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הקדמה

 הגולה של מראשיתה הדורות, לאורך בבבל היהודים על נכתבו רבים חיבורים

 בשנות לאחריתה ועד לפסה״ג, ח במאה האשורית האימפריה בעידן במסופוטמיה

 יהודי של המונית יציאה של בסימן עומדת זו אחרית לסה״ג. כ המאה של החמישים

ך ״שיבת מעין ישראל, מדינת אל עיראק  בהיווצרותה זה ספר של עניינו שנייה. ציו

שראלית/יהודאית הגולה של  עד שלמה תמונה לתת ומטרתו ובסביבתה במסופוטמיה הי
 הראשונים, בדורות במסופוטמיה ויהודה ישראל גולי של ומצבם חייהם של שאפשר כמה

 מלכות וראשית לפסה״ם 538)כורש הכרזת עד לפסה״ט 727-745)ג פלאסר תגלת מימי

 המקדש בית שמחורבן הזמן פרק בערך. שנה 200 של זמן משך לפסה״נ(, 520)א דריווש

 המחקר בספרות מוגדר לפסה״« 538) כורש הכרזת עד לפסה״□ 587/6) בירושלים

 מקצת דעת על מקובלת אינה )שאמנם לתפיסה ביטוי זו בהגדרה יש הגלות״. ״תקופת

 על בבל, אל מירושלים עבר הזה הזמן בפרק ישראל בתולדות הכובד שמרכז החוקרים(
שורה״)מל״ב אדמתו מעל ישראל ״ויגל במקרא: הנאמר דרך  מעל יהודה ״ויגל (;23 יז א

מל״ב (.21 כה אדמתו״)

 ובבבל באשור ויהודה ישראל גולי על חלוציים מחקרים פורסמו כ המאה בראשית כבר

 הארכיון מן התעודות אוסף ובייחוד במסופוטמיה, אכדיות תעודות של גילוין בעקבות

שו)המאה בית של  אכדיות בתעודות איתרו אלו חלוציים מחקרים לפסה״ג(. ה מור

 בצליל דמיון על בעיקר הסתמך הזיהוי כישראלים/יהודאים. שזוהו אדם בני של שמות

 הימים ברבות השמות. של ובלשני לשוני ניתוח סמך על ולא המקרא מן הידועים לשמות

ש השמיות)המזרחיות הלשונות מחקר והועמק פותח  רבים נדחו כך ובעקבות והמערביו

 מן שחלק התברר כן סבירים. כבלתי או נכונים כלא האונומסטי שבחומר הזיהויים מן

 הזיהויים מן רבים נדחו וכך האכדיים הסימנים של מוטעית קריאה על נשענו הזיהויים

 ששמותיהם אנשים נזכרו שבהן תעודות כולן( ופורסמו)לא נתגלו בבד בד הראשונים.

 והממשל השליטה לשיטות הנוגע בכל הידע הועמק כן מובהקים. ישראלים/יהודאים

 עמי של והרוחנית החומרית לתרבות הכלכלה, ומערכות החברה למבנה האימפריאלי,

האתניים מרכיביה מגוון על בפרט, מסופוטמיה אוכלוסיית ושל בכלל הקדום המזרח

באו. שמקרוב ואלו ותיקים -

[11]



הקדמה12

 גולי על מקיף מחקר אין שכן לדורותיו, ישראל עם תולדות בחקר חסר למלא בא הספר

 והשישית השביעית השמינית, במאות הקרובה ובסביבתה במסופוטמיה ויהודה ישראל

 היסטורית תמונה לסרטט כדי שברשותנו המקורות מכלול על המסתמך מחקר לפסה״נ,

 מן היהודים תפוצת על רבים מחקרים יש זאת לעומת שונים. מהיבטים הגולים של

 בתקופות היהודית בפזורה עוסקת אינה זו שמונוגרפיה נדגיש ואילך. הפרסית התקופה

 ״פזורה״ ״תפוצה״, המינוח מתאים אלו בתקופות והרומית. ההלניסטית הפרסית,

(Diaspora) ת/גולה ולא (.Exile) גלו

 לסוגיה המקרא בספרות המעוגנות בנושא הידיעות מכלול על מתבסס המחקר

 סמוכים, ובאזורים ובבל אשור בערי שנמצאו אלו בעיקר למקרא, שמחוץ ובמקורות

 הרי - חשוב הוא החוץ־מקראי החומר המגלות. האימפריות בשלטון נתונים שהיו

 הרקע לימוד ללא ויהודה ישראל גולי של ומצבם גורלם של נאותה הבנה תיתכן לא

 בעידן הגולים ישבו שבהן הארצות של והרוחנית החומרית והתרבות ההיסטורי

הפרסית. התקופה של ובראשיתה הבבלית והאימפריה האשורית האימפריה

 האופייניים הקווים את לחשוף מגמתו מסוימת לסוגיה העדויות במכלול הדיון

 ומהתפתחויות סינכרוניסטיות מווריאציות התעלמות תוך ובבל אשור גולי של והייחודיים

 גישה אלא ופישוט הכללה כאן אין הנידון. לנושא משמעות להן שאין כאלה דיאכרוניות,

 על מדלגת האחר הצד ומן ההיסטורית, התמונה של העבים הקווים את אחד מצד המדגישה

 במקורות לראות הנוטה גישה זו בכללותה. התמונה את לטשטש כדי בהן שאין הדקויות

,צבעים. רבת לתמונה ומתלכדים אחת לשלמות לצרפם שאפשר חלקים השונים

 נוספים מחקר לכלי הנדרש העתיקה, העת על היסטורי מחקר מכל שונה זה חיבור אין

 סוציולוגיה־אנתרופולוגיה, ארכיאולוגיה פילולוגיה, אשורולוגיה, המקרא, חקר מתחום

ם ויחסים המדינה מדע מיי  הרבה התרומה על תעיד בביבליוגרפיה הצצה ועוד. ביךלאו

 ואיתור הצפוני־מערבי השמי האונומסטיקון בתחום צדוק רן של למחקריו שיש והסגולית

 החיבור מסתמך כן האכדיות. שבכתובות השמות ניתוח בסיס על ומיהודה מישראל גולים

 לשיטות מיעוטיה; על המסופוטמית החברה של למבנה הנוגע בכל חשובים מחקרים על

 והחוץ־מקראיים המקראיים הטקסטים לניתוח הכלכלה; ומערכות האימפריאלי הממשל

 שנוגע במה הנביאים של עולמם תפיסות( ולתפיסת)או לגולים בזיקה ההיסטורי וריקעם

ושיבה״. ״גלות של ולדפוס ולגלות לגולים

 ומהם הכלל אל שואבים הפרטים ״כי גתה: וההוגה המשורר בשם מלמט א׳ של דבריו ראו 1
 בקורבזגנירת ביקורת מאמר ההיסטורית״. התמונה את המגוללים הגדולים׳ ׳השרטוטים נוצרים

 בניגוד זאת אחת. למנגינה המצטרפים שונים בצלילים מדובר .120 עמ׳ תשס״ה, [128] לז
עמ׳ ״גולים״, למברט, של הערתו את גם ראו הדבקים. בין המפרידה האטומיסטית לחשיבה

214: Finally, we should not dismiss something as fiction because it does not write“
”history as we would. שונים, ובקולמוסים שונים ברבדים ההבחנה מן התעלמות אין זאת עם

הגבוהה״(. ושינויים)״הביקורת הרחבות עם עריכות של ממושך תהליך פרי
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 לבקרים. חדשות מתפרסמים וארוכים קצרים מחקרים מאוד. רבה המדעית הספרות

 המחקרים כל ואת המקורות אוספי כל את מביאה אינה הביבליוגרפית הרשימה

 ימצא ושם האחרון, הדור מן במחקרים מושם הדגש המונוגרפיה. לנושא הרלוונטיים

 בגוף הובאו ברשימה נכללו שלא רבים חיבורים קודמים. למחקרים הפניות המעיין

המתאימים. במקומות החיבור

 דת בין וההמשכיות הזיקה בשאלת בימינו המהלכות והמנוגדות השונות התיאוריות

 הקשר שאלת וכן וההלניסטית, הפרסית התקופה של היהדות לבין הגלות לפני ישראל

 ויהודה ישראל ממלכות לאוכלוסיית ויוון פרס בתקופת היהודים של וההיסטורי האתני

ש׳ ומבוסה ״מהומה גרמו מבוכה״)י  שמטרתו למחקר שנודעת החשיבות מכאן (.5 כב ו

 בין המקשר וכגשר ביניים כתקופת בראשיתה בבל גולת של מקומה את ולהבין ללמוד

 הזהות ושל היהדות של דמותה בעיצוב חלקה ואת פרס שלטון לתקופת המלוכה תקופת

השני. הבית ימי במרוצת שהתפתחו כפי היהודית

 לתת לנכון מצאתי לא המרכזי, הנושא מן ארוכות סטיות ללא בספר ירוץ שהקורא כדי

 שתוצאותיהם מלחמה( מסעות )כמו ומהלכים אירועים של וניתוחים ארוכות סקירות

 של תלים תלי מייגעת ובאריכות רב בפירוט מלהציג נמנעתי כן כמו והגליה. חורבן

 אין הרבה ספרים ״עשות למען אינטלקטואליים״ ״תרגילים אלא אינן )שרובן סברות

 ותחיבות, תוספות חיבור, מקור, לקסיקוגרפיה, של לבעיות בנוגע (12 יב קהלת קץ״,

 במקרא פסוקים וחלקיקי ופסוקים פרקים, ספרים, של עריכות גבי על ועריכות עיבודים

 מתפרסמות ומנוגדות שונות וסברות חריפה במחלוקת שנויות אלו בעיות 2המסורה. בנוסח

 רב שהסתום למסקנה יגיע המחקר בספרות המעיין הזה. היום עצם עד לבקרים חדשות

 ספרות אל ובהפניה בהזכרה הסתפקתי בעליל. המוכח מן מרובה והמשוער המפורש על

 ישקול הנידונה בסוגיה והמתעניין בספר שהמעיין כדי אחרת או זו לבעיה בנוגע המחקר

 שקולה, בגישה נעשתה זה במחקר עמדה קביעת טעמו. לפי אחר או זה פירוש ויקבל

במחלוקת. שנויה הנידונה שהסוגיה ובמודעות ומנומקת זהירה

 הטקסט בתוך מלשבץ נמנעתי והמשכיל הרחב לקהל גם נגיש יהיה שהספר כדי

שונן)להוציא בכתבן תעודות  הפרטים בציון והסתפקתי וביטויים( מונחים שמות, ובל

 המדעי. הפרסום אל ובהפניה המתאימים במקומות החיבור בגוף שבתעודה הרלוונטיים

רן פרופ׳ בידי המקור מן שתורגמו תעודות של אסופה ובו נספח הוספתי מזאת, יתרה

 הרבה מדבר הביקורתי ״המחקר :20 ׳עמ ב, המקראית האסופה הרן, של הערתו לציון ראויה 2
 במהלך המקרא בספרי מעצור, שום וללא חירות דרך שנעשו, והרחבות הוספות שינויים, על

 בדבר המעיין וכל הם. מי יודע אינך שלרוב בעורכים, תולים הכל ואת חיבורם, ולאחר חיבורם
 משמאל, או מימין קטעים, מגדירים שבה הבלתי־נסבלת הקלות מן נפשו קצה שלפעמים יודה

 רוב הרן לדעת אפשרי(״. דבר היא שתוספת העיקרון עצם את להכחיש )בלא כ׳תוספות׳
 לאיש מודרנית. פורמליסטית ״רגישות על מבוססות מאוחרות והרחבות תחיבות על הטענות
(.318 עמ׳ ג, המקראית להפריע.״)האסופה צריך היה לא ודאי רב-סוגי גיבוב המקרא,
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 לפסה״נ. ה מאה ראשית ועד ח מאה מסוף הן התעודות תל־אביב. מאוניברסיטת צדוק

המונוגרפיה. בגוף ולניתוחים לדיונים גלם חומר שימשו אלו תעודות

 רצוני מעמיתיי, ולרבים במחקריהם שנעזרתי אלה לכל חייב שאני התודה על נוסף

תי במיוחד להודות  לנושא הנוגעות האכדיות התעודות את שתרגם על צדוק רן לעמי

 תעודות של אוסף העברי הקורא לידיעת המביאה חשובה תרומה זו נספח(. הספר)ראו

תיי תודתי נתונה כן סמכא. בר בידי שנעשה עברי בתרגום מקוריות  גרשון פרופ׳ לעמי

 על דיב בן יונתן וד״ר אמית יאירה פרופ׳ שופק, נילי פרופ׳ רפפורט, אוריאל פרופ׳ גליל,

 לישראל תודות אני חייב כן הספר. של בפרקים הפזורות אחדות סוגיות של משותף ליבון

 על גוטסמן ולדוד הכרטוגרפיה עבודת על יוסיפוביץ לנוגה הלשונית, העריכה על רונן

 שבאדיבותם המוסדות הברכה על יבואו לאור. והוצאתו לדפוס הבאתו הספר, עריכת

 ובעזרת למדע הלאומית הקרן בסיוע לאור הוצא הספר לספר. האיורים צורפו וברשותם

 ולטעויות לשגיאות המלאה האחריות מאליו, מובן והדבר זאת, ועם חיפה. אוניברסיטת

בלבד. שלי היא

8.2.2009



מבוא

 הגדולה וגם בפזורה ישראל בקהילות ביותר הקדומה הקהילה הייתה בבבל היהודית הקהילה

 תקופה ש״בכל ציין דובנוב שמעון ההיסטוריון הגאונים. תקופת לשלהי עד ביותר והחשובה

 הפנימיים חייו של האינטנסיביות על־פי אשר תרבותי מרכז היהודי לעם לו היה ותקופה

 אחרים למרכזים מעל עמד שלו הלאומית־תרבותית להאבטונומיה שהיה המרחב ועל־פי

 תרבותיים נכסים של היוצר כבית בבל, גולת הרי זו קביעה נכונה אם ,עליהם״. והשפיע

 בהרבה שקדם הזמן בפרק לאומי־דתי ומוקד ישראל לעם מרכז הייתה ודתיים(, )לאומיים

 סמלי ביטוי ואירופה. אפריקה אסיה, ברחבי הגדולות היהודיות הקהילות של להיווצרותן

 ״הבית״ מן ועובר כרובים על נישא ה׳ כבוד - 24-23,16 יא ;21-18 י ביח׳ מוצאים לכך

2מעט״. ״למקדש לגולים היה ושם כבר נהר אל בבל, ארץ אל בירושלים

 מחורבן השנים בחמישים בייחוד ישראל, בתולדות זו תקופה של והחיוניות המרכזיות

 קויפמן, יחזקאל של בקביעתו מוצתה לפסה״ט 538-586) כורש הכרזת ועד המקדש

 עם בחיי גורלית והכרעה עמוקה תמורה של קשה, משבר של ״שנים היו אלו ששנים

 של בנכונותם לפקפוקים להביא עלולים כבדים אסונות - קשה״ ״משבר 3.,ישראל׳

 - עמוקה״ ״תמורה לדור. מדור שעברו ודתיים לאומיים ערכים של ובתוקפם אמונות

בגולה הן והדתי הכלכלי החברתי, המדיני, בתחומים לשינויים הביאו וההגליה החורבן

 הנטייה יד. עמ׳ תרפ״ו, ירושלים א/א, ישראלבגולה, ישראל. תולרות דינבורג)דינור(, ב״צ לפי 1
 השבויים״ ״ארבעת על הביניים מימי )הפיקטיבי( בסיפור ניכרת המרכזים של לסכמטיזציה

 את להסביר הבא הקבלה, ספר הלוי)הראב״ח, )אק־דאוח דוד בן אברהם ר׳ של בחיבורו
ז(. ספרד)פרק אל ו( מבבל)פרק המרכז של המעבר

 האל לפיו המוטיב על (.9 ט הארץ״)וכן את ה׳ עזב אתנו ראה ה׳ אין אמרים ״כי :12 ח יח׳ 2
 הרעיון .66-65 עמ׳ רסטורציה, בדפורד, ראו והעיר המקדש של החורבן לפני המקדש את נוטש

 כך על וראו הבבלי בתלמוד מאמרים בכמה ביטוי לידי בא לבבל מארץ־ישראל עבר שהמרכז
.121 ׳עמ בבל, יהורי גפני,

 במשך בבל ״גלות כך: הזאת הקביעה את ניסח דובנוב .16,9 עמ׳ ד/א, תא״י, קויפמן, י׳ 3
 עם ימי רברי דובנוב, ש׳ היהודי״. לעם בגרות בחינת כעין הייתה (537-586) שנה חמישים

 שהייתה ההשפעה על .221 עמ׳ ראשון, כרך ראשון, סדר ,1929 תל־אביב דביר, הוצאת עולבו,
השביעי. הפרק להלן ראו היהדות של העתידית ההתפתחות על בבל בגולת ולישיבה להגליות

[15]
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 הדרך דרכים: פרשת על בעמידה ביטוי לידי באה - גורלית״ ״הכרעה ביהודה. והן

 ומאבק המשבר עם להתמודדות האחרת והדרך ולהתבוללות לחיקוי מובילה האחת

לציון. ושיבה ודתית לאומית להישרדות

המחקר מטרת

 ״אם־הגולה״ - בבל גולת של היווצרותה נסיבות את לגולל היא זו מונוגרפיה מטרת

 עולם את ציון, שיבת לימי עד הגולים קהילת של חייה תנאי את - 4דובנוב כהגדרת

 הגלות לתקופת ליחס שיש החשיבות מידת ואת בגלות הרוחנית הפעילות ואת המחשבה

 בגולים מתרכז הספר מכן. שלאחר בדורות ואמונתו העם תולדות להתפתחות בבבל

 במצבה או ציון״ ב״שיבת לא ואף כשלעצמה הגלות״ ״בתקופת ולא במסופוטמיה

 בנושאים הדיון 5פרס. שלטון או בבל, שלטון תחת יהודה ארץ של הדמוגרפי או המדיני

 לאלו מוגבל פרס שלטון תקופת ובראשית לפסה״נ 586 שנת לאחר יהודה ארץ שעניינם

 סוגיה להבהרת חשיבות בהם שיש או במסופוטמיה הגולים מצב על הארה בהם שיש

בבל. בגולת הקשורה מסוימת

ובעיות נושאים

ת הקהילה חקר ת/יהודאי שראלי  כמו: ובעיות סוגיות בליבון כרוך מסופוטמיה בגולת 6הי

 בבירור כרוכה זו לשאלה תשובה ובבל? אשור מלכי בידי ההגליות היקף היה מה )א(

 תקופת ובראשית בבל שלטון בימי דהיינו הגלות, בתקופת ביהודה הדמוגרפי המצב

ם פרס; קריטריונים קביעת במסופוטמיה, הגולה של היווצרותה על העדויות איתור )

הסיכום. פרק ראו הגלות״ ״תקופת במונח השימוש על .223 עמ׳ (,3 הע׳ דובנוב)לעיל, 4
 ליפשיץ־בלנקינסופ, ראו הפרסית התקופה ובראשית הנאו־בבלית בתקופה יהודה ארץ על 5

פרס. ליפשיץ־אומינג, ספרות: ושם ירושלים, ליפשיץ, יהורה:
 )וצאצאיהם( יהודה ממלכת תושבי דהיינו מיהודה, לגולים מכוון (Judaeans) ״יהודאים״ 6

 האתני הקשר את להדגיש כדי וזאת הגולה. מן לציון והשבים ובבל אשור מלכי ידי על שהוגלו
 להבדיל ותושביה, לשעבר יהודה ממלכת עם ציון ושבי מיהודה הגולים של ההמשכיות ואת

 המוגדרת בדת המחזיקים לאלה ומכוון הדתי היסוד מודגש שבו (Jews)״יהודים״ המונח מן
 יהודה בארץ יושבים הם אם משנה זה ואין השני, הבית במרוצת שנתגבשה כפי יהודית כדת

 במקרא .106-104:70-69 ׳עמ יהרות, כהן, :165 ׳עמ ״דיאספורה״, כוגינס, ראו לה. מחוצה או
דניאל( ספר אסתר, מגילת עזרא־נחמיה, :30-28 נב )יד הגולה אנשי גם ״יהודים״ נקראים

 למוצא גם מכוון מיב בתעודות יהודיא" ״חילא (.1 מד :9 מג )יר׳ מצריימה שירדו אלה וגם
.82 עמ׳ שם, כהן, ראו אתני־גיאוגרפי.
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 המשפטי המעמד על הפנימי, הארגון על עמידה >ג< ישראליס/יהודאים; גולים לזיהוי

 הייתה מה )ד( הרוחנית; והיצירה הדת החיים, אורח הכלכלה, חיי על הגולים, של

 מסגרת עם למחצה ריבונית או ריבונית מחברה הטראומטי המעבר של ההשפעה מידת

 וההגליה החורבן האם בנכר? גולה מיעוט של לקבוצה בארץ־ישראל ממלכה של מדינית

 לדפוסי נצמדו שהגולים או החדשים, לתנאים שתתאים חדשה מנהיגות לצמיחת הביאו

 יתר ללכידות תרמו כאלה( היו )אם בגולה ההנהגה מוסדות האם הישנים? ההנהגה

 הזהות בהבנת שינויים חלו האם )ה( ולפילוגים? פנימיות למתיחויות גרמו אולי או

 אבות ממסורת נשתמר מה הדתית? ובמחשבה האל עבודת בדפוסי העם, של העצמית

 למסורת נאמנים נשארו וכמה הגויים בין ונטמעו התבוללו הגולים מן כמה נשתנה? ומה

ת/יהודאית?)ו( זהותם על ושמרו אבות שראלי  המתייחסות - גולים קבוצות כיצד הי

 אויב״ "ארץ רחוקות, בארצות בכפייה שנושבו ובמסורותיהן, בתודעתן ישראל עם על

 ותחת אלילית נוכרית אוכלוסייה בקרב זר מיעוט והיו (,15 לא ירמיהו)יר׳ של כהגדרתו

 הצליחו האחר ומצד המשתנות, ולנסיבות הזרה לסביבה אחד מצד הסתגלו - זר שלטון

 אותם, פקד דומה שגורל אחרים לעמים בניגוד זאת 7והדתי? הלאומי ייחודן על לשמור

 היה שומרון גולי של מצבם האם 8ההיסטוריה. מבמת הזמן במרוצת נעלמו הם אבל

 >ז< שומרון״? ״שיבת על ידוע ולא ציון״ ״שיבת הייתה מדוע יהודה? גולי ממצב שונה

 המקומית האוכלוסייה אל יהודה, גולי בעיקר ויהודה, ישראל גולי של היחס היה מה

 מארץ־ לגולים הנוכרית האוכלוסייה התייחסה כיצד הנוכרית־הפגאנית? התרבות ואל

 יסודות של לקליטה גורמת המקורית לתרבותו זרה בסביבה מיעוט של השהייה ישראל?

 ניצבת העצמית הזהות בהגדרת הרי דחו? ומה הגולים אימצו מה כך, אם זרים. תרבותיים

 של והיקפם טיבם >ח< לא״. אנחנו ״מה השאלה גם אלא אנחנו״ ״מי השאלה רק לא

 ההשפעה מידת מה >ט< הגלות. בתקופת בארץ שנותרו אחיהם עם הגולים של היחסים

 של ההיסטורית בהתפתחות ציון שיבת ובראשית הגלות בתקופת בבל לגולת שהייתה

ת)אם לאומית מבחינה העם או ציון שבי האם אחרות, במילים 9בכלל(? ודתי  העולים ו/

היפרדות של תהליך נפתח שבעקבותיה ״יהדות״ של גרסה ליהודה עמם הביאו עזרא עם

 להחזיק ממשיכים שונות, בארצות ומפוזרים מארצם הנעקרים במשבר, עמים כיצד בשאלה 7
 הזרה הסביבה מן יסודות ולאמץ להסתגל גם בבד בד אבל ולכידות, עצמית זהות של בתודעה
 סייגים,• ברט, ״תגובה״,־ אוסטוו תפוצה; כהן, בעריכת בקובץ החיבורים דנים יוצרת״( )״תגובה

אחד־עשר. פרק גם ראו רת. סמית,
J. Bright, A History o f Israel, Revised Edition. London 1972, p. 347: “When one 8 
considers the magnitude of the calamity that overtook her, one marvels that Israel 
was not sucked down into the vortex of history along with the other little nations

of western Asia”
 הפרק להלן וכן 3 ׳עמ ״המשכיות״, בקינג, נזשביז בקינג־קורפל, יהרות; כהן, ראו זו לסוגיה 9

השביעי.
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 יהודה לבני השומרונים בין או לגולה, יצאו שלא לאלה מבבל העולים בין למשל ופילוג,

היהדות.״ של ולראשיתה לשורשיה הנוגעת חשובה שאלה זו ,0ובנימין?

וטיבם המידע מקורות

 )זאת העתיקה בעת ישראל עם תולדות לחקר בחשיבותו הראשון המקור הוא המקרא

 לליבון מידע בו למצוא לצפות אפשר היה כך ומשום זו( במונוגרפיה הבסיסית הגישה

 ספרותי, אלא ארכיוני חומר אינו המקרא עקא, דא הנ״ל. לשאלות ותשובות הנושאים

 איסוף, חיבור, של ארוך תהליך עברה המקרא ספרות והיסטוריוגרפי. היסטוריוסופי

 שונות גישות ומתוך שונים ובזמנים שונים במקומות מגמתיות ועריכות תוספות שיכתוב,

 ועל־פי ודידקטית, אידיאולוגית תיאוצנטרית, ראות מנקודת והכל אחר או זה בעניין

 תגרע ולא עליו תסף ״לא הצו (.redactor) העורך או המחבר של ודעותיו אמונותיו

 המסורה מנוסח השבעים בתרגום השינויים מן בעיניו. רלוונטי אינו (1 יג ;2 ד ממנו״)דב׳
 ״ספר של הסופי הנוסח אחת. ובעונה בעת בעברית שונים נוסחים שרווחו להסיק אפשר

 מן ניכר חלק לגבי ברור לא לפיכך, ציון. שיבת לאחר רבות שנים נתגבש הספרים״

 בגלות נכתבו נבואות( היתר )בין מהם אילו לדיוננו, החשובים המקראיים הטקסטים

 פורשו, הגולים, בידי נלקחו אבל הגלות לפני בארץ־ישראל נתחברו אילו גולים, בידי

 הפרסית בתקופה בבבל או ביהודה חוברו טקסטים ואילו בגלות, מחדש ונערכו שוכתבו

 טקסטים מידה באיזו אחרות, במילים קדומה. לתקופה אנאכרוניטי באופן ויוחסו ואילך
 של האידיאולוגיה את משקפים ושיבה, גולה על בהם שמדובר אלה בעיקר במקרא,

 או הגולים דעת את או לו מיוחס שהטקסט הנביא גישת את ולא העורכים או המחברים

 )ס״ח, דברים שספר הסברה מקובלת אחדות: דוגמאות להלן למעשה. הלכה מצבם את

 נשאלת כן על־פי אף יאשיהו. בימי חובר לנו, המוכרת מזו יותר קדומה בגרסה אולי

 תנאי, על בארץ הישיבה ואת הגלות את המזכירים דברים בספר כתובים האם השאלה

 אפילו או הגלות בתקופת נכתבו בויקרא כו פרק או ,10-1 ל ;28-19 כט ;40,31-25 ד כמו

הידוע הגדול החיבור של העורכים או המחברים היו ומי כיצד היכן, מתי, 12ממנה? מאוחר

״שומרון״. קרוס, ״כת״; רפפורט, אצל וביבליוגרפיה דברים עיקרי ראו זו בעיה על 10
 ארץ־ישראל, והם: ישראלית־יהודאית אוכלוסייה של ריכוזים שלושה היו הגלות בתקופת 11

 של ומנהגים, חוקים של שונה התפתחות הייתה אלו שבריכוזים להניח יש ומסופוטמיה. מצרים
 המקומות מן אחד בכל השונים התנאים של בעטיים וזאת הדת בתחום בעיקר ודעות אמונות

.115-114 ׳עמ גלות, אלברטץ, השני. הבית במרוצת ביהדות שונים זרמים גם ומכאן הללו.
 שלפנינו ראיה בכך רואים ורבים הזה״, כיום אחרת ארץ אל ״וישליכם נאמר 28 כט, בדב׳ 12

 לתקופת המיוחסים דברים בספר קטעים על 25-15 ׳עמ גלות, פרידמן, הגלות. מתקופת תוספת
שביעי. פרק גם ראו הגלות.
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 בחלקו המבוסס מלכים( - הדויטרונומיסטית״)דברים ״ההיסטוריה בשם המקרא במחקר

 עד החוקרים בקרב זו בסוגיה והמחלוקות התיאוריות הן רבות ראשוניים? מקורות על

 החוקרים בין המחלוקת אלו. לשאלות ומוסכמות ברורות תשובות אין 13הזה. היום עצם

 הנוגע בכל הנושא בחקר הננקטת המתודולוגיה על גם אלא התיאוריה על רק אינה

 האידיאולוגי המעטה את להסיר וצריך אפשר שבאמצעותם ולקריטריונים המחקר לכלי

 החברתית, הפוליטית, ההיסטורית, המציאות את ולחשוף המידע מקורות מעל והתיאולוגי

 בארץ־ישראל למצב במישרין המתייחס המידע מזו, יתרה להלן(. והדתית)ראו הכלכלית

 אין כן ועל ביותר דל הוא הגלות, בתקופת בפרט ויהודה ישראל גולי של ולמצב בכלל

 14ישראל. עם בתולדות אופל״ כ״תקופת הגלות תקופת את מגדירים שרבים בכך תימה

 אלפבית כתב היה שכתבם גולים של קבוצות בקרב יומיום בענייני שההתכתבות נראה

 הנוגעות לפסה״ב ח־ו המאות מן הידיעות רוב ולכן מתכלה חומר באמצעות הייתה

משפטי. תוקף בעלי מסמכים או ממלכתי מנהל ותוכנן טין בלוחות מקורן לגולים

 השלטונות התייחסו כיצד וחד־משמעיות ישירות ידיעות אין החוץ־מקראי בחומר גם

 אשור מלכי כתובות 15שלהם. המשפטי המעמד היה מה או לזרים המקומית והאוכלוסייה

 בהן אין אבל שנכבשו, ממדינות הגליות בהן נזכרות המלכים, גבורות בתיאור מתרכזות

 האשורי האיורי בחומר ממולדתם. עקירתם לאחר הגולים של מצבם את להאיר כדי

 הגולים בגורל עלה מה ממנו ללמוד ואי־אפשר סכמתית בצורה הגליה מעשה מתואר

 הבנייה במפעלי המתרכזות בבל מלכי בכתובות הדין הוא 16היעד. למקום שהגיעו מעת

 הכבושות בטריטוריות המצב מן ומתעלמות בלבבם הנטועה האלים וביראת המלכים של

 השלטון דרכי על ראשון ממקור ידיעות אין אלו. טריטוריות של המנהל ומדרכי

ר מחומר לדלות אפשר חשובות ידיעות החורבן. לאחר ביהודה הבבלי ק בעי הלי)  מנ

 הנאו־אשורית התקופה מן והכלכליות המשפטיות ומהתעודות ומנינוה( מכלח/נמרוד

 לתת או הגולים מצב של בהירה תמונה לשרטט כדי בהם אין אבל והנאו־בבלית,

משפחה מניפור, מורשו בית של הארכיון 17לעיל. שהוצגו לשאלות מספקות תשובות

 “The procedure for dating biblical :293 ׳עמ שומרון״, ״נפילת בקינג, של מסקנתו ראו 13
texts still remain highly tentative” השביעי. הפרק וראו

d הגלות תקופת את המגדיר 106 ׳עמ אינופריה, ונדרהופט, :137 ׳עמ תיאולוגיה, סמית, 14 a rlo 
age 46 ׳עמ גלות, אלברטץ גם וכך יהודה ארץ לגבי (dunkel Epoche;) להתחשב יש זה בהקשר 

Absence of evidence is not evidence of absence. לפיו ליישמו( אף )ולעתים בכלל
.23 עמ׳ עוינות, קיפרלי, 15
 ,D. Collon, “Examples of Ethnic Diversity on Assyrian Reliefs” ;11 עמ׳ הגליות, עודד, 16

 M. Roaf, “Ethnicity and Near Eastern ספרות; ושם 69-66 עמ׳ אתני, ון־סולדט, בתוך:
”Archaeology: The Limit of Inference :313-309 עמ׳ אתגי, ון־סולדט, בתוך.

 משפחתי. ארכיון וכן לקהילה הקשור ארכיוני חומר נמצא שם יב ליהודי ביחס המצב שונה 17
 ״יהודאים״; פירס, ראו מדעי, פרסום פורסם שטרם TAYN האוסף על ״מצרים״. פורטן, ראו,

״ירושה״. אברהם,
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מי המאה של השנייה המחצית מן לא־יהודית, ת)י שי  החשיבות על מעיד ב(, דריוש החמי

 אף הכפרית לפריפריה ובזיקה למיניהן עסקיות תעודות המכיל פרטי לארכיון שיש

 הפרטים של הגיאוגרפי או האתני המוצא את כלל בדרך מציינים המסמכים שאין על־פי

 ויהודה ישראל גולי על ידיעות אלו אי מצויות אם במסמך. המתוארת בעסקה המעורבים

 מרכז אלא נידחת ארץ הייתה לא שמסופוטמיה משום זה הרי למקרא שמחוץ במקורות

ההיא. בעת הקדום המזרח של וכלכלי צבאי פוליטי, כוח

הנושא לחקר המתודה

 והספורדי, המועט החומר ידי על נקבעות בראשיתה בבל גולת של החקירה דרכי

 ראשיתה ואת הזה הזמן פרק את החוקר של לרשותו העומד חד־משמעי, אינו שבחלקו

 הזמן ובן הישיר המידע דלות לנוכח )א( אלו: הם והשיקולים הדרכים בבל. גולת של

 המקורות של וטיבם המקראי הטקסט של המגבלות לנוכח וכן ויהודה, ישראל גולי על

 בעיקר לידיעות, הכוונה - הטיפולוגי החומר את לנצל החוקר נדרש למקרא מחוץ

ם של גורלם על חוץ־מקראיות, ם/גולי  שימוש העתיקה. בעת אחרים מעמים מיעוטי
 מחייב הדבר נמנע. בלתי הוא ההיא בעת וגולים הגליות של אחרים ממקרים באנאלוגיות

 המגלים של ויחסם המגלות האימפריות של ההגליה במדיניות יסוד קווי על עמידה

 סוציו־אקונומיים מצבים בין באנאלוגיה השימוש יתכן לא זאת, לעומת 18הגולים. אל

 הקדום המזרח מן לאלה הלא־רחוק בעבר או בהווה העולם ברחבי מיעוטים של

 זו, אנאלוגיה העתיקה. בעת ומיעוטים גולים של מצבם להבהרת עיקרי מידע כמקור

 המודרנית התקופה מן סוציולוגיים־אנתרופולוגיים ו״דפוסים״ ״דגמים״ על המושתתת

 וזהירות. דעת שיקול ומחייבת להטעות עלולה ימינו(, בת בטרמינולוגיה שימוש )כולל

 בו להשתמש שצריך עזר כלי אלא הנחקר, הזמן בת היסטורית עדות איננו ״מודל״

 יישות של הייחודיים באיפיונים לחברה, חברה שבין בשונות מירבית התחשבות תוך

 אפשר אי הדומה. מאשר יותר משמעותי הוא השונה הנחקרת. ובתקופה אחרת או זו

 סביר )ב( היוונית. הפוליס של המודל על־פי לתארה או הקדום במזרח עיר על ללמוד

 החברה למבנה הנוגע בכל כורש בידי כיבושה עם מיד השתנה לא בבבל שהמצב להניח

שי נגעו דרסטיים שינויים הכלכלה. ומערכות  והאזרחית הצבאית השלטון)הפקידות לאנ

 אפשר כך משום האוכלוסייה. לכלל לא אבל טריטוריות, של מחדש לארגון הגבוהה(,

כיבוש מעת לפחות אחד דור )במשך הפרסית התקופה מראשית מהידיעות ללמוד

 שמשתקף כפי בבבל יהודה גולי של המצב שתמונת המעירה ,408 ׳עמ ״יהודאים״, פירס, ראו 18
^ התעודות מאוסף  גולות קהילות של למצב דומה והאכימנית( הנאו־בבלית התקופות )מן 77^
מורשו. בתעודות המשתקף המצב מן מעיקרו שונה ואינו עת באותה בבבל אחרות
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 אל המקומית האוכלוסייה של יחסה לימוד >ג< הקודמים. בדורות הגולים מצב על בבל(

 גולים לזיהוי קריטריונים קביעת )ד( בקרבה. לשבת המגלה המלך בידי שהובאו הגולים

 והתרבותי החומרי המצב של משווה מחקר )ה( לפסה״ב. ח־ו במאות ומיהודה מישראל

 השינויים את ג(; הגלות)מצב שלאחר למצב א( לגלות)מצב קודם הגולים אוכלוסיית של

 האלימינציה בדרך לייחס יש הדתית ובמחשבה החיים באורח זו באוכלוסייה שהתחוללו

 בראשית שמוצאים מסוימים שיסודות היא, מתודית הנחה ב(. )מצב הגלות לתקופת

ת)מצב שקדמה בתקופה קיימים היו ושלא ג( )מצב הפרסית התקופה  או נוצרו א( לגלו

 עדויות יש כן אם אלא ם, הנאו־בבלית)מצב בתקופה בבבל או באו־ץ־ישראל נתגבשו

 כזו חקירה דרך ג(. הפרסית)מצב התקופה בראשית חל שהשנוי משמעיות וחד מוצקות

 התקופה ושל לגלות שקדמה התקופה של מסוימים להיבטים (1) התייחסות מחייבת

 להיבטים (3) ומיהודה מישראל ההגליות להיקף (2)הפרסית( )התקופה הבתר־גלותית

 שמחוץ השונות העדויות של ולטיבן במקרא הטקסטים של ספרותיים־היסטוריים

 התייחסות תוך המחקר לנושא הרלוונטיים הטקסטים של נתוח מחייב הדבר למקרא.

 ישראל עם של וההיסטוריה המקרא בחקר הרווחות ולתיאוריות לפרשנויות ביקורתית

 לאור הנאו־בבלית בתקופה יהודה ארץ של הדמוגרפי למצב (4) המקרא. בתקופת

 אפשר תמיד לא )ו( הארכיאולוגי. הממצא ומן האפיגרפי החומר מן המקרא, מן המידע

 ללמד בא או הכלל, מן יוצא מקרה הוא בגולה הקשור מסוים מצב או אירוע אם לדעת

 מן ללמוד אין ככלל (.argumentum ex silentio) השתיקה מתוך לימוד )ז( הכלל. על

 אין אם לדוגמה: משמעותית. היא שהשתיקה הכלל מן יוצאים מקרים יש אולם השתיקה,

ת ואין הנאו־בבלית בתקופה ביהודה פחה על ידיעה  הטיפוס מן חותם חותמות/טביעו

 את ארגנו לא שהבבלים מסייעת ראיה בכך יש הפרסית(, התקופה )לעומת פחוא יהוד

 קובעים לפיה שהשיטה נעיר לארכיאולוגיה, אשר בבלית. לפחוה לשעבר יהודה ממלכת

 הממצא של פרשנות בסיס על המקראי הטקסט של ההיסטורית המהימנות מידת את

 לבין בינם הארכיאולוגים בין חריפה במחלוקת הנתונה פרשנות - תחילה הארכיאולוגי

 כלי הם ארכיאולוגיים (data) נתונים זאת עם זו. במונוגרפיה מקובלת אינה - עצמם

המחקר. לנושא רלוונטיות היסטוריות סוגיות לליבון ההיסטוריון בידי עזר

ותיאוריות גישות

 שפע לעומת הגלות תקופת על המקראי וההיסטוריוגרפי הספרותי החומר מיעוט

 בעליל מראה לגלות, שקדמו אחרות תקופות ועל האבות״ ״תקופת על הסיפורים

 חשובה לא כתקופה המקרא סופרי בעיני נתפסה לפסה״ט 538-586) הגלות שתקופת

 ביניים בתקופת ציון. שיבת לבין לבבל ההגליה בין בלבד מעבר תקופת מעין לסיקור,

;30 יח >שופ׳ בגלות יושבים ויהודה ישראל בני המקראית, ההיסטוריוגרפיה על־פי זו,
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 ״מדלת אנשים אלא אחדים, כתובים על־פי בארץ, נותרו ולא (21 כה ;23,20,6 יז, מל״ב

ב מל״ ץ״) אר  והארץ ועוד(, 26 כה )מל״ב מצריימה ירדו דבר של שבסופו (12 כה ה

 הספרות של המוצא שנקודת בכך, הדבר וטעם יושב. מבלי לכאורה, שוממה נשארה

 האלוהית ההבטחה קיום - תיאוצנטרית־טריטוריאלית היא במקרא ההיסטוריוגרפית

 ישראל עם בין היחסים תולדות ותיאור לצאצאיהם כנען ארץ הורשת בדבר לאבות

 עם - ישראל אלהי המשולש הקשר בדבר האידיאולוגיה לאור ההבטחה, בארץ לאלוהיו

 ״דלת בתולדות )ולא העם בתולדות מתרכז התיאור כך משום ארץ־ישראל. - ישראל

 בתיאורים גם מתבטא הדבר בארץ־ישראל. כך ואחר בכנען תחילה בארצו, הארץ״(

הודה)מל״ב ממלכת של האחרונות שנותיה של מפורטים  המלוכה, משפחת - כד־כה( י

 שאין בזמן בו המלאכה ובעלי הגבוהות המשרות בעלי גורל ירושלים, על המצור המקדש,

 - והדתיים הלאומיים הסמלים קיימים לא בגלות הגולים. של ומצבם גורלם על פרטים

 בהיסטוריוגרפיה הידיעות ריבוי מכאן המקדש. ובית ירושלים מלוכה, בית ארץ־ישראל,

 על המידע מיעוט לעומת והמלכים השופטים תקופות על הארץ, כיבוש על המקראית

 הכרזת ועד גדליהו ורצח החורבן מן ארץ־ישראל ועל בבל בגלות ויהודה ישראל גולי

ש.  נשמע לא הגולים קול 20היסטוריה״. ללא ״תקופה זו המקראי הסופר בעיני 19מר

ברורה היא המקראית התפיסה מקום, מכל החוקר. מעיני נסתרים שלהם היומיום וחיי

 החל הדתי בתחום והן האזרחי בתחום הן ביהודה החיים והתחדשות יהודה שיקום -

 היסטורית כתופעה 21״גולה״, ל״גלות״, הפרסית. התקופה בראשית מבבל העליות עם

 לאירוע מצטמצמת ואינה רעיונית־תיאולוגית מגמתית, פרשנות המקרא בספרות ניתנה

המולדת. לארץ מחוץ ישיבה של בלבד עובדתי היסטורי

 אלו מקורות של וטיבם והעקיפים, הישירים והחיצוניים, הפנימיים המקורות מיעוט

משופעות ומנוגדות, שונות ולמסקנות לתיאוריות נרחב שער הזה, היום עד פותחים,

;119 עמ׳ ״קומפוזיציה״ יפת, ראו 19
 .72,20-19,14-13 ׳עמ גלות, אלברטץ, ;33 ׳עמ ד/א, תא״י, קויפמן, יחזקאל של כהגדרתו 20

 לארץ מחוץ נמצא כשהוא ישראל תולדות את לתאר טעם ראו לא המקרא סופרי לדעתו,
זו. לתופעה נותן שהוא וההסברים ״גלות״, כוגינס, ההבטחה;

 עניין היא הבחנה וכל ל״גלות״, מ״תפוצה״( ״גולה״)להבדיל בין מבחינים איננו זו במונוגרפיה 21
 המושגים שני בין להבחנה דוגמה הפרשן. של והבנתו טעמו על־פי ופרשנות טרמינולוגיה של
 של ריאלי נזצב ענינה ״גולה״ גורני לפי .15ב/ ,2000 אוקטובר 20 הארץ, גורני, י׳ למשל ראו

 ח־תגי נלצב ענינה ״גלות״ ואילו מולדתו, בארץ חי אינו אשר ציבור כלפי הנהוג ואפליה דיכוי
 בלי - חי הוא שבה הסביבה כלפי ציבור או יחיד של הניכור מתחושת הנובעת זרות רגפשישל

ב״גלות״ שהוא לחוש יכול היחיד לפיכך הגדרתו(. ״גולה״)לפי של בתנאים תלויה תהיה שזו
עמ׳ תש״מ, ירושלים גלית, לחיבורו בפתיחה בער י׳ של דבריו קולעים מולדתו. בארץ גם
 דברי־ימי מתקופות תקופה שבכל ודימויים, עובדות של מלא עולם מכילה ׳גלות׳ ״המלה ט:

 ולקיבוץ לגאולה כיסופים פיזור, מדיני, שעבוד מתרדדים. או מתעמקים מתחדשים, היו ישראל
 ניתן עוד כל גלות, של מהותה המציינים היסוד קווי הם אלה - וכפרתו ועונשו חטא גלויות,

ממש״. של משמעות זו למלה לקשר בכלל
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 שפורסמו בחיבורים ציון. ושיבת הגלות תקופת ביטול כדי עד ובאקסיומות בהשערות

 או מיתוס אלא אינה במקרא מתוארת שהיא כמו שהגלות נטען האחרונות בשנים

 התיאולוגית והמגמה הדמיון פרי ושיבה׳/ ״גלות של מיתית־מחזורית תפיסה פיקציה,

 היותר לכל או 22הפרסית, יהוד בפחוות אשר בירושלים עילית קבוצת של והאידיאולוגית

 הייתה 23דפלסתינה״(. וארץ־ישראל ישראל עם בתולדות חשובה ובלתי חולפת אפיזודה
 שכן לשימוש פסול (“exile”)״גלות״ והמונח בלבד, מעטים של (“deportation”)הגליה

 מחשבה בקו נטען, כן היסטורית. מציאות מאשר יותר ומיתולוגי תיאולוגי מטען נושא הוא

 אינו הגאולה ועל בגולה הקהילה ועל דוד בית תקומת על ירמיה בספר האמור שרוב כזה,

 בשם נביא היה לא מבבל; והעולים בבל גולי של אלא הנביא של דעותיו את משקף

 היה לא עזרא יהוד. בפחוות שחי שם עלום איש היותר לכל אלא בגלות שניבא יחזקאל

24ומטעה. מוטעה הגלות״ ״תקופת המונח זו גישה על־פי היה. משל אלא נברא ולא

 היסטוריים כאירועים והשיבה הגלות של קיומן עצם את השוללת התיאוריה לנוכח

לנכון מצאנו לתיאוריות, קודמות המקורות( מן עדויות )או עובדות לפיה גישה ומתוך

 מיתוס. תומפסון, חיפוש; דיוויס, אידיאולוגיה; גרביני, למשל ראו עורא. טורי, בעקבות זאת 22
 “First, the ‘exile’ is, if not a myth in the sense of an event דיוויס כותב 87 בעמ'

that did not occurred, then at least an interpretation of a transportation out of, 
and later a transportation into, Judah which turned historical discontinuity into 
continuity. In that respect the exile is the central myth of the biblical account of 

”the past. על מדבר ,78-77 ׳עמ ״גלות״, קרול, דומה באופן “Ideologically contaminated 
”term exile במונחים השימוש את ומעדיף ”deportation“ זניחה כאפיזודה מתי־מעט )של 

 משברים וסביב עם של ראשיתו סביב נוצרים מיתוסים אולם דמוגרפי(. לשינוי גרמה שלא
.23-22 ׳עמ ״תגובה״, אוסטוו, ראו היסטוריים. גלעינים על מבוססים המיתוסים אבל קשים

 “The Babylonian exile of the :285 ׳עמ עורא, טורי, למשל ראו בחיבוריו. טורי טען כך 23
Judean Hebrews, which was in reality a small and relatively insignificant affair,

,has been made, partly through mistake and partly by the compulsion of a theory 
to play a very important part in the history of the Old Testament”. ,קרול, לדוגמה 

 to use the term exile’ in a book title is to connive at, conspire... ” :67-66 ׳עמ "גלות",
or collaborate with the biblical text in furthering the myth represented by the 

”ideological shaping of biblical history; ,בתר־מקראי חיבור במקרא רואה חיפוש, דיוויס 
 החיים נמשכו יהודה ובארץ בלבד מעטים שגלו הדעה על פיקציה. אלא אינו בו המסופר וכל

הראשון. הפרק להלן ראו ״כרגיל״
 ובעקבות (,“exile”)הגלות את מכחישות אפילו או בבל גלות של בחשיבות הממעיטות לדעות 24

 יהודה בפחוות יהודי חוג מידי ואמצאה כבדיה כורש הכרזת ואת הגאולה את גם שוללות זאת
 של השונים בפרקים מתייחסים אנו ההלניסטית(, בתקופה האומרים )ויש הפרסית בתקופה

.postcolonial hermeneutics^־ של במודל/שיטה הנוקטים לחוקרים אופיינית גישה זו הספר.
 J-P. Ruiz, “An Exil’s Baggage: Toward a Postcolonial Reading of Ezekiel” למשל ראו

117-135 .in: J.L. Berquist (ed.), Approaching Yehud [SBL 50], Atlanta 2007, pp.
 לפני ישראל עם של קיומו את שוללים שבחלקם הללו, החיבורים על וביקורת סקירה

 ארץ־ישראל של ההיסטוריה לשחזור היסטורי כמקור בכללותו המקרא ואת הפרסית התקופה
״ישראל״. פנטוךעודד, ;11-7 ׳עמ ״הערכה״, סמית, ראו ותושביה דפלסתינה״(
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 להניח ובכך ולגלות להגליות הקשורות ההיסטוריות בעדויות המונוגרפיה את לפתוח

 במחשבת כך כל עמוק החדורה הגלות, תודעה 25הספר. לנושא העובדתי הבסיס את

 הסוגות על המקרא בספרות כריאליה, ואם כמוטיב אם השני, כחוט והעוברת העם

 או ערטילאי מרעיון תוצאה אינה מקרית, אינה ולאחריו, ירושלים חורבן מלפני שבה,

 או השני, הבית מימי ותיאולוגים זיכרונות כותבי של או נביאים של )״מיתוס״( בדיה

 מעובדה יוצא פועל היא וההלניסטית. הפרסית בתקופות ירושלמית עילית קבוצת של

 הבית חורבן )לפני אשור בגלות ישראל בני התנסו שבה ממציאות חשובה, היסטורית

 מיתוס של נופך יש אם ישראל. עם ימי דברי בהתפתחות דרך וציון ובבל הראשון(

 26לא. ותו למיתוס היסטורי אירוע להפוך הצדקה בכך אין והגלות ההגליה בתיאורי

 אינם בהיקפה וההפרזה הגלות של ואידיאולוגי תיאולוגי הסבר או מיתולוגיזציה

 סופרים של במוחם או השמימית בספירה המתרחש למיתוס עצמה הגלות את הופכים

 הסיפור את הופכת אינה המיתוס של שהיסטוריזציה כשם השני הבית מימי ותיאולוגים

27להיסטורי. המיתי

 המהותי שהקשר המקראית בספרות חשובים מוטיבים שני הם וגאולה גלות ועוד. זאת

 לעם ישראל אלוהי בין עולם״ ״ברית של הרעיון ועל התיאודיציה על מבוסס ביניהם

 בעת ישראל עם שחווה ועליות הגליות של ההיסטורית ההתנסות על וגם בחירו, ישראל

 ולפיכך אחד מטבע של צדדים שני לשיטתנו, אפוא, הן והגאולה הגלות 28העתיקה.

 לתפיסת גם אלא במקרא הגלות לתפיסת רק לא זו במונוגרפיה נכבד מקום מוקדש

בו. הגאולה

 והבבלית האשורית בתקופה בבבל היהודים על מחקרים הופיעו 20ה- המאה בראשית כבר 25
 דייכס, )אבלינג, 298,291,284 ׳עמ בבל, יהורי גפני, אצל הביבליוגרפית הרשימה למשל וראו

ועוד(. קלמרות
 “However much the exile is a reflection of :19 עמ׳ שבי, גרייבי, של ובניסוחו בלשונו 26

”myth, there are historical events underlying it
 בכתובות בבל העיר לחורבן התיאולוגית הפרשנות על מצביע 37-29 עמ׳ ״גלות״ אלברטץ 27

 היא סנחריב ידי על בבל שחורבן מוכיחה אינה זו תיאולוגית שפרשנות ומעיר הנאו־בבליות
 ההבדל יח-יט(. בנס)מל״ב שהסתיים ליהודה סנחריב מסע על המקראי הסיפור גם וכך המצאה.

 הם גיבוריו העולם, בריאת אוניברסלי)כמו אופי נושא שמיתוס הוא להיסטוריה מיתוס בין
 במחזוריות, מתרחשים והאירועים והורסים( רעים ומהם ובונים טובים מהם הטבע, וכוחות אלים
ליניארית. והיא ובאירועים בארצות בעמים, אדם, בבני עוסקת היסטוריה ואילו

׳עמ ,1995 תל־אביב הנוראית, בארץ מקראות זקוביץ, י׳ :118 ׳עמ ״גלות״, טלמון, כך על ראו 28
שנים־עשר. פרק להלן וכן 105



25מבוא

סיכום

 זה. נושא החוקר ההיסטוריון לרגלי מכשול אבן הם וטיבו מגבלותיו המידע, מיעוט

 שחזור, ממעשה חורג אינו בראשיתה בבל גולת של שלמה תמונה להציג הניסיון לכן

 של שיקוליו על־פי פערים ומילוי המידע של פרשנות על אחרת או זו במידה המבוסס

 להוציאם עשויות נוספות ידיעות ורק בחשכה שרויים עדיין רבים תחומים המשחזר.

 לאחר במסופוטמיה היהודית הקהילה של המסתורין מעל המסך כשמתרומם לאור.

 מרכזים עם גדולה, יהודית קהילה מתגלית והתלמוד, המשנה בתקופת שנים, מאות

 נכסי ויוצרת פורחת מאורגנת, קהילה ומחוזא, סורא נהררעא, פומבדיתא, כמו גדולים

29ביהדות. תווך ועמודי יסוד אבני המשמשים רוח

 P. Kingsley,ראו והקבלית, האפוקליפטית הספרות על גדולה השפעה למשל, יחזקאל, לספר 29
2 Ezekiel by Grand Canal: Between Jewish and Babylonian Tradition”, JRAS“ 
.339-346 .1992,) pp) 5,4 מפות תלבזור, אשל, ראו התלמוד בתקופת היהודים יישובי על; 

 קיפר, ראו אחרות ובארצות במצרים היהודית התפוצה/הפזורה ראשית על בבל. יהורי גפני,
 ח-ו במאות בלבד ובבל אשור בגולת עוסקת זו מונוגרפיה ספרות. ושם 106-91 ׳עמ גלות,

לפסה״ב.



( לפסה״ב 705-722)ב סרגון  
Museo Di Anticita Di Torino באדיבות



ק ר ן פ שו א ר

ובבל אשור מלכי בימי ההגליות

 וזה אשור מלך אכלו הראשון הדיחו. אריות ישראל פזורה ״שה

בבל״ מלך נבוכרראצר עצמו האחרון

ד (17 נ )י

בוצעו הגליות כמה הבאות: השאלות סביב סובב ובבל אשור מלכי בימי ההגליות חקר

בארץ? נשאר ומי הגלו מי את הגולים? מספר היה מה ומתי? ויהודה ישראל מממלכות

הארכיאולוגיים? הממצאים מן ללמוד אפשר מה המידע? מקורות של טיבם מה

אשור מלכי בימי ההגליות .1

לפסה״ב(,' 732-733)מארצו ישראל עם של ההגליה במלאכת שפתחו הם האשורים

ירושלים, הריסת המקדש, בית בחורבן המתבטא סיום המלאכה, את סיימו והבבלים

לפסה״ב(. 586)דוד בית למלכות וקץ יהודה לממלכת קץ אוכלוסין, הגליית

 גולה: = ZI ERlM/.nasähu - בשבי ולקיחה ההגליה פעולת לציון אחדים פעלים שגורים באכדית 1
salälu, habätu; galû ולעתים אדם( בני כולל מלחמה, )שלל sapähu עבר(, לכל )להפיץ arü, abälu 

 saglû/suglû, saglûtu, sagalûtu, galitu),ונגזריו הארמית( מן )השאול galû הפועל על )להוביל(.
galûtu) 200-202 ראו.W. von Soden, Orientalia 35 (1966), ',CAD vol.17, part III/2, pp

8 .p; 194 ׳עמ ״אפיגרפיה״, דלר (203 ,galitu, ND 2803; ABL 387=SAA V;) ,עמ׳ גלות, קיפר 
 בזיקה ומונחים פעלים על ;.hubut qasti; hubtu; kisittu; sallatu העצם שמות שגורים כן .113-111

 ״דויטרונום״; רום־שילוני, ראו מחקר וספרות למקרא ובתרגומים במקרא ולגלות/גולה להגליה
 )מורפולוגיה, לקסיקוגרפי בניתוח מתרכז קיפר .200-193 ;147-146 עמ׳ בעיקר גלות, קיפר,

 ולתפוצה לגולה בזיקה הבתר־מקראית ובספרות במקרא המונחים של וסימנטיקש אטימולוגיה
 במילים וכן ועוד( פזר/פזורה זרה; דחה/נדח: פוץ/נפוץ; שבה/שבי/שבות; גלה/גלות/גולה; )כמו

 וחיוביות שליליות ניטרליות, משמעויות יש לדעתו והיווניים. הארמיים בתרגומים המקבילות
 הפרשנות בתורה(. מופיע ונגזריו)שאינו גלה לפועל ובכללם אלו ממונחים מקצת של שונים בזמנים

 מן ומושפעת מתבססת המקרא ובתקופת המקראיים בטקסטים הנ״ל למונחים הנוגע בכל קיפר של
 על וההלניסטית־רומית. הפרסית בתקופה היהודית התפוצה תופעת של והתפיסה ההיסטורי המצב

 H.J. Zobel, TDOT, vol.גם ראו ״תפוצות״ גלות״, ל״גולה״, השבעים בתרגום ליוונית התרגום
2, pp. 476-488; J.M. Modrzejewski, “How to be a Jew in Hellenistic Egypt”, in: SH.J. 
;66-70 .D. Cohen and E. S. Frerichs (eds.), Diasporas in Antiquity, Atlanta 1993, pp 
”L.H. Feldman, “The Concept of Exile in Josephus :על .146-145 ׳עמ גולה, סקוט, בתוך 

שנים־עשר. פרק ראו (81as7topâ)תפוצה/פזורה לעומת ועוד( aixpaXcooia)גלות/גולה

127]
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לפסה״ב( 727-745)ג פלאסר תגלת א.
 מעכה בית אבל ואת עיון את ויקה אשור מלך פלאסר תגלת בא ישראל מלך פקח ״בימי

 אשורה״ ויגלם נפתלי ארץ כל הגלילה ואת הגלעד ואת הצור ואת קדש ואת ינוח ואת

 ישראל מבני אוכלוסייה של ראשונה הגליה על הידיעה מצויה זה בפסוק 2(.29 טו )מל״ב

שוו אחרת, לארץ שורה״)וה  זו הגליה ישראל״(. לבני הזה החל ״וגלת 20 עובדיה ״א

 מלך רצין נגד ולארץ־ישראל לסוריה ג פלאסר תגלת שערך המלחמה למסע קשורה

 ,22,6 ה דה״א ;10-7 טז ;29 טו בשומרון)מל״ב מלך אשר רמליהו בן ופקח ארם־דמשק

 בכלח שנמצאו ג פלאסר תגלת של בכתובותיו גם נזכר זה מאורע (.21-20 כח דה״ב ;26

 -734 שבשנים למדים אנו האפונימי הכרוניקון ומן אלו מכתובות 3אשור. בירת )נמרוד(

 מארם־דמשק תושבים והגלה ובארץ־ישראל בסוריה ג פלאסר תגלת נלחם לפסה״נ 732

 בעבר־ מצויים מסופוטמיה אל שבויים אשור מלך לקח שמהם היישובים ומארץ־ישראל.

ת, שתרו בגליל 5עבר־הירדן(, משבטי שבויים וכן בבשן ]ק[נת גלעד, רמות 4הירדן)ע

-51 ׳עמ גלות, קיפר, ראו לפסה״נ( 732-734)לארץ־ישראל ג פלאסר תגלת של המסעות על 2
 P. Dubovsky, ;69-67 עמ׳ ״שומרון״, טטלי, ;214-201 ׳עמ ״הגליות״, ינגר, ספרות; ושם 54

;7 Tiglath-pileser Ill’s Campaigns in 734-732 B.C.: Historical Background oflsa“ 
153-170.2 Kgs 15-16 and 2 Chr. 27-28”, Bíblica 87 (2006), pp ״ואת ספרות. ושם 

 ראו המזרחי מעבר־הירדן ההגליה על מאוחרת. תוספת הנראה ככל - הגלילה״ ואת הגלעד
 לו אין הגולים, הובאו לשם המקומות את המציין ,26 פסוק של הסיפא .26 ,22,6 ה דה״א גם

 מהלאה אתכם ״והגליתי 27 ה בעמ׳ הכתוב להלן. וראו ב, לסרגון אלא ג פלאסר לתגלת שייכות
 ספר בעל לפי ,373 עמ׳ אידיאולוגיה, יפת, לדעת מסופוטמיה. בכיוון הגליה על מורה לדמשק״

 זמני ובאופן מעטים גלו לירדן ממערב ואילו וסופית כולם גלו המזרחי הירדן עבר שבטי דה״י
 ND 2621+2443 בתעודה הנזכרים וגריהו חלקיהו ,138 ׳עמ משפחות, גליל, לדעת בלבד.
הגליל. מן או הירדן מעבר גולים הם [(19] )נספח

 פ. ת. תדמור, בידי והערות פירוש תרגום, עם מדעית במהדורה פורסמו ג פלאסר תגלת כתובות 3
ג.

ראו האפונימי הכרוניקון על .ANEP no. 366 עשתרות, העיר כיבוש את המתאר תבליט ראו 4
A. Millard, The Toponyms o f the Assyrian Empire 910-612 BC [SAAS II], Helsinki

44-45 .1994,pp
 השטח מן שהוגלו אלה מזר, ב׳ לדעת וזיהוי. קריאה הצעות על 139-138 ׳עמ ג., פ. ת. תדמור, 5

 פחת ״בני הם והם טוביה בית אחוזת אל חזרו צאצאיהם טוביה, בית כנסיכות מכן לאחר שנודע
 הם נחמיה בימי העמוני״ ״העבד וטוביה (6 ז אחז)יש׳ בימי שחי טבאל״ ״בן (.6 ב מואב״)עז׳

 בארה הגליית על הידיעה את שאב דה״י בעל ,39 ׳עמ ״נבו״, כוגן, לדעת טוביה. בית מאבות
 עם הגולה מן ושבו הבבלים)נבוכדנאצח בידי או ג פלאסר תגלת בידי שהוגלו נבו בני מצאצאי

 צדוק, לדעת .40 הע׳ להלן, ראו (.33 ז =נחמ׳29 ב עז׳ ;8-7 ה דה״א והשוו 43 י ציון)עז׳ שבי
 פרק השומרונית״)ראה ב״פלוגה החיילים מן כמה של בשמותיהם הארמיים היסודות ״לשון״,
 האמינות למידת בנוגע השונות הדעות על הגלעד. מן גולים על מרמזים שהם אפשר חמישי(

 P. J. Williams, “Israel ראו פלאסר/פול תגלת על האמור כולל ה, בדה״א הידיעות של
outside the Land: The Transjordanian Tribes in 1 Chronicles 5”, in: V. Philips et 

147-160 ..al. (eds.), Windows into Old Testament History, Grand Rapids 2002, pp
הראשון. הבית חורבן מלפני הן זה בפרק הידיעות ויליאמס לדעת
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 6ויטבה(. ארומה הנתון, מעכ[ברה, התחתון ובגליל בית־נטופה בבקעת העליון)מרום(,

 המקוטע המידע ובשל זו, בפרשה המקראי בתיאור הנקוטה הכללית הלשון מחמת

 מארץ־ישראל שנלקחו השבויים מספר על לעמוד קשה ג, פלאסר תגלת של בתעודות

 חורבן על מראה בגליל הארכיאולוגי הסקר 7הגולים. הובאו שאליהם המקומות ועל

של יישובים  תגלת ימי לאחר בגליל הישובים במספר ירידה ועל כנרת( חצור, בגליל)למ

 על לנו הידוע מן 8הגליל. מתושבי רבים הגלה אשור שמלך ראיה בכך ויש ג, פלאסר

 ברור לפסה״ם, ט־ז )מאות החדשה האשורית האימפריה שליטי שנקטו ההגליה שיטת

 בפחוות פוזרו הגולים מן וחלק עצמה אשור ארץ אל הובאו הגולים מן ניכר שחלק

 פלאסר תגלת בידי הגליל אל הגליה על ידיעה אין זאת לעומת 9כן. לפני אשור שכבשה

ג.

לפסה״ב( 705-722)ב סרגון ב.
 מלך ה שלמנאסר עלה ומעבר־הירדן הגליל מן הראשונה ההגליה לאחר שנים כעשר

 נסתיימה זו מלחמה שומרון. העיר על וצר ישראל ממלכת על לפסה״ט 722-727)אשור

 ממלכת ובהפיכת ב סרגון בידי השבטים״ מ״עשרת בהגליה הבירה, שומרון בכיבוש

 ידיעות יש זו הגליה על גם לפסה״נ(. 720 בשנת הנראה )ככל אשורית לפחווה שומרון

ב. סרגון של בכתובות והן בתנ״ך הן

 את עצר אשור מלך ושלמנאסר באשור מרד אלה בן שהושע נאמר, 6-1 יז במל״ב

 שמרון ויעל הארץ בכל אשור מלך ״ויעל נאמר: בהמשך כלא. בבית אותו ואסר הושע

 את ויגל שמרון את אשור מלך לכד להושע התשיעית בשנת שנים. שלש עליה ויצר

 כתוב, של פשוטו לפי 10מדי״. וערי גוזן נהר ובחבור בחלה אותם וישב אשורה ישראל

 של למעצרו זכר אין 10-9 יח במל״ב אסור. היה שהושע בעת במצור הייתה שומרון

 למלכותו התשיעית ובשנה הנצורה בעיר הושע התבצר הפשט ועל־פי ולמאסרו, הושע

מל״ב לפני שנזכר שלמנאסר, לידי העיר נפלה  הבבלית בכרוניקה ואכן (.9 יה ;3 יז כן)

( הרס ששלמנאסר נאמר, ¡ ^ ק .’¡11)שומרון את מ ) ^ ! !  של בכתובות זאת, לעומת ^

 למלכותו השנייה בשנה ומעריה משומרון ההגליה על מסופר לפסה״ם 705-722)ב סרגון

או ה שלמנאסר שומרון, את כבש מי בשאלות התלבטו פרשנים להלן(. סרגון)ראו של

להלן. גם וראו וזיהוי. קריאה הצעות ושם 83-82 ׳עמ ג, פ. ת. תדמור, 6
 מכתובותיו באחת הנקוב )?(,הגליל מן שבויים 13,520 המספר על 83 ׳עמ ג פ. ת. תדמור, ראו 7

ג. פלאסר תגלת של
.50 עמ׳ ״אוכלוסייה״, ברושי־פינקלשטיין, ״גולה״: הנ״ל, ״גליל״: גל, 8
הגלירת. עודד, ראו: הנאו־אשורית באימפריה ההמוניות ההגליות שיטת על 9

 לראשונה מופיע שגלו השבטים״ ״עשרת הביטוי .2 הע׳ לעיל, גם ראו .11 יח במל״ב גם וכך 10
לפסה״נ. א המאה מן (40 השני)יג עזרא האפוקריפי בחיבור
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 וסרגון במצור החל ששלמנאסר הסברה לי נראית שומרון?" נכבשה בדיוק מתי ב? סרגון

 משומרון ההגליה לפסה״נ. 720ל־ 722 השנים בין תושביה את והגלה העיר את כבש

 ״]השו[מרונים נאמר: '3מנימרוד/כלח במנטרה 12סרגון. בכתובות אחדות פעמים נזכרת

 מס לש[לם ]ושלא 14ולהשתעבד)לי( שלא)להמשיך( לי[ העוין ]אחר מלך עם נדברו אשר

(biltu,) [217,280 בהם. נלחמתי ]אדני[ הגדולים האלים כוח ]ב[עזרת נגדי. מלחמה עשו 

 מרכבות 200 מתוכם גייסתי ]כש[לל. מניתי מבטחם, ואלי מתכבותיהם[ עם יחד 15איש,

 ב סרגון של ראווה בכתובת אשור״. בארץ הושבתי שאריתם ואת המלנכותי[, למשמר

 לקחתי בתוכה גרו אשר נפש 27,290 וכבשתיה. שומרון על ״צרתי נאמר: מח׳ורסאבאד

 לנשארים הניח שהוא סרגון אומר בהמשך 16גייסתי)לצבאי([״. ]מתוכם מרכבות 50 שלל.

 המקומות את מזכיר אינו ב סרגון 17משמעת?(. לימדתי במקצועם)או: לעסוק )בשומרון?(

 אי־התאמה יש אשור״. ״ארץ סתמית לשון נוקט אלא ישראל גולי את הביא שאליהם

ל גלו הצפונית ישראל ממלכת תושבי כל ולפיו המקרא מן המתקבל הרושם בין ג  דוי

 סרגון בכתובות הנקוב (27,290 אחר, )נוסח 27,280 המספר לבין אשורה״(, ישראל את

 ׳כולה״ עמרי בית ״ארץ את כבש שהוא ביותר כללית בצורה מציין סרגון להלן(. ב)ראו

 שונות בערים ההרס 18שומרון. ממלכת של שונים מחבלים גולים לקח שהוא להניח ויש

 לא הגליה על מרמז (13-11 ו :13 ה יש׳ גם וראו ,VII שכבה שכם, שומרון)כמו בממלכת

 שלא ברור זאת עם שומרון. בממלכת נוספים מיישובים גם אלא שומרון הבירה מן רק

19לגלות. נלקחה שומרון ממלכת אוכלוסיית כל

 פוקס, ראו ולספרות למקורות הפנייה עם שומרון בכיבוש הקשורות ואחרות אלו בעיות על 11
 ״שומרון״; הייס־קואן, ;60-47,45-33 ,27-26 ׳עמ שומרון, בקינג, ;458-457 עמ׳ ב, בזרגון
 R. Lamprichs, ״שומרון״; ינגר, ;135-134 עמ׳ ואשור, ישראל גליל, ״שומרון״; נאמן,

[,239 Die Westexpansion des neuassyrisches Reiches: Eine Strukturanalyse [AOAT 
130-135 .Neukirchen-Vluyn 1995, pp; ,ספרות. ושם 56-54 ׳עמ גלוית, קיפר

 בהן והדיון שומרון כיבוש את המזכירות סרגון של השונות הכתובות של לפרסומים הפניות ראו 12
הושע. של למרד הרקע על גם ושם 11 הע׳ לעיל,

.291 ׳עמ ב״, ״סרגון ינגר, ;34 ׳עמ ״סרגוך תדמור, 13
.36 עמ׳ ״מרכבות״, דאלי, ראו לי״, שקדם המלך נגד קשרו ״אשר או: 14
 עשרים דהיינו, ,lim]24]280 המספר מופיע (Saal VIII: 13,1)הראווה״ מ״כתובות באחת 15

 במנסרה לגרוס צריך נאמן לדעת .197 עמ׳ ב, סרגון פוקס, ושמונים. ומאתים אלף וארבעה
.N. Na aman, N.A.B.U 2000/1, p. 1 ראו .47,280 מנימרוד

׳עמ שומרון, בקינג, ראו שומרון. על שם מדובר אם ספק אבל באנאלים גם נזכרו מרכבות 50 16
.261,197,88-87 ׳עמ ב, סרגון פוקס, ראה פרגון בכתובות השונות הגרסאות על ;45-37

 ;26 ׳עמ ״שומרון״, בקינג ראו שונים. תרגומים הוצעו ¡nüsünu usahiz למילים קשה. משפט 17
.344,197 עמ׳ ב, סרגון פוקס,

 ״סרגוך, ינגר, לדעת .33 ,27 עמ׳ שומרון, בקינג, ;308 ,303,261 עמ׳ ב, סרגון פוקס, ראו 18
״שינויים״. נאמן, גם וכך שומרון של הפריפריה מן גולים גם כולל 27,290 המספר

 בפחוות (.5 ד ׳)נחמ אצלם היושבים והיהודים 6 ל בדה״ב הנשארת״ ״הפליטה הביטוי ראו 19
כמו יהויסטים שמות שנשאו תושבים היו מדינתא״, כ״שמרין מכן לאחר שנודעה שומרון,
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לפסה״ב( 681-705)סנחריב ג.
שראל הגליות  ממלכת של חורבנה עם פסקו לא אשור מלכי בידי מסופוטמיה אל מאו־ץ־י

 701 בשנת יהודה. ממלכת מכונה על נותרה שבו הזמן בפרק גם נמשכו אלא שומרון,

 ובאיץ־ישראל. בסוריה מלכים ברית של מרידה לדכא אשור מלך סנחריב יצא לפסה״נ

 לא במקרא לו־לז(. יש׳ לב; דה״ב יח־יט; יהודה)מל״ב מלך חזקיהו נמנה בעלי־הברית עם

 ולא כניעה דרש רבשקה להגלות. כוונה על רק אלא מיהודה תושבים הגלה שסנחריב מסופר

 מתואר המלחמה מסע (.32 יח התושבים)מל״ב את להגלות סנחריב מלכו כוונת את הסתיר

 אשר יהודה(, היהודאי)מארץ ״חזקיהו השאר, בין נאמר, ושם סנחריב בכתובות בפרוטרוט

 אשר מספר ללא הקטנות הערים ואת חומה, מוקפות החזקות, עריו 46 את לעולי, נכנע לא

 שללי. עם ומניתי מתוכן הוצאתי ואישה... איש וגדול קטן נפש, 200,150 לכדתי. סביבותיהן...

 לנינוה אחרי שלח שליחו ואת ומשוררות משוררים פילגשיו, בנותיו, את עצמו... וחזקיהו

 שבויים לקח שסנחריב כתוב 2האנאלים,' של אחרת במהדורה 20עבדות. לעשות מלכותי עיר

זה אשור. ערי ולאוכלוסיית אשורים למושלים לחייליו, וחילקם השלישי במסעו צאן כעדר

 החודוני סנבלט זה במקרה לגולה. הלכו שלא הישראלים צאצאי שהם ואפשר דליה יהועזר,
 שנושאי אפשר זאת, עם .110 ׳עמ ״שינויים״, אפעל, ראו לגלות. יצאה שלא חורון מבית מוצאו

 הארץ״ ״אלוהי פולחן את ואימצו שומרון לערי שהובאו גולים צאצאי הם היהויסטים השמות
 על .110 ,34 עמ׳ ב, סרגרן פוקס, שומרון. בערי ערביאים שבטים הושיב סרגון יז<. )מל״ב

.207 הע׳ ,282 ׳עמ להלן, פינקלשטייךסילברמן, ראו ליהודה שהיגרו רבים ישראלים
 לכיש, תבליטי כולל סנחריב, למסע הקשורות שונות סוגיות על .34-32 עמ׳ אנאלים, לקנביל, 20

L.L. Grabbe (ed.), Like a Bird in a Cage: The Invasion o ראו f Sennacherib in 701 BCE 
2003 JSOTSup. 363], Sheffield;] ,200,150 המספר ספרות. ושם 65-64 ׳עמ גלות, קיפר 

 הר תושבי מניין ,13 ׳עמ ״מניין״, ברושי־פינקלשטיין, לפי שונות. הצעות ומכאן מאוד מוגזם הוא
 ההשערות על .110,000 על עלה לא לפסה״נ ח במאה יהודה ושפלת יהודה, הר ירושלים, בנימין,
 ;155-151 ׳עמ ״יהודה״, סטולמאן ראו חזקיהו בימי יהודה אוכלוסיית ואומדן הגולים למספר בנוגע

 האשוריות״, הכתובות לאור במקרא ״סוגיות עודד, ב׳ .482-419 ;45-41 ׳עמ פוליטיקה, מאייר,
 האוכלוסייה כלל של מודיעינית בהערכה מדובר שלדעתו 7-6 עמ׳ )תשנ״ז( מב, בית־מקרא

 P. Dubovsky,ראו סנחריב למסע בזיקה (têmu, bel tëmi> האשורי המודיעין על עת. באותה
Hezekiah and the Assyrian Spies. Reconstruction o f the Neo-Assyrian Intelligence Service 

2006 and its Significance for 2 Kings 18-19 [Biblica et Orientalia 49], Roma. זביט 
האשוריות(, בכתובות )כמקובל לאשור אותם הגלה שהוא נאמר לא סנחריב שבכתובת מציין
 הגליה הייתה לא ולכן (sallatis amnu) כשלל אותם מנה שסנחריב סתמית אמירה יש אלא

 Z. Zevit, “Implicit Population Figures and Historical Sense: What ראו בכלל. אם רבתי,
Happened to 200,150 Judahites in 701 BCE?” in: S. Gitin et al. (eds.), Confronting 

,the Past [W.G. Dever Vol.], Winona Lake 2006, pp.357-366.; M. De Odorico 
115 .Numbers and Quantifications [SAAS III], Helsinki 1995, p. הגליה על מדבר נאמן 

 היישוב של משמעותית הידלדלות ועל מרוחקים למקומות שהוגלו אלפים עשרות של מסיבית
JAO.הנ״ל, ;25 עמ׳ ציזןנט)תשנ״ח, נאמן, נ׳ ראו סנחריב. מסע לאחר ביהודה S120 (2000), p 

 של השלישי במסע שנלקחו השבויים כל סך זה 200,150ש־ סבור ,89 ׳עמ ״סנחריב״, סאורן, .622
״סנחריב״. אונגנד, ראו 2x1000 אלא 2x100,000 לא דהיינו ,2150 ולגרוס לתקן הוצע סנחריב;

.61 ׳עמ אבאלים, לקנביל, 21
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 על ולפצות לכסות מנת על הגזמה לשון נקט הסופר השלישי(. הפרק דופן)ראו יוצא צעד

 אוכלוסייתה, את ולהגלות ירושלים את לכבוש מלכו בידי עלה שלא המתסכלת העובדה

 לחלק אפשר שהיה עד הרבה כה שהוגלו לומר התכוון האשורי הסופר ידועה. שאינה מסיבה

 שכן כבושות, מארצות גולים ליהודה הביא שסנחריב נאמר לא בכתובת נדיבה. ביד שבויים

 בידי שהיו השטחים מן חלק פלשת לערי סיפח אלא לפחווה יהודה את הפך לא אשור מלך

-לכיש העיר כיבוש ביותר מרשימה בצורה מתואר בנינוה, שנמצא בתבליט חזקיהו. (La-ki 

su) הסתיים לא המסע 22לגלות. בדרכם העיר שער את היוצאים ושבויים סנחריב צבא בידי 

 בהבעת ולהסתפק המלחמה פעולות את להפסיק נאלץ האשורי והצבא ומוחלט גמור בניצחון

 אזי מירושלים לא אם והגלה, יישובים החריב סנחריב אכן מס. ובתשלום חזקיהו של כניעה

 לצפות מקום היה המונית הגליה הייתה לו המונית. הגליה הייתה לא אבל יהודה, מערי

 ועל דו־סטרית, להגליה כלומר אוכלוסיות, ולחילופי אשורית לפחווה יהודה ממלכת לארגון

 מעידה יאשיהו, בימי ובעיקר חזקיהו, לאחר יהודה ממלכת של עוצמתה גם רמזים. אין כך

המנהיגות. מן משמעותי חלק לא וגם סנחריב בימי גלתה לא יהודה אוכלוסיית שרוב

 ג, פלאסר תגלת בימי בעיצומן היו נכנעות או כבושות מארצות האשוריות ההגליות

 ההגליות במספר ירידה מסתמנת ואשורבניפל אסרחדון בימי ואילו וסנחריב, ב סרגון

 שאסרחדון ידיעה יש עזרא בספר 23האשוריות. הכתובות מן שעולה כפי הגולים ובמספר

 (.10-9 ,2 ד >עז׳ שונות מארצות תושבים לארץ־ישראל הגלו )אשורבניפל( ואסנפר
 קפיצה כקרש בארץ־ישראל האשורית השליטה לחיזוק פעלו אלו אשור מלכי שני

 אלו, מלכים ובעכו. בפיניקיה מרידות דיכא למשל, אשורבניפל, מצרים. אל למסעותיהם

 טעם אין כן ועל ומרוחקים שונים למקומות שונות מארצות הגלו אכן כתובותיהם, על־פי

 שם שהכתוב ובייחוד לארץ־ישראל תושבים הגליית בדבר עזרא שבספר בידיעה לפקפק

 אוכלוסייה שהגלו כמי במקרא אחר במקום נזכרים שאינם אשור מלכי של שמות מציין

24לארץ־ישראל. או מארץ־ישראל

 D. Ussishkin, The Conquest ofLachish by Sennacherib. Tel- ראו לכיש בתבליט גולים על 22
84-85. Aviv, 1982, pp קולון)לעיל, ראו מלכיש הגולים של החיצוני המראה של לתיאור

.67-66 עט׳ (,16 הע׳ ,19 עמ׳
 O. Ofer, “Judah”, in: E.M. Meyers et al. ;47 ׳עמ ״אוכלוסייה״, ברושי־פינקלשטיין, 23

253-257 .eds.), The Encyclopedia o f Near Eastern Archaeology, 1997, pp.) ראו כן 
 למצרים מסעו במסגרת שומרון מארץ הגלה שאסרחדון האפשרות על ;20 עמ׳ הגליות, עודד,

 את והרס עילם את כבש אשורבניפל .7 הע׳ ,28 ׳עמ ״שומרונים״, כוגן, ראו ה״נ<0לפ 671)
 זה אין הדו־סטרית ההגליה שיטת לאור (.10-9 ד לשומרון)עז׳ ומשושן מעילם הגלה הוא שושן.

הבאה. ההערה גם ראו מארץ־ישראל. אוכלוסייה שהגלה הנמנע מן
 על בהסתמכו (,85 יא, >קדמ׳ ״אסנפר״ במקום ״שלמנאסר״ כותב מתתיהו בן שיוסף הסיבה זו 24

 הנזכרים ובנימין״ יהודה ״צרי (.38 לז )יש׳ 37 יט במל״ב נזכר אסרחדון יז-יח. במל״ב המסופר
 על שהובאו (,87-84 יא, >קדמ׳ שומרון כאנשי)פחוות( ק־מתתיהו יוסף ידי על מזוהים ד בעז׳
.55-54 עמ׳ ״שומרון״, קרוס ראו זו סוגיה על אשור. מלך שלמנאסר ידי
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ב נבוכדנאצר - הכשדית בבל בימי ההגליות .2

 מדיניות היא גם נקטה אשור, ממלכת את שירשה )הנאו־בבלית(, הכשדית הממלכה

 גדלה לפסה״ט 562-605)ב נבוכדנאצר בימי 25כבושות. מארצות אוכלוסייה הגליית של

 בבל מלך שביצע ההגליות בעקבות במסופוטמיה ומיהודה מישראל שמוצאה האוכלוסייה

 בשיקום ממוקדות ב נבוכדנאצר של כתובותיו 26יהודה. מלכי צדקיהו ובימי יהויכין בימי

 מלחמה. במסעות כמעט עוסקות ואינן המלך של האלים יראת את להפגין כדי מקדשים

 נאמר: 30-28 נב ביר׳ נב. לט: יר׳ כד-כה: במל״ב ומרוכזות המקרא מן הן הידיעות רוב

 ושלשה. ועשרים אלפים שלשת יהודים שבע בשנת נבוכדראצר הגלה אשר העם ״זה

 שלש בשנת ושנים. שלשים מאות שמנה נפש מירושלים לנבוכדראצר עשרה שמונה בשנת

 וחמשה ארבעים מאות שבע נפש יהודים טבחים רב נבוזראדן הגלה לנבוכדראצר ועשרים

 היו השבעים( בתרגום אלו)שחסרים פסוקים לפי מאות״. ושש אלפים ארבעת נפש כל

 שמונה־ בשנת לפסה״נ<; 598/7) לנבוכדנאצר שבע בשנת יהויכין גלות הגליות: שלוש

 לפסה״נ(. 582/1)לנבוכדנאצר ושלוש עשרים בשנת לפסה׳׳נ(; 587/6)לנבוכדנאצר עשרה

 בבל מלך על יהודה מלך יהויכין ״ויצא נאמר: 12 כד במל״ב שונה. מלכים בספר הגרסה

 597 שנת למלכו״)דהיינו שמנה בשנת בבל מלך אתו ויקח וסריסיו ושריו ועבדיו ואמו הוא

 עשרה ״תשע בשנת ירושלים חורבן עם אירעה (11,8 כה )מל״ב שנייה הגליה לפסה״ט.

 ״עם בבלה יהויכין הגליית הוזכרה 10 לו בדה״ב לפסה״ם. 586)נבוכדנאצר״ למלך שנה

 נאמר, 20 בפס׳ בהמשך, המלך. עם נוספים אנשים שהוגלו לציין בלי ה׳״ בית חמדת כלי

 בגלל (.1 ט דה״א גם בבל״)וראה אל החרב מן ״השארית גלתה ירושלים חורבן שעם

 במספר ההגליות, תאריכי בסוגיית החוקרים התלבטו וההיסטוריות הטקסטואליות הבעיות

מארץ־ הגליות על בבל מלכי מכתובות ידיעות אין 27להלן(. הגולים)ראו ובמספרי ההגליות

 מתרכזות הן במסופוטמיה. הגולים של מצבם על ידיעות הבבליות המלכותיות בכתובות אין 25
 האופי על הבניה. ובמבצעי הפולחן בתחום המלכים ובפעולות בבל ארץ של פנים בענייני

 ארץ בפיתוח הבבליים המלכים התרכזות לעומת הבבליות/כשדיות הכתובות של הלא־פוליטי
 ,112-111,41-40,10-9 ׳עמ אינופריה, ונדרהופט, ראו בבל( לארץ חד־סטרית הגליה בבל)ומכאן

 ומדיניות מלחמות שעניינן בבליות כתובות על 6 הע׳ 11 ובעמ׳ 5 הע׳ 10 בעמ׳ ושם 206-203
 למערב הכשדים מלכי של המלחמה מסעות על .250-249 ׳עמ ״אסטרטגיות״, הנ״ל, חוץ:

כרוביקרת. גרייסון, ראו כך ועל הבבליות בכרוניקות מסופר
 ״שיבת לא וממילא חשובה, לא אפיזודה או בבל׳/ ״גלות הייתה לא כאילו טורי של דעתו על 26

״יהודה״. עודד, ספרות: ושם 22 עמ׳ גלות, אקרויד, וכן להלן, ראו ציון״,
 שתוצאותיהם מאורעות של היסטוריים בשחזורים עוסקת אינה המונוגרפיה במבוא, כאמור 27

 מפנה אלא המקרא, חקר בתחום שהן ספרותיות־טקסטואליות בבעיות מאריכה ואינה הגליה
 על ביותר. סבירים הנראים שיקולים על־פי עמדה ונוקטת אלו בסוגיות הדנים למחקרים

 ראו הגולים מספרי של ולטיבם זו בפרשה והכרונולוגיות ההיסטוריות הטקסטואליות, הבעיות
 מירושלים שגלו נפש 832ש־ משער מלמט .289-288 ,265-262,256 ׳עמ ״דמדומים״, מלמט,
אפעל, המצור: בעת הכשדים״ אל נפלו אשר ״ליהודים מכוון (29 נב, עשרה)יר׳ שמונה בשנת
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 לא להלן(, לפסה״נ)ראה 594-605 לשנים הנוגעות בשורות הבבלית, בכרוניקה ישראל.

הכרוניקה. של הקצר הסגנון בגלל כנראה הגליות, על מסופר

יהויכין גלות א.
 בתוצאות. שנשא הוא בנו ויהויכין (1 כד בבל)מלב במלך מרד יאשיהו בן יהויקים)אליקיש

 6 כד במל״ב המסורת אבל 28יהויקים, את הגלה שנבוכדנאצר מסופר דניאל בספר אמנם

 נאמר: 6 לו בדה״ב (.30 לו ;19-18 כב יותר)יר׳ אמינה נראית אבתיו״ עם יהויקים ״וישכב

 אלא כאן אין אבל בבלה״, להליכו בנהשתים ויאסרהו בבל מלך נבוכדנאצר עלה ״עליו

 הגליה נרמזת 4-3 יט ביה׳ 29נוגדות. מסורות בין גישור של הימים דברי בספר נוסף מקרה

 ויש בבלה צדקיהו להגליית כנראה מכוון 9 ופסוק (33 כג מל״ב מצריימה)ראה יהואהז של

ד וכן 9-5 יט ;12 יז יה׳ ליהויכין)וראו שהכוונה אומרים (.20 כז ;19-17 יג י

 ״בשנה נאמר: הבבלית בכרוניקה הכשדים. בידי ירושלים נכבשה לפסה״נ 597 בשנת

עיר מול וחנה חת ארץ אל התקדם צבאותיו, את אכד מלך כינס כסלו, בחודש השביעית,

 אלברטץ, .6-3 עט׳ מקרא, ג׳וליין, ;105-104,83-81 עט׳ ירושלים, ליפשיץ, ;18-17 עט׳ ״גלות״,
 מכלול על ספרות ושם 74-67 עט׳ גלות, קיפר, ההגליות; תאריכי על ושם 80-69 עט׳ גלות,

 התאריך את שמתקנים יש מקורות. כולל מיהודה, נבוכדנאצר של בהגליות הקשורות הבעיות
 מיהודה הגליות שלוש דהיינו שבע״(, ״בשנת עשרה״)ולא שבע ״בשנת וגורסים 28 נב ביר׳
 הנתונים את מעדיף אלברטץ הבירה. כיבוש לפני עוד בוצעה כשהראשונה והחורבן המצור בעת
 מתייחס (29 נב )יד 832 המספר לדעתו מדויקים. מספרים לדעתו, נותן, הזה הפרק שכן נב ביר׳

תיאולוגיה, זייטץ, נוספות. קבוצות גלו שנה באותה אבל מירושלים, שגלתה אחת לקבוצה רק
 נב; לט; יר׳ עם כד-כה מל״ב של השוואה מתוך העולות הבעיות מכלול על ושם 202-167 עמ׳

ד בהשוואה כד-כה במל״ב הקטעים לניתוח  עמ׳ יחוקאל, מיין, ״השמדה״; רופא, ראו נב לי
ד ״עריכה״, פרידמן־קלי, לדעת ;56-55  בגלות עורך בידי ירמיה בספר תחיבה הוא 30-28 נב י
ד פרסון, בבל. ד כד־כה מל״ב בין השוואה ערך נב״ ״י  בתרגום והן המסורה בנוסח הן נב, וי

 שלוש ואילו (,191 ׳עמ )שם, הקדומה הגרסה את השבעים בנוסח נב ביר׳ ורואה השבעים,
ד וכן השבעים ובנוסח המסורה בנוסח כד-כה )מל״ב האחרות הנוסחאות  המסורה( בנוסח נב י

י, >קדמ׳ מתתיהו בן יוסף אצל אמינה( )לא ידיעה יש בתר־גלותית. דויטרונומיסטית עריכה
 בשנת כבר מיהודה ובתוכם המערב מן רבים שבויים לקח שנבוכדנאצר יט( א, אפיון נגד ;222
ד ;1 א ת׳ והשוו יהויקים, בימי לפסה״נ)דהיינו 605 .28 הע׳ ולהלן (1 כה י

 69-68 ,24 ׳עמ ״גלות״, אלברטץ יט. א, אפיון נגד מתתיהו, בן יוסף אצל עקבות זו למסורת 28
 דיכוי עם הוגלה שיחזקאל כתוב 98 י, היהודים בקדמוניות זו. מאוחרת בידיעה ספק מטיל
 בטעות וכנראה מוקשה לגלות שנלקח הוא יהויקים לפיו 2 א, בדג׳ הכתוב יהויקים. של המרד
חת״ ל׳׳ארץ ממסעותיו באחד מיהודה שבויים לקח שנבוכדנאצר הנמנע מן זה אין כי אם יסודו
 יהויקים של כהגליה בהכרח מתפרש אינו בדניאל שהכתוב נציין זאת עם יהויקים. מלכות בימי

 את הגלה שנבוכדנאצר נאמר לא 7-6 לו בדה׳׳ב בלבד. המקדש בית לכלי מכוון שהוא ואפשר
 A.R. Green,” The Fate of Jehoiakim”,ראו זו בעיה על להגלותו. התכוון אלא יהויקים

103-109 .AUSS 20 (1982), pp.
 בדבר דניאל שבספר למסורת תואם בדה״י הכתוב יפת לדעת .1066-1065 ׳עמ רה׳׳י, יפת, ראו 29

 בקבר נקבר שיהויקים נאמר שם 8 לו לדה״ב תוספת יש (L)השבעים בגרסת יהויקים. הגליית
.6 כד, מל״ב (,L) בשבעים גם וכך אבותיו, עם עוזא
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 מס כלבבו. מלך עליה המליך הוא תפס. מלכה ואת העיר את לכד באדר ב׳ ביום יהודה.

 נכנע ולפיה 12-11 כד במל״ב הנאמר את תואמת זו ידיעה 30בבל״. אל ושב ל]קה[ כבד

 את תחתיו והמליך אותו הגלה האחרון וזה בבל מלך לידי עצמו את והסגיר יהויכין

ד גם וראו 17 דודו)שם צדקיהו  מסביר אינו מלכים ספר בעל (.13-12 יז יח׳ ;1 לז ;20 כז י

 שעם ומציין ההגליה בעניין הרחיב הוא זאת לעומת יהויכין. לכניעת הנסיבות את

ם)פס׳ רבים גם גלו יהויכין  ואת ירושלים כל את ״והגלה נאמר: 14 בפסוק (.16-12 אחרי

 זולת נשאר לא והמסגר החרש וכל גולה אלפים עשרת גבורי־החיל כל ואת השרים כל

 המלך אם ואת בבלה יהויכין את ״ויגל כתוב: 16-15 בפסוקים ועוד, הארץ״. עם דלת

 אנשי כל ואת בבלה. מירושלים גולה הוליך הארץ אילי ואת סריסיו ואת המלך נשי ואת

 בבל מלך ויביאם מלחמה עשי גבורים הכל אלף והמסגר והחרש אלפים שבעת החיל

 12 בפס׳ כבר שנאמר מה על קלים בשינויים אפוא חוזרים 16-15 פסוקים 3,בבלה״. גולה

 ה׳״ דבר ״כאשר המקדש ואוצרות המלך אוצרות לקיחת על המספר 13 פס׳ 32.14 ובפס׳

ת)ראו תוספת כנראה הוא  דה״ב ,15 יח ;14 יד ;19 יב מל״ב ;18 טו ;26 יד מל״א נוסחאי

 במל״ב הקטע בהשפעת אולי או 19-12 כ במל״ב ישעיהו דברי את לאמת שנועדה (,10 לו

 משמעות אין 13 בפסוק ״משם״ למילה מזאת, יתרה המקדש. כלי לקיחת בדבר 17-13 כה

 השחתת על מדובר 19 לו בדה״ב .12 לפס׳ ישיר המשך זה פסוק היה המקורי בטקסט אם

 מה ואת המקדש מכלי נבוכדנאצר לקח עת באותה וארמנותיה. ירושלים של ״מחמדיה״

 )ראו ירושלים חורבן עם יותר מאוחר לקח (3 כח ;21-18 כז יר׳ )ראו זה במסע שהותיר

 בארמון הונחו שהכלים אפשר (.4-2 ה ;2 א ת׳ ;7 א עז׳ ;18 לו דה״ב ;17-13 כה מל״ב

ת׳ בבבל במקדש שהונחו או נבוכדנאצר  אוכלוסיית כל הגליית בדבר 14 פס׳ (.2 א )

 ״לא וכי והמסגר החרש כל החיל, גיבורי כל (,20 כז ביר׳ גם )וכך השרים כל ירושלים,

את תואם אינו (16-15 נב ;10 לט יר׳ ;12 כה מל״ב הארץ״)והשוו עם דלת זולת נשאר

 הקטע לפסה״ב. 597 מרס בחודש 16 הוא התאריך (.8\1 21946) 102 עמ׳ רחעיקרת, גרייסון, 30
 סמך על אבל ההלניסטית, התקופה מן ואולי הפרסית התקופה מן הוא הבבלית הכרוניקה מן

 במקבילה ואילו 3023 שהוגלו נאמר שם 28 נב ביר׳ נזכרת השביעית השנה קדומים. רישומים
 השביעית בשנה ,265-264 עמ׳ ״דמדומים״, מלמט, לדעת השמינית. בשנה מדובר 12 כד במל״ב
נפש. 7,000 מירושלים, השמינית בשנה ואילו השדה, מערי הגליה בוצעה

 .6- 5 ב אס׳ ;28 נב ;7-1 כט ;4-3 כח ;20 כז ;1 כד ;30-24 כב ;19-18 יג יר׳ ;10 לו דה״ב גם ראו 31
 מתקופת דויטרונומיסטי עיבוד עבר הקטע כלומר ליהויכין, מכוון 18-17 כ שמל״ב סבורים יש

זו. דעה על בג של וההשגה 30-29 עמ׳ כ״, ״מל״ב בג, ראו הגלות.
 ומשקפים מאוחרת תוספת הם 14-13 הפס׳ וכי 12 פס׳ של ישיר המשך הוא 15 שפס׳ מקובל 32

 שלדעתו ,181-178 עמ׳ תיארלגניה, זייטץ, ;88 עמ׳ עריכה, נלסון, .587/6 שנת של ההגליה את
 לדעת הנשארים. בערך ולהמעיט הגולה וחשיבות הגולים במספר להפריז מגמתה התוספת

 העצמת לשם באה אלא 597 של ההגליה את משקפת שאינה תוספת זו כד״, ברטלה״מל״ב
 לגלות אנכרוניסטי באופן יוחס זה ואסון 587/6 בשנת יהודה ממלכת את שפקד האסון גודל

.465 עמ׳ גלית, קיפר, ;314-310 עמ׳ ״מל״ב״, תדמור־כוגן, ראו שונה לדעה יהויכין.
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 וברשותו 33ופקידים, שרים ולצדו בירושלים שמלך צדקיהו ימי של ההיסטורית המציאות

ה׳ ״מבחר טוב״, נתח ״כל מלאכה, ובעלי צבא ם״)י מי  למרוד העז אף והוא (,4 כד עצ

ד במצור ארוכה תקופה מעמד והחזיק בבל במלך  אין זאת, ועם (.4-6 נב ;1-2 לט )י

 לו דה״ב על ולא העם מן הגליה הוזכרה לא הבבלית שבכרוניקה העובדה על להסתמך

 הוגלה יהויכין שרק ולטעון עמו( אחרים ולא הוא בבלה״)כלומר, ו״יביאהו נאמר שם 10

 הזקנים, השרים, מן ומקצת המלוכה, ממשפחת הגלה בבל מלך משפחתו(. בני עם )ואולי

ד המלאכה)ראו ובעלי נביאים כוהנים,  יט(. ;12 יז יח׳ ;1-2 כט ;1 כד ;24-27 כב ;18 יג י

 בגלות שמדובר המסר מהם עולה אבל )״כל״(, הגזמה בלשון מנוסחים 13-14 הפסוקים

 יחזקאל שבעם. העדית עם נמנו שלא כאלה גם אבל שבעם העידית מן נכבד חלק של

ח׳ עם גלו מרדכי של אבותיו אבות וכן הנביא כין)י הוי  יהויכין גלות (.5-6 ב אס׳ ;1-3 א י

ת בגולת חלק יהודה, בני בקרב לפיצול גרמה לו  כה יר׳ בבלה״, הבאים יהודה בבל)״ג

 יהודה, בממלכת וחלק המלכות מכסא שהודח דוד מבית נצר עם (22 כט ;5 כד וכן 4

הו)כד בפי ירושלים״ ״שארית רמי הכשרים. בידי שהומלך דוד מבית מלך עם (,8 י

יהודה ממלכת בקץ ב.
בנבוכדנאצר צדקיהו מרד בעקבות מכן, לאחר אחדות שנים בא יהודה ממלכת של קצה

 ירושלים חומת את הבקיעו הם אותן. וכבשו יהודה ערי על עלו הכשדים צבאות ב.

או 586 שנת בקיץ ה״נ) ס ם. לט; ;3 א יר׳ לו; דה׳׳ב כה; מל״ב ,587 לפ  הובא צדקיהו נ

 ;13 יב יה׳ ;11 נב ;30 מד ;7 לט ;23 לח ;21,3 לד ;5 לב יר׳ ;7 כה )מל״ב מת ושם בבלה

 בכתובות ידיעות אין זה גורלי מאורע על 34(.5 לד והשוו ,9 יט יח׳ גם וכנראה 20-16 יז

 594 נבוכדנאצר)עד של מסעותיו את המתארת הבבלית בכרוניקה או ב נבוכדנאצר של

 כה; פרק במל׳׳ב מצויות לפסה״נ 586 בשנת ההגליה על במקרא הידיעות לפסה״ט.

 ולהיקפן ההגליות למספר בנוגע הנתונים .20-17 לו בדה״ב ובקיצור נב לט; פרקים ביר׳

 קשות טקסטואליות בבעיות ונתקלים אחד בקנה עולים אינם אלו בפרקים המצויים

להלן(. ומסובכות)ראו

ר׳ 582 בשנת בוצעה ירושלים חורבן לאחר מיהודה נוספת הגליה  (,30 נב לפסה״נ)י

מ׳ בן יוסף כותב זה אירוע על ברור. אינו ההיסטורי שרקעה אלא הו)קד  -181 י, מתתי

נבוכדנאצר למלכות ושלוש עשרים שנת היא ירושלים, לחורבן החמישית שבשנה (,183

 הסברה מכאן צדקיהו. מימי האפיגרפיים בממצאים וכן 22 כז ;8 כד יר׳ ;21-18 כה מל״ב ראו 33
 הנזכרים השונים והמקצועות התפקידים בעלי על מאוחרת. תחיבה הם 14-13 שפס׳ הסבירה

 -229 עמ׳ ירמיה, לונדבום, ;81-79 עמ׳ יררשלים, ליפשיץ, אצל המובאת הספרות ראו זה בקטע
שישי. פרק ראו בבבל המלוכה בחצר ובניו יהויכין על .230

 הגלייתו על .645-644,614 עמ׳ ירמיה, הופמן, ראו בירמיה הכתובים לאור צדקיהו של סופו על 34
 כך על וראו הספר, בעל של השקפתו לאור וזאת דה״י, בספר מסופר לא צדקיהו של מותו ועל

(.18 כה מל״ב יהוצדק)והשוו הגליית נזכרת 41 ה בדה״א .371-370 עמ׳ איריארלרגיה, יפת,
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 וגם במואבים גם ונלחם וכבשה סוריה לחילת למלחמה בבל מלך יצא לפסה״ט 582)

 ,582 בשנת מיהודה להגליה הרקע שזהו נראה 35מצרים. אל המשיך כך ואחר בעמונים

 היה שבה גדליהו, לרצח קשורה זו שפרשה אפשר ברורות. אינן להגליה הסיבות כי אם

מח. יר׳ עמון)ראו מלך בעליס מעורב  הגדילו לפסה״ג 582,587/6 בשנים ההגליות 36מ־

ד הנשארים ״העם מספר את והקטינו בבבל מיהודה הגולים מספר את ץ״)י ר א (.6 מ ב

 גולים ועל הגליות על ובכתובות בכתובים ועדויות אזכורים .3
ומיהודה מישראל

 במסופוטמיה ויהודאים ישראלים גולים ועל ולבבל לאשור הגליות על נוספות ידיעות

 )ב( שונות; ומתקופות היסטוריוגרפיים שאינם בטקסטים במקרא, )א( מצויות: ובסביבתה

 ממסופוטמיה; אכדיים ובמסמכים בכתובות >ג< מאוחרות מתקופות ספרותיות ביצירות

האיורי. בחומר )ח

ד הארץ״)השוו גלות יום ״עד בדן המקדש בדבר 30 יח בשופ׳ ההערה  גלות ״עד 3 א י

 ומעבר הגליל מן האוכלוסייה של ההגליה על שמוסבת אפשר (22 ה דה״א ירושלים״;

ב פלאסר תגלת בימי הירדן ל״ מ  הזכרות מצויות במקרא נבואיים בטקסטים (.29 טו ג)

 בגוים היו עתה ישראל ״נבלע הושע של הקריאה ולגולים. להגליות ורמזים מפורשות

 שהוגלו מישראל תושבים אל מכוון וגו׳ (11-10 יא ;5 י שם, וכן 9-8 בו״)ח חפץ אין ככלי

 כרמז כן גם מתפרשים (7 ו ;27,15 עמום)ה אצל יוסף״ ו״שבר יוסף״ ״שארית אשור. ביד

 שהוא אפשר ממנה וההצלה לבבל ההגליה על (10,6 במיכה)ד האמור מישראל. לגולים

 בידי בבל ארץ אל שומרון מערי להגליה רמז כאן שיש גם אפשר אבל מאוחרת, תוספת

 לכתובים בנוגע הדין הוא שומרון. ערי אל מבבל אוכלוסייה שהגלה המלך הוא ב, סרגון

 שאירעו להגליות הדים שומעים )הראשון( ישעיה בספר .13-12 ז ;16 א מיכה בספר

 ו ; 13 ה למשל יותר, מאוחר ואף סנחריב בידי מיהודה ההגליה כולל ישעיהו של בזמנו

 .3-2 ב נחום בנבואת נשמעים האשורים בידי ישראלים של ההגליה הדי 37.12־11 יא ;12

 יטעו שעוד להם ומבטיח המולדת לארץ מחוץ היושבים אפרים בני אל פונה ירמיהו

ד בהרי כרמים )י רון מ  עם שהוגלו יהודה בני אל מתייחס ירמיה בספר כד פרק לא(. שו

 יחזקאל נא(. כט; פרקים בבבל)כמו הגולים אל מופנות ירמיהו של נבואות כמה יהויכין.

שראל)ראו וגם מיהודה לגולים התייחסות יש ובנבואותיו יהויכין עם גלה ;1 ח למשל מי

.ANET, .ק 307 כלב אל מנהר הכתובת גם ראו זה מסע על 35
 כמה ברור לא .468,74 ׳עמ גלות, קיפר, ;55-54 ׳עמ גלות, אלברטץ, ;37-36 עמ׳ בבל, אקרויד, 36

הבבלים. מטעם בתפקיד גדליהו שימש זמן
 שחי לישעיהו שייכים ואינם מאוחרים אלו שקטעים סברה .174-171 ׳עמ ״יהודה״, סטולמן, ראו 37

וחזקיהו. אחז בימי
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ח׳ השנים ולמניין (9 כג לז; ;32-30 לג ;1 כ יט; תנו״)י  עובדיה 38(.1 מ ;21 לג ;2 א ״לגלו

 את (20 )פס׳ מזכיר מכן לאחר מעטות שנים או הבית חורבן בימי הנראה ככל שניבא

 מצויות החורבן לאחר יהודה גולי על ידיעות ירושלים. גלות ואת ישראל ממלכת גולי

 מבבל״ באו ״אשר אנשים הנביא מזכיר 15-10 ו בפרק (.11-10 ,4,2 ב )זכ׳ זכריה בספר

ה׳ את בזוכרם הגולים בוכים בבל נהרות על 39שמותיהם. ואת ת  ומבקשים קלז( ציון)

ת)תה׳ קבוץ (.47 קו גלויו

מ׳ עז׳ ובעיקר ונחמיה, עזרא בספרי ח עז׳ ההגליה של הזכרה יש ז(, א-ו)נ  ה לבבל)

 להסתייע אפשר ומעמדם. מוצאם שמותיהם, הגולה״, ו״בני ציון שבי על נתונים וכן (12

 היהודית הקהילה של מצבה על ללמוד כדי הטקסט, טיב של בחינה תוך זה, במידע

 ״בני על 6 ב בעזרא האמור הפנימי. ארגונה ועל כך, ואחר כורש להכרזת קודם בבבל

 ממואב, הגליה הייתה מתי ברור לא שכן מעיקרו, מוקשה לירושלים ששבו מואב״ פחת

ל יהודים ישבו והיכן לפחווה מואב הפכה מתי  אם ועוד, מואב(. ממישור במואב)להבדי

של הכוונה מו 40אותו? מינה ומי במואב יהודי מושל היה מתי אזי מואב, לפחת/

 מציאות שבהן גולה״( )״סיפורי ספרותיות יצירות של לקבוצה שייך דניאל ספר

 ציון)בתקופה שיבת לאחר רב זמן חוברו אלו יצירות 41בערבוביה. משמשים ופולקלור

 מאוחרת מספרות היסטוריה לשחזר וקשה ההלניסטית( ובתקופה המאוחרת הפרסית

 ואת וקהילתם המחברים של ומאווייהם השקפותיהם את מבטאים אלו חיבורים זאת.

 ומועט מפוקפק הוא ציון שיבת לפני הגולים לחקר ההיסטורי ערכם ולכן בזמנם, המצב

ביותר.

 מצוי ומיהודה, מישראל גולים ובהם ובבבל, באשור גולים של מצבם על ערך רב מידע

אשורית ברשימה לדוגמה: 42ומבבל. מאשור עסקיות ובתעודות ממלכתי מנהלי בחומר

״תקווה״. גרינווד, ראו 18-16 לז לפסוקים 38
בגלות. שנולדו יהודים של רשימה ושם 262-261 עט׳ פרה־גזלביסטי, צדוק, ראו 39
 מואב״ פחת ״בני על העמוני. העבד טוביה סוגיית זה לעניין השוו זה. לעניין הפירושים רבו 40

 בתקופת הדנים בעזרא א-ו הפרקים של החיבור על .216,123 עמ׳ ולהלן, 5 הע׳ לעיל, גם ראו
 הדעות סקירת ושם ״שיבה״, בקינג, ציון״; ״שיבת טלמון, ציון״; ״שיבת פורטן, ראו ציון שיבת
 הטקסטים )ובכללם ונחמיה עזרא בספרי הטקסטים של ההיסטורית האמינות מידת בדבר

.109 הע׳ להלן ראו ז נחמ׳ = ב בעז׳ הרשימות על הרלוונטית. לספרות והפניות הארמיים(
 פרק להלן, ראו זו ספרות על התפוצה״. ״ספרות חצר״; ״סיפורי גם מוגדרות אלו יצירות 41

.6 ב באס׳ גם נזכרת 597 בשנת ההגליה שביעי.
 ״דיאספורה״; כוגינס, אנזפריה; סטולפר, ״גלות״; אלברטץ, צדוק; ר׳ של מחקריו וכן נספח ראו 42

 סקירה נותנת פירס פירס,״יהודאים״. ״נישואין״; אברהם, נזורשה הנ״ל, ״שמות״; קוגאן,
 עסקאות שעניינן במספר, כמאה זמני(, שם פורסמו)להלן שטרם תעודות אוסף על

ם יהודה״( ביהוד)״עיר ובכללם שונים במקומות שנחתמו ל ו כ ( ב ו ש י י ב  הקרובה בסביבה ו
 לפסה״נ( 572)ב נבוכדנאצר למלכות 33 משנת היא באוסף ביותר הקדומה התעודה בורסיף(. של

 פרטיים שמות 500מ־ למעלה מתוך בע״פ(. )ידיעה לפסה״נ 473 משנת היא והמאוחרת
הנ״ל. היישובים משני רובם יהויסטי, מרכיב עם הם שמות 80 לפחות )אנתרופונימיש
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< 2803) ארוכה א  (.11\ גולים מוגדרים בשמות הקרואים מן חלק ב סרגון מימי ם

ם׳/ גם שם נזכרו 43מישראל. בגולים הנראה ככל ומדובר ״שומרוני

 מן וקצת חותמות כלים, שנהבים, על כתובות להוסיף יש לעיל הנזכרים המקורות על

הבאים. בפרקים נדון הזה החשוב החומר בכל האשוריים. שבתבליטים התיאורים

ומיהודה מישראל ההגליות היקף .4

 בספרי הנתונים בחינת על ובכתובות, בכתובים הנתונים על נשען ההגליות היקף חקר

 הדמוגרפי המצב של הערכות על כורש, הכרזת בעקבות מבבל לעולים בזיקה ונחמיה עזרא

 ופרס בבל אשור, שלטון בעידן שונים זמן בפרקי יהודה, בארץ ובעיקר בארץ־ישראל,

 החוקרים בין דעים תמימות שאין עקא דא הארכיאולוגיים. הממצאים של הפרשנות ועל

ש הכתובים)מקראיים המקורות בפרשנות הן  והן אחד בקנה עולים שאינם וחוץ־מקראיי

 והיסטוריונים ארכיאולוגים בקרב המחלוקת במיוחד חריפה הדוממים. המקורות בהבנת

 של המדיני והמעמד התושבים, מספר של אומדן בארץ־ישראל, הדמוגרפי המצב בנושא

 בחרב ההרוגים למספר החורבן, להיקף הנאו־בבלית. בתקופה לשעבר יהודה ממלכת

 ביהודה הדמוגרפי ולמצב שכנות ולארצות יהודה למדבריות הנמלטים למספר וברעב,

 על השלכה יש בארץ־ישראל הפרסי השלטון של הראשון ובשלב הנאו־בבלית בתקופה

 המסקנות על ונעמוד הנתונים מכלול את נסקור להלן מיהודה. הגולים מספר אומדן

44החוקרים. דעות ועל אלו מנתונים העולות

ובכתובות בכתובים הנתונים לאור וגלות הגליות א.
ושוממה. חרבה ריקה, הארץ - טוטאליות הגליות (1)

 יהודה: מממלכת וגם ישראל מממלכת גם טוטאלית הגליה הייתה אחדים כתובים על־פי

 יהודה ״גם יהודה״; שבט רק נשאר ״לא (;17,11 ז עמ׳ אדמתו״)השוו מעל ישראל ״רגל

מן השארית ״רגל אדמתו״; מעל יהודה ״רגל פניו״; מעל השליכם אשר עד שמר... לא

 מנהל בתעודות זאת לעומת [,16] נספח למקור; הפניה ושם 43 עמ׳ ״שומרונים״, אפעל, 43
 מזון מצרכי המקבלים ״שומרונים״ נזכרו ג, פלאסר לתגלת שקדמה התקופה מן בכלח, שנמצאו

אפעל, ראו מדיניים. בנציגים אלא בשבויים/גולים מדובר לא הנראה ככל המלכות. מאוצר
שם.

 וספרות דיון ראו הנידונה בתקופה ביהודה הדמוגרפי והמצב החורבן היקף ההגליות, היקף על 44
 ישעיהר שראם, יהיה קרטר, ;36-35 ׳עמ יהררה, ינסן, ;80-73 עמ׳ גלות, אלברטץ, אצל

-84 ׳עמ גלות, קיפר, ; 416-392,305-241 עמ׳ בעיקר ירושלים, ליפשיץ, ;54-53 עמ׳ השלישי,
.139,138,72,60 הע׳ ולהלן, שם, והספרות 87
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 ־19,6 יז לבבל״)מל״ב הגלי ״ועמה בבלה״; המוגלים ויהודה ירושלים גלות ״בל 45החרב״;

ד ;21 כה ;20 כד ;23,20  ;1 ט ;41 ה דה״א השבעים; בתרגום חסר הסיפא ,27,15 נב ;1 מ י

ד ;11 כה ההמון״)מל״ב ו״יתר הנשארים״ העם "יתר (;12 ה עד ;20 לו דה״ב  לפי (.9 לט י

 (.27 כט ;65-63 ;37-36 כח גם הגויים)ראו בין יופצו הנשארים מספר מתי גם ,27-26 ד דב׳

 ריקה נשארה והארץ טוטאלית הגליה של ותחושה מסר מעבירים אלה מכלילים משפטים

 את וכן יזרעאל ועמק הגליל את כבש ג פלאסר תגלת והיהודאים. הישראלים מתושביה

 שהוא נאמר בכתובותיו דאה. החוף)פחוות מרצועת חלק גם וכנראה הישראלי הירדן עבר

^ ת ^ ! • ¿ ל) בי הו ה/ ל  לשטחים שהכוונה ואפשר 46ק(111!11ז ״!£211)האוכלוסייה כל את הג

 ״והשלכתי ואומר יהודה בני על מאיים ירמיהו להלן(. עמרי)וראו בית מארץ כבש שהוא

ד זרע כל את אחיכם כל את השלכתי כאשר פני מעל אתכם ם״)י רי  בשופ׳ (.4 כ ;15 ז אפ

 ירושלים לאנשי בנאומו גלו. הארץ תושבי כל כאילו הארץ״, גלות יום ״עד נאמר 30 יח

 הגליה של בהקשר (34 יח שומרון)מל״ב כיבוש את רבשקה מזכיר לפסה״ט 701)הנצורה

 ירושלים על הבבלי המצור של בעיצומו (.32 אתכם״)שם, ולקחתי בואי ״עד טוטאלית:

 הנשמות ירושלים ובחצות יהודה בערי בהמה ומאין אדם מאין הוא ״חרב הנצורים: אומרים

ד ומאין יושב ומאין אדם מאין ה״)י מ ה  גדליהו, רצח שלאחר נאמר 26 כה במל״ב (.10 לג ב

 אחד יהודאי איש ביהודה נשאר לא כאילו מצריימה ירדו יהודה״ שארית ״כל העם״, ״כל

ד גם )ראו הו)מל״ב על המספר שהקטע מכאן (.12-11 מד ;7-5 מג י  עולה (26-22 כה גדלי

 בכתובים האמור את לאשר אלא בא לא וכאילו טוטאלית הגליה של התפיסה עם אחד בקנה

 את ה׳ ״בהגלות נאמר 41 ה בדה״א (.21 כה מל״ב )למשל מיהודאים יהודה התרוקנות על

 בעל טוטאלית. להגליה הכוונה מקרא של פשוטו ועל־פי נבוכדנאצד׳ ביד וירושלים יהודה

 יהודה בני כל שלדעתו כיוון החורבן לאחר בארץ לנשארים כלל מתייחס אינו דה״י ספר

 הייתה זמן פרק באותו פרס״. מלכות מלך עד החרב... מן השארית ״ויגל שנאמר: וכפי גלו.

 21-20 לו שבתה...״)דה״ב השמה ימי כל שבתותיה את הארץ רצתה ״עד שוממה הארץ

 של השמחה קריאת מתוך נשמעת יהודה״ ״בית של טוטאלית הגליה (.35-34 כו וי׳ והשוו

 יהודה בארץ יהודה שארית של הזכרה אין ישעיהו)השני( בחזונות (.3 כה )יה׳ העמונים

ושוממה. ריקה הייתה שהארץ לדעה מסייעת ראיה בכך לראות ואפשר

 עמ׳ ״שומרון״, קנופרס, הישראלית. האוכלוסייה של טוטאלית הגליה על מדובר יז במל״ב 45
 לדעת יהודה. ממלכת חורבן לאחר נערך שהפרק מלמדת יז במל״ב יהודה של ההזכרה .151-150
יאשיהו. בימי העריכה לרובד ושייך עצמו בפני עומד 23-21 הקטע שומרון׳/ ״נפילת בקינג,

 עם על מוסב 20 לו בדה״ב ״השארית״ .214-203 ׳עמ בזל״ב, כוק־תדמור, ראו יז פרק על
 ירושלים״ ״שארית 8 כד ביר׳ גם (.16-14 שם, בלבד)ראו ירושלים תושבי על ולא כולו יהודה
(21 שבתותיה״)שם את הארץ רצתה ״עד במקביל, צדקיהו. בימי ביהודה הנשארים לכל מכוון

עמ׳ ״היסטוריה׳/ יפת, ראו נגדית דעה כולה. יהודה לארץ אלא בלבד לירושלים הכוונה אין
 ״ארץ־ישראל״ יהודה״, ״ארץ כמו ארץ לחבל אלא לעיר מכוון אינו בדה״י ״ארץ״ .83-82
(.43 כו ויק׳ ;10 כט ;12-11 כה יר׳ והשוו ,7 לד ;9 ל 21 יז )דה״ב

.141 עמ׳ ג., פ. ת. תדמור, 46
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 סד ;12-11 ו יש׳ - טוטאלית הגליה ועל ושממה חורבן על ומדברים חוזים הנביאים גם

 ;20,15-14 יב ;14 ו יח׳ ;29 לו ;11-10 לג ;38,18 כה ;8 יט ;16 יח ;10 ט ;34,15 ז יר׳ ;10-9

 למעון והפכה ומבהמה מאדם ריקה הארץ ועוד. 13-12 ז מי׳ ;14,8 ח הו׳ ;28 לג ;8 טו

ר׳ וחיות תנים  19 יג ביר׳ (.25 לד יח׳ ;10 לג ;7 יט ;10-8 יב ;22 י ;10 ט ;33 ז ;8 ו טרף)י

9 א בעמ׳ שלמה״ ״גלות שלומים״)השוו הגלת כלה יהודה ״הגלת נאמר  ,1 מ ושם, (,6,

 כאילו השבעים(, בתרגום שונה בבלה״)גרסה המגלים ויהודה ירושלים גלות ״כל נאמר

 בתה׳ תהלים. במזמורי הדין הוא ושוממה. ריקה נשארה והארץ גלו יהודה אנשי כל

 יש טוטאלית הגליה על הדיבור לצד השמו״. נוהו ואת יעקב את אכל ׳׳כי נאמר 7 עט

ת)כמו השמדה על המדברים כתובים טאלי  ;10-8 כא ;17-16 ח יר׳ ;20-19 ח ;15 ו דב׳ טו

(.22-20 לד
 ליהודה לחזור בכך שירצו לגולים הרשאה ובה כורש בהכרזת פותח עזרא ספר

 מפורשת התייחסות אין בהכרזה ביהודה״. אשר ״בירושלים המקדש בית את ולבנות

 רשימת ועוד. הגולה״ ״בני הגולה״, ״קהל על מדובר עזרא בספר ביהודה. לנשארים

 בבל מלך נבוכדנאצר הגלה אשר הגולה משבי ״העולים כרשימת מוגדרת המדינה״ ״בני

עז׳ ישראל ״כל נאמר ושם ויהודה״ לירושלים וישובו הם״)  לא (.73 ז נחמ׳ ;70 ב בערי

 בצאצאיהם. או לגולה הלכו שלא יהודאים פגשו לציון בהגיעם מבבל שהעולים מסופר

שארת׳/ ל״פליטה יהודה״, ל״שארית התייחסות אין  ו״לכורמים הארץ״ ל״דלת הנ

 להסביר, אולי אפשר כך הדבר, וטעם בארץ. נשארו אלא לגולה הלכו שלא וליוגבים״

 רק ולכן לגולה יצאו ויהודה ישראל כל עזרא ספר של המחבר/עורך השקפת שלפי

 הארצות״, ״עמי הארץ׳/ ״עם המכונים האחרים ואילו ישראל, מבני הם לציון השבים

 עם אנשי ״מספר נאמר ב בעז׳ לציון העולים ברשימת נוכרים. הם ובנימין״ יהודה ״צרי

שוו שראל׳)וה  עזרא, ספר של בהקשר זאת, להבין וניתן ישראל״(, ״שבטי - 17 ז עז׳ י

ך עם ל״ כהנגדה ר א  ואינם נוכרים דהיינו הארצות״, ״עמי (,10 ,2 שם וכן ,4 ד )עז׳ ה

 ״בני המחבר/העורך בעיני נחשבים אינם בשומרון היושבים אלה גם יהודה״. מ״עם חלק

עז׳ שראל״) שלא )וצאצאים( יהודאית אוכלוסייה מזכירים אינם וזכריה חגי 47(.17 ד י

 התקופה כלפי עזרא־נחמיה ספרי מחבר תפיסת את מגדירה יפת .82-79 ׳עמ ״היסטוריה״, יפת, ראו 47
 ההמשכיות וכי היסטורי״, ״ואקום ישראל, עם של ההיסטוריה מבחינת באו־ץ־ישראל, הנאו־בבלית

 הגליה לכאורה, הייתה, אחרות, במילים לציון. השיבה - הגלות - החורבן דהיינו הגלות, דרך היא
 לרפורמות בקשר הימים בדברי הצפון שבטי הזכרת ,147 ׳עמ ״פולמוס״, אמית, לדעת טוטאלית.

 ספרי מחבר של התפיסה עם הימים דברי ספר בעל מצד סמוי פולמוס היא יאשיהו ושל חזקיהו של
 ומשקף השומרונים, עם פולמוס הוא יז שמל״ב המקרא פרשני בקרב נפוצה סברה ונחמיה. עזרא

 מתתיהו בן יוסף בעקבות זאת השני. הבית בתקופת השומרונים לבין יהודה אנשי בין המתיחות את
יא, >קדמ׳ ומדי״ כות מארץ אשור ״מלך הביא אשר השומרונים עם ובנימין״ יהודה ״צרי את המזהה
 השומרוניות המסורות לעומת והיהודיות המקראיות המסורות השומרונים, מוצא לסוגיית (.84-87

 טענת בדבר גרייבי של הקולעת המסקנה .23-14 בהע׳ ספרות ושם 16-14 ׳עמ ״ישראל״, גרייבי, ראו
.“that claim is left as a question mark” היא: אפרים שבט צאצאי שהם השומרונים
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 בנבואת נשמעת ושממה גמור חורבן ושל טוטאלית הגליה של התפיסה לגולה. הלכה

 ;35-33 כו וי׳ מתוך ומהדהדת (14 ז ;17-7 )א זכריה דברי מתוך וכן (15-12 )לה יחזקאל

ד שנאמר וכפי 64-63 כח דב׳  גדול ובקצף ובחמה באף אדמתם מעל ה׳ ״ויתשם :27 כט ב

הוגד. ביום אחרת ארץ אל וישלכם

גלו המכריע הרוב (2)
 רבים ולפיהן ידיעות יש טוטאלית הגליה על מרמזים או המדברים הכתובים לעומת

 בכתובות המספריים הנתונים ישראל, לממלכת אשר בארץ. נשארו ומעטים הוגלו

 תושבי רוב של להגליה רומזים בגליל מיישובים להגליות בקשר ג פלאסר תגלת של

 נפש 650 ]...[, היישוב מן נפש 226 ]עכ[ברה, היישוב מן נפש 625 שנכבשו. היישובים

 מדובר 48ש]מעון?[)שימרון(. היישוב מן 656]...[, היישוב מן נפש 400 כו]...[, היישוב מן

 לאוכלוסייה ישראל מממלכת ההגליות את לצמצם אין כן ועל בגליל כפרית באוכלוסייה

 בלבד התחתון הגליל מן הגולים מספר את מסכם 13,520 המספר אם בלבד. העירונית

המונית. הגליה זו הרי

 חג את לחגוג ישראלים תושבים הזמינו ויאשיהו שחזקיהו מסופר הימים דברי בספר

שלים)דה״ב הפסח  הנשארת״, ״הפליטה הביטויים (.1 לא גם וראו 18 לה ;10,6-5 ל בירו

שם  אבל בצפון ישראלית אוכלוסייה נותרה אחד שמצד מלמדים, (18-17 לה ״הנמצא״)

 בקרב העזובה ״ורבה גלו הרוב ואילו נשארת, פליטה אלא אינם הם האחר הצד מן

ש׳  ארץ־ישראל, אל כבושות מארצות אוכלוסייה הגלו האשורים (.13 ז מי׳ ;12 ו הארץ״)י

 המאה בגזר)אמצע שנמצאו אכדית כתובים לוחות בשני 49מספרה. את לדעת אין אולם

 אחד ישראלי שם מופיע שם הנזכרים פרטיים עצם שמות 21 מתוך לפסה״ט השביעית

 50אחד(. ומצרי ארמים )בבלים, שמם על־פי נוכרים הם האחרים ואילו )נתניהח, בלבד

 האנשים לכל לפסה״נ 698 בשנת קרקע מכירת בעניין חדיד מתל אכדית בתעודה

 51ב. סרגון לכאן שהביא גולים הם אלה שאנשים ואפשר לא־ישראליים, שמות יש שנזכרו

מבני שהיו להסיק אפשר כוהנים והריגת הבמות הריסת על 20-19 כג במל״ב מהנאמר

.83 ׳עמ ג., פ. ת. תדמור, 48
 ״קווים תדמור, ח׳ ראו ואשורבניפל אסרחדון סנחריב, ב, סרגון בידי שומרון לערי הגליות על 49

תשל״ד, ירושלים שובזח־ן, ארץ בתוך: המוקדוני״, הכיבוש ועד ייסודה למן שומרון לתולדות
.24-23 הע׳ לעיל, גם ראו .71-69 עמ׳

.118-114 עמ׳ שונזררן, בקינג, 50
 G. Galil, אשורים בפקידים שמדובר סבור גליל ג׳ .188-159 עמ׳ ״הגליה״, נאמן־צדוק, 51

68-69 .N.A.B.U 2000! \, pp, משומרון טין לוח בשבר(1825 Samaría) שמות שני נזכרים 
 V. Donbaz, N.A.B.U. 1998, no. 22, pp.ראו ממלכתי. בתפקיד שימש מהם אחד אכדיים,
ABL 633+ = CT)מנהלית בתעודה הנזכר (,Halbisu)״השומרוני״ חלבם שגם נראה .24-26

46 .53 no, שמו(. לובי)על־פי ממוצא הוא בגוזן, מסוים לעניין בקשר אסרחדון(, מימי אפשר
[.21] נספח ;443 עמ׳ ,2/1 פח־סרפגנרפיה, בקר, ראו
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 ב״בתי ישראל אלוהי את לעבוד והמשיכו שומרון בערי שנותרו כוהנים, ובהם ישראל,

 שמונים ומשומרון משלו משכם ״אנשים על המסופר ישראל״. מלכי עשו אשר במות

ר׳ ש״)י ם,ה בית ״להביא בידם מנחה עם (5 מא אי שלי  בבית־אל( או במצפה ולא ״)בירו

 איש שמונים של התארגנות שומרון. בפחוות כלשהי ישראלית אוכלוסייה שנותרה מרמז

 בממלכת שישבה גדולה ישראלית אוכלוסייה על מעידה אינה ראשיות ערים משלוש

 ונחמיה עזרא בספרי והנזכרים שומרון בפחוות שהיו האנשים מן חלק לשעבר. ישראל

52אשור. שלטון בימי לגולה הלכו שלא ישראלים צאצאי היו דלייה מוואדי ובפפירוסים

 טוטאלית. לא אבל רבתי הגליה שהייתה מסוימים מפסוקים משתמע ליהודה בקשר גם

 ואלה רבים הגלה שסנחריב הפשט, לפי מתפרשים, (31 לז )יש׳ 31-30 יט במל״ב הכתובים

 ירמיהו, דברי ו״פליטה״. ״שארית״ הנשארה״, יהודה בית ״פליטת נחשבים שנותרו

ר׳ בארץ הנשארים ירושלים ״שארית על צדקיהו, בימי  להתפרש עשויים (8 כד הזאת״)י

ת 597 בשנת כבר גדולה הגליה הייתה כאילו לו  מבני רק לא והוגלו יהויכין( לפסה״נ)ג

 וכן (31,20,16,4 ,1) כט ביר׳ פעמים חמש המופיע ״גולה״ המונח 53העליונה. השכבה

 יהויכין. עם גולים של נכבד במספר שמדובר מלמדים העם״ ״כל הגולה׳/ ״זקני המילים

 כל ואת השרים כל ואת ירושלים כל את ״והגלה :14 כד ממל״ב גם מתקבל כזה רושם

 הארץ״ עם דלת זולת נשאר לא והמסגר החרש וכל גולה אלפים עשרת החיל גיבורי

 לפסה״נ( 586) הממלכה לחורבן הנוגעים בכתובים להלן(. וראו 16 פס׳ השוו )אולם

 ״ואת נאמר: 10-9 לט ביר׳ לגולה. הלכה האוכלוסייה מרבית ולפיהם פסוקים מצויים

 הגלה הנשארים העם יתר ואת עליו נפלו אשר הנפלים ואת בעיר הנשארים העם יתר

 רב נבוזראדן השאיר מאומה להם אין אשר הדלים העם ומן בבל. טבחים רב נבוזראדן

 מופיעה ״הנשארים״ המילה 9 בפסוק (.11 כה מל״ב גם וגו׳)ראו יהודה״ בארץ טבחים

שלים( ״הנשארים על במפורש מוסבת היא הראשונה בפעם פעמים. שתי  בעיר״)ירו

 ביר׳ ההבחנה יהודה. בארץ ״הנשארים״ אל הנראה, ככל מכוונת, היא השנייה ובפעם

 שני מתוך מסתברת שגלו ביהודה ״הנשארים״ לבין שגלו בעיר״ ״הנשארים בין 9 לט

 ״הנשארים נאמר הכתובים בשלושת .15 נב וביר׳ 11 כה במל״ב המקבילים, הכתובים

 ״הנשארים״ של השנייה ההזכרה במקום הנ״ל המקבילים הכתובים בשני ואילו בעיר״

או יתר ״ואת נאמר (9 לט )ביר׳ ״בעיר״, המילה ללא (15 נב ביר׳ ״האמון״ ההמון״)

 משומרון מטבעות על ״ירבעם״ השם למשמעות גם ושם 119-106 ׳עמ ״שינויים״, אפעל, ראו 52
 גולים צאצאי הם שומרון תושבי מכלל כמה ברור לא זאת עם לפסה״ב. הרביעית המאה מן

 יז. במל״ב כמסופר הארץ״ ״אלוהי דת את ואימצו שומרון לפחוות האשורים ידי על שהובאו
עמ׳ ״שומרון״, קרוס, ראו אפרים. שבט על התייחס ישראל לאלוהי שעבד סנבלט קרוס, לדעת

 על כבושות מארצות שומרון לפחוות שהובאו גולים מצאצאי הוא שסנבלט אפשר גם אולם .59
.19 הע׳ לעיל, גם ראו ה׳. דת את ואימצו אשור מלכי ידי

 רצח לאחר הייתה למצרים והירידה מצרים״, בארץ ״היושבים גם נזכרו שכן קשה כתוב 53
גדליהו.
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 ״מדלת ביהודה השאיר שנבוזראדן נאמר המקבילים הקטעים בשלושת 54מקרה. זה ואין

מל״ב ד להם אין אשר הדלים העם ״מן (,12 כה הארץ״) )י ״ ה מ או  ״מדלות (,10 לט מ

ד )י ץ״ ר א  הארץ״, ״מדלת רק אלא ביהודה השאיר הארץ דלת כל את לא (.16 נב ה

ד כאמור הוגלה, האחר והחלק הדלים מרובד בלבד חלק דהיינו  ״מדלות - 16-15 נב בי

 הארץ ״ומדלות נאמר ובהמשך הגלה״, האמון יתר ואת הנשארים... העם יתר ואת העם

 יהודה)שמחוץ ארץ אוכלוסיית כל לא הבבלים. הגלו הדלים מן שגם לומר רוצה השאיר״.

ר להם אין אשר ״דלים של בקטגוריה הייתה רובה, לא ואפילו לירושלים(,  לט מאומה״)י

 יחדל לא ״כי 11 טו בדב׳ האמור ברוח ביהודה, נשאר שבמיעוט מיעוט רק לפיכך (.10

ד המשפחות מן מספר מתי גם ביהודה נשארו זאת עם הארץ״. מקרב אביון ת)י סו ח מיו  ה

 ירמיהו לפני יהודה בארץ הנשארים מתחננים וההגליה הבבלי הכיבוש לאחר (.8-5 מ

 מעט בשארבו כי הזאת השארית כל בעד אלהיך ה׳ אל בעדנו ״והתפלל לו: ואומרים

ד ראות עיניך כאשר מהרבה )י ״ ו תנ  העם״ ״שארית יהודה״, ״שארית המונחים (.2 מב א

ד לאחר מיד המצב על המספרים מ-מד פרקים בירמיה ונשנים חוזרים )י בן ר חו  מ ה

 בארץ נשארו מעטים שרק הרושם (.28 ,14,12 מד ;5 מג ;19,15 מב ;16,10 מא ;15,11

 ישובו מספר״ ״מתי רק אבל מצריימה ירדה יהודה״ שארית ״כל הכתובים: מן מתקבל

 בבלה״ המגלים ויהודה ירושלים גלות ״כל לעומת (27 ד דב׳ והשוו 28 מד דר ממצרים

ם בנוגע בבלה״ הוגלו לא ״מאשר ובהמשך ד גדליהו אל ובאו שחזרו לפליטי ה)י ת פ צ מ  ה

 יהודה שארית ״ואבדה גדליהו אל קרח בן יוחנן מדברי גם נשמעת המונית הגליה (.7,1 מ

ד )י ״ ה ל  האמור ומן ,13 יא ;8 ט ביח׳ ישראל״ ״שארית של ההזכרה מן וגם (,15 מ כו

 מכוון ישראל״ ״שארית 13 יא ביח׳ .14,9 א ובחבקוק הכל״ השחית ״לבלתי 8 סה ביש׳

 הגולים לכלל המכוון 15 בפס׳ כלה״ ישראל בית ״כל לעומת וזאת ירושלים״ ל״ישבי

 ,2 )ב בגולה יושב עדיין העם רוב בו למצב רומזים זכריה בספר כתובים ישראל. מבני

 העדיפו רבים ואילו נפש 42,360 לארץ חזרו ב בעז׳ הרשימה על־פי (.7 ח ;14 ז ;12-10

 את שפקד הגדול החורבן המונית. הגליה על מרמז זה נתון להלן(. בגולה)ראו להישאר

 על מדובר בנחמיה (.14 ,7 ז ;17-12 א זכריה מפי נשמע וכפריה יהודה וערי ירושלים

א שם השבי מן נשארו אשר ״הנשארים ה״) מדינ ההרוסה ירושלים על גם ושם 55(,3 ב

ב ummánn״ ובאכדית 11 כח שמ׳ השוו חרשים, מלאכה)אולי לבעלי מכוון ש״האמוך הסברה 54
 יהודה לאוכלוסיית מכוון (11 כה ההמון״)מל״ב ש״יתר נראה הפשט. מגדר יוצאת חכם( ,אומן

 רוב ליפשיץ, לדעת (.15 נב ;9 לט יר׳ ;11 כה ירושלים)מל״ב דהיינו בעיר״, ״הנשארים לעומת
 הקטע שכל טוען הוא כן ועל בארץ נשארו הקרובה וסביבתה לירושלים שמחוץ יהודה אנשי

 ״יתר כלומר הקרובה, וסביבתה ירושלים אוכלוסיית בהגליית עוסק (9 לט יר׳ )וכן כה במל״ב
.61 הע׳ ,105 עמ׳ יח־שלים, ליפשיץ, מירושלים. הוגלו ההמון״ ״יתר ״הנופלים״, העם״,

 אלא מפרשים( )לדעת נבוכדנאצר בימי לגולה יצאו שלא אלה של לצאצאים רק הכוונה אין 55
 לאחר שנה למאה קרוב דהיינו נחמיה, בימי יהוד( במדינה״)בפחוות ״שם שהיו אלה לכל

 במקרא ל״שארית״ לפסה״נ(. 538) כורש הכרזת בעקבות מבבל הראשונים העולים שהגיעו
גלו, ולא ביהודה שנשארו אלה (,15,3 ה >עמ׳ כלשהו מאסון שניצלו אלה - שונות משמעויות
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ל על ידיעה אין (.3 ב ;3 )א השרופים ושעריה  והאשמות חשדות ממתיחות, מרד)להבדי

 החריבו שבעקבותיו לפסה״נ 445-538 השנים בין יהודה אוכלוסיית של (24-8 ד עז׳ כמו

 ז >נחמ׳ נחמיה ימי עד הרוסה ברובה נשארה שירושלים מכאן 56ירושלים. את הפרסים

 גם כולה יהוד ובפחוות בירושלים דלילה אוכלוסייה על ללמוד אפשר אלו מכתובים (.4

ש פרטיים עצם שמות 500כ־ מתוך כורש. הכרזת בעקבות העלייה לאחר  )אנתרופונימי

ח בבל בורסיף, הערים של התחום מן תעודות 100>כ־ TAYN באוסף פו  שמות 80כ־ וני

 של מצומצם ממספר יותר הרבה הקיפה שההגליה רמז יהויסטי. תיאופורי רכיב עם הם

ה׳/ ישובו גדול ״קהל על ירמיהו של הנבואה 57הירושלמית. העילית  העצמות וחזון הנ

 שמדובר לטענה מסייעים (10 לז יה׳ ;7 לא דר׳ מאד״ מאד גדול ״חיל על יחזקאל של

מיהודה. האוכלוסייה רוב של בהגליה

גלו מספר מתי ורק בארץ נשארה האוכלוסייה מרבית (3)
 טוטאלית הגליה ועל גמור חורבן על המדברים במקרא הכתובים אחדים, חוקרים לדעת

 ועל־פי הגולים של ראות מנקודת מיהודה סופרים בידי ונכתבו ומגמתיים מאוחרים הם

 מדיניים. בחוזים הקללות ומסדרת הקינות ספרות מתוך הידועה ספרותית קונבנציה

 מצומצם בהיקף הגליה על מצביעים בכתובות, הנקובים המספרים זאת, לעומת

 המספר נקוב ג פלאסר תגלת של בכתובת האוכלוסייה. של הכולל למספר בהשוואה

 אשור מלך שהגלה הגולים של הכולל כמספר הנדון, במקרה לפרשו, שאפשר 58,13,520

 הגליה על מרמז אינו זה מספר הגליל. מן רק ולא לפסה״ט 732-733)ישראל מממלכת

החוף במישור ושטחים הגלעד הגליל, מן האוכלוסייה רוב של הגליה על או טוטאלית

יר׳ והשוו 22 כט ,5 יהודה״)כד ״גלות יהויכין גולי מכונים ירמיה בספר נהרגו. ולא שגלו אלה
צדקיהו)יר׳ בימי יהודה ממלכת אוכלוסיית על המוסב ירושלים״ ״שארית הצירוף לעומת (1 מ

 לאחר וגם לפסה״נ 586 לאחר שנותרו לאלה מכוון יהודה״ ״שארית העם״, ״שארית (.8 כד
 יפת, ראו ציון שיבת ובתקופת הנבואה בספרות ״שארית״ המושג על מ-מח. דר׳ גדליהו רצח

 J. Blenkinsopp, Opening the Sealed Book, Cambridge 2006, pp. 222-230,"שארית";
299 .J.L. wright, Rebuilding Identity, 2006, p

 הפרסים של מלחמה מסעות על בפרסים, יהודה אנשי של מרידות על מפורשות ידיעות שאין אף 56
 מבחינים ארכיאולוגים הפרסים, בידי לבבל מיהודה הגליה ועל מצרים(, נגד )אלא יהודה נגד

ג, ישעיהו שראם, ראו לפסה״נ. 380וב־ (485 )או 480ב־ ובבנימין, ביהודה הריסה גלי בשני
 ספר מזר, וע׳ אחיטוב ש׳ בתוך: פרס״, שלטון בימי ״ירושלים אשל, ח׳ ספרות; ושם 67-66 עמ׳

.100 הע׳ ולהלן 342,332 ׳עמ תש״ס, ירושלים המקרא, תקופת ירושלים.־
 (10%>כ־ מקצתם זה מאוסף התעודות .404 ׳עמ ״יהודאים״, פירס, מתוך המספריים הנתונים 57

 בקינג, ראו האכימנית. התקופה של הראשון השלב מן ורובם הנאו־בבלית התקופה מן הם
 שמות הם 3% שמות 2500כ־ מתוך מורשו. תעודות( 700ארכיון)כ־ עם השוו .12 ׳עמ ״שיבה״,

.15 ׳עמ ״קהילות״, ימאוכי, אצל ספרות ראו ניפוח. יישובים)סביבות 28מ־ יהודים של
 -734 משנת שבמסעות מעריך ,165 ׳עמ (,2 הע׳ דובובסקי)לעיל, ;83-82 ׳עמ ג., פ. ת. תדמור, 58

ערב. ושבטי ישראל ארם, מאולוסיות נפש 16,620 ג פלאסר תגלת הגלה לפסה״נ 732
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 722) ב סרגון ידי על נפש 27,280 של עמדי״ בית ״מארץ ההגליה גם להלן(. ראו )אבל

 יצאה ההיא בעת שומרון ממלכת של אוכלוסייתה שרוב כך על מצביע אינו 59לפסה״□

 שהכתובות גם מה 60בארץ, נשארו המכריע שהרוב מלמד זה מספר להפך. אלא לגולה

 ההישג את להעצים במגמה השבויים ובמספרי השלל בכמויות להגזים נוטות האשוריות

 העירוניים המרכזים מן היו הגליות ולכן עירוני ליישוב נוגעת הידיעה ועוד, הצבאי.

 הערים מקצת החקלאית. הפריפריה מן לא אבל האוכלוסייה של וסלתה משמנה והוגלו

 נטמעה לשעבר שומרון לממלכת שהובאה הנוכרית האוכלוסייה מגידו. כמו חרבו, לא

 משמעותית בצורה להשפיע בה היה ולא בארץ שנותרה הישראלית באוכלוסייה בהדרגה

תרבותה. על ולא האוכלוסייה של האתני ההרכב על

 אבל לכיש(, תבליט שמלמד כמו מלכיש, הבצורות)למשל יהודה מערי הגלה סנחריב

 כח דה״ב )והשוו מאוד מוגזם הוא אשור לארץ כביכול שהגלה נפש 200,150 המספר

 על ידיעות אין הכשדיות בכתובות לפחות. פעמים שלוש מיהודה הגלו הכשרים 61(.8־6

 ״עיר מלך את תפס ב נבוכדנאצר ולפיה מהידיעה חוץ הגולים מספרי ועל אלו הגליות

 הנקובים המספרים 62כלבבו״)צדקיהו(. ״מלך עליה והמליך ליהויכין( יהודה״)והכוונה

 ,745 ,832 ,3023 ,7,000+1,000 ,10,000 הם הכשדים בידי להגליות בקשר במקרא

 המספרים שלושת של סיכום הוא האחרון המספר .30-28 נב יר ;16-14 כד )מל״ב 4600

ד המופיעים המספרים 63שלפניו(. המחייבת מצומצמת, הגליה על מורים 30-28 נב בי

מסע. באותו הגולים לכלל אלא בלבד שומרון לעיר מתייחס אינו הנקוב המספר אכן אם 59
 המקסימליסטים דעות את הסוקר ״שומרון״, קנופרס, ספרות; ושם 78 עמ׳ גלות, אלברטץ, ראו, 60

 את פקד גדול חורבן קנופרס לדעת נימוקיהם. ואת ההגליה להיקף בנוגע והמינימליסטים
 שהשתקמה ישראלית אוכלוסייה נותרה מנשה בתחום אבל הישראלי עבר־הירדן ואת הגליל
 החומרית בתרבות המשכיות ניכרת ה׳. בדת להחזיק והמשיכה לפסה״נ ז המאה במרוצת ופרחה
 שלא הישראלים צאצאי הם ובניו שסנבלט בדעה מחזיק הוא (.169-168 >עמ׳ הארץ במרכז
 האוכלוסייה מן אחוזים 25-20כ־ שגלו מעריך 385 ׳עמ ״שומרון״ זרטל, האשורים; בידי הוגלו

 שינוי (.406 >עמ׳ הייתה ישראלית שומרון חורבן לאחר האוכלוסייה רוב כלומר, הישראלית,
 בעקבות רבים ישובים חרבו זה ובחבל מנשה נחלת של המזרחיים במורדות ניכר האתני בהרכב

 הר שאוכלוסיית סבורים ״מניין״, ברושי־פינקלשטיין, ב. וסרגון פלאסר תגלת של המסעות
 מממלכת שהוגלו מעריכים וסילברמן פינקלשטיין בערך. נפש 100,000 מנתה והכרמל שומרון
 ישראל בממלכת נשארו הישראלים ומרבית האוכלוסייה( מכלל 1/5>כ־ נפש 40,000כ־ ישראל

.299-298 ׳עמ ,2003 תל־אביב ישראל, ראשית סילברמן, ונ״א פינקלשטיין י׳ לשעבר.
 האוכלוסייה, מן בממוצע 10%-20% להגלות נהגו שהאשורים מעריך 124 ׳עמ ״גלות״, ויינברג 61

השערתו. את ומבסס מנמק הוא אין אבל
.102 ׳עמ כרוניקות, גרייסון, 62
 עם כד-כה מל״ב של ההשוואה מתוך העולות הבעיות מכלול ועל הללו המספרים של לטיבם 63

ד  העיר״ ״חצי לפיה מסורת משקף 2 יד בזכריה שהפסוק אפשר .27 הע׳ לעיל, ראו נב לט; י
 27 ד בדב׳ האמור מן נהרסו. שהבתים על־פי אף בעיר נותר העם ויתר לגולה יצאו ירושלים

 גלו. מעטים שרק ראיה להביא אין שמה״ אתכם ה׳ ינהג אשר בגוים מספר מתי ״ונשארתם
העמים. אוכלוסיית למספר יחסי הוא זה בהקשר מספר״ ״מתי
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 עם ״מדלת רק ולא אדמתה, על נותרה יהודה אוכלוסיית שמרבית המסקנה את לכאורה

 כולם אפילו או יהודה תושבי רוב גלו שלפיהם כתובים סותרים אלה ונתונים הארץ״

ד שהכתובים בכך תמה אין לכן לעיל(. )ראו  השבעים)כולל בתרגום חסרים 30-28 נב בי

 כן אלו מילים 21 כה במל״ב במקבילה אבל אדמתו״ מעל יהודה ״ויגל 27 פס׳ של הסיפא

הכללה לשון ונקט הגולים מספרי את העלים מלכים ספר בעל השבעים(. בתרגום מובאים

 אלה מארצו. גלה יהודה עם שכל תפיסתו לאור - (21 אדמתו״)כה מעל יהודה ״ויגל -

 לגלות המיוחס 10,000 המספרי שהנתון טוענים גלתה לא האוכלוסייה שרוב הסבורים

הויכין)מל״ב  שהעורך אלא לפסה״נ 587/6 שנת של להגליה קשור היה במקורו (14 כד י

 הקשורה האפיזודה 64יהויכין. לגלות אנכרוניסטי באופן זה נתון העביר הדויטרונומיסטי

הו)מל״ב ד ;26-22 כה בגדלי  או ובשדות במערות הסתתרו אשר שרבים הידיעה מ־מא(, י

ד גדליהו אל ובאו חזרו אחרות ולארצות בנימין לחבל שנמלטו ה)י ת פ צ מ  12-7 מ ;12 לז ה

 מעשה (,27 לג יח׳ ;5 מג ליהודה; שבו כך ואחר שנמלטו לאלה המכוון ,12 מב שם, והשוו

הו)מב מפי לנשארים נחמה ודברי לב בירמיה השדה גאולת רמי  להשלים ועצתו (11-7 י

 ויהודה בנימין בארצות יישובית לרציפות מסייעת ראיה משמשים הבבלי, השלטון עם

 שיקום היהודאית, החברה את לשקם ולנסיון יהודה ממלכת מאוכלוסיית גדול חלק של

 במקום מנהלי מרכז שימשה מצפה הנאו־בבלית בתקופה בבל. שלטון תחת ולאומי דתי

ד האל ועבודת ירושלים, ה)י כ ש מ  לפי 65במצפה. או בבית־אל ואם בירושלים אם (5 מא נ

 לאחר הוא האמירה זמן אם הארץ. את עזב שה׳ ישראל״ בית ״זקני אומרים 12 ח יח׳

 נשארו שהרוב הסבורים אלה ביהודה. להתקיים המשיך הזקנים שמוסד הרי החורבן

 נבוזראדן השאיר שאותם הארץ״ ״דלת שגלו; ההמון״ ״יתר על באמירות רואים בארץ

 אם מאוחרות, דויטרונומיסטיות תחיבות ״האמון״( 15 נב ;9 לט יר׳ ;12 כה ;14 כד )מל״ב

 של התפיסה ברוח הפרסית, בתקופה ביהודה ציון שבי בידי ואם בבבל בבל גולי בידי

 הנשארים של מערכם להפחית ובמגמה ושוממה ריקה נשארה והארץ טוטאלית, הגליה

לגולים שייך ביהודה הרכוש וכי מאומה״, להם אין ״אשר שוליים כאנשי ביהודה הרבים

.32 הע׳ ולעיל ,80 ׳עמ גלות, אלברטץ, ראו זו דעה על 64
 בתקופה ובנימין יהודה לאנשי מרכזי פולחן מקום שימשה בית־אל כאילו בלנקינסופ של הטענה 65

 הכתוב את מתקן בלנקינסופ .2 ז בזכ׳ הכתוב של מאוד מפוקפק על־פירוש נסמכת הנאו־בבלית
 J. Blenkinsopp, “Bethel ה׳״. פני לחלות בית־אל אל מלך ורגם שראצר אל[ ״וישלח]ו וגורס

”in the Neo-Babylonian Period, :105-104,101-100 עמ׳ יהורוז, ליפשיץ־בלנקינסופ, בתוך.
 גלתה האוכלוסייה ורוב נדלדלה יהודה שארץ האפשרות אזי בלנקינסופ טענת את נקבל אם

 שונים פולחן מרכזי היו בנימין שבתחום טוען דיוויס .114 ,87 הע׳ להלן, וראו חיזוק. מקבלת
 P.R. Davis, “The Origin of Israel”, in:ואחריו. החורבן לפני וגבעון( בית־אל מצפה, )כמו

Y. Amit et al. (eds.)> Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context. A Tribute 
142 .to Nadav Na’aman, Winona Lake 2006, p. ,שיקמו שהנשארים סבור עורא, טורי 

 שהוגלו המעטים וזכריה. חגי בעידוד א דריווש בימי הושלם והשיקום המקדש, את חלקי באופן
.114 ,112,87 הע׳ להלן, גם ראו לציון. שבו לא
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 מי רק גדליהו. רצח לאחר מצריימה היורדים על למסופר בנוגע הדין הוא 66ולצאצאיהם.

 שארית ״כל לפיהם הכתובים ואילו (,16 מא למצרים)יר ירדו הפשע, זירת במצפה, שהיו

 הייתה שהארץ לומר ומגמתה מאוחרת הרחבה היא (5 מג )יר׳ למצרים ירדה יהודה״

 ירמיהו, לעצת שעו לא הם שכן בארץ זכויותיהם את איבדו למצרים ושהיורדים ריקה

 קיבלו הנביא, לדברי שמעו העזיבה, עליהם שנכפתה בבל לגולי ניגוד והם מרצונם, ירדו

 אינה איכה מגילת זו גישה בעלי לדעת 67המובטחת. לארץ לחזור זכאים ולכן עונשם את

 קונבנציה ועל כח ברב׳ הקללות על המבוסס פיקטיבי חיבור היא אלא מציאות משקפת

 ארץ של מוחלט חורבן על הגלות, על המקראית שהמסורת התיאוריה ומכאן 68ספרותית.

 ההגליה וכי הריקה״, הארץ ״מיתוס אלא ואינה בלימה על עומדת ציון שיבת ועל יהודה

 של ההיסטורית ההתפתחות על השפיעה ולא חשובה לא אפיזודה היא הבבלים בידי

 ההגדרה ולכן שבר ולא ביהודה ותרבותית חומרית ורציפות המשכיות יש ישראל. עם

 הם ביהודה הנשארים ומטעה. נכונה אינה 538-587/6 השנים עבור הגלות״ ״תקופת

 כגרסת רבים אלפים של ושיבה שממה גלות, בעתיד. והתפתחותו העם גורל את שקבעו

 להלן(. )ראו מיתוס כדין ודינן הגולה אנשי מידי ההיסטוריה של שיכתוב הן המקרא

 כיבוש בדבר לט-מא ביר׳ התיאור את מעדיפים בארץ נשאר שהרוב הסבורים אלה

 ״חיובית״ נימה יש אלו בפרקים בתיאור לדעתם שכן הבבלים, בידי וירושלים יהודה

 יותר. מהימן והוא נב, וביר׳ לו, בדה״ב כה, במל״ב התיאורים לעומת הבבלים כלפי

 69בקודש. המשרתים של והגליה הרג על ולא המקדש חורבן על מדובר אין לט־מא ביר׳

 במנהיגותו יהודה את לשקם בבלי ניסיון ועל ירמיהו כלפי אדיב יחס על מסופר שם

 מב )יר׳ ושיבה גלות על מדבר ואינו טוב עתיד לנשארים מבטיח ירמיהו גדליהו. של

מפי ציטוט יחזקאל מביא מהרבה״ מעט נשארנו ״כי 2 מב ביר׳ האמור לעומת (.12-9

 שאת נאמר ששם נב, יר׳ של השבעים גרסת את אחרים כרבים המעדיף נב״ ״ירמיה פרסון ראו 66
 יתר ״ואת המסורה בגרסת שם האמור ואילו וליוגבים, לכורמים נבוזראדן השאיר העם יתר

לפסה״ב. הרביעית או החמישית המאה מן מאוחרת תחיבה הוא (15 הגלה״)פס׳ האמון
.292 עמ ״ירמיה״, וולס, 67
 המציאות על מבוסס כח דב׳ אם הוויכוח על ושם 104-96 עמ׳ תיאולוגיה, סמית, ראו זו לטענה 68

לפסה״ג. ח-ז המאות מן בינלאומיים חוזים סעיפי על או החורבן בעקבות
 במל״ב הבבלים( )כלפי השלילית לגישה בניגוד לט ביר׳ התיאור של ״החיובית״ הגישה על 69

 העדויות כנגד שקול זה אין )א( נאמר: זו טענה כנגד .75,20-14 ׳עמ גלות, אלברטץ, ראו כה,
 הקמת איכה, מגילת :9 ,6 כו :14 ז )יד׳ אחרים ומקומות 13 נב יר׳ :9 כה מל״ב כמו האחרות

 במלוכה מתרכז לט פרק >ב< (;45 ד החיצון עזרא ;3-2 ג בעז׳ כנאמר לציון העלייה עם המזבח
 את למזער - מגמתי הוא לט ביר׳ התיאור >ג< וכוהניו; כליו המקדש, את מזכיר אינו ולכן ובעם

 במנהיגותו יהודה של מחדש לבניה הניסיון של הרושם את להגביר הבבלים, של ההרס פעולות
 המקדש חורבן מאי־הזכרת )ד( המלוכה; מזרע ישמעאל של דמותו את ולהשחיר גדליהו של

 נזכרה לא נב ביר׳ גלו. לא והכוהנים חרב לא שהמקדש ללמוד אין לט ביר׳ כוהניו והגליית
 בגורל מתרכז נב פרק לא? ותו פיקציה היא זו שפרשה ללמוד אפשר מכאן האם גדליהו. פרשת

גדליהו. פרשת את להזכיר צורך ראה לא ולכן והמקדש צדקיהו
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 נתנה לנו רבים ואנחנו הארץ את ויירש אברהם היה ״אחד האומרים ביהודה הנשארים

שה״)לג הארץ  שרה ואל אביכם אברהם אל ״הביטו 2 נא ביש׳ הנאמר גם (.24 למור

 חגי בספרי בארץ. נשארו שרבים מרמזת וארבהו״ ואברכהו קראתיו אחד כי תחוללכם

 ״אשר אישים שלושה מוזכרים 10 ו בזכ׳ לציון. מבבל רבתי שיבה של אזכור אין וזכריה

 לא יהודה, של האוכלוסייה רוב של הגליה על לא ללמוד אין מכאן אבל הגולה״ מן באו

 מסבירים זו ברוח ושוממה. ריקה לארץ רבתי שיבה על ולא גדולים במספרים שיבה על

 יהודה״ מ״עם לאלה כמכוון ונחמיה עזרא בספרי הארץ״ ״עם הצירוף את פרשנים

 של הרשימה מבבל. שעלו הגולה״ ״קהל הנקראים לעומת נבוכדנאצר, בידי הוגלו שלא

 במספר הנוקבת a נחמ׳ ב; בבל״)עז׳ מלך נבוכדנאצר הגלה אשר הגולה משבי ״העולים

 בפחוות האוכלוסייה כלל את משקפת היותר ולכל מהימנה, אינה עולים 42,360 של

 בארץ נשאר העם שרוב ההנחה סמך על להלן(. ונחמיה)ראו עזרא בימי יהוד)״מדינה״(

70הגלות. בתקופת ביהודה נכתבה הדויטרונומיסטית״ ש״ההיסטוריה נות מ׳ טוען

סיכום
 ועד טוטאלית מהגליה ההגליות, של והיקפן הגולים מספרי בעניין העדויות בין הסתירה

ר׳ 4,600 ש)י  הטקסטואליות הבעיות ,10%־3% עד 100%מ־ אחרות ובמילים (,30 נב נפ

 ומושגים מונחים של ומנוגדים שונים פירושים וכן המקראי החומר מניתוח העולות

 מרבית אם לשאלה בנוגע רק לא שונות השערות הניבו הארץ״(, ׳׳עם )כמו במקרא

 האתנוגרפי למצב בקשר גם אלא מעט, מתי רק או לגולה יצאה ויהודה ישראל אוכלוסיית

 ציון. שיבת ועד הבית חורבן שמן הזמן בפרק ביהודה, ובעיקר בארץ־ישראל, והדמוגרפי

שביה)או כל אכן אם יהודה, לארץ אשר  נשארה יהודה אזי לגולה הלכו המכריע( הרוב תו

 שיטת את נקטו לא הבבלים שכן ביהודה, הבבלים שלטון ימי כל ושוממה חרבה ברובה

יישובית רציפות הייתה הרי זניח, מספר מעט, מתי גלו אם אבל 71הדרסטרית. ההגליה

 הרוחנית. היצירה מוקד להיות המשיכה יהודה ארץ הגלות שבתקופת סבור ,291 ׳עמ ישראל, נות, 70
 הספרותיות!ההיסטוריוגרפיות היצירות שרוב וסבור נות של בדעתו מחזיק 94-82 ׳עמ יהורה, ינסן,

ועוד, ביבליוגרפיה( >ראו וילי בלנקינסופ, ברסטד, קרול, נוקטים כזה מחשבה קו ביהודה. נכתבו
 הגוף גדליהו רצח ולאחר כפחווה יהודה את ארגנו הבבלים מידלמאס, לדעת מקרש. מידלמאס, וכן

 גם זה ובכלל ביהודה נמשכה הספרותית היצירה יהודה. אוכלוסיית את הנהיג הארץ״ ״עם הנקרא
“Templess Judah represents continuity rather היא: מסקנתה ירמיה. ספר של הסופית העריכה

”than change, ׳עמ תקופה, הנ״ל, (.90 עמ׳ וכן 234 >עמ׳ הגלות״ ״תקופת המושג את לזנוח יש וכי
 כורש הכרזת בעקבות רבים אלפים של שיבה בדבר המקראי שהתיאור טוען ״שיבה״, בקינג, .18

 קטן היה השבים מספר ויותר. שנה מאה לאורך עליות גלי היו וכי ,“historical myth” אלא אינה
 בידי ונתחבר מגמתי לפסה״נ, הרביעית המאה מראשית הוא המקראי התיאור (.23-20 י יש׳ )ראו

”Ezra-group“ ,עזרא עם שהעולים להוכיח כדי (13-12 עמ׳ )שם were the true Israel by divine“
”election and royal command 126 ,125 הע׳ להלן, ראו הארץ״ ״עם על (.13 >עמ׳.

 :247-245 עמ׳ ״אסטרטגיה״, ונדרהופט, ראו הבבלים שנקטו החד־סיטרית ההגליה שיטת על 71
.27-24 ׳עמ ״לוחות״, ג׳ואנס־למייר,
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 האתני בהרכב ניכרים שינויים שחלו בלי כרגיל נמשכו ביהודה החיים ובבנימן, ביהודה

 החברתיים, ובארגוניים במוסדות יהודה, ארץ של הדמוגרפית בתמונה האוכלוסייה, של

הדתי. במישור והן החילוני במישור הן תושביה, של חייהם ובאורח בתרבות

הארכיאולוגי הממצא לאור וחורבן הגליות ב.
 הנאו־ בתקופה ביהודה המצב על וחוץ־מקראי( )מקראי כתוב מידע העדר לנוכח
 עקא דא הארכיאולוגי. למחקר החוקר נדרש כורש הכרזת ולפני החורבן לאחר בבלית

 האומדנים מכאן מנוגדים. ואף שונים באופנים מתפרשים הארכיאולוגיים שהממצאים

 חפירות זאת, ועם 72מאוד. גדולים ביניהם כשההבדלים הארכיאולוגים שמציעים השונים

 בעקבות ערים, בעיקר רבים, יישובים חורבן על רומזים באדץ־ישראל שנעשו וסקרים

 דעת על מקובלת זו מסקנה הארץ. מן וההגליות והבבליים האשוריים המלחמה מסעות

 ממלכת בשטחי היישובים במספר ניכרת ירידה חלה ככולם. רובם הארכיאולוגים,

חרבו רבים שיישובים מלמד התחתון בגליל הארכיאולוגי הסקר 75לשעבר. ישראל

 “the reader will bear :96 עמ׳ מ-בה, ישעיה בלנקינסופ, של הערתו לב לתשומת ראויה 72
in mind that the interpretation of archaeological data is notoriously subject to 

”revision. הארכיאולוגים, הממצאים של המדויק הזמן התושבים, מספר באומדן הרב הקושי על 
 ובעיקר 363-359,326-324 עט׳ ״דמוגרפיה״, ליפשיץ, ראו לכך והסיבות השונים האומדנים

 A. Faust, ZDPV 121 (2005), p. :549-545 עמ׳ כד״, ״מל״ב ברטלר, :325 בעמ׳ 4 הע׳
 המאוחרת הברזל לתקופת לשייכם שנהוג הממצאים האם בשאלה חלוקים הארכיאולוגים .109
 מעידים או הנאו־בבלית בתקופה יישובית רציפות משקפים הפרסית התקופה לראשית ו/או

 בפחוות היו הנאו־בבלית שבתקופה מעריך ,304 עמ׳ ירושלים, ליפשיץ, יישובי. פער על
40% כ שהם לגולה(, יצאו העירונים שכן הפריפריה אנשי )רובם נפש 40,000 ל קרוב יהוד

 למקה, מאוכלוסייתה. 60% איבדה יהודה כלומר, החורבן. לפני יהודה של האוכלוסייה מן
״כפרי״, פאוסט, בארץ. נשארו יהודה ממלכת תושבי מכלל 90%ש־ סבור ,176 ׳עמ ישראל,

 מכלל 10% מ יותר היו לא הנאו־בבלית בתקופה שביהודה מעריך 16 הע׳ ,50 ,44-43 ׳עמ
 של מאוד קטן במספר ישבו הנשארים החורבן. לפני הברזל, בתקופת שהייתה האוכלוסייה

 ,299-298 ׳עמ ,2003 תל־אביב ישראל, ראשית סילברמן, ונ״א פינקלשטיין י׳ קטנים. יישובים
 עד אלף עשר חמישה לבין אלפים כמה ״בין גלו וכי ביהודה נשאר המכריע שהרוב סבורים
 ״הכיבוש ויינברג, יהודה. אוכלוסיית מכלל 25%כ־ להערכתם, שזה, היותר״ לכל אלף עשרים

 ריבוי בגלל העירוני. היישוב מן בעיקר נפש, 20,000מ־ יותר לא הגלו שהבבלים סבור הבבלי״,
 זו טענה להפריך או לחזק במגמה החוקרים שמציעים המספרים על מסתמכים איננו האומדנים

אחרת. או
 ובעבר בגליל בעיקר אשור, בידי שחרבו יישובים על ושם 158-154 ׳עמ ״שומרון״, קנופרס, 73

 מיד שוקמו אבל קל באופן נפגעו או חרבו שלא מעטים( )אמנם יישובים ועל הישראלי הירדן
שומרון. לפחוות בזיקה 403-402 בעמ׳ המפות ״שומרון״, זרטל, ומגידו; שומרון כמו כך אחר

 השלטון ״השפעת שטרן, א׳ ראו האשוריים המסעות בעקבות שחרבו והיישובים הערים על
שראלכז, ארץ־ישראל״, של החומרית התרבות על האשורי תדמור[, ׳ומ ח׳ ]ספר תשס״ג ארךי

 הכיבוש מלפני ולהיקפם לגודלם חזרו לא האשורים בידי מחדש שנבנו היישובים גם .220 עמ׳
.22-21 עמ׳ ״מניין״, ברושי־פינקלשטיין, האשורי.
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 בית העיר לדוגמה: 74שומם. היה כולו והאזור ג פלאסר תגלת של המלחמה מסע בעקבות

 התיישבות בה ״הייתה מכן ולאחר לפסה״נ 732 בשנת האשורי הכיבוש עם חרבה שאן

 או התרוקנות 75ההלניסטית״. התקופה עד בתל יישובי פער היה ואחריה ימים, קצרת

 על הכתובות מן לעדויות סיוע בהן יש לשעבר שומרון בממלכת יישובים הידלדלות

 גדולות בערים ואשודבניפל. אסדחדון ב, סדגון ג, פלאסר תגלת בימי המוניות הגליות

 של האחרון השליש מן חורבן סימני נחשפו מגידו גם ואפשר כנרת חצוד, כמו בגליל

 מסעות בעקבות ישראל ממלכת את שפקד הגדול לחורבן רמיזה לפסה״נ. ח המאה

 וביח׳ 13-12 ז במי׳ סביב״, ״ובחרבתיהם 6 לד בדה״ב מצויה אשור מלכי של המלחמה

 יז )מל״ב טרף חיות ולמדבץ תנים למעון והפכו שוממים נותרו רבים שטחים .12-9 לה

 ישראל ממלכת של בשטחים שאורגנו האשוריות בפחוות (.38-37 נא ;15 ב יד׳ והשוו 25

 תל דאר, בארץ)מגידו, שונים במקומות צבאיות אחיזה נקודות האשורים הקימו לשעבר

 פחווה של מרכז הייתה שומרון 76ועוד(. אשדוד־ים גזר, תענך, שכם, הצפוני, פ׳ארעה

 המסופוטמי. המרחב מן בעיקר שונות מארצות גולים אליה והובאו (Samerina)אשורית

 בפריפריה, וגם צבאיות אחיזה בנקודות בפחוות, מנהל במרכזי גולים הושיבו האשורים

 שומרון. הרי מורדות של המערבי בחלק בעיקר חקלאיים יישובים לשקם לגולים וסייעו

 האשוריות בפחוות כולל הארץ, ברחבי גדול חורבן גרם הבבלים בידי ארץ־ישראל כיבוש

77כיסאן(. תל הצפוני, אל־פ׳ארעה תל הצור, מגידו, )כמו

 מסעות בעקבות העירוניים, המרכזים את ובייחוד יהודה, ארץ את גם פקד גדול חורבן

 נותרה שם המערבי מהחלק חוץ חרבה, (X )שכבה דוד עיר נבוכדנאצר. של המלחמה

גם וראו 13 ב )נחמ׳ נחמיה בימי עוד ניכרו הגדול החורבן עקבות כלשהי. אוכלוסייה

 פלאסר תגלת מסע לפני התחתון הגליל שאוכלוסיית מעריך ,53 עמ׳ ״גולה״, גל, גליל; גל, 74
 הגליל אוכלוסיית שרוב הרי נפש 13,520 אשור מלך הגלה אכן אם נפש. 18,000כ־ מנתה ג׳

 בגליל ערים לדעתו המלחמה. בעקבות ונמלטים הרוגים להזכיר שלא לגלות, יצאה התחתון
 ככל הפרסית, התקופה בראשית רק שוקמו חלקם האשוריים המסעות בעקבות שחרבו התחתון
הפיניקים. בידי הנראה

שראלכו, ״,II הברזל בתקופת שאן ״בית מזר, ע׳ 75 .99 עמ׳ תשמ״ט, ארךי
 -46 ׳עמ ארכיאולוגיה, שטרן, ;42 ׳עמ ״ישראלים״, ינגר, ;405,387,383 עמ׳ ״שומרון״, זרטל, 76

 האשורים בידי שנבנו או והורחבו ששוקמו מנהל ומרכזי מצודות יישובים, על ושם ועוד 315,57
האימפריה. ברחבי אשור של הביצורים מדיניות על ״ביצור״, פרקר, ושומרון. מגידו בפחוות

 הכפרים/חוות על ועוד. 315 עמ׳ ארכיאולוגיה, שטרן, ;403-401 עמ׳ ״שומרון״, זרטל, 77
 התקופה עד נמשך וקיומם השמינית המאה בסוף שומרון הרי של המערביים במורדות שצצו

 הנראה ככל היו אלו בכפרים התושבים רוב פאוסט לדעת ״שומרון״. פאוסט, ראו ההלניסטית
 על מסתמך והוא ובנותיהן( שומרון מערי ישראלים )ולא החוף וממישור ממסופוטמיה גולים
 A. Faust, “Farmsteads ראו חדיח. בתל באזור)כמו שנמצאו אכדיות בכתובות אכדיים שמות

in the Foothills of Western Samaria: A Reexamination”, in: A.M. Maeir and P. De 
Miroschedji (eds.), “/  will Speak the Riddles o f Ancient Times”, Archaeological and 

477-504 .Historical Studies in Honor o f Amihai Mazar, Winona Lake 2006, pp
.499-496 ׳עמ בעיקר
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 המדגישים במקרא הכתובים את תואם בירושלים הארכיאולוגי הממצא 78(.15 ד עז׳

ד ;10 סד ;9 נב יש׳ ;9-8 כה )מל״ב ירושלים של הגמור החורבן את  ;8 לט ;13 יט י

 ירושלים של החקלאית הפריפריה (.15 ב ;4 א איכה ;14 ,13 ב ;1 א נחמיה ;14-13 נב

 שמש, בית גזר, רחל, רמת כמו ערים 79כליל. חרבו מסביב עליה שהגנו המצודות על

 רבים יישובים ועוד מירסים בית תל ערד, אל־חסי, תל תמנה, מראשה, עזקה, לכיש,

שוו משוש, תל כמו הכפרית־החקלאית, בפריפריה  וראו 27 לג יה׳ ;7 לד יר׳ חרבו)ה

 עין - יריחו ובאזור ערד בחבל שבע, באר בבקעת ניכרת דמוגרפית קריסה להלן(. גם

 ערים גם חרבו. לא צור לבית לחם בית שבין בשטח קטנים יישובים שכמה אפשר 80גדי.

 )בעיקר החקלאית והתוצרת תבואה אסם - החוף ובשפלת העליונה בשפלה וכפרים

 שרע, תל ג׳מה, תל לבנה, מקנה/עקרון, תל חשביהו, מצד כמו - ולפלשת ליהודה זית(

 לפסה״נ( 604) הכשדים ידי על כליל נהרסה אשקלון חרבו. יבנה־ים גם ואולי רוקיש

שנחשב המרחבים״, ארבעת ״בית 81הפרסית. התקופה ראשית עד בחורבנה ונשארה

 הערים, את בעיקר הכשרים, בידי יהודה ארץ את פקד שחורבן הארכיאולוגים בין מחלוקת אין 78
החורבן. של להיקף הנוגע בכל חלוקים הם אלא כבד, מחורבן שניצלה בנימין ארץ לעומת

 עמ׳ ״אידיאולוגיה״, קרטר, ראו הנאו־בבלית בתקופה וסביבותיה בירושלים הממצאים על
 ובבנימין; ביהודה הארכיאולוגיים הממצאים על ממצה סקירה 310-306 ׳עמ ושם, 310-309
 הטביעות על ״מוצה״ זורן, ;246-245 ירושלים, הנ״ל, ;334-328 ׳עמ ״דמוגראפיה״, ליפשיץ,
 את שמציינים ושאפשר בדרום, רחל רמת ועד בצפון ממצפה בנימן, בחבל שנמצאו ״מוצה״

 הינום בכתף הקברים הינום״. ״כתף ברקאי, ;96,84,82 הע׳ ולהלן, גדליהו, של שלטונו תחום
 שברחו פליטים על יותר, סביר אלא, בירושלים לשבת שהמשיכה אוכלוסייה על מעידים אינם

ד חבל אל מירושלים מין)י  אבותיהם אל ולהיאסף בירושלים להיקבר העדיפו אבל (12 לז בני
ד )ראו ד ;30 כג מל״ב ;23 יז שמ״ב ;8 כה ;15 טו ב  נקבר שלא סרגון״ של ״חטאו והשוו 6 כ י

 בהרבה גדול יהודה על הכשדים שהביאו שהחורבן מציין 171 ׳עמ ״שומרון״, קנופרס, בביתו(.
 ואילו אשור בידי מחדש נבנתה שומרון העיר ישראל. ממלכת על האשורים שהמיטו ההרס מן

הנאו־בבלית. בתקופה בחורבנה נשארה ירושלים
 ושטחים ירושלים חורבן על 253-249 עמ׳ ירושלים, הנ״ל, ;333 ׳עמ ״דמוגראפיה״, ליפשיץ, 79

 המצודה חורבן על ממושכת. תקופה שוממים שנותרו וחוות, מצודות זה ובכלל סביבה, רבים
 מצודה - ״אל־ח׳רבה היזמי, ח׳ ראו הכשדים צבאות ידי על לירושלים ממזרח באל־ח׳רבה

 שלפני נציין .107 עמ׳ לו)תשס״ג(, קרבזרניות לירושלים״, ממזרח המדבר׳ ׳בספר ישראלית
 ואילו (,13 לה ;2 יא )כמו יהודה איש לצד ירושלים תושבי את ירמיהו מזכיר ירושלים חורבן
 מה ועוד(, 3 מא ;12-11 מ ״יהודים״)יד אלא ירושלים תושבי עוד נזכרים לא העיר חורבן לאחר

 וסביבתה בירושלים התושבים שמספר הערכה מתושביה. והתרוקנה חרבה שירושלים שמרמז
 A. Faust,ראו ז. המאה במרוצת יהודה ממלכת חלקי ביתר התושבים כמספר היה הקרובה

177 .PEQ 140 (2008), p. ,ראיה כאן יש ככולה, רובה חרבה הייתה ירושלים אם כלומר 
המונית. להגליה מסייעת

 היישובים למקצת בנוגע ארכיאולוגים בין מחלוקת יש .340-333 עמ׳ ״דמוגראפיה״, ליפשיץ, 80
הבבלים. בידי חרבו אכן אם ויריחו( גדי עין רחל, רמת )כמו

 הנאו־בבלית התקופה במשך בחורבנה נשארה שיהודה ראיה להביא אפשר ״אשקלון״. סטאגר, 81
 חרבה בשנה( טון 1,000כ־ זית)ייצרה שמן לייצור עולמי מרכז שהייתה עקרון עקרון. של מגורלה

סופק )זית( הגלם שחומר בעובדה נעוצה לכך הסיבות אחת מחדש. נבנתה ולא הכשרים בידי
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 נעלם ישראלי/יהודאי, לבית טיפוסי למבנה כולם( לא )אבל רבים ארכיאולוגים בעיני

 בנחלת במקרה( אחד)ולא ממקרה חוץ לפסה״נ(, 586)יהודה ממלכת חורבן לאחר כליל

 כמעט בנימין ארץ ביהודה, הרס שלעומת מלמד הארכיאולוגי המחקר 82במצפה. בנימין,

 שבתקופה אפשר 83והאפיגרפית. המקראית לעדות מלאה התאמה בכך ויש נפגעה, לא

תל בארץ עירוניים במרכזים התושבים מספר גדל אף הנאו־בבלית ה/ מצפ מין)  א־ בני

תל נצבה,  פליטים בנימין חבל אל נמלטו שכן גבעון( בית־אל/ביתין, אל־פול, גבעה/

ר ירושלים מאוכלוסיית  מוחלט כמעט חסרון של זמן פרק פער, יש 84(.15-11 לז ויהודה)י

נפילת לאחר השתנה הדמוגרפי־היישובי המצב 85יהודה. בארץ ארכיאולוגי ממצא של

 בונימוביץ ש׳ ראו הנאו־בבלית. בתקופה נטושים היו אלו וכרמים ביהודה, הכרמים מן ברובו
שראלכז יהודה״, בשפלת האשורי׳ ו׳השלום שמש בית של הסופי ״חורבנה לדרמן, ׳וצ  ארךי

 בהרי כפריים יישובים שיקום לעומת וזאת ביהודה הכפרי היישוב חורבן על .46 עמ׳ )תשס״ג<,
.77 הע׳ ולעיל ״כפרי״, פאוסט, ראו שומרון

82 S. Bonimovitz and A. Faust “Archaeology in Stone: Understanding the Four-Room
41 ,37 ,34 .House”, BAR 28/4 (2002), pp ארבעת ב״בית רואים ופאוסט בונימוביץ 

 J.R. Zorn, “Tell ראו במצפה הארכיאולוגיים הממצאים על טיפוסי. ישראלי בית המרחבים״
”en-Nasbeh and the Problem of the Material Culture of the Sixth Century :בתוך 

 את ותפסה הבבלי השלטון מרכז שימשה מצפה .447-413 עמ׳ יהורה, ליפשיץ־בלנקינסופ,
ירושלים. של מקומה

 ״דמוגראפיה״, ליפשיץ, ;32-30 עמ׳ ״ארכיאולוגיה״, אשל, ;287-286 עמ׳ ״דמדומים״, מלמט, 83
 עם הגובל ובשטח בנימין נחלת של המזרחי בחלק פגעו הבבלים ספרות. ושם 348-346 ׳עמ

(.350 עמ׳ שם, שומרון)ליפשיץ, פחוות
 שם נחשפו (.26 יח דהו׳ בנימין בנחלת שוכן מוצה היישוב .365 ׳עמ ״דמוגראפיה״, ליפשיץ, 84

 הבית חורבן עם חרב היישוב אם הארכיאולוגים בין מחלוקת תבואה. לאחסון רבות ממגורות
 דה־ וא׳ גרינהוט צ׳ ראו יותר. מאוחר וחרב הנאו־בבלית בתקופה להתקיים המשיך או הראשון

)תשס״ם, לה קרנזוביות לירושלים״, ממערב והברזל הברונזה מתקופת ישוב - ״מוצא גרוט,
 ולהלן 82 הע׳ לעיל זורן, ;Mozah ערך ,611 עמ׳ מפתח, יהודה, ליפשיץ־בלנקינסופ, ;15,12 עמ׳
 היישוב של ומעמד תפקידן זמנן, - ״מוצה״ לטביעות בנוגע השונות הדעות סקירת ;96 הע׳

D. Edelman, “The Function of the m(w)s)h- stamped Jars ראו הנארבבלית בתקופה
77 .Revisited”, in: N.M. Maeir et al. (eds.), above, n.

 253 בעמ׳ .255-245 עמ׳ ״דת״, הנ״ל, ;51-50 עמ׳ ארכיאולוגיה, הנ״ל, ״פער״; שטרן, ראו 85
“This period means a clear and objective vacuum... Many regions of שטרן: כותב

”...the country were completely devastated. ,המאה של הארבעים בשנות כבר אולברייט 
 הארכיאולוגיה אולברייט, ו״פ הכשרים. ידי על היסוד עד נהרסה יהודה שממלכת טען שעברה,

 לדעה ;122 ׳עמ ,1965 תל־אביב (,1949 משנת האנגלי המקור מן ארךישראל)תרגום של
״אסטרטגיה״, ונדרהופט .J. Blenkinsopp, BAR 28/3 (2002), pp. 36-38, 59 ראו מנוגדת

 המדיניות ובין גיסא מחד והפרסית האשורית המדיניות בין ההבדל את מדגיש ,250-248 עמ׳
 J. Betlyon .257-255 ׳עמ מחדש״, ״יישוב ינגר, גם ראו זה הבדל על גיסא. מאידך הבבלית

 המדיניות לעומת כלכליות תוכניות פיתחו ולא יהודה ארץ את ודלדלו הרסו שהבבלים מציין
 מרכז על ולפקח לשלוט כדי ביהודה מצב חילות הציבו הבבלים והפרסים. האשורים של

יהודה, ליפשיץ־בלנקינסופ, בתוך מאמריהם ראו .C.E. Carter של דומה דעה ודרומה. הארץ
“The archaeological evidence trends decisively קובע: הלפרן .322-301 ,283-263 ׳עמ
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 הארכיאולוגי הממצא ארץ־ישראל. על הפרסים והשתלטות פרס של ועלייתה בבל
 בירושלים בייחוד ביהודה, יישובים של מזערי שיקום על מצביע ובנימין יהודה בארצות

 היישוב הידלדלות על זאת ולעומת המדבר, ובספר יהודה בהר גם אבל ובסביבותיה

 אם >גם מבבל עליות ליהודה, בנימין מחבל חזרה בנהירה הוא לכך ההסבר 86בבנימין.

פרסית. פחווה של כמרכז ירושלים של וארגונה המוניות( היו לא אלו עליות

”towards a conclusion of discontinuity in this period. ראו B. Halpern, Bibliotheca 
565 .Orientalis, 62 (2005), p. גדול שחורבן פאוסט־ספראי הסיקו הצלה חפירות סמך על 
 הנאד בתקופה היהודאי היישוב של המשכיות על לדבר אין וכי הקטנים היישובים את גם פקד

 המסעות בעקבות ביהודה היישובים במספר הדרסטית הירידה על (.156,147-145 >עמ׳ בבלית
 חרבו והכפרים הערים מן 80%ש־ מעריך הוא .47-42 ׳עמ תיאולוגיה, סמית, ראו הבבליים

 -271 עמ׳ ״בנימין״, ליפשיץ, ע׳ הריקה״; בלנקינסופ״״הארץ ראו מנוגדת לדעה ניטשו. או
 פאוסט, ראו הכפרי היישוב חורבן על .16 הע׳ ,227 ׳עמ ירושלים, הנ״ל ספרות; ושם ,310

 בשטח קטנים כפרים כמה וכן גדי)חותם( בעין בודד ממצא ״חפירות״. פאוסט־ספראי, ״כפרי״;
 של המכריע הרוב נותר שביהודה עדות בהם אין צור לבית לחם בית שבין יהודה בהר מצומצם

 מעיד זה להפך, תרבותיות. ויצירות ארגוניים מוסדות עם כרגיל התנהלו החיים וכי האוכלוסייה
ישעיהו)השני, בלשון שממות״ ״נחלות ועל (14 ו יחזקאל)יח׳ של בלשונו ומשמה״ ״שממה על
 לו הבבלית. האימפריה עבור חשוב כלכלי פוטנציאל עם מאורגנת בבלית פחווה על ולא (8 מט

 השפלה יישובי את הורסים היו לא הם גדול כלכלי פוטנציאל לפתח הייתה הבבלית המדיניות
 בשטח הקטנים לכפרים היה מניין ויין(. שמן ייצור גדול)ובעיקר חקלאי פוטנציאל היה ששם
 צורכי עבור לאספקה ויין שמן של גדולות כמויות לייצור גלם חומרי לחם לבית צור בית שבין

 בארץ המצב מן הרוסים? היו יהודה שפלת יישובי כאשר ליפשיץ(, ולמסחר)כטענת האימפריה
 מדוע בנימין לשטח בנוגע נאמנה עדות מוסר המקרא ואם ביהודה. המצב על ללמוד אין בנימין
עת? באותה ביהודה גדול חורבן על המקראית העדות את לשלול

 ״פער״; שטרן, ;289 ,281-279 ׳עמ ירושלים, הנ״ל, ;366-348 ׳עמ ״דמוגראפיה״, ליפשיץ, 86
 I. Milevski, “Settlement Patterns ״אכימני״; ״ארכיאולוגיה׳/הוגלונד, פינקלשטיין

in Northern Judah during the Achaemenic Period”, Bulletin o f the Anglo-Israel 
7-29 .Archaeological Society, 15 (1996-1997), pp ; ,290-289 עמ׳ שבי, בית אדלמן,

 “...it is not possible to know with any degree of certainty which מעירה היא אולם ,313
sites that are listed as having Iron IIC occupation and Persian occupation were 
continuously settled after 586 through the Neo-Babylonian period and into the 
Persian period, and which would have been abandon in 586 BCE and resettled 

(317 .in the Persian period” (p. מ׳ ראו הפרסית בתקופה ביבנה־ים בנייה תנופת על
 היישוב חידוש על .5 ׳עמ לה)תשס״ם, קדמוניות ביניים״, סיכום - 1999-1992 ״יבנה־ים פישר,

 לו קרבזוגיות שבע״, באר בתל המים ״אספקת הרצוג, ז׳ ראו הפרסית בתקופה שבע באר בתל
 לתופעה גרם הנאו־בבלית בתקופה הערים את שפקד הגדול החורבן זאת עם .101 ׳עמ )תשס״ג<,

 התושבים מספר גם בעיר. ולא בכפר היה הפרסית בתקופה הכלכליים החיים של הכובד שמרכז
 בשנותיה יהודה בממלכת האוכלוסיה לגודל ביחס מאוד קטן היה הפרסית בתקופה יהודה בפחוות

 K. Hoglund, “The ראו החורבן. לפני לה שהייתה לגדולה חזרה לא ירושלים האחרונות.
Material Culture of the Persian Period and the Sociology of the Second Temple 

14-18 .Period”, in: P.R. Davies, Second Temple Studies, III, 2002, pp
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 היסטורית מציאות - ציון ושיבת הגלות תקופת המוניות, הגליות חורבן, ג.
גרדא מאוחרת היסטוריוגרפית־אידיאולוגית תפיסה ולא

 אשור מלך מכף הנשארת״ ״הפליטה הביטוי ישראל. מממלכת המונים הגלו האשורים

 אפשר מסייעת ראיה טוטאלית. לא אבל המונית הגליה על כאמור, מלמד, (6 ל )דה״ב

 ירבעם בימי כבר הנזכרת במה (,15 כג בבית־אל)מל״ב הבמה הריסת על המסופר מן להביא

 והמשיכו האשורים בידי ההגליות לאחר בבית־אל שנותרו בישראלים מדובר יג. במל״א

 הם (18*13 יג דב׳ והשוו 20 כג )מל״ב שנשחטו הכוהנים בבית־אל. הפולחן במסורת

 יהודה בממלכת מפלט מצאו הישראלית האוכלוסייה מן חלק 87בארץ. שנשארו ישראלים

 בארץ היישובים במספר הגידול את שמסביר מה אשור בידי ישראל ממלכת כיבוש בעקבות

 אצלם״ היושבים ״היהודים נאמר 6 ד בנחמ׳ 88השמינית. המאה של האחרון ברבע יהודה

 מדובר כן אם אלא לשעבר, שומרון ממלכת של האוכלוסייה לצאצאי שהכוונה ואפשר

 שנשארו אלה הכשרים. עם המלחמה בעת שומרון הרי אל שנמלטה יהודאית באוכלוסייה

 מקומית, מנהיגות בלי הארץ״ ״מדלת היו (9 לד דה״ב )ראו לשעבר שומרון בממלכת

שראלי״, בסיס על מחדש להתארגן בכוחם היה ולא כך על לתמוה ואין אתני־לאומי"י

 כפריים ישובים שהיו הארכיאולוגי המחקר ומן הכתובים מן ראיות על .5 ׳עמ ״יאשיהו״, כוגן, 87
 172-170 ;167-166 עמ׳ ״שומרון״ קנופרס, ראו לפסה״נ ז במאה ומנשה אפרים בהרי רבים
 K. Koenen, Bethel, Geschichte, Kult und ראו בית־אל של ההיסטוריה על ספרות. ושם

2003 Theologie [OBO 192], Göttingen. עד חשוב פולחן מקום היה בבית־אל לדעתו 
 פולחן מקום לשמש המשיך שהמקום לדעה מתנגד הוא בית־אל. מקדש את שהרס יאשיהו ימי

 הנאו־בבלית בתקופה פולחני מרכז שימשו בית־אל או שמצפה הדעה על יאשיהו. ימי לאחר
לפסה״נ( 425-465) א וארתקסרקסס נחמיה ימי עד מקדש וללא חרבה הייתה ירושלים כי

 בתקופה פחווה הייתה יהודה אדלמן, לדעת ספרות. ושם שבי, בית אדלמן, ;65 הע׳ לעיל, ראו
 בימי המקדש בניין על א-ז בעז׳ המסופר מבבל; גולים של ציון שיבת הייתה לא הנאו־בבלית;

 וליהודה לירושלים הגלה א ארתקסרקסס ומגמתית; מאוחרת תוספת אלא אינו דריוש או כורש
 ומצפה דור אותו בני היו ונחמיה זרובבל פיקטיבית; דמות הוא ששבצר שונות; מארצות גולים
 נחמיה של בואו עם א, ארתקסרקסס בימי ורק ויהודה, בנימין לחבל שלטוני מרכז הייתה

 מתחרה כמקדש בבית־אל המקדש על לירושלים. ממצפה השלטוני המרכז עבר לירושלים
 J. F. Gomez, BZAW ראו: ההלניסטית התקופה ועד נבט בן ירבעם מימי בירושלים למקדש

2006 386, Berlin.
 ״התרחבות״; ברושי, ההגירה. היקף את לאמוד שקשה אלא ביהודה מפלט מצאו ישראלים 88

הע׳ שביעי, פרק פינקלשטיין־סילברמן, ;334-330 עמ׳ )תשס״ז( עב צירן פינקלשטיין, י׳
 תוספת היא והאלמנה״ ״היתום לצד ה״גר״ שהזכרת סברה ליהודה. גדולה הגירה על ,207

 פליטים וכי יהודה, לממלכת ישראלים של בנהירה נעוצה התוספת וסיבת דויטרונומיסטית
 של האחרון ברבע )המשנה( ירושלים של לגידולה הסיבה גם זו ״גר״. של במעמד היו אלו

 J. Remirz-Kid, Altemity and Identity ראו ארכיאולוגים. של השערה לפי השמינית המאה
43-47 .in Israel, Berlin 1999, pp. ירושלים של והארכיאולוגיה ״הטופוגרפיה רייך, ר׳ 

תש״ס, ירושלים המקרא, תקופת יררשלים.• כיפר מזר, וע׳ אחיטוב ש׳ בתוך: המקרא״, בתקופת
 S. Gitin, in: B.לעקרון. למשל פלשת, לערי גם נמלטו שישראלים סבור גיטין .116-115 ׳עמ

116 .M. Gittlen (ed.), Sacred Time, And Sacred Space, Vinona Lake 2002, p.



ראשון פרק56

 המפה מן נעלם לשעבר, הצפונית הישראלית הממלכה שטחי על כמוסב ״ישראל'/ שהשם

 מופיע אינו ״ישראל״ השם יהוד(. יהודה, ארץ־ישראל)לעומת של והאתנוגרפית הפוליטית
 בערבוביה משמשים ו״יהודה״ ״ישראל״ המונחים ונחמיה עזרא בספרי מיב. בתעודות

 של השטחים תושבי אל מכוונים אינם אלו בספרים ישראל״ ״עם ״ישראל״, והכינויים

 גם וכך יהודה שבפחוות היהודית האוכלוסייה על מוסבים אלא לשעבר ישראל ממלכת

ת׳  מקרבו)ואפילו מעט מתי רק אם והתרבותית הלאומית זהותו את מאבד לא עם 89.3 א ב

 שומרון ממלכת תושבי של המכריע הרוב אלו רחוקה. ארץ אל נעקרים העילית( מן הם אם

 שהתפתחה כפי אבותיו מורשת את נוטש היה זה שרוב להניח קשה בארץ, נשארו לשעבר

 היהדות דת את ומאמץ - הסינקרטיסטית או המונותיאיסטית בצורתה - ישראל בממלכת

 זאת לעומת 90וההלניסטית־רומית. הפרסית בתקופה יהודה בפחוות דווקא שהתפתחה כפי

 לממלכת שהובאו שונים עמים ב סרגון בכתובות וגם (10 ד עז׳ יז; במקרא)מל״ב גם נזכרו

 יח )מל״ב רבשקה של בנאום נזכרו אלו מעמים חלק אשור. בידי כיבושה לאחר שומרון

 מארצות גולים הבאת (.10-9 ד ספרא״)עז׳ ושמשי טעם בעל ״רחום של ובאיגרת (34-24

האשורית האימפריאלית למדיניות בהתאם - אחרות כבושות בארצות ויישובם שנכבשו
 עצמו על מעיד ב סרגון כולם(. את לא כי )אם חרבים יישובים בשיקום כרוכה הייתה -

 שבטים בני ובהם שונות, מארצות גולים בה והושיב אותה הרחיב שומרון, את כבש שהוא

 מגידו, דאר, שומרון, )כמו אשוריות ולמצודות מנהל למרכזי בנוגע הדין הוא ערביאים.

 השביעית המאה במרוצת יישובים לתחיית ההסבר טמון הנראה, ככל בכך, ועוד(. חצור

 לשעבר שומרון ממלכת של האתני ההרכב 9,יהודה. לממלכת שמצפון בשטחים לפסה״נ

 מגזר הלוחות בשני גם ביטוי לידי בא האתני הפסיפס ההמוניות. ההגליות בעקבות השתנה
92חדיד. מתל ובכתובת

 ׳עמ ״ישראל״ גרייבי, ראו לשעבר הצפון ממלכת שטחי עבור ״ישראל״ השם היעלמות על 89
 צאצאי ישראל, שהם וטוענים טענו השומרונים אמנם מדלוס. הכתובות שתי על גם ושם 13-11

 בניגוד זאת ישראל, ולא שומרון פחוות שומרון, נקראה שהטריטוריה היא עובדה אולם אפרים,
יהודה. פחוות ליהודה,

 של כיתתית גרסה בעיקרה ״היא הרומית התקופה מן לנו מוכרת שהיא כפי השומרונים דת 90
 פ״מ ראו וההלניסטית־רומית. הפרסית בתקופות יהודה בארץ שהתפתחה כפי היהדות״

 ההיסטוריה גם ספרות. ושם ״שומרון״, קנופרס, ראו מנוגדת דעה על ״שומרון״. קרוס,
 חוברה ישראל וממלכת הצפון שבטי על רב חומר ובה דברים( ספר )כולל הדויטרונומיסטית

בבל. בגלות ואם ביהודה אם יהודאים, סופרים בידי ונערכה
 והארכיאולוגיות האפיגרפיות העדויות סמך על שומרון פחוות אוכלוסיית של האתני הגיוון על 91

 נאמן, ״שומרון״; הנ״ל, ;98-75 עמ׳ ״שמרין״, הנ״ל, ;187-181 ׳עמ ״קערה״, זרטל, א׳ ראו
 מן והן הכתוב החומר מן הן מוכח והדבר מחדש בנו גם אבל החריבו האשורים ״אוכלוסין״.

 האשורים .64 הע׳ רביעי, פרק גם ראו .42 ׳עמ ג. פ. ת. תדמור, לדוגמה, ראו הדומם. החומר
 KAI) מאשור הארמי האוסטרקון למשל ראו אחת. מפעם יותר אחד מקום אל להגלות נהגו
(.10,2 ד עז׳ גם ארך)ראו העיר אל שונים ממקומות הגלו אשור מלכי לפיו (233

להעריך קשה .51 הע׳ לעיל ראו ״השומרוני״ חלבס על .399 ׳עמ ״שומרון״, זרטל, גם ראו 92
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 הישראלית החברה ולקריסת לפירוק הביאו האשורים בידי וההגליות שהחורבן כשם

 הביאה הבבלים בידי וההגליה יהודה ממלכת של החורבן כך לשעבר ישראל בממלכת

 אל ירמיהו פונה למצרים והירידה גדליהו רצח על הסיפור במסגרת דומה. לתוצאה

 כל ועל ירושלים על הבאתי אשר הרעה כל את ראיתם "אתם לאמור: למצרים היורדים

שב״)מד בהם ואין הזה היום חרבה והנם יהודה ערי  (.11-10 לג ;18 כה ;22,6 מד וכן 2 יו

 שמדובר מפרשים דעת נקבל אם גם כן. - חרבה אבל גוזמה; לשון - יושב״ בהם ״ואין

 או ביהודה או בבבל הדויטרונומיסטית האסכולה מן עורכים בידי מאוחרות בתחיבות

 ההתמוטטות ואת ביהודה המצב את נכונה משקפים כאלה כתובים אז גם במצרים,

 באופן הצטמצמה האוכלוסייה 93וההגליה. החורבן בעקבות ביהודה החברה של הגמורה

ר׳ החרב הרעב, בעקבות משמעותי  ונותרה ועוד( 8 כז ;9-7 כא ;16-15 יד ;12 ה והמגפה)י

 מקלט ומצא נמלט האוכלוסייה מן חלק ותרבותית. כלכלית תשתית וללא מנהיגות ללא

ד ובעבר נידחים במחוזות )י דן ר  של השממה ועל חורבן על הדיבור בכדי לא (.11 מ הי

ש)מל״ב המקדש בית העלאת כולל ירושלים״, ובחוצות יהודה ״בערי הארץ,  ;9-8 כה בא

 דר ;4 ז ;17-13 ב ;3 א נחמ׳ ;7 ד ;15,2 ב ;4 א איכה גם וראו 10 סד יש׳ ;19-17 לו דה׳׳ב

 ;19 יג ;11 יב ;11-10 ט ;17-13 )ח ירמיה בספר רבות פעמים חוזר (1 עט ;7 עד תה׳ ;25 ט

 ;8 לט ;29 לו ;22,7 לד ;10 ,5,4 לג ;43 לב ;17 כז ;18,11 כה ;6 כד ;5 כב ;9-7 טו ;17 יד

 עגומה מציאות על קיימת, תופעה על שרומז מה ועוד(, ;13 נב ;3 נא ;4 מה ;22,6,2 מד

ד ״כהיום )י ״ ה  בספרות )כמו גרדא ספרותית מוסכמה או מטפורה על ולא (,22 מד הז

 יחזקאל גם ההלניסטית־רומית. או הפרסית התקופה מן מיתוס על לא וגם הקינה(,

מי וישעיהו ש׳ ״נחלות על יהודה, וארץ ירושלים חורבן על מדברים האנוני ת״)י  שוממו

 אדמת על האלה החרבות ״ישבי על (,10 סד ;4 סא ;15 ס ;12 נח ;3 נד ;9 נב ;19,8 מט

ח׳ שראל״)י שמה״)ו ״שממה ארץ על (,24 לג י  והנעזבות השוממות החורבות ועל (14 ומ

לו היו אשר ;15,12 לה ;28-27 לג ;32 כא ;8 טו ;20-19 יב ;7 ט ;6 ו ;14 ה יח׳ וכן 4 לבז)

 לדעת זה. בנושא חלוקות והדעות לשעבר ישראל ממלכת לשטחי שהובאו הגולים מספר את
 הישראלית)בהתאמה המקומית בתרבות נטמעו והם גבוה היה לא מספרם ״שומרון״, קנופרס,
 המימצאים לגולה(. יצאו שלא הישראלים צאצאי הם שהשומרונים בדעה המצדדת לגישתו

 נאמן, ראו חרן, מאזור כנראה גולים, הזה היישוב אל שהובאו מרמזים עכו( בתל־כיסאן)עמק
.63 הע׳ ״אוכלוסין״

 במל״ב הכתובים רבים לדעת זאת, לעומת .237-233 ׳עמ ב, הבזקראית האסופה הרן, ראו 93
 וכנראה הגזמה היא סנחריב מסע בעקבות ביהודה שנשארה ופליטה שארית על 31-30 יט

 ראו וההגליה החורבן בעקבות ביהודה החברה של הגמורה ההתמוטטות על מאוחרת. תוספת
ביהודה, הספרותית הפעילות הפסקת על גם ושם 80-72,65-61 עמ׳ סופרים, ג׳מייסוךדרייק,

 בידי חרבו אלו ויישובים העירוניים ביישובים מרוכזים היו התרבות ומוסדות הסופרים שכן
 ואחרים, חיפוש, דייוויס, לטענת בניגוד זאת מכריע. גורם הוא העירוני היישוב חורבן הכשרים.

 ההשקפה מן יוצא פועל היא זו טענה לגולה. יצאו שלא אלה בקרב דווקא נשמרו המסורות לפיה
הוגלו. ירושלמים מעט מתי ורק ציון, שיבת לא ואף גלות הייתה שלא
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 את חמל לא ה׳ ״בלע נאמר: איכה במגילת (.12 נח יש׳ :12 לח :38,36,34-33,10,4 לו

הודה״)ב בת מבצרי בעברתו הרס יעקב נאות כל  :19 יג :25 י יר׳ :4 א גם וראו ,17,5,2 י

 :13 לא :15 יד יח׳ :26-25 יז )מל״ב השדה חיות למרבץ השטח את הופך החורבן (.10 מ

 של הפורענות נבואות (.107 עמ׳ אסחזח־ן, בורגר, :18 ה איכה :25,8-5 לד :28-27 לג

ר׳ ושל ירמיהו חזקאל)י  כד :5 כב :10,6 כא :8 יט :14 יג :22 י :10 ט :17-14 ח :34,20 ז י

 ועוד(, 36-33 לו :32 כא :8 טו :20 יב :14 ו יה׳ ועוד: 29 לו :17 לה :22,2 לד :11 כה :10

 ממנה והשבית הזאת הארץ את והשחית בבל מלך יבוא ״בא ירמיהו: של האיום וכן

 על והדברים (9 כה :22 י :22-23 :ו17-15 ה :11-6 ד יר׳ גם וראו 29 לו דר׳ ובהמה״ אדם

 הכשדים של התנהגותם ידיעת סמך על נאמרו (10 כט יה׳ וכן מו: :11-13 מג דר׳ מצרים

 לעומת שהכשרים, הידיעה ועל בבל למלך אמונים שבועת שהפרה מתמרדת ארץ כלפי

 - אחד לכיוון הגלו הבבלים כבושות. בארצות חרבים יישובים לשקם נהגו לא האשורים,

 המלחמות בעקבות הרב ההרס מן שסבלה בבל ארץ את לשקם ומטרתם - בבל ארץ אל

 הארצות בשיקום התעניינו ולא בבל, אל העמים עושר את ולהביא האשורים עם הרבות

 ״כלו הוא״, ונורא אים והנמהר״; המר ״הגוי הכשדים את מגדיר חבקוק 94הכבושות.

שם, לא גוים להרג ״ותמיד (7-6 א שבי״)חב׳ כחול ״ויאסף יבוא״; לחמס  (.17 יחמול״)

ארץ של בגורלה עלה מה ידעו הם באויביהם. הכשדים נוהגים כיצד ידעו יהודה אנשי

 ספרותיים, מטבעות באמצעות הארץ את לפקוד שעלול במה איום או מציאות תיאור יש אכן 94
 בלשון כי אם החורבן, לאחר ביהודה מציאות של בסיס ללא ספרותית קונבנציה בכך אין אבל

 והבבלית האשורית האימפריות של המדיניות ידיעת על מבוסס בפורענות האיום גוזמה.
 בתיאורי למקרא ומחוץ במקרא למקבילות ומתמרדות. נאמנות שבועת המפרות מדינות כלפי

 S. Dailey, “The Language of ;141-138 עמ׳ וגלויות, גזורבן שילוני, רות ראו ושממה חורבן
275-282 .Destruction and its Interpretation”, BaM 36, 2005, pp. בנבואות ההגזמה 

 חורבן על הקינות ומספרות גוזמה לשון הנוקטות מלכותיות מכתובות מושפעת וכליה חורבן על
להלן, גם ראו נ-נא. ביר׳ בבל חורבן של התיאור לכך והשוו ובבל, נינוה כמו גדולות ערים

״עיונים״, רופא, ראו מעשה״. לאחר ״נבואה הן הפורענות מנבואות שחלק אפשר .134 הע׳
 ,291,92-91 עמ׳ ירושלים, הנ״ל, ,280,276 ׳עמ ״בנימין״, ליפשיץ, של הטענה .11-8 ׳עמ

 במהירות הכפרי( היישוב ״הארץ״)בעיקר ואת החרבה״ ״הממלכה את לשקם רצו שהבבלים
 את שיקם שלא גדליהו על בסיפור ביטוי לידי באה ואינה לסמוך מה על לה אין האפשרית

 הממצא עם ולא בחברון או בירושלים ולא בבנימין אשר במצפה מושבו את שקבע המקדש,
,Falland Rise, 2005)ספרו של האנגלית למהדורה והשוו ובכפריה, יהודה בערי הארכיאולוגי

 סטאגר, חורבן)ראו של ארכיאולוגיה היא הנאו־בבלית התקופה של הארכיאולוגיה (.366 עמ׳
 מצד העירוני היישוב את להרוס שיטתית בבלית למדיניות ממש של עדויות אין ״אשקלון״(.

 כזאת בבלית למדיניות הטענה על אחר. מצד )כפרים( החקלאיים היישובים את ולשקם אחד
 O. Lipschits, “The Rural Settlement of Judah in the Sixth Century B.C.E. A ראו

99-107 .Rejoinder”, PEQ136 (2004), pp. הפרסית התקופה במרוצת יהוד בפחוות המצב 
 ושיקום ערים שיקום מחייב כלכלי לניצול שיקול הנאו־בבלית. בתקופה המצב על מעיד אינו

 משנית חשיבות בעל באזור ולא החוף ושפלת העליונה השפלה כמו פוריים באזורים היישובים
צור. לבית לחם בית בין הקטן ההררי השטח כמו כלכלית, מבחינה
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 ומהכפרים. השדה מערי גם בוצעה הגליה מדי. ובני הבבלים בידי כיבושה בעקבות אשור

 רצח עם לכן תיראו״. ״אל - אליו הנאספים אל גדליהו של ההרגעה לדברי הרקע זהו

 כשדים״ מפני יראו ״כי מצרים אל להימלט העם״ ו״כל קרח בן יוחנן החליטו גדליהו

ד ;26 כה )מל״ב  המקדש, חורבן על עמון בני דברי נשמעים 3 כה ביחזקאל מא־מג(. י

 התרוקנה לא יהודה ארץ אמנם לגולה״. הלכו כי יהודה ״בית ועל הארץ שממת על

 שנשארו יהודה ולבני פסקו העירוניים החיים אבל ושם, פה כפרים נותרו מתושביה,

 את ולשקם להשתקם להתלכד, היה אפשר שסביבה מקומית מנהיגות הייתה לא בארץ

 יש׳ ;14 ז ;12 א >זכ ציון שיבת בתקופת גם נזכר ובנותיהן יהודה ערי חורבן המקדש. בית

(.14 ז >זכ׳ לשמה״ חמדה ״ארץ הפכו הבבלים אכן (.3 א נחמ׳ ;10 סד ;4 סא

כאמור, ניכרת, לפסה״נ ו המאה בראשית יהודה ברחבי הדמוגרפית־היישובית הקריסה

 הבבליים המסעות של תוצאה ובשפלה, הירדן בבקעת ערד, ובחבל שבע באר בבקעת גם

 ״לעמד גדליהו את הפקיד בבל מלך למיניהם. נוודים ושבטי האדומים של והפשיטות

ם״)אבל לפני שדי  מצפה גלתה. לא אשר יהודה אוכלוסיית על 95כפחה( או כמלך לא הכ

 מירושלים ירמיהו של במעבר יש לכך ביטוי 96הבבלי. השלטון של מנהלי מרכז הייתה

ד הנשארים העם בתוך אתו ״וישב גדליהו אל מצפה אל ץ״)י ר א  מפני שברחו מי (.6 מ ב

שוו ״איש חזרו לא הכשרים רו״)ה  אשר המצפתה גדליהו אל באו מקצתם (;1 ב עז׳ לעי

מל״ב בארץ מין)  שומרון. בערי התיישבו שחלקם ואפשר (,12-11,8-7 מ יר׳ ;23 כה בני

 אולם (17,13 נב יר׳ ראו ה׳)בירושלים, בית אל לבוא התכוונו שומרון מערי איש שמונים

 גדליהו אל אותם הפנה הוא המצפה. מן לקראתם שיצא נתניה בן ישמעאל בידי נעצרו

ד היושב ה)י פ צ מ  היא הרוסה שכן לירושלים לבוא טעם שאין ששכנעם נראה (.7-5 מא ב

ש״)מל״ב לשרפת ו״היה שחולל ה׳ בית זה ובכלל היסוד, עד תה׳ ;51 נא יר׳ ;10-8 כה א

 פחה היה גדליהו לו ממש. של עדויות על נסמכת אינה בבלית כפחווה אורגנה שיהודה הטענה 95
ד ;9 לו יש׳ ;24 יח )מל״ב לסופר ידוע היה זה תואר הרי כך, מכונה הוא אין מדוע  (.23 נא י

 ואורגנה שומרון לפחוות סופחה שיהודה ,336-330 עמ׳ ״שומרון״, אלט, של הסברה עדיפה
 סביר אבל הראשון, הפחה היה שנחמיה סבור אלט הפרסית. בתקופה רק עצמה בפני כפחווה

 לפניו היו אשר הפחות את מזכיר נחמיה ציון. שיבת לתקופת לפחווה ארגונה את להקדים יותר
 -90 עמ׳ ״אימפריה״, ונדרהופט, ראו אלט השערת בעד נימוקים (.7 ג נחמ׳ גם וראו 15 ה >נחמ׳

יהוד״, ״מדינת שטרן, ;139 עמ׳ ״דיאספורה״, הנ״ל, ספרות; ושם 73-72 ׳עמ חגי, קסלר, ;112
 ׳עמ בוהןרנזלך, פריד, פוליטי״; ״מבנה מקאווניו, ;137-135 עמ׳ קחילח, ויינברג, ;24,17-16 עמ׳

ציון. שיבת בראשית כבר לפחווה הפכה יהודה שלדעתה 188-187
 A. Lemaire,ראו לפסה״נ, 538 עד לפחות הבבלית, הפחווה בירת הייתה שמצפה ההשערה על 96

”Nabonidus in Arabia and Judah in the neo-Babylonian Period“, :ליפשיץ- בתוך 
 לכסא ״והמצפה 7 ג בנח׳ הכתוב מן .7 ג לנחמ׳ הפניה ושם 294-291 עמ׳ יחררח, בלנקינסופ,

 קשה הכתוב שכן בבלית פחווה של מנהלי מרכז שימשה שמצפה ראיה להביא אין הנהר״ עבר
 בעיצומה ומדובר בחומה( מסוימת כנקודה הנהר״ עבר פחת כסא ״עד השבעים תרגום )והשוו

במצפה. ולא בירושלים היה המנהלי המרכז כאשר הפרסית התקופה של
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 שברחו יהודה מתושבי הם אלה איש ששמונים אפשר 97(.10 סד ;18 סג יש׳ ;1 עט ;8-3 עד

 הנזכרים אצלם׳/ היושבים ״היהודים של אבותיהם מאבות והם המלחמה, בעת צפונה

(.6 ד >נחמ׳ יהודה לפחוות מחוץ כלומר נחמיה, בימי

 ״וכל הושעיה בן ויזניה קרח בן יוחנן גדליהו. רצח לאחר הבבלים מינו מי את ידוע לא

 להניאם מנסה ירמיהו בעדם. שיתפלל בבקשה ירמיה אל פונים גדול״ ועד מקטון העם

 אל אותם ישיב בבל שמלך לכך ויגרום עליהם ירחם שהאל ומבטיח למצרים מלרדת

 שניטשו ביהודה ולכפרים לערים הכוונה זה בהקשר ״אדמתכם״ (.12 מב דר׳ אדמתם

 מכל שבו ״אשר אלה גם למצרים ירדו 5 מג יר׳ לפי הכשרים. עם המלחמה בעקבות

 הפליטים חזרו המלחמה תום שעם משמע יהודה״. בארץ לגור שם נדחו אשר הגוים

 באי מבלי אבלות ציון ״דרכי נותרו וכך קבע. ישיבת בה התיישבו לא אבל יהודה אל

ך שעריה כל מועד ממי  שהם ואפשר מוגזמים באיכה התיאורים אם גם (.4 א )איכה שו

 ספרותית ומתבנית ״ולקללה״( 22 מד יר׳ כח)ראו בדב׳ הכלולות הקללות מן מושפעים

 החורבן בעקבות ביהודה המצב של קודרת תמונה מתקבלת אז גם הקינות(, )ספרות

 הכשרים״ בידי נתנה ובהמה אדם מאין היא ״שממה אומרים עצמם יהודה אנשי והגלות.

שלים״)ראו ו״חורבות שוממה ארץ על מדברים הנביאים גם (.43 לב דר׳  אם לעיל(. ירו

 שוב אזי ח׳תי״ מ״ארץ נוספים אנשים עם יחד מיהודה אנשים עמו לקח נבונאיד אכן

 המצב את עיניו במו ראה ציון שיבת בתקופת שחי זכריה 98יהודה. אוכלוסיית קטנה

 לזכר הצום ועל ה׳ זעם בעקבות ושממה חורבן על מדבר והוא ובירושלים יהודה בערי

א שבעים ״זה יהודה את שפקד האסון ה״)  האמור על מסתמך זכריה (.14 ,7 ז ;12 שנ

 שנה״. ״שבעים הארץ של ושממה חורבן על מדובר שם (,10 כט יר׳ גם )ראו 11 כה ביר׳

ם)דה״ב דברי ספר מחבר בימי גם ידועה הייתה זו מסורת מי  (22 ז דה״ב והשוו ;21 לו הי

ת׳ ספר ומחבר/עורך ( ל א י מי( (.24,2 ט דנ שעיהו)האנוני  עולם חרבות ״ובנו מבטיח י

 לך יאמר ״לא וכן (4 א0ודור״) דור שוממות חרב ערי וחדשו יקוממו ראשונים שממות

 הגלות בתקופת הנביאים האם (.10-9 סד וכן ;4 שממה״)סב עוד יאמר לא ולארצך עזובה

 בה זורמים החיים בעוד יהודה בארץ ושממה חורבן על העם אל דיברו ציון שיבת ובימי

ד )עז׳ ויהודה ירושלים של לחורבנה הדים יש ונחמיה עזרא בספרי 99ימימה? כמימים

ת׳ וגם המקדש, בית שרפת נזכרה לא לט ביר׳ אמנם 97  ללא ירושלים בניין על מדובר 5 ט ב
ת׳ ״ירושלים״ למקדש. התייחסות  עזרא לפי (.26 )שם המקדש ואת העיר את כוללת 25 ט ב

 ,370-369 ׳עמ ״מקדש״, יפת, לדעת .11 עו׳ גם וראו המקדש את שרפו אדום בני 45 ד החיצון
 בנוהג מדובר אלא חד־פעמית, לרגל עלייה של עניין אינה ה׳ לבית איש 80 של ההליכה
.143-142 עמ׳ ,ירושלים ליפשיץ, ראה זו לסוגיה ג. בעז׳ שוב ונזכר מכן, לאחר גם שנמשך

.71 עמ׳ תיאולוגיה״, סמית,״ ״חרך; גד, 98
 נאמרו 12-11 ט כמו נוספים ופסוקים זה שפסוק הדעה ומהלכת נשמות״ ערים ״ובנו נאמר 14 ט ׳בעמ 99

 טוענים ושממה חורבן על הכתובים כל את הדוחים והגלות. החורבן מתקופת אנונימי נביא ידי על
הפרסית. בתקופה ביהודה תיאולוגים בידי או בבבל גולים בידי מאוחרות תוספות הן אלו שאמירות

שמיני. פרק ראו מ-סו ישעיה על ספרות. ושם שבי, ברסטד, של ספרו ראו הללו הדעות על
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 עד כך כל גדול היה החורבן ,00(.27,13 יג ;20-11 יא ;4 ז ;17-13 ב ׳נחמ ;9-8 ט ;19-15,12
 בירושלים״ נעשתה כאשר השמים כל תחת נעשתה לא אשר גדלה כ״רעה אותו שזכרו

 המקדש החרב(. יהודה בהר ישבו שהעולים 19 ה ביהודית המסורת גם וראו ;13-12 ט )ת׳
 ה באתרו)עז׳ המקדש בניית של העיקרון שחשוב כיוון החרבה בירושלים דווקא נבנה

חרבה. נותרה ברובה העיר אולם בירושלים, בתים ששוקמו מסתבר 4 א חגי מתוך (.15
 לשון הן שבהם, האחרון עד תושביה, מכל יהודה ארץ התרוקנות על האמירות אכן
 השחיתות ועל האלילות חטא על יכפר מוחלט הרס רק כי הרעיון את המביעה גוזמה

 ואופיינית הדויטרונומיסטי החוג של בסיסית גישה זו הארץ. ״טיהור״ ויאפשר החברתית
 מבטאת וכן (21 כה ;23 יז מל״ב ;27-21 כט ;36 כה ;28-26 ד הדויטרונומיסטי)דב׳ לסגנון

 מאדם ריקה הייתה לא הארץ ,01(.21-20 )לו הימים דברי ספר בעל של גישתו את גם
 אלו אי של קיומם מאוד. קטן היה מספרם אבל יהודה, בארץ תושבים נותרו ומבהמה.

 של וקטן מסוים בחלק ואולי ביריחו צור, לבית לחם בית שבין בשטח קטנים ישובים
 עקרון לכיש, גדולים)כמו יישובים עירוניים, מרכזים של הגמור חורבנם לעומת ירושלים

 העירוניים החיים להרס מכוונת בבלית מדיניות על מעידים אינם 102וכפרים, ואשקלון(
 לשיקום יוזמה על מצביעה אינה הכפרים, אל החיים של הכובד מרכז העברת בלבד.
 קודם שהיה כפי החיים שטחי בכל המשכיות על מלמדת ואינה החרבה הארץ של כלכלי

 יהודה, בארץ היישוב של ניכרת הידלדלות על מצביעים הם להפך, הבבלי. לכיבוש
 יוחנן 103גופא. בבל ארץ פיתוח לטובת הכבושות הטריטוריות הזנחת ועל והכפרי, העירוני

התכוונו לא הם לחם. בית אצל אשר כמהם״ ב״גרות חנו אחרים ורבים אנשיו קרח, בן

 חורבן שהביא הפרסי השלטון נגד יהודה בפחוות מרד פרץ לפסה״נ 485 שבשנת טענה יש 100
 לשקם כדי הפרסי השלטון מטעם ליהודה נשלחו ונחמיה עזרא וכי ובירושלים, ביהודה גדול

 מגביזס של למרד הדים 3 ב ;3 א בנחמ׳ רואים חוקרים ירושלים. חומת ואת ההריסות את
A. Avishur and M. Heltzer,ראו זו השערה על לפסה״נ. ה המאה באמצע א בארתקסרקסס

34-35 .Tmnseuphratène 29 (2005), p, דיכוי לשם ליהודה פרסי מסע של לקיומו אולם 
 שיקום על הידיעה של באותנטיות ספק מטילים פרשנים ממש. של ראיות אין ביהודה מרד

 ,61-51 ׳עמ ארבזעיסטרציה, הוגלונד, .22-8 ד בעז׳ )ארתקסרקסס( א ארתחשסתא בימי החומה
לפסה״נ. ה המאה של הראשון ברבע יהודה נגד פרסי ומסע מרד של קיומו שולל

.549-546 עמ׳ ״מל״ב״, ברטלר, 101
 חורבותיהם בין לשבת המשיכה מסוימת אוכלוסייה כליל. נהרסה לא ירושלים ברקאי לדעת 102

 של הבבלי הכיבוש בעת העם ובית המלך ״ארמון ברקאי, ג׳ והארמונות. הציבור מבני של
 ששם יישובים של רשימה 35-25 ח בנחמ׳ .27 עמ׳ תשס״ד, ירושלים, בהקר חידושים ירושלים״,

 כפריים יישובים של רשימה זו אחדים לדעת ובשדותיהם״. בחצרותיהם ״היושבים יהודה אנשי
שראל אהרוני, י׳ לגולה. הלכו לא ותושביהם חרבו שלא  ירושלים המקרא, בתקופת ארךי

 ״מדינת שטרן, א׳ הארכיאולוגי. הממצא לנוכח זו טענה דוחה שטרן א׳ .338-333 עמ׳ תשכ״ג,
.20-19 ׳עמ (,1977) 4 קתררה ובמציאות״, בחזון יהוד

 החיים חלקי. אלא שלם חורבן לא ביניים. דרך נוקט ,318 ,311 עמ׳ ״אידיאולוגיה״, קרטר, 103
 מן עבר הכלכליים החיים של הכובד שמרכז הטענה נכונה אם מצומצם. בהיקף ביהודה נמשכו
הנאו־בבלית. בתקופה המצב היה שכך הוכחה בכך אין הפרסית בתקופה הכפר אל העיר
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 הייתה יהודה בארץ האוכלוסייה (.17 מא מצריימה)יד דרכם להמשיך אלא שם להתיישב
 המצב 104בגליל. למצב בדומה הנאו־בבלית בתקופה מאורגנת ובלתי מפוזרת מאוד דלילה

 גבעון, בבנימין)מצפה, גדולים יישובים של הקיום המשך 105בנימין. בארץ שונה היה
 נחלת של המזרחי בפריפריה)החלק קטנים יישובים של וחורבנם ומוצה( בית־אל גבעה,
 לא ולפגיעה להמשכיות רומזים שומרון( פחוות עם בצפון הגובלים והשטחים בנימין

בבנימין. האוכלוסייה של הכלכלי ובמצבה החיים באורח משמעותית
 קימעה וגידול 106ירושלים, של הפריפריה ושל והמקדש ירושלים של חלקי שיקום

 עם ציון, שיבת בתקופת יהודה ובאוכלוסיית ביהודה )הכפריים( היישובים במספר
 הכרזת בעקבות מבבל העלייה של תוצאה מסוימת במידה הם הפרסי, השלטון ראשית

 ב פרק עזרא בספר הרשימה העניין מבחינת נקשרת כאן 107מכן. שלאחר והעליות כורש
 נבוכדנאצר הגלה אשר הגולה משבי העלים המדינה ״בני כרשימת המוגדרת ז( >נחמ׳
 וגר. ישוע״ זרובבל עם באו אשר לעירו. איש ויהודה לירושלים וישובו לבבל בבל מלך
 ששבצר בימי ליהודה העולים רשימת את המסכם אותנטי כמסמך הרשימה את נקבל אם

נמנו אם 108(.67-66 ז נחמ׳ ;65-64 ב עולים)עז׳ 42,000מ־ בלמעלה מדובר הרי וזרובבל

 השני שישעיהו מציין 119 עט׳ בביאיבז, קוך, וספרות. ראיות ושם 95-94 עט׳ חגי, קסלר, ראו 104
 (109 הע׳ להלן, ליבראני)ראו גם יהודה. לאוכלוסיית כלל מתייחס ואינו הגולים בקהילת מתרכז
 בקודש המשרתים של והעילית בירושלים למלכות קרובים של קומץ רק לגולה שיצאו הסבור

 הכשדים, בידי הוגלו לא שאבותיהם ליהודאים מכוון 4 ד בעז׳ הארץ״ ״עם המוגדר הרוב וכי
“The remainees were illiterate and ignorant, scattered, with no leaders, poor כותב:

”and without hope, without any strategy and without a god. הגולים לעומת זאת 
אחד־עשר. פרק ראו מגובשת. אידיאולוגיה ועם הנהגה עם מאורגנים, היו בבל בגלות שכבר

 כאילו הדעה על בנימין. מארץ גם הגליה הייתה 5 א עז׳ לפי (.83 הע׳ )לעיל, ליפשיץ ראו 105
 מלחמת שפרצה עד כמלכים חזרו וזרובבל ששבצר שגם ואפשר ובנימין יהודה על גדליהו הומלך

 H. Niehr, “Religio- ראו הכהונה ולעליית דוד בית מלכות לקץ שהביאה ביהודה אזרחים
”Historical Aspects of ‘Early Post-Exilic’ Period :230 ׳עמ בזשבר, בקינג־קורפל, בתוך; 

 גדליהו לבנות מכוון (10 מא דר׳ המלך״ ש״בנות משער בלנקיסופ .28 ׳עמ ״כהונה״, בלנקינסופ,
 מכיוון ובירמיה מלכים בספר בכוונה הושמטה גדליהו המלכת על הידיעה לדעתו (.29 >עמ׳

 הנ״ל, המלוכה. מזרע איש בידי נרצח שהוא מקרה זה אין ולכן דוד מבית היה לא שגדליהו
.153 הע׳ ,82 ׳עמ גלות, אלברטץ, אצל זו דעה נגד נימוקים וראו .99-98 ׳עמ ישעיה,

ב בנחמ׳ הכתוב מן מצפה. של לירידתה בהקבלה עלה ובסביבתה בירושלים התושבים מספר 106
 חלקי באופן שוקמה אלא לקדמותה חזרה לא שירושלים ברור הארכיאולוגי הממצא ומן 13

 ;247,209-208 עמ׳ ירושלים, ליפשיץ, ראו ירושלים. של לפריפריה ביחס הדין הוא בלבד.
501-520 .1. Finkeistein, JSOT 32 (2008), pp. בתקופה ירושלים פינקלשטיין, לדעת 

 שיקום תיאור של ההיסטורית המהימנות מידת על בלבד. דונם 20 על השתרעה הפרסית
״מקדש״. יפת, ראו ג-ד בעז׳ המקדש

 J.W. Betlyon, NEA של והארכיאולוגית ההיסטורית הסקירה ;58-57 עמ׳ ״אכימני״, הוגלונד, 107
4-52 .68 (2005,) pp.

 גם מתייחסים המספרים אם וכן שנים, כמה של בהפרש או יחד עלו וזרובבל ששבצר אם שאלה 108
הסברה נכונה אכן אם ונחמיה עזרא ימי עד עליות בכמה שמדובר אפשר עזרא. עם שעלו לאלה
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 שאין הטענה את נקבל אם גם בהרבה. גדול היה העולים מספר אזי המשפחה ראשי רק
 אוכלוסיית בכלל מדובר וכי לציון, השבים אומדן לצורך הזאת הרשימה על להסתמך

 הגליות על העדויות את להפריך כדי בכך אין '°9(,3 יא ׳נחמ ;8 ה הפחווה/׳׳מדינה״)עז׳
 מן שרבים ולומר, להוסיף יש כך על לעיל. שפורטו כפי יהודה ארץ חורבן ועל המוניות
 לציון העולים באחיהם תמכו ומקצתם (8-6 ח ;11-10 ב ליהודה)זב׳ שבו לא בבבל הגולים

 לירושלים עלו שלא רבים על מספר מתתיהו בן יוסף גם ז־ח(. עז׳ ;15-9 ו ׳זכ ;4 א )עז׳
 מהעת מקורות על הסתמך לא שהוא אפשר (.134-133 יא, >קדמ׳ מרש הכרזת בעקבות

 שיעור לאין ״רבבות הוא, בזמנו בבבל היהודים ריבוי מתוך קביעתו את הסיק אלא ההיא
בידי לבבל מיהודה תושבים של הגליה על ממש של ידיעות אין מספרם״. לדעת שאין

לפסה״ט. 522)דריוש בימי עלו וישוע זרובבל ואילו לפסה״נ(, 538)כורש בימי עלה שששבצר
 הבודדים המספרים לבין הכולל הסכום בין אי־ההתאמה על .36-34 ׳עמ ״ראשית״, טלמון, ראו
 השבים מספר של השונות ההערכות על .232-223 ;22-21 ׳עמ רבתבזיה, עזרא מיירס, ראו

 ;91-87 ׳עמ גלות, קיפר, ראו יהודה בפחוות התושבים ומספר וזמנן העליות מספר ליהודה,
 שהאוכלוסייה סבור 13 ׳עמ ״ארכיאולוגיה״, פינקלשטיין, .140-139 ׳עמ ״דיאספורה״, קסלר,

.65-64 ב בעז׳ לאמור בניגוד מאוד דלה הייתה הפרסית בפחווה היהודית
 ראו וספרות הדעות על רבים. הם ז<, )=נחמ׳ ב בעז׳ )רשימות( הרשימה על המחקרים 109

בעז׳ הסתירות ועל הקשיים על העומד 112-103 עמ׳ גלות, אלברטץ, לרגל״; ״עלייה נוולס,
 פינקלשטיין, ;297,202-181 עמ׳ יררשליבו, ליפשיץ, ספרות; ושם ב, בעז׳ הרשימה וטיב א-ו

 העולים את מונה אינה במקורה, שהרשימה, ההשערה הובעה ספרות. ושם ״ארכיאולוגיה״,
 גם שכללה יהודה לפחוות והכוונה המדינה״, ״בני את אלא הפרסית התקופה בראשית לציון

 האוכלוסייה כלל את מונה הרשימה זה, במקרה (.3 א נחמ׳ ;8 ה עז׳ בנימין)ראו נחלת את
 כך אם .114-112 עמ׳ וארץ״, ״עם יפת, ראו וצאצאיהם. העולים את רק ולא יהודה פחוות של

 היא הרשימה מטרת יפת לדעת ברשימה. נזכרה לא מצפה כמו חשובה עיר מדוע הקושי קיים
 שלא ולאלה הגולה מן שחזרו לאלה ביהודה, היהודית האוכלוסייה לכלל לגיטימציה לתת
 נחמיה בימי החומה בבניית עזרו מבנימין אנשים ״ישראל״. בשם להיקרא לגולה, כלל יצאו

(.5 א עז׳ הגולה״)וראו מ״קהל כחלק עזרא־נחמיה מחברי בעיני נחשבו הם כלומר ג<, >נחמ׳
 שהרשימה בדעה מצדד ,39-21 ׳עמ בחנזיה, עזרא, הנ״ל, ;250-249 ׳עמ ״גלות״ ויליאמסון, גם

 בעריהם ישבו כבר לציון כשהשבים זרובבל, של העלייה לאחר קצר זמן חוברה ז ב=נחמ׳ בעז׳
 הוא גם ערבים. שבטים או האדומים בידי שנתפסו שבע באר כמו יישובים להוציא (,70 ב )עז׳

 אחדים, פרשנים כדעת קשורה, והיא נשארים ושל עולים של מעורבת ברשימה שמדובר סבור
 ״ארכיאולוגיה״ פינקלשטיין, (.10 ה תתני)ראו של והדרישה החקירה בעניין ה בעז׳ במסופר

 הארכיאולוגי הממצא לדעתו שכן )חשמונאית(, ההלניסטית התקופה מן היא שהרשימה סבור
 אלא הפרסית התקופה את תואמת אינה הרשימה מתוך המשתקפת היישובית שהתמונה מלמד

 ב בעז׳ העולים שרשימת בדעה מצדדים אנו ג. בנחמ׳ החומה לבניית בנוגע וכן ההלניסטית.
 הכשדיש בידי הוגלו שממנו המקום משפחות)בציון של מקוריות רשימות על בחלקה מבוססת

 לדעת .9 יג יח׳ מתוך ללמוד אפשר בבבל הגולים של מפקדים על זרובבל. בימי ליהודה ששבו
 ושונו עודכנו והרשימות ו-ה המאות במרוצת קטנות קבוצות של עליות כמה היו ליבראני
 M. Liverani, Israel’s History and the History ראו אחת. מעלייה יותר משקפות והן בהתאם

271 ,254 .o f Israel, London 2005, pp. בנחמיה יא לפרק בנחמיה ז פרק של הזיקה על 
 O. Lipschits, “Literary and Ideological Aspect of ראו והאידיאולוגי ההיסטורי ורקעה

423-440 ,Nehemiah 1 \ ”,]BL 121 (2002), pp
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 "0והאכימנית הכשדית בתקופות במסופוטמיה תושבים של המוני גיור על או פרס, מלכי
 יהודה. אל מבבל עליות על ידיעות מצויות זאת לעומת לבבל. יהודים של הגירות על או

 שוערים משוררים, לוויים, כוהנים, ואתו עזרא עלה כורש מהכרזת דורות כארבעה לאחר
 של הריבוי את להסביר אפשר אי לפיכך ח(. ;13,7 ז )עז׳ ישראל״ ו״מבני ונתינים

 אשור מלכי מסיבית)בידי בהגליה מדובר כן אם אלא במסופוטמיה היהודית האוכלוסייה
בלבד. אצולה ובני ירושלמים קומץ בהגליית ולא ובבל(

 ישראלים/יהודאים. של שמות הרבה אין נספח( )ראו במסופוטמיה שנמצאו בתעודות
 העסקיות, התעודות קטן. היה מארץ־ישראל הגולים שמספר ראיה מכאן אין ואולם

 של שמות מיעוט לכן להם. הקשורים בעניינים מקומיים בידי נכתבו והבבליות, האשוריות
 ויהודה ישראל גולי של המספר מן וכן התעודות של טבען מעצם נובע ישראלים/יהודאים

 הגולים למספר בהשוואה ואפילו מסופוטמיה אוכלוסיית לכלל יחסית מאוד קטן שהיה
 עצם על אלא הגולים מספר על להעיד כדי בתעודות אין לפיכך העמים. מקרב וצאצאיהם

אחרות. ובארצות בבבל באשור, הגולים של יישובם ועל ומיהודה מישראל ההגליות

 בירי ההגליה .281 ׳עמ ״כורש״, ון־דר־ספק, ראו ביותר. נדירות היו הפרסים בידי הגליות 110
 כדי בה אין (194 א, אפיון הכספי)נגד הים שלחופי להורקניה יהודים של ג ארתקסרקסס

 קשורים 3 ב ;3 א בנחמ׳ שהכתובים נניח אם גם בבבל. היהודים של הריבוי את להסביר
 משקפים 23-7 ד בעז׳ והפסוקים במצרים( המרידות רקע על )אולי הפרסי בשלטון למרד

 אוכלוסייה של להגליה רמז אין זה במקרה גם הפרסי, לשלטון יהודה אוכלוסיית בין מתיחות
 שריבוי טוען גלות, קיפר, .100 הע׳ לעיל, ראו לפסה״ב. ה המאה באמצע הפרסים בידי מיהודה

 נוספים בגורמים אלא בהגליות רק לא סיבתה יהוד בפחוות האוכלוסייה ומיעוט בגולה היהודים
(.73 >עמ׳ נפש 16,000כ־ הבבלים בידי שהוגלו סבור קיפר וכדומה(. בריחות מגפות, )הרג,
מהם״)עז׳ ״והנולד תערובת בנישואי מבבל שעלו ונחמיה עזרא של המלחמה לגיור, אשר
 מסוימים( כללים לפי דתי כהליך ,conversion) מגיור נמנעו בבבל שהיהודים מרמזת ט-י(

 הגולים בין המבדילים הסייגים להגבהת מלאה בהתאמה בבל, גולת של הראשונים בדורות
 גיור דורש אינו עזרא האחד־עשח. והפרק השביעי הפרק )ראו הנוכרית לסביבה היהודים

 הנכר לבן מכוון אינו (23-22 מז בתוככם״)יח׳ הגרים ״הגרים גירוש. אלא הנוכריות הנשים
יחוקאל, )כשר, ישראל מבני האדם כאחד נחלה לקבל הגר של לזכות אלא דתו, את שהמיר

 מעמי באנשים מדובר 29 י נחמ׳ ;21 ו עז׳ בכתובים אם בשאלה נחלקו הפרשנים (.919-918 ׳עמ
 מדובר שלדעתה ,117 ׳עמ וארץ״, ״עם יפת ראו ה׳. דת את וקיבלו דתם את שהמירו הארצות

^”religious conversion“; ,דת להמרת הדים פרשנים, לדעת .231-230 עמ׳ ״מגמה״, ויינפלד 
׳עמ ג, הבזקראית האסופה הרן, לדעת .23 ח ׳זכ (,1 יד יש׳ )והשוו 8-1 נו ביש׳ בנבואות נשמעים

 .20-18 עמ׳ עזרא, ביקרמן, ראו לאופק״. מחוץ כאן ו״הוא נוסד״ לא עוד דתי ״גיור ,610 ,595
 נתחזקה קדוש( עם קודש, )זרע ודתית לאומית־ביולוגית להיבדלות שהמגמה מציין ויינפלד

 לפני המוני גיור על לדבר אין מילגרום לדעת ונחמיה. עזרא בפעולות ביטוי לידי ובאה בגולה
 הפרסית. התקופה לפני בודדים של גיור ועל (17 ח אס׳ השוו )אולם החשמונאית התקופה
 המרת דרך ולא תערובת נישואי דרך רק ישראל קהל עם להימנות אפשר היה העתיקה בתקופה

 לא במצוות חייב הוא האתני. במוצאו מישראלי/יהודאי נבדל ״גר״ P מקור לפי לדעתו, דת.
 J.הפסח( קורבן )כמו עשה במצוות לא אבל תושביה( ואת הארץ את לטמא לא )כדי תעשה

167-175 .Milgrom, JBL 101 (1982), pp. הנלווה הנכר בן על מדובר 8-1 נו שביש׳ אפשר 
לנקבציו״. עליו אקבץ ״עוד - 8 בפס׳ האמור לאור בגולה ה׳ אל
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״מיתוס״ על מיתוס - הריקה״ הארץ ״מיתוס ד.
 המצויות ובאי־ההתאמות בסתירות הורתה הריקה״ הארץ ״מיתוס בדבר התיאוריה

 כתובים של בפרשנות ציון, שיבת בסוגיית ומיהודה, מישראל ההגליות בעניין במקרא
 נחמ׳ ;21 ו בעד גויי־הארץ״ מטומאת הנבדל ״וכל ;4 ד בעז׳ הארץ״ ״עם ומונחים)כמו

 והיסטורי אותנטי מה לקבוע אפשר שלפיהם ומדויקים ברורים תבחינים ובאין (,29 י
 )״פוסט־מודרניסטית״( האולטרה־ביקורתית בתפיסה ולידתה ופיקטיבי, מאוחר ומה

 אידיאולוגים בידי שחוברו )׳׳מיתוסים״(, מעשיות של מחרוזת המקרא בספרות הרואה
 קדמותו על ההלניסטית־רומית(, בתקופה אפילו הפרסית)או בתקופה שחיו ותיאולוגים

 ״ישראל בין מבחינה זו תיאוריה ב״פלשתינה״. וישיבתו ישראל״ ״עם של לכאורה
 שבירתה ישראל ממלכת על רק ומוסב חוץ־מקראי, מחומר ידוע שהוא כפי ההיסטורי״

 אוכלוסיית עם אתני־לאומי־דתי קשר כל ללא לפסה״נ(, ט המאה מן שומרון)דהיינו
 ״ישראל ובין לפסה״נ, ח המאה לפני לא כממלכה זו( טענה שאורגנה)לפי יהודה, ארץ

 הפרסית התקופה במרוצת הגולה״( ציון)״בני שבי יצירת פרי הפיקטיבי, המקראי״,
 של מצרים״, ״יציאת של ישראל״, שבטי ״שנים־עשר של ההלניסטית(, אומרים )ויש

הייתה. משל אלא במציאות הייתה שלא ושלמה״ דוד של המאוחדת ״הממלכה
 שבים של מעט במתי מדובר אחת דעה לפי שונות. דעות פרחו זה מחשבה קו על־פי

 יצרו ולכן מפתח, עמדות ותפיסת ביהודה ורכוש בתים תפיסת להצדיק שרצו לציון, מבבל
 שהמציאו בירושלים במחברים מדובר אחרת דעה ועל־פי הריקה״, הארץ ״מיתוס את
 משותפת מסגרת לתת כדי חזרו( וכולם גלו כולם )דהיינו ושיבה גלות של המיתוס את

 את לעצמם ונטלו הפרסים בידי ליהודה שהובאו עמים של לבליל אתנית־לאומית וזהות
1קץ.״ לה שם ב שסרגון ההיסטורית הישראלית הממלכה של כשמה ״ישראל״ השם

 ״מיתוס״; קרול, ראו והשיבה הגלות בהכחשת הגובלת הריקה״ הארץ ״מיתוס תיאוריית על 111
 ההגליות על במקרא לידיעות בזיקה metanarrative, myth במונחים משתמש ״יהודה״, קרול,

 וההגליה השממה החורבן, על הסיפור הריקה. הארץ ברסטד, ״גלות״; דיוויס ומיהודה. מישראל
הריקה״, ״הארץ בלנקינסופ, ספרות; ושם ״שיבה״, בקינג, ראו ״.historical myth״ מוגדר

 והגלו הארץ את רוקנו הבבלים כאילו המיתוס את יצרו מבבל)וצאצאיהם( העולים .177 עמ׳
 לכאורה הם ביהודה. ניידי דלא נכסי של החוקיים הבעלים הם מבבל העולים וכי תושביה, את

 שימש זה שמיתוס וטוען מפליג בלנקינסופ להם. לא אדמות שתפסו מהגרים ולא לציון שבים
 מיתוס, תומפסון, (.177 עמ׳ )שם, המודרנית בתקופה בפלשתינה הציונית להתיישבות מודל
 שהוגלו גויים של בליל אלא אינם הפרסית בתקופה שהיהודים הטוענים חוקרים קבוצת מייצג
 אימפריאלית״ ״פרופגנדה במסגרת נוצר הריקה הארץ בדבר והמיתוס ליהודה הפרסים בידי

 א-ו פרקים עזרא ספר של ההיסטורית המהימנות את השוללת שגי, בית אדלמן, גם וכך פרסית.
 הבית ולבניין ציון לשיבת הנוגע בכל ח וזכריה חגי בספרי בנבואות המובאים התאריכים את וכן

 ש״עם לתיאוריה נדבך משמש הפרסית בתקופה או־ץ־ישראל על הכתוב המידע דלות השני.
 ושלילתה זו תיאוריה על לביקורת ההלניסטית־רומית. או הפרסית בתקופה הומצא ישראל״

 ;117-113 ׳עמ לאומיות, גודבלאט, ״מעבר״; ונדרהופט, ״פער״; שטרן, ״יהודה״; עודד, ראו
קסלר, .B. Halpern, Bible Review 11 (1995), pp. 27-35, 47 ״אידיאולוגיות״; פרובאן,
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 בקנה עולה ואינה ותשובות פתרונות המחייבות ובשאלות בבעיות נתקלת זו תיאוריה
 קשר היה לא אכן אם )א( למקרא. שמחוץ ובמקורות במקרא המצוי המידע עם אחד

 לפני ישראל ממלכת תושבי ובין ובנימין יהודה בני בין היסטורי אתני־לאומי־דתי
 הזאת(, התיאוריה בארץ)על־פי נשארו ככולם שרובם יהודה, אנשי בחרו מדוע החורבן
 והרי יהודה׳/ ״עם ״יהודה״, למשל ולא דווקא, ישראל״ ״עם ״ישראל״, בשם להיקרא
 בן פקח ועד ורחבעם ירבעם מימי הימים, כל יהודה ובין ישראל בין הייתה מלחמה
 שנערכה הדויטרונומיסטית, שבספרות העובדה מן גם עולה זאת תמיהה ואחז. רמליהו
 דברי בספר גם וכך שלילי, דמוי יש ישראל לממלכת יהודה, בני של ראות מנקודת
 ;18-8 כה כליו)מל״ב את ושלל המקדש בית את כליל החריב נבוזראדן )ב( "2הימים.

 של המכריע הרוב אכן אם (.2 ה ת׳ ;8-7 עד תה׳ ;4 א חגי, ;18 ה ;20,7-6 ב ;4 א איכה
 כבימים התנהלו הכשרים שלטון במרוצת ביהודה והחיים גלו לא יהודה אוכלוסיית

 הוא מקדש הרי ביב(, המקדש שיקום המקדש)והשוו את מחדש בנו לא מדוע אזי עברו,
 זהות. לה מקנה ואף העתיקה בעת החברה בחיי מרכזי ומוסד האל לעבודת מוקד

 הגוים ״וידעו :28 לז ביח׳ כנאמר ישראל אלוהי בידי ישראל לבחירת סמל הוא המקדש
 בחורבנו עמד עדיין המקדש לעולם״. בתוכם מקדשי בהיות ישראל את מקדש ה׳ אני כי

 מבבל העולים שבאו עד הרוס היה המזבח וגם חגי של הנבואית פעילותו ימי בראשית
(.7-4 עד תה׳ גם וראו 6-1 ג )עז׳ בירושלים הפולחן בחידוש ראשון כשלב אותו ושיקמו

 עם הגלות מלפני יהודה בית של והקשר ההמשכיות את מדגיש שזכריה מציין ״דיאספורה״,
 .5 ב חגי גם ראו הראשונים״(. ״הנביאים )״אבותיכם״; הפרסית בתקופה יהודה אוכלוסיית

.49-45 ׳עמ תיאולוגיה, סמית,
 לבין ישראל ממלכת תושבי בין אתני־לאומי־דתי קשר היה שלא הטוען דיוויס הבחין זה בקושי 112

החורבן. לפני ״יעקב״ או ״ישראל״ בשם נקראו לא יהודה בני וכי יהודה ממלכת אוכלוסיית
 בני של ההגמוניה בעקבות החורבן לאחר רק יהודה בני בידי אומץ ״ישראל״ שהשם סבור הוא

 המרכזי המקדש היה בבית־אל המקדש עת באותה הנאו־בבלית. בתקופה יהודה בני על בנימין
 ירושלים כאשר לפסה״נ( ה הפרסית)מאה התקופה במרוצת רק חרב. היה בירושלים והמקדש
 נתקבל ״ישראל״ והשם בנימין, בני את אליהם יהודה בני סיפחו בתוכה המקדש עם שוקמה
 P.R. Davies, “The Origin of Biblical Israel”,ראו ויהודה. אפרים - ישראל בית לכל ככינוי

in: Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context, [N. Naaman Vol.], "Winona 
141-148 .Lake 2006, pp. תחרות כמו: אקסיומות של סדרה על ומבוסס ביותר דחוק הסבר 

 הוגבלו ״יעקב״ ״ישראל״, המונחים הנאו־בבלית; בתקופה יהודה בני ובין בנימין בני בין וריב
 הנאו־בבלית; בתקופה יהודה בני על בנימין בני של הגמוניה בלבד; ישראל ממלכת לתושבי
 כאשר ה במאה רק השתנה זה ומצב אהרון בני שירתו ששם מרכזי פולחן מקום היה בית־אל

 מנקודת הדויטרונומיסטית ההיסטוריה חוברה גם ואז בית־אל של מקומה את תפסה ירושלים
 בירושלים במקדש הפולחן ייחוד של הרעיון עם ה במאה חובר דברים ספר יהודה; בני של ראות
 ועד ממתי ידוע לא אבל בבית־אל ישראל לאלוהי מקדש היה אמנם כהנה. רבות הנחות ועוד
 נושא הייתה בית־אל שקדושת מעיד לב היובלים בספר הסיפור שונות. מסורות כך ועל מתי,

 סממן ״ישראל״ בשם רואה ,115-114 ׳עמ לאומיות, גודבלאט, ההלניסטית. בתקופה גם לוויכוח
.114 הע׳ ולהלן, ,65 הע׳ לעיל, וראו הראשון. הבית בימי כבר לאומית זהות של
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 מפקדים של הגבוהה, הפקידות של הכהונה, משפחות של המלוכה, בית של ההגליה )ג(
 ובריחת בנפש האבדות הגדול, החורבן ו״ההמוך, מלאכה בעלי סופרים, של וחיילים,
 האזרחיים המוסדות לקריסת הביאו ולמצרים שכנות לארצות מיהודה רבים פליטים

 בשטח חדה ירידה הייתה הכשדי הכיבוש לאחר החברתי. המרקם ולפרימת והצבאיים
 שפחוות הסיבה זו מעטים. ביישובים החקלאית בפריפריה דלה שארית ונותרה המיושב

 במשאביה וענייה באוכלוסייתה דלילה בשטחה, קטנה הייתה הפרסית בתקופה יהודה
 הנוכריים היסודות בהתחזקות גבלה ״השארית״ של החולשה והרוחניים. החומריים
 לבנות הכוח היה לא לנשארים ונחמיה. עזרא בספרי ביטוי לידי באה זו והתחזקות

 לכונן לא ואף המקדש, את לשקם (,4 סא )יש׳ הרב״ ״ערי לקומם עולם״, ״חרבות
 ולא במצפה מתרכז והריגתו גדליהו על הסיפור )ח "3מאורגנים. מוסדות מחדש

 ממש של ראיות אין הגלות? בתקופת ישראל לאלוהי ביהודה עבדו היכן בירושלים.
 אין גם "4זו. בתקופה בבית־אל או במצפה ה׳״ ״בית של או בירושלים מזבח של לקיומו
 ידיעות יש זאת לעומת "5הגלות. בתקופת ביהודה כוהנים של למציאותם עדויות

 אהרון(. משפחת על מתייחס עזרא ;41 ה דה׳׳א ;18 כה בבל)מל״ב בגולת היו שכוהנים
 היישוב, לדלות ביטוי היא - וכלכלית חברתית דתית, מוקד נקודת - מקדש העדר )ה(

 שלשום. כתמול התנהלו לא והחיים הגלות, בתקופת ביהודה שנשארו מספר״ ״מתי
מרכזי נושא היה והמקדש המקדש, את לשקם ועודדו זירזו שהטיפו, ביהודה הנביאים

 עמ׳ גלות, אלברטץ, ;172,146 ,76-75 ׳עמ סופרים, ג׳מייסון־דרייק, ראו הנשארים חולשת על 113
 חזרו לא החיים אבל לגמרי חרבו לא ויהודה ירושלים הזהב. בשביל הולך אלברטץ .85-83

 הוא אין גם אבל יהודה על בבלי מושל/פחה שמונה אפשרות פוסל הוא אין הרגיל. למסלולם
(.84 עמ׳ לשומרון)שם, סופחה שיהודה אפשרות פוסל

 לחברה, זהות המקנים הקדום במזרח בחברה חיוניים מוסדות כשני והארמון המקדש על 114
 על מקדשם כשחרב יב. יהודי של התגובה לכך השווה ״כיבוש״. פריד, ראו לעיר, או לממלכה

 מכאן .23-22 ׳עמ ״כיבוש״, פריד, ראו עולמם. שחרב עצמם על מעידים הם חנום כוהני ידי
 נמשכה הפולחן שעבודת האפשרות על המקדש. בית את לבנות מסוגלים היו לא שהנשארים

יהורה, ינסן, ראו בבית־אל או במצפה אולי או וחלקית, צנועה בצורה בירושלים החרב במקדש
 ,99-98 עמ׳ מ-נה ישעיה בלנקינסופ, ;145-141 ׳עמ ירושליס, ליפשיץ, ;7 הע׳ ,117,102 עמ׳

 אפשר אבל לפסה״ג, 515 לשנת עד פולחן כמקום גם ירושלים את החליפה שמצפה הטוען
 אין לבית־אל. עברה הפולחן עבודת הכשדים, בידי למלך מונה שלדעתו גדליהו, רצח שלאחר

 שבבית־אל ראיה בו אין שראצר״ בית־אל ״וישלח 2 ז ׳בזכ הכתוב אלו. לטענות ממש של ראיות
(,5 מא המקום)יר׳ את לציין בלי ה׳״ ל״בית מנחה להביא התכוונו איש שמונים פולחן. התקיים

 ,40 הע׳ ,121 עמ׳ ״גדליהו״, הופמן, לדעת במצפה. או בבית־אל שמדובר ראיה מכאן אין אבל
 גדליהו, רצח עד החי( מן קורבנות ולא ולבונה פולחן)מנחה מקום לשמש המשיך החרב המקדש

 בירושלים. הפולחן ובוטל המקדש למקום לעלות הרשות את הבבלים בטלו הרצח ובעקבות
 אביזרי נזכרו לא שכן ראיה, בו אין כשלל לקיחתו או המזבח הריסת על מפורשת ידיעה העדר
מהימנה. ואינה מאוחרת היא 7 א ברוך בספר הידיעה הברית. ארון כמו נוספים, קודש

 ההרוס במקדש בפולחן ששירתה צדוק( מבית כהונה)שלא של לקיומה הטוען ״כוהנים״, אלן, 115
זו. לסברה ממש של עדות שאין (,263 ׳לציין)עמ לנכון מוצא הגלות, בתקופת בירושלים
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 ומלאכי(. זכריה השני)הגי, הבית ימי מראשית אלא הגלות מתקופת אינם בנבואותיהם,
 )השוו הגלות בתקופת ביהודה נביאים על מפורשות ידיעות שאין הדבר קרה כיצד )ח
 המכריע הרוב אכן אם בגולה, נביאים על רק אלא (9 עד תה׳ ;9 ב איכה ;26 ז יה׳

 הגולה המיעוט את הפרסים העדיפו מדוע )ז( "6גלה? זניח מיעוט ורק ביהודה נשארו
 לציון, חזרו בכלל( אם קטן, קומץ רק ה״מיתוס״ דבעלי ממנו)ואליבא חלק שרק בבבל,

 כולה יהודה ובארץ בירושלים כביכול הנמצאים התושבים של המכריע הרוב פני על
 מדוע ונביאים? סופרים כוהנים, עם ומוסמכת, מוכרת הנהגה עם סדירים חיים ומנהלים

 רחוקה״ ב״ארץ נולד ככולו שרובו כביכול, ותוקפני אקטיבי ל״מיעוט״ הפרסים אפשרו
 רבים דורות זה יהודה בארץ המושרשת גדולה לאוכלוסייה חיים אורח להכתיב מיהודה,
 וטופחו)ויש שפותחו ומצוות תורה עצמם על לקבל המקומיים התושבים את ולהכריח
 בקרב נאמנה חברתית עילית הפרסים מצאו לא האם בגולה? הומצאו( אומרים

 מצאו אלא וסופרים נביאים כוהנים, עם כביכול, ביהודה שנותרו הרבים התושבים
 מן בהרשאה צורך היה אם בבבל?)ח( הגולים קהילת בקרב רק נאמנה קטנה אליטה

 בית את לבנות במישרין יהודה לאוכלוסיית רישיון כורש נתן לא מדוע השלטון
 בבבל? ולא ביהודה אשר בירושלים ה׳״ ״בית בבניית מתרכזת ההכרזה הרי המקדש,

 ביהודה היושב העם לרוב ולא בבבל היושב מבוטל למיעוט זו הרשאה לתת טעם מה
 הכרזת של מהימנותה את השוללים חוקרים יש זו קושיה בגלל כסדרם? חיים ומנהל
 ההרשאה הרי הכרזה, הייתה באמת שאם וטוענים לציון מבבל לעלייה הנוגע בכל כורש

 ולא גלו, שלא יהודה לתושבי ניתנה והיא המקדש, שיקום לעניין הצטמצמה במקורה
 כורש הכרזת של הארמי הנוסח על מסתמכים הם מיהודה. גולים של מבוטל למיעוט
 ראשיתה אזי מבבל עלייה הייתה ואם מבבל, עלייה נזכרת לא ששם ,5-3 ו בעז׳ המובא

רק אלא לציון בעלייה עוסקת אינה כורש של שההכרזה הטענה "7הראשון. דריוש בימי

 להוכיח שמגמתו ניסיון ביהודה, פעל )מ־נה( השני שישעיהו להוכיח ברסטד של הניסיון 116
״יהודה״, עודד, וראו נפל, ניסיון הוא וההגליה, החורבן לאחר גם כרגיל נמשכו ביהודה שהחיים

 הקביעה .L.S. Tiemeyer, VT 57 (2007), pp. 367-385 גם ראו זו סוגיה על .69 ׳עמ
 גדליהו רצח לאחר ביהודה שנותרה הקהילה לפיה (,72 הע׳ פינקלשטיין־סילברמן)לעיל, של

 הפולחנית הפעילות וכי ונביאים״, כוהנים סופרים, מלאכה, בעלי גם אלא עניים, רק לא ״כללה
 כל כליל והעלימו מחקו ציון ששבי הטענה גם בעלמא. אמירה היא המקדש, בחורבות נמשכה
 הנאו־בבלית?( התקופה מן פחוא״ ״יהד חותם טביעות היסטוריוגרפי)גם או ספרותי חיבור

 במודע שלא או במודע מושפעת ואולי בעלמא, השערה היא הגלות בתקופת ביהודה שנכתב
 ושרפו ביערו השמידו, אלו מתנגדים השבתאות. לתנועת למיניהם המתנגדים של המקרה מן

 שלום ג׳ ראו ההיסטוריה. מדפי להעלימם כדי השבתאית הכת בני ״הכופרים״ של היצירות את
.12-10 ׳עמ (,99 הע׳ ,393 ׳עמ )להלן,

 בלבד המקדש לבניין הצטמצמה היא והאם כורש הכרזת של המהימנות בסוגיית הספרות על 117
 )ובכללם והטיעונים הראיות של הדגשה עם 6-4 ׳עמ ,ימאוכי,״קהילות״ אצל הסקירה ראו

 לאזור נבוכדנאצר בידי שגלתה סוריה שבצפון נירב העיר מן הארמית האוכלוסייה של המקרה
לשוב לגולים המתירה הכרזה נתן אכן כורש ולפיהם הפרסית( בתקופה לנירב ושבה ניפור
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 האמור את נוגדת ביהודה, שנותרו יהודה לאנשי מכוונת ההכרזה וכי המקדש בבניין
 העלייה בין הדוק קשר יש (23 לו דה״ב ;4-2 א כורש)עז׳ בהכרזת הקשרו. ואת בטקסט
 (.16-14 ה ;11,7 א )עז׳ המקדש לכלי בקשר הדין הוא (.11,5,2 א )עז׳ המקדש לבניית

 "8לציון. לשוב ההרשאה את מזכירה היא אין ולכן אחרת מטרתה 5-3 ו בעז׳ הדכרונה
 לגאולת פרס( )בידי בבל נפילת בין וברור הדוק קשר יש וישעיהו ירמיהו בנבואות

 עם ישראל גאולת את כורך ישעיהו (.1 מה ;28 מד ;25,2 מא יש׳ נא; )יר׳ הגולים
 לציון)ח ה׳ שיבת עם הגלויות קיבוץ את כורכת זכריה ונבואת (,11 ה׳)נב כלי החזרת
 על - הגולה מן שעלו מנהיגים שני - יהושע ואת זרובבל את מוכיח חגי (.8-7,3
 הם ״הרחוקים״ (.9 ד זב׳ גם ראה ;5-1 ב ;6-1 ש )חגי המקדש בית בבניית העיכוב

 (.16-15 יא יח׳ ;10 כז יר׳ ;12 מט ;6 מג יש׳ והשוו 15 ו ׳)זכ המקדש בניין את שישלימו
 המקדש בניין )ט( בירושלים. האלוהים בית בניית לבין ציון שיבת בין לנתק שאין מכאן

 רוב באמת לו מאליו מובן אינו זה ודבר בכסף וגם אדם בכוח גם ציון בשבי תלוי היה
 ביהודה היישוב דלילות ביהודה. לנשארים ניתנה במקורה וההכרזה ביהודה נשאר העם

 להנהיג ציון לשבי הקרקע את שהכשירה היא ברוח וגם בחומר הנאו־בבלית בתקופה
 הבנייה הוצאות למימון הכספים הפרסית. בתקופה יהודה בפחוות היהודית הקהילה את
 ומכספי (4 א בבבל)עז׳ שנשארו הגולים של מתרומות (,69-68 ב )עז׳ העולים מן באו

 ביהודה העם י(, >נחמ׳ האמנה על־פי יותר, מאוחר (.4 ו )עז הפרסית הממלכה אוצר
 אידיאולוגי חוג אם )י( ה׳. ועבודת המקדש באחזקת הכרוכות בהוצאות לשאת התחייב
 לתת כדי ההלניסטית או הפרסית בתקופה הריקה״ הארץ ״מיתוס את המציא

 של מבבל)או העולים של יהודה( בארץ בארץ־ישראל)ובעיקר להתיישבות לגיטימציה
 בנוגע הריקה״ הארץ של ״מיתוס המציא לא מדוע השני(, הבית ימי של היהודים
 ליש לכיבוש בנוגע או יהושע בהנהגת ישראל שבטי שנים־עשר בידי הארץ לכיבוש

החוקרים בקרב הרי יח<? ובוטח״)שופ׳ שוקט ״עם בהשמדת כרוך שהיה דן, שבט בידי

הע׳ ,118 עמ׳ וארץ״, ״עם יפת, ״נירב״; טים, ראו גירב לענין המקדש; את ולשקם למולדתם
 כפיקציה; העלייה את והן הגלות את הן השולל טורי של הקיצונית הדעה על גם ושם 6-2

ירושלים, ליפשיץ, רסטורציה; בדפורד, ספרות; ושם 63-60 ׳עמ הגי, קסלר, ״מקדש״; הנ״ל,
 הפניה ושם 104-103 עט׳ גלות, אלברטץ, ;89-87 עט׳ גלות, קיפר, ;152-150 ;90 הע׳ ,145 עט׳

 פוסק ליבראני ;162-165 עט׳ ומלך, כוהן פריד, .4-2 א עזרא של הנוסח את השוללים לחיבורים
 במגמה מקדשי ממקור זיוף הוא 5-3 ו בעזרא הארמי הנוסח וגם 4-2 א בעזרא כורש שהכרזת

 ליבראני, השומרונים. של המתחרה המקדש ונגד הפרסי השלטון מטעם בפריבילגיות לזכות
 מן חלק בהסתייגות ומקבל העברי הנוסח את שולל אלברטץ .253-252 עט׳ ,109 הע׳ לעיל,
 באופן ויוחסה לפסה״נ(, 521)א דריוש מטעם ניתנה שההרשאה וטוען (5-3 ו הארמי)עז׳ הנוסח

 -204 עמ׳ שם, (,8 המקדש)א כלי להחזרת רשות נתן שכורש אפשר אבל לכורש, אנאכרוניסטי
 תוספת הוא המקדש לבנין היסודות את הניח ששבצר כאילו 16-15 ה בעז׳ האמור לדעתו .205

אמינה. ובלתי מאוחרת
.146 הע׳ להלן, ראו המקדש לבניין ההרשאה של הארמית הגרסה על 118
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 שפרשת הדעה מקובלת והפוסט־מודרניסטית המינימליסטית האסכולה עם הנמנים
 מן מיתוס היא דן( שבט נדידת על הסיפור זה )ובכלל יהושע בספר הארץ״ ״כיבוש

 האוכלוסייה החרמת על במפורש מדובר יהושע בספר ההלניסטית. או הפרסית התקופה
 לעולים אדמותיהם. ותפיסת הפוסט־מודרניסטיש בלשון )״פלסטינית״ הכנענית
 האוכלוסייה של אדמות לתפוס הדין, על־פי מותר, היה יהושע בהנהגת ממצרים

 שאת מכאן אסור? היה מבבל ולעולים לגרשם( או להרגם להחרימם, )ואף המקומית
 ריקה ארץ ועל המונית או טוטאלית הגליה על שדיברו והנביאים המקרא סופרי

 גישתם, על־פי מודגש, שבכתובים ובייחוד לגיטימציה, של בעיה העסיקה לא ושוממה
 שבבל מאיים ירמיהו ישראל״. ״אדמת (,21 כה ;23 יז ״מאדמתו״)מל״ב גלה שהעם
 בבל אל לגולים לתת כוונה כאן ואין (,29 נא ;12 )כה יושב מאין לשממה תהיה

 טוטאלית הגליה על הכתובים )יא( הרכוש. על ובעלות בבל בארץ לישיבתם לגיטימציה
ד ;26-25 כה )מל״ב הנשארים כל של למצרים וירידה המונית( הגליה )לעומת  -7 מב י

 ידוע במוטיב ושימוש וגוזמה איום לשון הוא השוממה הארץ ועל (22,2 מד ;5 מג ;22
 וריקה שוממה כארץ הארץ של המוגזם התיאור עצם ״9הקדום. והמזרח המקרא בספרות

 כרוכים וההגזמה האיום ומיהודה. מישראל המוניות הגליות של לסידרה רמז הוא
 העם כל ופשע, חטא העם כל - תיאוצנטרי־משפטי וברעיון הארץ״ ל״טיהור בתכנית

 (.22-15 יח הדויטרונומיסטית)דב׳ התפיסה ברוח הנביאים לדברי אישור כאן יש 120גלה.
 שנבואות להראות כדי ירמיהו של המקורי לספר כנספח נוסף ירמיה בספר נב פרק

 גדליהו מצד שהניסיון להפגין מגמתו גדליהו על הסיפור הבאת 121התקיימו. אכן ירמיהו
 במלואו, העונש ריצוי לפני עוד ביהודה מחדש ולהתבסס ה׳ עצת את להפר והבבלים
 נהרגו הכשדים החיילים מן וכן אנשיו מקצת גדליהו, נפל. ניסיון הוא שנה״, ״שבעים

 על בסיפור אין (.14-11 מד )יד המוות אותם ירדוף שם וגם מצריימה, ירדה והשארית
 הוא ההפך בגולים. ולא בנשארים מצויה שהתקומה המחבר מצד תקווה הבעת גדליהו
האוכלוסייה שרוב הנחה בארץ)מתוך נשארו ככולם, רובם יהודה, אנשי אם )ים הנכון.

 ,94 הע׳ לעיל, גם ראו ספרות. ושם 149 הע׳ ״יחזקאל״, רום־שילוני, ראו זה מקובל מוטיב על 119
 וגם ישראל ״חטא והגזמה הכללה בלשון נוקט הסופר אולם בחרם מעל עכן .134 הע׳ ולהלן,

 ,161 עמ׳ ״דיאספורה״, קסלר, ;76,75 הע׳ ,380 ׳עמ להלן, גם ראו ז<. בריתי״)יהו׳ את עברו
 ״הארץ מוטיב נורמלית. כלכלית ופעילות הנהגה העדר אוכלוסין, למיעוט שהכוונה המציין

להלן(. וראו 32-17 לב יח׳ ;13 מט יר׳ הגויים)כמו על בנבואות גם מצוי הריקה״
 “to place everyone under divine judgment for :58-57 עמ' רסטורציה, רדפורד, וכך 120

58.disobedience to the prophetic word of Yahweh”, p. לרדת השארית התעקשות 
 היא (,16 יז למצרים)דב׳ בדרך ללכת להוסיף לא האלוהי לצו ובניגוד עבדים״, ״כור מצריימה,

(.12-11 מד וברעב״)יר׳ ״בחרב מוות עונש אלא גלות לא שדינה חטא על חטא הוספת בבחינת
ד כה מל״ב בין הזיקה על 121  M. Avioz, “When was the ראו נב פרק של המגמה ועל נב לי

562-565 .First Temple Destroyed according to the Bible”, Bíblica 84 (2003), pp
ספרות. ושם
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 ידי על בפולחן העיסוק זה ובכלל כרגיל, נמשכו והחיים עירוניים( ולא כפר יושבי היו
 הדויטרונומיסטית״ ״ההיסטוריה מדוע ברור לא אזי הוגלו, שלא בקודש המשרתים
 ממשיכה היא ואין בבבל, הכלא מבית יהויכין ושחרור ירושלים חורבן עם מסתיימת

 התיאוריה תומכי זו)לדעת היסטוריוגרפית יצירה הרי ביהודה? העם תולדות את לתאר
 אין ,22המוקדם. לכל פרס שלטון בתקופת ביהודה נתחברה הריקה״( הארץ ״מיתוס של
 להוציא הגלות, בתקופת ביהודה חוברה שהיא בוודאות לומר שאפשר אחת יצירה אף

 ויושבת דלה מאוכלוסייה אכן הנשארים? של קולם נדם כיצד 123איכה. מגילת את אולי
 לצפות קשה (10 לט דר מאומה״ להם אין אשר העם דלת ״ומן חרבו( הערים )כי כפר

 - מם )יר מצרים אל רבים יהודאים של ההגירה לאחר ובפרט ספרותיות, ליצירות
 בין הנאו־בבלית, בתקופה בגולה ונבואות היסטוריוגרפיים ספרותיים, חיבורים לעומת
והשמדה חורבן טוטאלית, הגליה על מנבא אמוץ בן ישעיהו )יד(124ציון. לשיבת החורבן

שך ״תקופת את מסביר אלברטץ 122  על הידיעות העדר ואת (“Unzeit”, “zeitliche Lücke”)החו
 הוא כאשר ישראל תולדות את לתאר טעם ראו לא המקרא שסופרי בכך הגלות בתקופת יהודה
גלה. ברובו העם זה פירוש על־פי .20-19 עמ׳ גלות, אלברטץ, המובטחת. לארץ מחוץ נמצא

 ההיסטוריה איכה, כא, יש׳ )כמו במקרא חיבורים כמה מציין 104-101 עמ׳ יהודה, ינסן, 123
 סבור שבי, ברסטד, הגלות. בתקופת ביהודה חוברו שלדעתו עובדיה( הדויטרונומיסטית,

 נבואות גם ביהודה. הנשארים מן היה שחגי סברה ביהודה. שחי נביא בידי חובר מ-נה שישעיה
מ, )כמו מזמורים יחזקאל( ובספר ירמיה שבספר הנבואות מן וחלק 11 סד - 7 סג יש׳ )כמו
 פורשו (37-36 ט נחמ׳ )כמו שונים בספרים שונים וקטעים קב(, פט, עט, עד, מט, מד, מא,

 ושם ,332-331,145 עמ׳ ירושלים, ליפשיץ, ראו הגלות. בתקופת ביהודה שנכתבו כחיבורים
השערות. אלא כאן ואין .118-115 עמ׳ תקופה, הנ״ל, ספרות; ושם מקרש, מידלמאס, ספרות;

 ומזמורים איכה ובכללן הגלות, בתקופת בבל בגולת נכתבו רבות יצירות ולפיה מנוגדת דעה
גלות. קליין, ראו

 אוכלוסייה מתוך אלא דלה כפרית אוכלוסייה מתוך כלל בדרך יוצאות לא ספרותיות יצירות 124
 שהופיעו במאמרים מודגשת זו נקודה (.literati) ספר אנשי מצויים שם עירוניים. במרכזים

 W.E. Aufrecht et al. (eds.), Urbanizm in Antiquity: From Mesopotamia to בקובץ
1997 [244 .Crete, Sheffield [JSOTSup, של המאמרים מיוחד ובאופן R.E Sweet ושל.E 

De Bernard¡ .Ben-Zvi :מציינת: (84 עמ׳ אתני, וךסולדט, )בתוך ...The written record“ 
is almost exclusively produced by the state or groups linked to the political power. 
This is especially true in the case of literature because it is the re-production of the 

”old cultural tradition by an illustrated elite. 58 עמ׳ (,2006) 94 ומנים פינקלשטיין, י׳, 
 ;7 עמ׳ גולה, לווכטר, ראו וכן עירונית. בחברה בהכרח נכתבו היסטוריוגרפיות שיצירות מציין
 בפחוות היהודית בקהילה השליטה כוח ואת המנהיגות את תפסו לציון העולים .93 הע׳ לעיל,
 שהם מכיוון גם אלא עלייה, גלי בכמה לציון העולים של הגדול מספרם בשל רק לא יהוד
והסופרים. הכוהנים המלאכה, בעלי היו הם לבבל, שהוגלו והמשכילים העילית צאצאי היו

 האסופה הרן, שמעלה הנימוקים אחד והיסטוריוגרפיה. ספרות ליצירות לצפות אפשר מהם
 הייתה שיהודה הוא בבבל הוכן הדויטרונומיסטי שהחיבור הדעה לטובת ,233 עמ׳ ב, המקראית

 ״לאחר לדעתו בבלה. הוגלו הסופרים רוב ואילו במספרה, וקטנה דלה אוכלוסייה נותרה חרבה,
 המקראית האסופה בגולה(. שם״)דהיינו רק להימשך ספרותית פעילות הייתה יכולה החורבן

ספרותיות, ויצירות מידע העדר של הקשר את מדגיש ,99-93 עמ׳ טקסט, קופוד, .51 עמ׳ ב,
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 עם דבר הגזמה בלשון לאיום ואין (10-8 ט ;17 ז עמ׳ ;17-16 ט הר ראו וכן ,13-11 )ו
 לתפוס לעולים לגיטימציה מתן עם או נשארים לבין עולים בין סכסוך עם ציון, שיבת

 או (12 כה הארץ״)מל״ב ״מדלת התושבים את לזהות שיש הטענה הנשארים. נכסי את
 אחת )פעם 4 ד בעז׳ הנזכר הארץ״ ״עם עם ביהודה שנשארו (15 נב דר׳ העם״ ׳׳דלת
 יהודה תושבי רוב ישבו שבארץ הוכחה בכך ולראות יחיד( בצורת עזרא בספר בלבד
 פרשנות אלא אינה כליל, מהם התעלם ונחמיה עזרא ספרי מחבר וכי לגולה, הלכו שלא

 המונח עצמם. הכתובים במבחן עומדת ואינה בטקסט מהקשרו הביטוי את המוציאה
 שונים בזמנים שונות משמעויות למונח במחלוקת. ושנוי בעייתי הוא הארץ״ ״עם

 המלוכה בתקופת 125המונח. מופיע שבו בהקשר תלוי הכול במקרא, שונים ובחיבורים
 לאוכלוסיית מכוון הארץ״ ״עם אם דוד. בית לשושלת נאמן כגוף הארץ״ ״עם מופיע
 באישיות הארץ״ ״עם תמך לא מדוע אזי בארץ, נשארה ככולה רובה שלכאורה יהודה

 בגדליהו, אלא ישמעאל, כמו הנסיבות(, בגלל כמלך, לא אם המלוכה)כמנהיג משושלת
 דוד)ראו בית של בהנהגה להכיר המשיכו בבל בשלטון חיו הם שגם שהגולים בזמן בו

 מזו שונה משמעות 4 ד בעז׳ הארץ״ של׳׳עם מכאן ושמיני(? שישי פרקים להלן,
 התקופה ובראשית (27 ז דח׳ הגלות בתקופת המלוכה, בתקופת ביהודה לו שהייתה
 עם ״דלת על מוסב אינו 4 ד בעז׳ הארץ״ ״עם ההקשר, על־פי להלן(. )ראו הפרסית
 ד בעז׳ הארץ״ ״עם (.1 ד ובנימין״)עז׳ יהודה ״צרי על אלא ביהודה, שנשארה הארץ״

 מוסב היה הארץ״ ״עם לו (.4 ד פסוק)עז׳ באותו הנזכר יהודה״ ל״עם כהנגדה מופיע 4
 משתמש היה שהמחבר להניח קשה שגלו, יהודה בני לעומת הוגלו שלא יהודה לבני

להשתמש ממשיך היה אלא הארץ״, ל״עם כהנגדה יהודה״ ״עם במונח זה במקרה

 על לשמור נוטים מיעוטים/גולים וכי והמדינה הארץ חורבן עם היסטוריות, מסורות כולל
 “So, when היא: מסקנתו האתנית־הלאומית. זהותם על שמירה לשם ההיסטוריות מסורותיהם

Judeans were captured and deported to Babylon, they would have continued to 
”.tell their ancestral stories to their children and to practice their religious customs

.120 עמ׳ ונשארים״, ״גולים רום־שילוני, ראו שונה להסבר
 שלא ואפרים יהודה מבני האוכלוסייה על מוסב זה שמונח הסבור ,133,125 עמ׳ ״גלות״, טלמון, 125

 מסתמך )טלמון הנאו־בבלית בתקופה להתקיים המשיך החברה של הבסיסי המבנה וכי גלו
 מורשת הסינקרטיסטי, בפולחנם התמידו שהנשארים מציין טלמון ברסטח. של מחקריו על

הקודש״ ״זרע הגולה״, ל״בני להצטרף ניסו מקצתם אבל (,18-15 מד הכנענית)יד האוכלוסייה
 הנשארים צאצאי גם נכללו 4 ד בעז׳ הארץ״ ״עם שבמונח סבור עזרא־בחמיה, גרייבי, (.21 ו )עז׳

 ישראל, עם מכלל אותם הוציא שהמחבר אלא רבים היו והם הכשדים בידי הוגלו שלא ביהודה
 עז־רא־נחנזיה גרייבי, גם סבור וכך (.138 >עמ׳ ה׳ עם עם נמנים וצאצאיהם שגלו מי רק דהיינו

 ;243,114 עמ׳ גלית, אלברטץ, ראו לכאן או לכאן והדעות וגלגוליו הארץ״ ״עם על .138 עמ׳
 על מוסב אינו 4 ד בעז׳ הארץ״ ״עם פריד, לדעת ״תפיסה״. ויליאמסון, ;47-42 ׳עמ עם, יוסטן,
 “The Persian and Babylonian (:140 >עמ׳ להפך אלא היהודים וצאצאיהם הארץ״ עם ״דלת

officials of the satrapy Beyond the River were the new am ha’ares. They were the 
”...ones who administered Judah, and they were foreign
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 ״העם (,2 ב )עז׳ ישראל״ עם ״אנשי יהודה״, ״עם (.1 ד )עז׳ הגולה״ ״בני במונח
 (2 ט הקדש״)עז׳ ״זרע (,2 ט ישראל״)נחמ׳ ״זרע (,13 י ״העם״)עז׳ (,1 ט ישראל״)עז׳

 )עז׳ מהם להיבדל שצריך נכר״, ׳׳בני הארץ״, ׳׳עמי הארצות״, ל׳׳עמי בהנגדה עומדים
 יהודה ״צרי לבין יהודה״ ״עם בין ההיכל בניין בעניין המתיחות (.2 ט נחמ׳ ;11 י ;1 ט

 ישראל״, ״בני בין למתיחות ומקבילה דומה (4,1 ד הארץ״)עז׳ ״עם המוגדרים ובנימך
 את מאששים אלה כל (.3-1 ג )עז׳ המזבח להכנת בנוגע הארצות״ ״עמי לבין ״העם״,
 )וראו הארצות״ ״עמי לבין 4 ד בעז׳ הנזכר הארץ״ ״עם בין להבחין שאין הפירוש,

 ואסנפר אסרחדון בימי לארץ הוגלו שהם נאמר 10 ,2 ד שבעז׳ עוד מה להלן(.
 שימוש כאן אין כן ועל במקרא אחר במקום מצויה שאינה ידיעה )אשורבניפל(,

.33-24 יז במל״ב שנאמר למה ומאוחר מגמתי אנאלוגי,
 ״כל 13 לט וביח׳ יהויכין, גלות לאחר יהודה תושבי על מוסב 27 ז ביח׳ הארץ״ ״עם

 ,25-22 לט )יח׳ הגאולה ולפני החורבן לאחר כולו ישראל״ ״לבית מכוון הארץ״ עם
 העולים בין מתיחות ואין הבחנה אין א-ח וזכריה חגי בספרי (.3 מו 1 ;19 יב יח׳ גם ראו

 הזה״ ״העם העם״, ״שארית הארץ״, ״עם ולמנהיגות. לרכוש הנוגע בכל לנשארים
 המתאבלים יהוד בפחוות היהודים התושבים אל ומכוונים זהים צירופים הם אלו בספרים

 כמו המשמעות אותה אין 5 ז ובזכ׳ 4 ב בחגי הארץ״ ל״עם כלומר, ירושלים. חורבן על
 הכתוב של המחבר הזה במונח ומשתמש שהבין כפי ,4 ד בעזרא הארץ״ ״עם למונח

 כמכוון עזרא בספר הארץ״ ׳׳עם 126מהם. מאוחר או ונחמיה עזרא בימי שחי 4 ד בעז׳
 )ימי מאוחרת לתקופה המתייחס 26-6 ד בעז׳ הקטע שירבוב מתוך גם משתמע לגויים

 מארצות בגולים במפורש מדובר זה בקטע לפסה״ם. ה מאה ואתרחשסתא, אחשוורוש
 השתלבו יוצדק בן וישוע זרובבל בימי ואשורבניפל. אסרחדון בימי לארץ שהובאו שונות

 והנשארים. העולים של מקדש היה והמקדש בארץ, הנשארים היהודים עם ציון שבי
 יהודה אנשי כל (.16 ו ישראל״)עז׳ ״בני בתוך נכללו גלותא״ בני ״שאר עת באותה

 ״קהל הגולה״, ״בני בכינוי נכללים לגולה, הלכו שלא יהודה בני זה ובכלל ובנימין,
 למתיחות רמז אין 127ז(. ב)נחמ׳ בעז׳ הרשימה מתוך שעולה כפי המדינה״, ״בני הגולה״,
 ״עם את לזהות אין לפיכך ובנימין. יהודה מבני הנשארים לבין ציון שבי בין ולמריבה

,28ציון. שיבת וראשית הגלות בתקופת ביהודה הנשארים עם 4 ד בעז׳ הארץ״

 ישעיהו שראם, ;35,34 הע׳ וארץ״, ״עם יפת, עזרא. של התפיסה פי על שוכתבו א-ו עזרא 126
 מיעוט על מורה (11,6 ח ׳זכ ;2 ב העם״)חגי ״שארית שהביטוי אפשר .63 ׳עמ השלישי,

עשירי. פרק גם ראו בגולה. שנשארו רבים לעומת ביהודה היהודית האוכלוסייה
 ״בני המונחים של מדויקת בהגדרה שהקושי נעיר המונוגרפיה. מנושא חורגת ונחמיה עזרא תקופת 127

 עזרא בספרי אלו מונחים של הבהירות מחוסר נובע זו בקבוצה נכללים ומי הגולה״ ״קהל הגולה״,
 ובנימן יהודה אנשי ״כל מאוד״(, רב ״ישראל״)״קהל בין הבחנה אין 11-1 י בעז׳ לדוגמא: ונחמיה.

הארץ״. מעמי נוכריות ״נשים לעומת אלה וכל הגולה״ ״קהל הגולה״, ״בני לבין ירושלים״
 מכוון הגולה״ ״קהל הגולה״, ש״בני 21 ז עז׳ מתוך למד 62-61 עמ׳ השלישי, ישעיהו שראם, 128

לרעיון קרבה יש ובכך עולים וצאצאי עולים אינם אם גם הארץ גויי מטומאת שנבדלו לאלה
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 הנהגה, מספר)בלי מתי נשארו שביהודה יותר סביר זה האין לעיל, האמור כל לאור
 מוסדות לארגן או המקדש בית את לשקם מסוגלים היו שלא וסופרים(, נביאים כוהנים,

 היכולת זאת, לעומת ,29והיסטוריוגרפיה? ספרות יצירות להזכיר שלא הנהגה, עם ציבור
 הפנימי הארגון מבחינת גם אבות, מסורת על־פי חיים אורח בגולה לקיים הגולים של

 והיסטוריוגרפיה, ספרותיות יצירות ולהניב לגלותם, הראשון בשלב כבר הגולה״(, )״זקני
 בחברה והדתית הלאומית והתודעה הרוחנית הפעילות של הכובד שנקודת להעיד בה יש

 למעשה חוסלה יהודה עצמאות חיסול ״עם אכן לבבל. עברה הישראלית/יהודאית
 (3 מא יר׳ כה; במצפה)מל״ב חנה אשר הבבלי המצב וחיל גדליהו רצח ו״עם 130חברתה״,

 הציפיות הופנו עתה שבארץ־ישראל. היהודי היישוב מתוך העם לתחיית התקווה נגוזה
 ביהודה שארית הייתה אמנם ,31בבל״. לגולת - הגולה לעבר האומה לגאולת והכיסופים

 מימי מבבל, לעליות הודות באה ביהודה הלאומית התחייה אבל במצרים, גולה והייתה
 למולדתה לחזור והשואפת משקל בעלת וגדולה גולה לקהילה ונחמיה. עזרא ועד כורש

כורש. הכרזת דוגמת הרשאה לתת הפרסי, השלטון של ראות מנקודת טעם, היה

ומסקנות סיכום

 המפורשות, לעדויות מעבר שהם שיקולים בצירוף והרוממות, הכתובות העדויות, כלל
 הגליה הייתה שלא היא, המסקנה ובראשונה בראש סבירות. מסקנות כמה מעלות

מלכים בספר הכלליות האמירות ומיהודה. מישראל המונית הגליה הייתה אבל טוטאלית,
 להביע כדי גוזמה לשון הן - אדמתו״ מעל יהודה ״ויגל אדמתו״; מעל ישראל ״ויגל -

 בחורבן הנביאים איום התגשמות את להפגין החטא, חומרת כנגד השקול האסון גודל את
 אין אחר. או כזה צד של ולדלגיטימציה ללגיטימציה מגמה בהן ואין טוטאליים, ובהגליה

 וחורבן טוטאלית השמדה טוטאלית, הגליה בדבר רבים בכתובים האיום מלשון שונה זה
ד כה; ;20-19 ט ;20-19 ח ;27 ד דב׳ ;46-32 כו ;22 כ ;28 יח ויק׳ כמו טוטאלי,  ,20 ד י

 נזכרים 64-61 כח בדב׳ .31,22-21,15 כב ;6 ו יח׳ ;18 כה ;7-6 כא ;9 טו ;14 יג ;29 ,23
מניע מתוך להכללה והנטייה ההגזמה והגליה. שארית אבדון, השמדה, אחד בדיבור

 בספרי הארץ״ ל״עם גונווג לדעת הארץ״. ״עם גונווג, .8-1 נו ביש׳ המובע האוניברסלי
 בניגוד ה׳( ליראי בניגוד הארץ״ ״עם שהם אלילים )עובדי תיאולוגית משמעות עזרא־נחמיה

עשירי. פרק ראו ובזכריה. בחגי זה מונח של למשמעות
.59 עמ׳ לעיל, וראו (,7 ב המקדש)איכה חורבן עם פסקה הפולחן עבודת 129
.196 עמ׳ תשנ״ג, ירושלים ויגזורה, ישראל בממלכות התברה רביב, ח׳ 130
 מעין היו הפרסית בתקופה יהודה בפחוות שהיהודים הסברה .291 ׳עמ ״דמדומים״, מלמט, 131

 מן מושפעת אבל לכת מרחיקת אמנם היא בבבל החזקה היהודית הקהילה של ״קולוניה״
 ראו יהוד. בפחוות היהודים על גדולה השפעה ובעלת מאורגנת קהילה המשדרים הכתובים
״דיאספורה״. בדפורד,
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 הסופר את המחייבות לסתירות הטבע בדרך גורמות תמטי, ו/או ספרותי־רטורי )מוטיב(
 כה במל״ב רבות. הן והדוגמאות מסייגות, הערות או ריכוך מילות להוסיף הנביא את או
 הנשאר ״והעם נאמר: (22 בהמשך)פס׳ מיד ואילו אדמתו״, מעל יהודה ״ויגל נאמר 21

 ״ונשארתם (:27 כך)פס׳ אחר ומיד תשמדוך, השמד ״כי נאמר 26 ד בדב׳ יהודה״. בארץ
 האדמה״, פני מעל אותה ״והשמדתי וגוזמה: איום בלשון משתמש עמוס מעט״. מתי
 הושע (.8 יעקב״)ט בית את אשמיד השמיד לא כי ״אפס הסתייגות: מוסיף הוא ומיד
 ההפך את אומר גם אבל (,9-6 עמי״)א ״לא הם כי ישראל בית את ירחם לא שהאל אומר

 :4 טז :10 ט :20 ז והשמדה)כמו כליה על המדברים בירמיה רבים כתובים לצד (.2-1 )ב
 ד ביר׳ וכך מסייגת. הערה עם כתובים מצויים (,31-29 לו :10 כד :12 יד :14 יג :7-6 כז
 לא שהאל נאמר 5 טז ביר׳ (.18,10 ה, אעשה״)וכן לא וכלה הארץ כל תהיה ״שממה 27

 הנשארים)מב כלפי הן עמו על ירחם שהאל נאמר אחרים בכתובים אבל עמו, על ירחם
 אולם יהודה״, כל את ״ולהכרית נאמר 11 מד ביר׳ (.18 ל :15 )יב הגולים כלפי והן (12

 (.24 ,14 ימותו)פס׳ מצריימה שירדו מי רק - מסייגת הערה באה (14-12 )פס׳ בהמשך
 מצרים ארץ מן ישבון חרב ׳׳פליטי ריכוך: תוספת יש מצריימה ליורדים בנוגע גם אבל
 במוטיב ולשימוש ההגזמה לסגנון מאלף ביטוי 132(.28 )פס׳ מספר״ מתי יהודה ארץ

 בסיסיים לעקרונות סתירה כדי עד וכיליון, גמור חורבן בדבר הקדום במזרח מקובל
 של לעיקרון בניגוד ורשע צדיק הכרתת על מדובר שם ,9-8 כא ביח׳ מצוי הנביא, של

 השמדת על מדובר 10-1 יא ביח׳ 133יח(. תמות״)יח׳ היא החוטאת ״הנפש ולפיו יחזקאל
 )והשוו ,ה״ אני כי ״וידעתם נאמר בהמשך ומיד ישראל״, גבול ״על כולה האוכלוסייה

 בחרב ימותו והרחוק שהקרוב נאמר 12 ו ביה׳ יה״(. יהללו המתים ״לא :17 קטו תה׳
 ״והותרתי עצמה: נבואה באותה הנאמר את סותר זה אולם בם״, חמתי ״וכליתי וברעב
 יוצא פועל הן הסתירות (.8 בארצות״)פס׳ בהזרותיכם בגויים חרב פליטי לכם בהיות
 ספרותי; מצורך נובעות וכן (,3 לו )יר׳ ולהשפיע להרתיע כדי והאיום ההגזמה מלשון

 ציון( שיבת את כך החורבן)ואחר ואת הגלות את הופכות אינן עצמן בפני הסתירות אבל
 אינן סנחריב, בכתובות והן במקרא הן סנחריב, מסע בעניין שההגזמה כשם לפיקציות,

 אשור מלכי בכתובות ההגזמות ואת לפיקציה, לפסה״ם 701) סנחריב מסע את הופכות
 בדבר התיאוצנטרית הגישה של בעטיה גם היא וההכללה ההגזמה מאוחרות. לתחיבות

 ישראל, אלוהי עם הברית להפרת השקול עונש עמו, על האל שהביא הכבד העונש
להביע כדי הגזמה לשון נוקט העם גם ,34הארץ. הנחלת ברעיון בבסיסה הקשורה ברית

.119 הע׳ לעיל גם ראו .747 עמ׳ ירמיה, הופמן, ראו 132
 לקהל להמחיש אלא נועדה לא זו בוטה ״קביעה 414 ׳עמ יהזקאל, כשר, של ההסבר ראו 133

ירושלים". את לפקוד העתידים והחורבן ההרס ממדי את השומעים
 ההכללות. מן למדים אין ולפיה בתלמוד האמירה אל הפניה ושם 8-7 ׳עמ ״יאשיהד, כוגן, ראו 134

 הרן, מ׳ ספרותית״, קלישה הנראה, ככל הוא, רבות בארצות הגולים של הפיזור ״דימוי גם
.27 קו תה׳ ;23 כ יח׳ ;64 כט דב׳ למשל ראו .379 ׳עמ ג, המקראית האסופה
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 גדול״ ועד מקטן העם ״כל ירידת בדבר ההגזמה (.10 לג )יד הקרבה הסכנה גודל את
ד ;26 כה )מל״ב למצרים  גדליהו של השיקום שניסיון לומר מגמתה (1 מב ;16 מא י
 והחורבן, ההגליה הכליה, מוטיב נכשל. האלוהית, לתכנית ובניגוד הבבלים, בתמיכת
 נא הגויים)יד על בנבואות גם מופיע הפורענות, בנבואות בעיקר גוזמה בלשון המנוסח
 ליצור כוונה כל אין הגויים, על בנבואות ושם, (,13 לד יש׳ ;4-3 לה ;13,5 כה יה׳ ;62,26

 של בעיות אין קרקעות, על לזכויות בנוגע לגיטימציה לצורך הריקה״ הארץ של ״מיתוס
 לנשארים. גולים בין עימות של השתקפות אלו בנבואות ואין והיבדלות קודש״ ״זרע

השיבה. לפני הארץ טיהור של הרעיון את משרת הריקה״ ״הארץ מוטיב
 מבני למיעוט אפשרו ולא הארץ של האתני בהרכב לשינוי גרמו ההמוניות ההגליות

 והן בישראל הן לאומית מדינית במתכונת והתארגנות התאוששות ויהודה ישראל
 האוכלוסייה של האתני בפסיפס שינוי גרמה האשורים של הדו־סטרית ההגליה ביהודה.

 ישראל ממלכת של האתני־הלאומי־הדתי הייחוד נמחק לשעבר. ישראל בממלכת
 המלחמה, בעקבות שנהרסו יישובים בשיקום כרוכה הייתה הדו־סטרית ההגליה לשעבר.

 לאמור: ביהודה העם דברי את מצטט ירמיהו יהודה, לארץ אשר היישובים. כל לא אבל
 ומאין אדם מאין הנשמות ירושלים ובחוצות יהודה בערי ובהמה אדם מאין הוא ״חרב
 החורבות יושבי ועל החרבים ישראל הרי על מדבר ויחזקאל (,10 בהמה״)לג ומאין יושב

 כגון לאמירות מקום אין (.14 לשממה)ז החמדה ארץ את הפכו הגויים זכריה לפי (.24 )לג
 במסלולם החיים נמשכו ובירושלים ביהודה באמת אם ובגולה ביהודה קהל לפני אלו

 הגליות על המספרים הכתובים וסופרים. נביאים כוהנים, מוסדות, הנהגה, עם הרגיל,
 שמעטים מסר מעבירים מגזימים, ואף במספרים מדייקים אינם הם אם גם מיהודה,

 ;25 כה )מל״ב בלבד אנשים עשרה עם למצפה בא נתניה בן ישמעאל ביהודה. נשארו
ד  עמו. היו אשר הכשדים ואת היהודים ואת גדליהו את הכו הם זה קטן ובכוח (,1 מא י

ם״)יד ״בשמונה עמון אל חזר ישמעאל שי  אלא היו לא החיילים״ ״שרי (.15 מא אנ
,35יהודה. ממלכת צבא של האחרונים שרידיו לוחמים, של קטנות קבוצות

 )בעיקר היישובים הידלדלות ועל בגליל שיממון על מצביע הארכיאולוגי המחקר
 מגידו, שומרון, כמו ערים, שוקמו ,36ביהודה. כך ואחר בישראל התושבים ומספר הערים(

 אשור, מסעות בעקבות שחרבו רחוב, תל כמו רבים, גדולים יישובים אבל ודותן, דאר
קץ שהביא רק לא הכשדית בבל בידי יהודה ממלכת כיבוש ,37רבים. דורות חרבים נשארו

.128 עט׳ ירושלימ, ליפשיץ, 135
 בתודעת נתפס שהדבר כפי המלחמה בעקבות החקלאית הפריפריה וחורבן ערים הרס על 136

.SAA X, 112: 8-11 למשל ראו ההיא בעת התושבים
 הרציפות בין ניגוד על מצביע ,502-501 עמ׳ (,77 הע׳ פאוסט)לעיל, .51-50 ׳עמ ״פער״, שטרן, 137

 ח המאה מסוף שומרון הרי מורדות של המערבי בחלק וחוות( )כפרים החקלאית היישובית
 של הרציפות ואי (tabula rasa לא טוטאלי)אבל כמעט חורבן לבין ההלניסטית התקופה ועד

ביהודה. הכפרי היישוב
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 המערך את כליל מוטט גם אלא בראשה, דוד מבית מלך עם פוליטית כישות יהודה על
החברתי. והמבנה הכלכלי

 הנאו־בבלית התקופה מן בנימין ובארץ ביהודה והאפיגרפיים הארכיאולוגיים הנתונים
 בארץ יישובים של קיומם להמשך בנוגע הן המקרא מן העולה התמונה את מחזקים
 ירושלים את שפקד הכבד החורבן בדבר והן ועוד, גבעון בית־אל, מצפה, כמו בנימין,

 היישובים שמספר כך על מצביע הארכיאולוגי הממצא ביהודה. אחרים רבים ויישובים
 ממספרם ואף הנאו־בבלית בתקופה ממספרם בהרבה גדול היה החורבן ערב ביהודה

 של ״ארכיאולוגיה היא הנאו־בבלית התקופה של הארכיאולוגיה 138הפרסית. בתקופה
 מצביעה זו עובדה 139(.23 ו ירחמו״)יד ולא הוא ״אכזרי אויב מידי וכפרים ערים הרס״

 )ראו וכפריה יהודה מערי המונית הגליה ועל ובמגפה( ברעב )בחרב, ומוות חורבן על
ד  הימים דברי ספר וגם מלכים ספר גם הקרובה. וסביבתה מירושלים רק ולא (,2 מד י

 גורל השדה. מיישובי הגליות על אמירות אין ולכן ובתושביה בירושלים מתרכזים
 וצבאות הבבלים בידי חרבה היא שגם אשור, ארץ מגורל שונה היה לא יהודה ארץ
 משמעותי לא מספר הקיפה ההגליה אבל חרבו החשובות הערים שאמנם הטענה 140מדי.

החקלאית בפריפריה הרבים היישובים וכי הגליה(, הייתה בכלל דמוגרפית)אם מבחינה

 3,000כ־ ירושלים באזור היו הפרסית שבתקופה מעריך ,363-365 עמ׳ ״דמוגראפיה״, ליפשיץ, 138
 שחלק נראה ״ירושלמים״? 22,000כ־ נעלמו לאן החורבן. ערב נפש 25,000כ־ לעומת נפש
החורבן ערב מנתה יהודה ממלכת שאוכלוסיית מעריך ,304 עמ׳ ירושליבו, ליפשיץ, גלו. ניכר

 התרכזו הנשארים כשרוב נפש 40,000 מנתה יהודה״ ״פחוות הבבלית ובתקופה נפש, 110,000
 של האומדנים מרעב?(. מתו )נהרגו? נפש 70,000 נעלמו לאן לחם. בית ובסביבות בבנימין

 סמך על וזאת לפסה״נ, ה במאה 20,000ל־ 10,000 בין נעים תגי, קסלר, ושל יהור, קרטר,
 הרגיל למסלולם במהרה חזרו ובבנימין ביהודה החיים האם הארכיאולוגיים. הממצאים דלות

 חזרה ירושלים וכיצד פסקו? העירוניים שהחיים למרות ועוד( סופרים כוהנים, נביאים, )עם
 משמעות חסר היה ציוך׳ ״שיבת של האירוע אכן אם בחשיבותה, ירדה ומצפה הקודם למעמדה

 עמ׳ שם, )ליפשיץ, נמשך? האוכלוסייה הידלדלות ותהליך וחברתית, כלכלית דמוגרפית,
305.)

 על המצביע ,112,83-82 עמ׳ אימפריה, ונדרהופט, ״כפרי״. פאוסט, (;81 הע׳ )לעיל, סטאגר 139
 בידי תמנה( )כמו וסביבתה בשפלה ויישובים ועקרון( אשקלון )כמו הפלשתיות הערים הרס

 הטריטוריות של כלכלי ניצול של שיטתית מדיניות נקטו שלא (,20 כה יר׳ )ראו הבבלים
 והאסטרטגית הכלכלית החשיבות על שעמדה מדיניות האשורית, למדיניות בניגוד הכבושות

 A. Fantalkin, גם סבור כך פיניקיה(. וערי פלשת וכנועות)כמו כבושות טריטוריות של הרבה
245-261 .TelAviv31 (2005), pp, המצב לעומת הבבלים בידי השפלה הרס על המצביע 

 ויוצא מיוחד ״היה לא אשקלון של גורלה כן על הנאו־אשורית. בתקופה השפלה ערי של הטוב
 את לשקם התכוונו או שיקמו שהבבלים עדויות אין .64 עמ׳ ירושלים, ליפשיץ, כטענת דופן״

האפשר. ככל מהר השפלה יישובי
 “It is difficult to :164 בעמ׳ ושם ובנותיהן. הגדולות אשור ערי חורבן על ״אשור״, קרטיס, 140

exaggerate the intensity of this destruction and few if any sites and buildings seem 
to have escaped unscatched. חורבנה לאחר אשור בארץ מחדש ההתיישבות היקף להערכתו 

האמת. מן רחוקות אינן חורבות לתל שהפכה אשור ארץ על האמירות וכי משמעותי, היה לא
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 בחומר ולא ביהודה הארכיאולוגי בממצא לא ביסוס לה אין חרבו, לא וחוות( )כפרים
 ממצאים שם. והתיישבו הכפרים אל נמלטו הערים מן שתושבים ידיעות אין 14,הכתוב.

 יישובים חורבן רק לא מגלים ציון לשיבת הבית חורבן שבין הזמן מפרק ארכיאולוגיים
 ״הבית של ובמבנה הקבורה במסורת שינויים על מצביעים גם אלא וכפריים עירוניים

 רק וכי ביהודה תרבותית המשכיות בדבר הטענה את סותרת זו תופעה הישראלי״.
142כרגיל. נמשכו והחיים לגולה הלכו מאוד מעטים

ד ;12 כב )מל״ב וליוגבים״ ״לכרמים הארץ״ ״מדלת השאיר שנבוזראדן נאמר  לט י
 אינו המדויק שפירושו מונח - יוגבים גפנים; או זיתים למטעי מכוון כורמים (.16 נב ;10

 שלא העובדה מחדל״. ״בררת בבחינת הוא אדמה, עובדי באיכרים, שמדובר והפירוש ברור
 לפרש ונראה דרשני; אומרת ועוד( 10 כו דה״ב ;5 סא יש׳ ;11 א יואל ״אכרים״)השוו נאמר

 בזרעים מחסור סבלו והנשארים השדות של גדול חורבן היה לגולה, יצאו רבים שאיכרים
 בבל בארץ נרחבים חרבים אזורים לשקם רבים לאיכרים נזקקו הבבלים עבודה. ובבהמות

 לפחות נמנע, וכך דו־סטרית הגליה של שיטתית מדיניות נקטו לא הכשדים ביהודה(. )ולא
 מירושלים השטח בכל יהודה ארץ של האתני בהרכב משמעותי שינוי בבל, שלטון בתקופת

 מיושביה נתרוקנה לא יהודה אמנם ולכיש. ממרשה מערבה ועד המלח ים ומחוף צור בית ועד
 מוסדות ללא עירוניים, חיים ללא כפר, יושבי אוכלוסין, דלת הייתה אבל הגלות״, ב״תקופת
 ספרות יצירות צומחות שמהם חברתיים מחוגים וריקה וזבח מקדש ללא פנימיים ארגוניים
והרוחנית. החומרית בתרבותה דלה ארץ - הכלכלה גלגלי את המניעים והם לסוגיהן,

 היות יהודה בארץ להתיישב שרצה מי לכל ובתים אדמות לחלק יכול היה גדליהו
 מכל תושבים גם אלא מהפריפריה, אצולה ושל ירושלמים של קומץ רק לא מהארץ שגלו
 והיגיון טעם היה לא שכן שומרון, לפחוות הכבושה יהודה את סיפחו הבבלים ואתר. אתר

 של והאזרחי( הצבאי למנהל הנוגע בכל בכך הכרוך כל )עם עצמה בפני פחווה ליצירת
 ארץ שיקום של מדיניות נקטו לא וגם ודלילה, דלה אוכלוסייה עם הרוס ארץ חבל

הפרסית בתקופה והן הנאו־בבלית בתקופה הן במספרה קטנה אוכלוסייה 143כבושה.

 “It seems that, if there was לפיה ,364 עמ׳ ״דמוגראפיה״, ליפשיץ, של הטענה למשל ראו 141
”such an exile, it was limited and demographically insignificant, ירושלים, ליפשיץ, וכן

 של הדמוגרפיות מסקנותיו את מגדיר ,14 עמ׳ ״ארכיאולוגיה״, פינקלשטיין, .407,291 עמ׳
.“untenable” ז( ׳ב)נהמ בעז׳ לרשימה בנוגע ליפשיץ

 הגורר במשבר חברות בדבר J.A. Tainter של מאמרו אל הפניה ושם פאוסט,״שינויים״ 142
 לפי האופל״. ב״תקופת תרבותית ושקיעה נסיגה יחד, גם והכפרי העירוני היישוב הידלדלות

 של מנהלי במרכז ומדובר נפש, 500-400 מנתה הנאו־בבלית בתקופה מצפה אוכלוסיית זורן,
 הנאו־ בתקופה ובבנימין ביהודה היישוב דלות על מלמד הדבר יהודה. בארץ הבבלי השלטון
 J.R. Zorn, “Estimating the Population of Ancient Settlements: Methods, בבלית.
31-48 .Problems, Solution and a Case Study”, BASOR 395 (1994), pp

 גם לשומרון. סופחה שיהודה לדעתו כנימוק ,330 עמ׳ ״שומרון״, אלט, שמביא הסיבות אחת 143
בארץ־ישראל הנאו־בבלית התקופה מן נאו־בבליות כתובות נמצאו לא היום שעד העובדה
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 למסקנה מסייעת ההלניסטית ובתקופה ב׳ הברזל בתקופת האוכלוסייה לגודל ביחס
והבבלים. האשורים בידי גדולים במספרים הגליות שהיו

 משבי העולים המדינה כ״בני יהודה תושבי את המציגה ז( )=נחמ׳ ב בעז׳ הרשימה
 ליהודה, מבבל שונות עליות המצרפת עריכה של מוצר היא ז(, נחמ׳ ב; >עז׳ הגולה״

 יהוד בפחוות שונים בזמנים מפקדים של רשימות וכן כורש, מימי היא שבהן שהראשונה
 אונו־חדיד בבקעת בבנימין ביהודה, שישבו יהוד מדינת תושבי כלל את וכוללת הפרסית
 בראשונה העולים את מונה היא אין אחרות, במילים ,44וסנאה(. הירדן)יריחו ובבקעת

 הנשארים, מצאצאי ואלה שעלו אלה היהודים, כלל את אלא (5 ז בלבד)נחמ׳ כורש מימי
 כולם אידיאולוגיות, ומסיבות המחבר/העורך, בעיני לגולה. הלכו שלא מספר״, ״מתי

145הגולה״. משבי ״העולים
 בעקבות הפרסית, התקופה בראשית נוצרו ולהתחדשות חלקי לשיקום התנאים

הראשון בשלב משתנה היישובית התמונה 146השני. המקדש בית ובניית כורש הכרזת

 לשמש יכולה הפרסית( התקופה ומן נאו־אשוריות כתובות )לעומת בפרט וביהודה בכלל
 W. Horowits & T. Oshima,ראו לפחווה. יהודה את ארגנו לא שהבבלים מסייעת ראיה

23-24 .Cuneiform in Canaan, Jerusalem 2006, pp.
.109 הע׳ ולעיל 184-182 ׳עמ ירושלים, ליפשיץ, ראה ז< ב)נחמיה בעז׳ היישובים רשימת על 144
 הגולים מספר לאומדן בסיס לשמש יכולה הרשימה אין זה במקרה .112 עמ׳ וארץ״, ״עם יפת, 145

 בפחווה האוכלוסייה לגודל בנוגע והמנוגדים השונים האומדנים על סקירה העולים. ולמספר
 10,850 לבין )ויינברג( 200,000 בין נעים המספרים ושם 96-90 עמ׳ תגי, קסלר, ראו הפרסית
 לאחר 20,560ל־ והגיעה וגדלה הלכה וזו הפרסית, התקופה של הראשון הזמן בפרק )קרטר,

 פינקלשטיין־ לדעת ;10 ״שיבה״,עמ׳ בקינג, תושבים(; 3,000כ־ היו ובירושלים לפסה״נ, 450
על עלתה לא החמישית במאה יהוד פחוות אוכלוסיית ,300 ׳עמ (,72 הע׳ סילברמן)לעיל,

 האוכלוסייה לגודל בהשוואה 30%כ־ היו יהוד שבפחוות סבור גלות, קיפר, נפש. 30,000
 ליפשיץ, בעלמא. אומדנים אלא כאן ואין (.87-73 >עמ׳ יהודה ממלכת של האחרונות בשנותיה
 עולה שהיא כפי הגיאוגרפית־היסטורית התמונה בין אי־התאמה מוצא ,193 ׳עמ ירושלים,
 ״ספק ולכן הארכיאולוגי, הממצא סמך על הדמוגרפית התמונה לבין הגולה״ ״שבי מרשימת

סבירה״. היסטורית גיאוגרפית תמונה עליה לבסס אפשר אם
 לעלות בבבל לגולים אפשרות מתן של הזכרה אין (5-3 ו כורש)עז׳ הכרזת של הארמית בגרסה 146

 ופרטים המקדש את לבנות ההרשאה עניין רק אלא (,1 ב לעירו״)עז׳ איש ויהודה ״לירושלים
 מתי של עלייה היותר לכל או ״מיתוס״ זה ציון״ ש״שיבת לטענה הפתח נפתח מכאן טכניים.

 כך על עמדו כבר אולם יהודה. בפחוות הדימוגרפי המצב על השפעה לה הייתה שלא מספר
 הצהרה ולא הפרסית לפקידות המיועדת ״דיכרונה״)מזכר( היא הארמית שהגרסה חוקרים
 על .163-162 ׳עמ הנזקרא, עולם עורא, בתוך: קוכמן, מ׳ ראו הגולים. אל המופנית חגיגית
״מקדש״, יפת ראו במחקר השונות הדעות ועל והארמית( )העברית התעודות שתי בין הזיקה

 העלייה את מזכירה שאינה (5-3 ו )עז׳ ההכרזה של הארמית הגרסה יפת לדעת .361-356 עמ׳
 מאוחר עיבוד אלא אינה (4-2 א >עז׳ בעברית ההכרזה ואילו כורש מידי אותנטית תעודה היא

 ירושלים. ואת המקדש את ששיקמו והם ״ישראל״ הם הגולה ששבי התפיסה על המושתת
 (.364 עמ׳ >שם, בירושלים״ המקדש בית את ולשקם לחזור יהודה לאנשי רישיון ״העניק כורש
 קטעי של פרשנות על ומסתמך מלאכותי הוא הבנייה מן העלייה את לנתק שהניסיון לי נראה

ניצחו המלאכה על הכללי. ההיסטורי הרקע ומן ההקשר מן התעלמות תוך ופסוקים טקסטים
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 וסביבותיה בירושלים מזערית דמוגרפית התאוששות ניכרת הפרסית. התקופה של
 התקופה בראשית היישובים מספר אמנם 147בבנימין. הפוך משמעותי תהליך לעומת

 גדול אבל יהודה, ממלכת של האחרונות בשנותיה היישובים ממספר קטן היה הפרסית
 ליהודה מבבל בעליות נעוץ חלקי הסבר הנאו־בבלית. בתקופה היישובים ממספר

 חלקי שיקום 148לירושלים. ממצפה הפחווה מרכז והעברת הפרסית התקופה בראשית
 בארץ שונים ממקומות תושבים לוודאי קרוב אליה משכו כבירה ומעמדה ירושלים של

 הכפר אל העיר מן הכלכליים החיים של הכובד מרכז עבר הפרסית בתקופה יהודה.
 מקצת של חלקי ושיקום הנאו־בבלית בתקופה העירוניים החיים של החורבן בעקבות

 המדיניות לבין אחד מצד הפרסית והמדיניות האשורית המדיניות בין ההבדל הערים. מן
 בתקופת ביהודה והתרבותי היישובי לפער ההסבר הוא האחר מהצד הבבלית־כשדית

לפסה״נ<. 538-586)הגלות
 ״הפחות את גם המזכיר ונחמיה, זרובבל )ששבצר, במקרא חד־משמעיות עדויות יש

 מן רק כפחווה יהודה על האפיגרפי ובחומר (15 ה ׳נחמ לפני״, אשר הראשונים
 ביהודה היו שלא כאמור, היא, והסיבה הבבלית, התקופה מן ולא הפרסית התקופה

 מצד עניין חוסר פחווה, לקיים כדי מתאימים וכלכליים חברתיים דמוגרפיים, תנאים
נותקה יהודה ,49שומרון. לפחוות סופחה והארץ יהודה, ארץ כלכלת את לשקם הבבלים

 ויליאמסון, שונות. ראות מנקודות זו את זו משלימות כאמור, והתעודות, מבבל, שעלו מנהיגים
 ההדוק הקשר על המקדש. לבנין לירושלים השיבה בין הקשר את מדגיש ,7 ׳עמ וגהנזיה, עזרא

 הדורות ולאורך ראשון בית מחורבן גלויות לקיבוץ התקווה עם המקדש בית לשיקום הערגה של
 חנוכה?״, ״מאי פלוסר, ד ראו התפוצות״ לבין הקודש עיר ירושלים ״בין לאחדות כביטוי
 מ׳ של ]לזכרו והרונזי ההלניסטי בעולם היהורים )עורכים(, ואחרים אופנהיימר א׳ בתוך:

 ראו למולדת לחזור לגולים הרשאה לתת הפרסי האינטרס על .75 ׳עמ תשנ״ו, ירושלים שטרן[,
״כורש״. תדמור ראו כורש״ ״גליל על .183-177 ׳עמ ונזלך, כוהן פריד,

 בבנימין היישובית הירידה תהליך אם לדעת אפשר אי הארכיאולוגי הממצא מן .86 הע׳ לעיל, 147
זה. תאריך לאחר מיד או לפסה״נ 538 לפני החל פול( אל וגבעה/תל בית־אל )כמו

 היישובים מן מעט רק חשפה הארכיאולוגיה מדוע מסביר ,462-461 עמ׳ ארכיאולוגיה, שטרן, 148
 היישובית המציאות את משקף הארכיאולוגי הממצא אין ולכן הפרסית, בתקופה שהתקיימו

 בבעיות והנשארים, העולים יהודה, אנשי נתקלו ציון שיבת בתקופת זאת, עם ההיא. בתקופה
 בעקבות הולך ליפשיץ .356-351 ׳עמ ״מקדש״, יפת, ראו השכנים. מלחץ וסבלו כלכליות
 המאה באמצע רק יהוד פחוות (birâ /birtâ)לבירת הפכה שירושלים הסבורים אחדים פרשנים

 O.ראו נחמיה. ועד גדליהו מימי הפחווה בירת שהייתה מצפה במקום נחמיה(, לפסה״נ)ימי ה
Lipschits, “Achaemenid Imperial Policy, Setdement Processes in Palestine, and the 

”.Status of Jerusalem in the Middle of the Fifth Century B.C.E :ליפשיץ־אומינג, בתוך
 במצפה שנמצאו ״יהוד״ טביעות הפרסי. למנהל מרכז שימשה רחל רמת לדעתו, .340 עמ׳ פרם,
הפרסית. התקופה מן כולן

 ״מעבר״, ונדרהופט, למשל ראו ״שומרון״. אלט, בעקבות רבים חוקרים מחזיקים זו בדעה 149
 הפחוות מן כמה הנאו־בבלית. בתקופה הפוכה מגמה מציין ונדרהופט 232-.231,229-227 עמ׳

 את ארגנו שהבבלים סבורים אחדים חוקרים לעומתם, כממלכות. למעמדן חזרו האשוריות
;43-41 ׳עמ הריקה, הארץ ברסטד, למשל ראו הפחווה. מושל היה גדליהו וכי לפחווה יהודה
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 ואורגנה מבבל, הראשונות העליות עם הפרסית, התקופה בראשית רק שומרון מפהוות
 הארכיאולוגיים הממצאים החמישית. הסטראפיה בתוך מינהלית כיחידה יהוד כפחוות

 דמוגרפי תהליך על מלמדים יהודה ובשפלת לחברון שמדרום הנרחב בחבל והאפיגרפיים
 וערביים. אדומיים יסודות של וחדירה מיהודאים/יהודים החבל התרוקנות שעיקרו
 במאות צור. לבית שמדרום החבל כשם אידומיאה השם בהופעת הוא לכך הביטוי

 ד המאה מן )הדרומי( אל־פ׳ארעה ותל שבע באר בחבל שנתגלו הארמיים המסמכים
 אמנם הזה. בחבל הפרסית בתקופה יהודים של למציאותם עדויות אין כמעט לפסה״נ
 הגלות בתקופת נתעצם אבל יהודה, ממלכת של האחרונות בשנותיה כבר החל התהליך
 שביצעו יהודאים של ההמונית ההגליה - לכך הסיבה 150הפרסית. התקופה ובמרוצת
 לפסה״ג 538-587/6 בשנים יהודה בארץ שנשאר וחלש קטן ומיעוט הבבלים,

 מגמתית כתוספת במקרא כתוב או עדות או ידיעה לבטל )ובצדק( אפשר אכן
 קריטית, מאסה מהוות לעיל שהובאו והרוממות הכתובות העדויות כל אבל ומאוחרת,
 של המדויק המספר מסיבית. הגליה של היסטורית מציאות לטובת הכף את המכריעה

 הגלות״ ו״תקופת ההגליות קובע. ואינו ידוע אינו מבבל העולים של כך ואחר הגולים
 מקומן את זמנן, את לקבוע שאפשר עובדות הן מיתי; עבר ולא היסטורית מציאות הן

 והרוחנית החומרית בתרבות הפער הקדום. המזרח של ההיסטוריה במסגרת רקען ואת
 מספר עם צור לבית לחם בית בין קטן שטח ואולי בנימין ארץ את יהודה)להוציא בארץ

 שאין בכך מתבטא לפסה״נ 538ל־ 586 שבין הזמן בפרק קטנים( יישובים של מאוד קטן
 הנהגה של לקיומה מפורשת עדות ואין מלוכה אין אין. פחווה ואפילו מדינה/ממלכה,

 היו בערים והרי ציבור, מבני של שרידים ואין ערים אין גדליהו. רצח לאחר ביהודה
 נביאים ואין כוהנים סגל עם מקדש אין והתרבותי. הכלכלי הפוליטי, הכוח מקורות

 ספרותיות יצירות ואין 151בנימין(, מארץ )בשונה אפיגרפיים ממצאים אין (.9 ב )איכה
 )להוציא הגלות בתקופת ביהודה שנכתבו בוודאות לקבוע שאפשר והיסטוריוגרפיות

 ״בני וחמשת יהודה״ ״מלך בבבל)יהויכין היו המלוכה נציגי 152איכה(. מגילת את אולי
 הגולה״(. )״זקני הגולים לקהילת נציגות ויש וזרובבל(, פדיה שאלתיאל, יהודה״, מלך

 הגיחון מעיין ליד ולא ישוע( יהוצדק, בבל״)שריה, נהרות ״על ישבו והלוויה הכהונה
(15 ג כבר)יה׳ נהר על אשר בתל־אביב ישב יחזקאל לבבל. עברה הנבואה הבית. ובהר

 גדליהו, על תקופה. הנ״ל, בוקרש; מידלמאס, קודמת; לספרות הפניה ושם ״ששבצר״, נאמן,
 סבור ליפשיץ .118-106 ׳עמ ירושלים, ליפשיץ, אצל והספרות הסקירה ראו ותפקידו משפחתו
(.118-114 ׳עמ >שם, ירושלים על המצור בימי כבר יהודה של לפחה מונה שגדליהו

.79 עמ׳ לו)תשס״ח, קרנזוגיות אידומיאה״, של ״ראשיתה הנ״ל, ״שינויים״; אפעל 150
.294-292 עמ׳ (,96 הע׳ למייד)לעיל, ראו בנימין בארץ האפיגרפיים הממצאים על 151
 הצליחו כיצד פליאה מביעים שפינקלשטיין־סילברמן עד גדולים כך כל היו והשממה החורבן 152

 עמ׳ ,72 הע׳ יהודה)לעיל, ממלכת את שפקד והכבד הנורא האסון לאחר לשרוד ודתו ישראל עם
 (75%)יהודה אוכלוסיית של המכריע הרוב טוענים, שהם כפי אם, ברורה אינה פליאתם (.289

(.24 לג בחורבות)יח׳ שישבו מעט מתי נשארו אכן אם לתמיהה מקום יש בארץ. נשאר
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 כובס שדה למסילת הסמוכה העליונה הבריכה בתעלת או בירושלים אשר במשנה ולא
 אבל בגולה נולדו וזכריה שחגי אפשר בבל. בגולת ניבא ישעיהו)השני( (.3 ז יש׳ )השוו
 לפסה״נ, 520 שנת עד שתקו מדוע ביהודה נולדו לו ציון. שיבת לאחר ביהודה ניבאו

 נשתמרו מדוע ברור לא כורש הכרזת לפני ביהודה הנבואית פעילותם את החלו ואם
 והיצירה ההגליה, עם לבבל עברו הרוח נכסי לפסה״ט. 520) דריוש מימי נבואות רק

 רוב לדעת ונערכה נמשכה הדויטרונומיסטית״( ״ההיסטוריה )כמו ההיסטוריוגרפית
 אין זאת, עם ואיכותית. כמותית מבחינה משמעותית הייתה ההגליה בבבל. החוקרים

 ההגליה בעקבות נחלקה היהודאית החברה כאילו העילית, לשכבת ההגליה את לצמצם
 הרוב, ואילו בגולה, ישבה במספר הקטנה העילית שכבת - חברתיות קבוצות לשתי
 בארץ ונשארו היהודאית החברה שכבות מכל גלו ביהודה. נשארו הארץ״, עם ״דלת
 בן אחיקם בן גדליהו משפחת )כמו המיוחסות המשפחות מן מאוד( קטן )אמנם חלק
 הקצונה מן בבבל, במרד כנראה תמכו שלא (,8 מ ביר׳ המנויות נוספות ומשפחות שפן

 של רבות בנבואות טעם אין ועוד, הארץ״. עם ״מדלת וכן החילים״, ״שרי הבכירה
 ורק בארץ נשאר הרוב באמת אם וביהודה בבבל היהודים בקרב והשתמרותן גאולה
 ממפרשי הרוח את מוציאים הללו והשיקולים הטיעונים כל לגולה. יצא מבוטל מיעוט
 המיתולוגיה של הדגם על־פי היה, מיתוס אלא גאולה( )ולא גלות הייתה שלא הטענה

 רק שלפיה הסברה בכלל(. גלו)אם מעט מתי רק וכי וקיץ, חורף ותחייה, מוות בדבר
תרבותית רציפות עם כרגיל החיים התנהלו וביהודה גלו וסביבתה מירושלים מעטים

153מיתוס. אלא אינה - ורוחנית חומרית -
 ההגליה שיטת מתוך צמחה לסוגיה, המקראית בספרות וכמטפורה כמוטיב הגלות

 ישראל את שפקדו הגליות של היסטורית מציאות ומתוך ההיא בעת האימפריות של
 תודעה על מעיד הגלות מוטיב 154בגלות״. ארוכה ישיבה ושל לפסה׳׳נ ח המאה מן ויהודה

 ב״היסטוריה )בעיקר המקראית ההיסטוריוגרפיה על חותמה את שהטביעה גלות של
המסיביות ההגליות ודעות. אמונות של מערכת על המושתתת הדויטרונומיסטית״(

 גם זו בתקופה והאוכלוסין היישובים במספר הדרסטית הירידה על 46 ׳עמ ״כפרי״, פאוסט, ראו 153
 יהודיא״ ״פחת עם יחד נזכרים 14,8-7 ו בעז׳ היהודים( יהודיא״)זקני ״שבי הכפרית. בפריפריה

 הזקנים מוסד של קיומו על זו מהזכרה ללמוד אין כן ועל הפרסית, בתקופה (14 א חגי הרובבל,
הנאו־בבלית. בתקופה ביהודה

 מרגע ישראל תולדות על מעיב הגלות ״צל :19,17 עמ׳ ביוגרפיה, פרדס, א׳ ״גלות״; טלמון, 154
 עבר... לכל לפוץ להתפזר, נועד הוא למעשה, הלכה מופיע אברהם שזרע לפני עוד הורתו.
 בדעה מצדד ״הגליה״, קרול, פתיחה״. נקודת אלא הסיפור, סוף איננה הנראה, כפי הגלות,

 מגן האדם גירוש מסיפור כבר במקרא שליט הגלות היסטורית( ממציאות )להבדיל שמוטיב
 ישראל הגליית על המקראית המסורת וגם ובאגדה במיתוס הגובל ספרותי מוטיב זהו העדן.

 שליט יסוד הוא והשיבה הגלות שמוטיב סבור 221 עמ׳ ״גולה״, נוזנר, מיתוס. היא לבבל ויהודה
 כגלות. במקרא נתפסת אינה במצרים והשהייה האבות של שהנדידה נעיר הזמנים. בכל ביהדות
אטיולוגי. סיפור אלא חטא על עונש אינה יא( בבל)בר׳ מגדל בסיפור ההפצה
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 ותו מיתוס אינן והנאו־בבלית הנאו־אשורית בתקופות בגלות והישיבה מארץ־ישראל
 הפרסית התקופה מן מיתוגרפים ושל תיאולוגים של בדמיונם וטבוע במוחם המנקר לא
 המהלכות )״מיתוסים״( עם אגדות מרובות העמים בספרות אכן ההלניסטית־רומית. או

 התנחלות, כיבוש, נדודים/הגירה, ובכללם וקורותיהם, מוצאם על שונים עמים בקרב
 זהות של התודעה את להעמיק או להקנות במגמה זאת וכל שפל, ותקופות זוהר תקופות

 התנחלות על המקרא שסיפורי חותכת הוכחה בכך אין ואולם ותרבותית. אתנית־לאומית
 הם ושיבה הגליה על או ושלמה דוד תקופת על ״ישראל״, בשם שנודעו שבטים של

155לא. ותו מיתוסים

J. Hutchinson, The Dynamics 155 ראו שונים עמים אצל במיתוסים( )המוגדרות עם אגדות על
of Cultural Nationalism, London 1987, pp. 123-138, 196-201





שני פרק

במסופוטמיה ומיהודה מישראל גולים איתור

מבוא

 רבות, תעודות נמצאו לפסה״נ הראשון האלף של הראשונה המחצית של ובבבל באשור
 מהן הממלכתי, המנהל של ומכתבים רשימות מהן ממלכתיות. ושאינן ממלכתיות

 שמות, אלפי יש אלו במסמכים ושטרות. מכירה חוזי בעיקר וכלכליים, משפטיים מסמכים
 אנשים אלו במסמכים לזהות אפשר כיצד שמיים־מערביים. ושאינם שמיים־מערביים

 צאצאיהם( )או גולים כלומר במוצאם, ישראלים שהם וסביבתה במסופוטמיה היושבים
 הבעיה יהודה? מממלכת צאצאיהם( )או גולים כלומר יהודאים, או ישראל, מממלכת

 לצד ״ישראלי״ הכינוי מופיע לא לגולים נגיעה להן שיש שבתעודות העובדה מן נובעת
 מלך ליהויכין בקשר התעודות להוציא "יהודאי", לא וכן בתעודה הנזכר הפרטי השם

 של תוספת עם בא הפרטי השם לעתים אולם הפרטי, השם רק מופיע לרוב 1יהודה.
 לעתים ורק התפקיד, או המקצוע, או אלמוני״(, פלוני של האדון)״העבד או האב שם

 מישראל גולים של האיתור מלאכת לפיכך הגיאוגרפי(. או )האתני המוצא צוין רחוקות
 אחדים בקריטריונים להסתייע נדרשת והנאו־בבלית הנאו־אשורית בתקופה ומיהודה

בתעודה. הנזכר האיש של האתני המוצא זיהוי לשם

התיאופורי הרכיב - הפרטי השם .1

 האמצעי הוא הפרטי העצם שם היום, בידנו המצוי ההוא הזמן בן החומר של טיבו בשל
 בכתובות. הנזכרים האנשים של האתנית־הלאומית שייכותם לקביעת והראשי העיקרי

 לאומית אתנית, לזהות החשובים והסימנים הסמלים אחד הוא השם שכן מקרה, זה ואין
במחקרים ומופעל הופעל אובייקטיבית, עדות שהוא האונומסטי, הקריטריון 2דתית. או

להלן. וראו יהודאים עוד נזכרו יהויכין עם ״יהויכין״. ויידנר, 1
H.R. Isaacs, aBasic Group Identity: The Idols of the ;15 עמ' "אשור", פריים, ראו 2

[85]
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 ולאו והחברות, התקופות כל ולגבי האיש, של דתו( האתני)או למוצאו זיהוי כסימן
3בלבד. גולים לגבי דווקא

 )רכיב כינויה או אלוהות משם כלל בדרך מורכבים השמיים־מערביים השמות
 ישראל בני בקרב הפרטיים השמות מן מכריע חלק פועלי. או שמני ומיסוד תיאופורי(

 בתחילת אם ישראל, אלוהי של משם כלומר 4תיאופורי, מיסוד מורכב היה העתיקה בעת
 רכיבים אחיהו)וכן יהואח, נדביהו; יהונדב, אחזיהו; ליהואחז, בדומה בסופו, או השם

 )אשורי(, לאשורבניפל בדומה אחרים עמים לגבי כך ״אל״(; כמו אחרים תיאופוריים
 מלכמאור )פיניקי(, אשמנעזר )ארמים(, ובן־הדד הדדעזר מרודך־בלאדן)בבלי־כשדי(,

 של תיאופוריים רכיבים עם שמות לגבי וכך קוסגבד)אדומי(; כמושנתן)מואבי(, )עמוני(,
 5וכדומה. בגא( מיתרא, איראנית)כמו אפיס(, איסיס, אמון, הודוס, מצרית)כמו אלוהות
 את המקרים, ברוב משקף, פרטיים בשמות התיאופורי שהרכיב היא הבסיסית ההנחה

 רכיב שבהם הכלל מן יוצאים יש זאת, עם מוצאם. ואת השמות נושאי של אמונתם
להלן(. אחרת)ראו אלא דתית אינה סיבתו מסוים תיאופורי
 הוא 6יהודאים של או ישראלים של פרטיים עצם בשמות המובהק התיאופורי הרכיב

 אלוהי של שמו הוא המפורש השם ״יהוה״(. המפורש השם של קיצור יו)צורות יה, יהו,
ובמקומות בסוריה אחרים עמים אצל פולחנו של עקבות למצוא והניסיונות בלבד, ישראל

”Tribes, :הרכיב על ;227-226 ׳עמ מחקרים, תדמור, ;46 ׳עמ אתבוס, גלזר־מויניהן, בתוך 
הישראלית האמונה תולדות על מחקר במסגרת ישראלימ/יהודאי□ של בשמות התיאופורי

.Z. Zevit, The Religions of Ancient Israel, London-New York 2001; G. A. ראו
66 ,47—46 .Klingbeil, Maarav 14, (2007), pp.

 ביבליוגרפיה( צדוק)ראו ר׳ של החשובים מחקריו את מיוחד באופן נזכיר רבים. הם המחקרים 3
 השמיות־ בכתובות הנזכרים אנשים לזיהוי הקריטריונים על קודמת. לספרות הפניות ושם

L.J. ראו זו בסוגיה המחקר ספרות ועל במקרא הנזכרים אנשים עם מערביות־צפוניות
Mykytiuk, Identifying Biblical Persons in Northwest Semitic Inscriptions o f1200-539 

1-56 .B.C.E., Atlanta 2004, pp. האתני המוצא בקביעת הבעייתיות את מציינים החוקרים 
 כעדות האונומסטי בחומר התיאופורי הרכיב על בלבד. האונומסטי הקריטריון בסיס על אדם של

 במגמתיות הטבוע ספרותי לחומר בהשוואה הדת של ומהותה טיבה על לעמידה אובייקטיבית
 J.H. Tigay, Yon Shall Have No Other Gods: Israelite Religion in the ראו ואידיאולוגיה

1986 Light o f Hebrew Inscriptions, Atlanta\ האונומסטיקון - אדם של ״שמו לוין ב״א 
שראלכה, והאמונה״, .207-202 עמ׳ תשנ״ו, ארךי

.609-586 ׳עמ (,2 הע׳ זביט)לעיל ״ארברבזסטיקוך; טיגאי, תיאופררי; פאולר, 4
 ״סולטן דלר, .339 עמ׳ בבל״, ״גולת ביקרמן, ״מיעוטים״; אפעל, ״גולים״; אביגד, למשל ראו 5

.476-473 עמ׳ טפה״,
 לשניהם. ואופייני משותף שהוא התיאופורי היסוד על־פי לישראלי יהודאי בין להבחין קשה 6

 נהגה ״יהו״ הצורה ואילו בישראל מקובלת הייתה ״יו״ שהצורה ההנחה חוקרים על מקובלת
 ישראלי, ממוצא הם לפסה״נ 701 עד אשוריות בתעודות הנזכרים שאלה להניח סביר ביהודה.

 היסוד על יהודאי. ממוצא ואפשר ישראלי ממוצא שהם אפשר מכן לאחר הנזכרים אלה ואילו
 ״שמות״; טרופר, ראו ויהודאים ישראלים של בשמות דומיננטי כיסוד היהויסטי התיאופורי

.115-114 ׳עמ ״ישראל״, מילארד,
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 השם בין פרטיים עצם בשמות המשולש הקשר 7הביקורת. בפני עומדים אינם אחרים
 ביטוי לידי בא העברי והשם יה יו, יהו, התיאופורי הרכיב (,Tetragrammaton)המפורש

 עברי)ראו בשם הנקרא ישראל איש הוא ה״עבד׳ 8יהוה״. עבד ״מקניו בחותם מאלף
 אחרים ובעצמים בחותמות נוכרי. איש שהוא להניח טעם ואין סיבה ואין (21,18 טו דה״א

 היסוד מופיע אחרים ובמקומות במסופוטמיה בארץ־ישראל, שנמצאו שונים מזמנים
 בשטר 9סמכיהו. אחיהו, מקניו, הצליחו, יהוישמע, כמו יהו יה, יו, בצורות התיאופורי

 אדם עד משמש חק־גוזן, מאזור בערך, 700 משנת כנראה (0.3714) ארמית הכתוב חוב
 בלעדיו, או אלוהות עבור מגדיר סימן >עם יהו היסוד מופיע האכדי בכתיב 10יטיגזן. בשם

 ia-u/ü;בצורות הכלל( מן יוצאים )ויש כלל בדרך בנפרד( ולא תיאופורי כרכיב ותמיד
iu-u/û; i-a-ü; iâ/ia-a-u/ü11 נאו־בבליות, או)בתעודות בסופו(, או השם )בראשית /NB

 “The absence of references to a Syrian or Palestinian :1714 ׳עמ "ה", וךדר״טורן, ראו 7
cult of Yahweh outside Israel suggests that the god does not belong to the traditional 

”circle of West Semitic deities. אלוהי של הראשונה הברורה שההזכרה מציין וךדר־טורן 
 יותר קדומים במקורות נזכר זה שאל הסברה וכי מישע במצבת מצויה המפורש בשמו ישראל

 ו־יג יד המאות מן המצריים בטקסטים Yhw^ מעיר הוא זאת ועם מפוקפקת. השערה היא
 סיני, שעיר, עם האל נקשר )במקרא ישראל לאלוהי זיקה יש ולסיני לשאסו בזיקה לפסה״נ

 עג׳רוד בכונתילת ההזכרות לכאן והשוו ,3 ג חב׳ ;2 לג דב׳ ;8-7 סח תה׳ ;4 ה שופ׳ ותימן, פארן
 מן הופיע ישראל שאלוהי קדומה מסורת לרסיסי ראיה היותר, לכל כאן, יש אל־כוש. וחר׳

 לישראל ומיוחד כטיפוסי המפורש השם על והקינים. מדין שבטי של הנדודים באזור הדרום,
.11 הע׳ ולהלן, .27-26 עמ׳ ״ישראל״, גרייבי, (;3 הע׳ טיגאי)לעיל, גם ראו

.59 עמ׳ קררפרס, אביגד־סאס, 8
.86-85 עמ׳ שונזררן, בקינג, נספח; ראו 9

[,22] נספח ;22 ׳עמ ריאספורה, צדוק, ;144 עמ׳ ״לוחות״, ליפינסקי, 10
 M.ראו הכשדים. בכתבי dato) Iao נקרא היהודים של האל Varro הרומי ההיסטוריוגרף לפי 11

.Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, Jerusalem 1976, Vol. I, no 
211-212 .75, pp. הנאו־אשוריים במקורות היהויסטי התיאופורי הרכיב של התעתיקים על 
פרה־הלביסטי, הנ״ל, ;12-7 ׳עמ יהוריבז, צדוק, ראו (LB)והמאוחרים (NB)החדשים והבבליים

 ״שמות״; טרופר, ;19-10 עמ׳ ריאספורה, הנ״ל, ט-י; עמ׳ נזקוררת, הנ״ל, ;591-464 עמ׳
 באונומסטיקון .Ja ,Ya שמתעתקים יש la עבור הסימן את ״ה״. ון־דר־טורן, ״שמות״; ינגר,

לחיות( שמובנו hwy הפועל )מן פועל צורת שזו ia-ah-wi; ia-wi הרכיב מופיע האמורי
M. Streck, “Der Gottesname ‘J ראו תיאופורי. יסוד ולא a h w e ’ und das amuritische

35-46 .Onomastikon”, Welt des Orient 30 (1999), pp. שמו היא עצמה בפני בעיה 
 אחרת ובגרסה ia-ü-bi-’-di נגד מלחמה על מסופר שבכתובותיו ב, סרגון בימי חמת מלך של

ilu-bi-’-d חמת. מלך תועי של בנו יורם לכאן והשוו שונות, דעות הובעו כך ועל חמת, מלך 
 גרייבי, ;166 עמ׳ נזל״ב, כוק־תדמור, ״היסטוריוגרפיה״; זביט, ״חמת״; דאלי, ראו זו בסוגיה

 הכלל מן והיוצא ביותר נדירה תופעה זו מקום מכל ;66-64 בהע׳ ספרות ושם ,26 עמ׳ ״ישראל״
 בקריטריון לשימוש ביחס משמעותית אינה ממנה ההתעלמות כך משום הכלל. על מעיד אינו

 מלך צדקא עבור ״צדקיהו״ הקריאה במסופוטמיה. יהודאים או ישראלים לאיתור האונומסטי
 של המסקנה עלינו מקובלת ״שמות״. ינגר, וראו נכונה, אינה סנחריב בכתובות הנזכר אשקלון

(Ia-ba-a)ג פלאסר תגלת נשות בעניין דאלי של הדעה שלפיה ,298-297 ׳עמ ״סרגוך, ינגר,
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la-(a-)h~u-u/ú, Ia-a-ú; (LB וכן Ia-ku-ú התעתיק שגור בסופו ואילו השם, בראש -ia 
n.(a-)ma ודריוש א ארתהשסתא לפסה״ב)ימי ה המאה מן מניפור מורשו בתעודות וכך 

 ״יהונתן״, השם הארמי (endorsement) באפיגרף מופיע התעודות באחת דוגמאות: ב(.
 מופיע ״פליהו״ nJa-hu-ú-na-ta-nu הצורה מופיעה באכדית, הכתוב הטקסט, ובגוף
 A-bi- ’-ia-a-ma; Ga- דומה, באופן Pi-il-ia-a-ma,Pi-li-ia-a-ma.14 בצורה אוסף באותו

da-al-ia-a-ma; Ha-na-ni-ia-ma =( ,גדליהו, חנניה .)מימי מנהלית בתעודה אביה 
ABL 633+= C 53, 46) אשורבניפל או אסרחדון T) נזכר Né-ri-ia-u ובתעודה מגוזן 

 מאזור ארמי במסמך להלן(. )ראו Né-e-ri-ia-a-ma בצורה השם מופיע (Dar 510)אחרת
 x\Sa-ma-ah-iá-a-ma הצורה באה ממורשו ובתעודה ״שמעיה״, השם מופיע חרן־גוזן

 יהודה מלך יהויכין עם יחד נזכרים ב, נבוכדנאצר מימי בבל, בעיר שנמצאו בתעודות
(Ia-a-hu-da-a-a; Ia-ú-da-a-a) גם בגלות שישב -Sa-lam-ia-a-ma, Sa-ma-ku-ia-a 

ma נזכרים: אשור מלכי בכתובות 16סמכיה)ו(. ,0שלמיה) כלומר Ia-ú-a מלך יהוא הוא 
 Iu-’a-suX1',Ia-a-ú הצורה באה ובאנאלים ג, שלמנאסר של השחור באובליסק ישראל

 יהואחז)תגלת עבור Ia-ú-ha-zi ג; אדד־ניררי של רימאח מתל בכתובת יהואש עבור
מכירה בחוזה 18סנחריב. של באנאלים חזקיהו/חזקיו 'KiyHa-za qi-a/(ia)-ú ג(; פלאסר

 הסימן של חסרונו מפאת השאר, בין וזאת, רב, בספק מוטלת (A-ta-li-a/A-tal-ia) ב וסרגון
u או ú גם וכך היהודאי. או הישראלי התיאופורי למרכיב האכדיים בתעתיקים המופיע .A
.Millard, in: J.A. Curtis et al. (eds.), New Light on Nimrud, London 2008, pp

 זה לעניין ראו בגולות. לא מקום ומכל פוליטיים בנישואין שמדובר אפשר בנוסף .268-269
 E. Frahm גם וכך .329-327 עמ׳ אגצח־ת, כוק־קאהן, בתוך הנ״ל, :12 ׳עמ ריאספותז, צדוק, גם

.1114-1113 עמ׳ פרוסרפגנרפיה, בקר, בתוך:
 :35 כט בראשית לפי י־ד־ה, משורש הנגזר יהודה, ארץ יהודה, )= la-ú-di׳r:להבדיל זאת כל 12

 אינו שהוא ia; ia-a; Aia הצורות מן האכדי בכתיב היהויסטי היסוד את להבדיל צריך כן (.8 מט
 באוסף .XXV עמ׳ ,1/1 פרוסופמרפיה, רדנר, ראו .Ea האל שם אלא יהויסטי תיאופורי רכיב

 Texts from ál-Yáhüdu and = TAYN )אוסף Nasar היישוב ומן יהוד העיר מן התעודות
Nasar, התיאופורי, הרכיב מופיע (,42 הע׳ ,38 עמ׳ לעיל, וראו פורסם, טרם האוסף זמני, שם

.405 ׳עמ ״יהודאים״, פירס, לפי .e-hu-ú בכתיב גם ,ia-(a)-ma הכתיב לצד
.137 ׳עמ ״מורשו״, ואליס, :3 הע׳ ,7 ׳עמ ובעיקר 12-6 ׳עמ ״ניפור״, קוגאן, 13
.37-36 עמ׳ ריאספררה, צדוק, 14
 אוצר על ״מורשו״. ואליס, :190 ׳עמ ״תבן״, ליפינסקי, :810 ׳עמ ״אתנוס״, צדוק. [.21] נספח 15

 דמסקי, אצל המובאים האוספים ראו הפרסית התקופה וראשית הנאו־בבלית בתקופה השמות
.177 ׳עמ להלן ראו הסופר שמעיה על .25-24 ׳עמ ״שמות״,

 אדם של האתני־גיאוגרפי)״יהודאי״( המוצא ציון עתה, לעת [.36] נספח ״יהויכיך. וייתר, 16
ויידנר. שפרסם בלוחות רק מופיע משפטיים ובמסמכים מנהל בתעודות

A.K. Grayson, Assyrian Rulers o f the Early First Millennium BC, II (858-745 BC) 17 
N. Na’aman, N .A.B .U הקריאה את מציע נאמן Iu-ú-a, ראו,  .[RIMA 3], pp. 54, 149

1997/1, pp. 19-20
 ראו ג פלאסר תגלת של לכתובות .211 ׳עמ קודמת, הערה גרייסון, ראו רימאח מתל לכתובת 18

.70 ׳עמ אבאלים, לקנביל, ראו סנחריב של לכתובת .293,291 ׳עמ ג., פ. ת. תדמור,
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 מופיעה לפסה״ב 603/2 משנת חמח, שיח׳ )חיום החבור בעמק אשר מדור־כתלימו,
 בכלח האחד אנשים, שני 19להלן(. חזקיו/חזקיהו)וראו עבור Ha-za-qi-iá-a-u הצורה
 )חלקם אנשים של ברשימה 20)בניו/בניהו(. Ba-na-id-a-u נקראים אשור בעיר והאחר
 Gir-iaו־-: Hi-il-qi-ia-u נזכרים האשורי במנהל ופקידים קצינים לידי הנמסרים גולים(

ND2443+) u, בבל בעיר שנמצאו בתעודות ב(. סרגון מימי הנראה ככל [,19] נספח 
 במסמך יהודה. מלך יהויכין עבור הצורות כאחת Ia-’-ú-kin הצורה באה לעיל( )ראו

 2,נתניהו. דהיינו ,Na-tan-ia-u הצורה באה לפסה״נ 649 משנת מגזר באכדית משפטי
 Na-da- דומה באופן Na-tan-ia-a-ma.22 בצורה מורשו ממסמכי באחד מופיע שם אותו

NA) bi-ia-a-u) לעומת la-hu-ú-MU .(N/LB) Na-da-bi-iá-a-ma כלאיים שם הוא 
23נתן. ותרגומו: ¡ddin(a) = MU שכן נתניה)ו<, = נתן יהמה( האל שמשמעותו

 יתרונותיו ולצד מספיק, אינו במסופוטמיה ויהודאים ישראלים לזיהוי התיאופורי הרכיב
 כללי תיאופורי רכיב יש שמיים־מערביים־צפוניים שמות בהרבה )א( מגבלות. גם יש

 השונות, השמיות בשפות המצוי ¡(1) אל ביסוד בעיקר מדובר מסוים. לעם ייחודי ולא
 האתני־הלאומי מוצאו את או דתו את להסגיר יכול כזה ״ניטרלי״ תיאופורי רכיב ואין
 להיות יכול אלא בעל, האל בהכרח אינו ״בעל״ הרכיב 24להלן(. )וראה השם נושא של
 הישראלים לכל לא )ב( (.19-15 ב הר והשוו 5 יב )דה״א בעליה השם כמו לה׳, כינוי גם

(,9 ו חלדי)זכ׳ פקח, 25הושע, מנחם, למשל תיאופורי, רכיב עם שמות היו והיהודאים

[.8] נספח ראו 19
.262 ׳עמ 1/1 פרוסופוגראפיה, רדנר, ;24 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 20
.937 עמ׳ ,2/11 פררסופרגראפיה, בקר, ;117 עמ׳ שומרון, בקינג, 21
.15 ׳עמ דיאספוחז, צדוק, 22

23 H.G. Stigers, “Neo-and Late Babylonian Business Documents from the Joh 
11 .Fredrick Lewis Collection”, JCS 28 (1976), p. 49, pi. 44:19 and p. עירוב על 
 .110 עמ׳ ״טמיעה״, פאלס, אצל דוגמאות ראו בשמות אכדי יסוד עם שמי־מערבי יסוד של

 ערוב (2)השמי־מערבי השם את משמרת (1)זו בסוגיה שמות של קבוצות בשלוש מבחין פאלס
לאכדי. משמי־מערבי השם, של גמור שינוי (3)אכדי עם שמי־מערבי

 בספרי למשל ראו כנענית/פיניקית, לאלוהות להבדיל, גם, אבל ישראל לאלוהי ככינוי ״אל״ 24
 כח יח׳ ;9 מו ;15 מה ;12 מג ;5 מב יש׳ - וישעיהו)השני( יחזקאל בגולה, שפעלו נביאים שני
 בקר, ראו שונה. ממוצא אנשים של כשם מופיע Ilu-bi’di השם .3,1 לה ;13 לא בר׳ והשוון 9,2

 רכיב עם שמות לשאת גולים אצל נטייה על מצביע ביקרמן .526 עמ׳ ,1/2 פרוסופוגראפיה,
;357-355 עמ׳ בבל״, ״גולת הנ״ל, ;6-4 עמ׳ ונחמיה״, ״עזרא ביקרמן, ראו כללי. תיאופורי

 תיאופוריים יסודות על .154-148 עמ׳ ״מורשו״, ואליס, ;12-11 עמ׳ ״ניפור״, קוגאן, גם ראו
.64-43 עמ׳ שמות, מרקתן, ראו שמיים־מערביים, ובמיוחד שמיים, לעמים משותפים

25 Ú-se-um השם על מישע(. עבר־ירדני)השווה גם להיות יכול אבל ישראלי, הנראה ככל הוא 
״הערות״, צדוק, ;203-202 עמ׳ ״אבחנה״, אפעל, ראו הזה, השם נזכר שבהן התעודות ועל
 הצורה באה ג פלאסר תגלת בכתובות .67-58 ׳עמ (,3 הע׳ )לעיל, Mykytiuk ;727-726 עמ׳

A-úse’ מנינוה אכדי משפטי במסמך .140 עמ׳ ג., פ. ת. תדמור, ראו ישראל. מלך הושע עבור 
ADD) V-si-a האכדית הצורה עבור ארמי באפיגרף מופיע ״הושע״ השם לפסה״נ 680 משנת
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 רכיב ללא צפוני־מערבי שמי שם שיוך של הבעיה קיימת לפיכך להלן(. )וראו עזרא
 היו >ג< ליהוראי. או לישראלי ולענייננו מוגדרת, אתנית לקבוצה מיוחד תיאופורי

 אם פגאניים, ואפילו לא־עבריים, שמות שנשאו צאצאיהם או ומיהודה מישראל גולים
 לישראל בנוגע הן ובכתובות בכתובים לכך רבות דוגמאות 26יחיד. כשם ואם נוסף כשם

 יהויכין(, )בן שנאצר - זר תיאופורי רכיב שבשמותיהם לנוכרים בנוגע והן וליהודה
 ואסתר, מרדכי שנאצר(, עם זהה אולי ליהודה, ששבצר)הנשיא שאלתיאל(, זרובבל)בן

 דניאל 27(.24 יא ;21 י ;4 ג )נחמ׳ משיזבאל (,2 ז )זכריה מלך ורגם בית־אל־שראצר
 של דומה תופעה 28עבד־נגו. מישך, שדרך, בלטשאצר, - בבליים שמות קיבלו וחבריו
 שפוזרו שונים מעמים גולים אצל גם ניכרת זר שם אימוץ של או המקורי השם שמירת
 השם את הנושא האיש מסוים בחותם 29שבארץ־ישראל. אלו כולל השונות, בפחוות
מי מנגאנרת האכדי  הכתוב לאור וזאת עמוני, הנראה ככל הוא נינורתא״( האל כמו ד
 להחזיק המשיכו אשר גולים היו זאת, לעומת 30למלכם״. ברך מנגאנרת ״חתם בחותם
 אל שהוגלו בבל)מתא( מארץ אנשים למשל, ולדתם. ללשונם אופייניים פרטיים בשמות
 כרוכה הייתה נוכרייה בארץ הישיבה 31בבליים. שמות לצאצאיהם נתנו שומרון פחוות

 בזרים בעיקר מדובר מקומיים. שמות באימוץ גם שמתבטאת זרות השפעות בקליטת
 פגאני, תיאופורי רכיב ובו שם לעתים האימפריה. ובצבא האימפריאלי במנהל ששימשו

 השתלבותו למידת או לממשל נאמנותו את אלא השם נושא של אמונתו את משקף אינו
 בחומר השמיים־המערביים השמות מחקר 32מגוריו. במקום היומיום ובחיי בתרבות
 באשור גולים בקרב שמיים־מערביים בשמות שהשימוש מראה ממסופוטמיה אפיגרפי

 ב סרגון בימי צבא אנשי רשימות בין השוואה אגב מתגלית התופעה ירידה. במגמת היה
הלך אשור בצבא הזר שהיסוד אף־על־פי אסרחדון, של בחצרו צבא אנשי רשימת לבין

 שונה בכתיב להופיע יכול עברי( זה שמי־מערבי)ובכלל ששם דוגמה זו (.229=45̂ ^\1,111
 ראו שוב, חלק, כמו אופייני עברי פועל שהוא רכיב עם שמות על שונות. אכדיות בתעודות

.23-22 ׳עמ יהרריבי, צדוק, ראו וחגי שבתי השמות על .110 ׳עמ שבזות, מרקתן,
 ובעמים בישראל הכפולים השמות תופעת על ;392-391 ׳עמ בעיקר ״לא־ישראלים״, צדוק, 26

.105-104 עמ׳ ״טמיעה״, פאלס, ספרות, ושם 33-27 ׳עמ ״שמות״, דמסקי, ראו העתיקה בעת
 ״אשר הציון ו)ושם ׳זכ ראו מבבל לציון העולים בקרב לא־ישראליים לשמות ״זרים״. דנדמאייב, 27

 פתז־הלביסטי; צדוק, אצל השמות ניתוח וכן ונחמיה, עזרא בספרי הרשימות מבבל״(, באו
.67 הע׳ עשירי, פרק להלן, ראו מלך רגם על .104 עמ׳ ״טמיעה״, פאלס,

 ונכבדים שליטים .224-223 ׳עמ ״מרש״, ברגר, ראו דניאל בספר האכדיים השמות להסבר 28
 שמות קיבלו או שאימצו זרים על האימפריאלי. המרכזי השלטון מן לא־ישראליים שמות קבלו

.265-264 עמ׳ (,126 הע׳ חמישי, פרק פרפולה)להלן, ראו אשוריים
.46-36 ׳עמ ״סרגוך, נאמן־צדוק, למשל, ראו 29
 באשור ששהה עמוני באיש ולא דווקא בגולה שמדובר הכרחי זה אין .225 ׳עמ ״גולים״, אביגד, 30

כלשהי. מסיבה
״הגליה״. נאמן־צדוק, ראו 31
במצרים. שכירים חיילים אצל גם דומה תופעה .17-16 ׳עמ ״אשור״, פריים, 32
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מוץ של התופעה 33והתרבה. ת אי ת במאה בייחוד ניכרת אשוריים שמו עי שבי 34לפסה״נ. ה

שראל לבני משותף שמות אוצר )ד( לעמי י ס שם הסביבה. ו פו  צפוני־מערבי שמי מטי

שראל של השמות באוצר המצוי ש עצמו בפני יכול אינו ויהודה י דה לשמ הוי אמת־מי  לזי

שראל גולים הודה או מי ת קבוצות בקרב גם מצוי דומה או זהה ששם מכיוון מי  אתניו

תו שייכות ששפתן אחרות  ח־ השורש מן הנגזרים שמות דוגמאות: כמה להלן 35ענף. לאו

א כמו ישראלים, של כשמות המקרא מן ידועים נ־נ ל מ ( ני ע ואף (,2 א ׳נחמ ;1 טז חנ פי  מו

 בד ועוד. )חנן( Ha-na-an-nu )חנניה(, Ha-na-ni-ia-ma כמו שונות, בצורות ביתדות

ת בבד, אופורי, היסוד ללא זה, שורש עם שמו ם התי עי פי  שמחוץ ובתעודות במקרא מו

תי בכתב הן למקרא, ״ אלפבי עני  ממוצא שאינם אדם בני של כשמות ביתדות, והן ״כנ

ב הוא חנון ישראלי. ״ מ ש ( י נ מו לת בכתובות נזכר עזה מלך חנון (.1 י ע  ג פלאסר תג

(36AHa-a-nu-ú-nuן ם כ עי פי ת זה משורש הנגזרים שמות מו ת בתעודו הליו  אשוריות מנ

מי ABL 287 בתעודה 37תיאופוריים. רכיבים ובלי עם ארמיות, ובהן ואחרות,  אסרחדון מי

ע פי שבט אדם של כשמו Ha-an-na-na השם מו  ואדם בבל בארץ ארמי( )שבט רוא מ

מו בתעודה Ha-na-na בשם אחר  השם [(.8] נספח ראו ,SH 92/6349/12)מדור־כתלי

ץ צ־ד־ק השורש מן שנגזר הח )צדוק, בישראל הנפו ם בקרב גם ידוע צדקי  אחרים, עמי

מי אשקלון מלך צדקא כמו ב בי קי ואיש סנחרי  אבל עברי שם הוא שמעון 38מצידון. פיני

ת 39ישראלים. לא אצל גם ידוע אל, מנחם, כמו בישראל מקובלים שמו  חנן, עכבר, חננ

שע, ם חגי אלי עי פי N 6231) מכלח באוסטרקון מו D) תי בכתב  הארמי, בנוסחו אלפבי

מי הנראה ככל  גולים בישראלים מדובר אם החוקרים נחלקו אבל אחריו, או ב סרגון מי

ם, בארמים, או קי ם בפיני ה מעורבת בקבוצה או בעמוני ת. מבחינ  בזיהוי הקושי אתני

שים ם זה באוסטרקון האנ לו זו בכתובת שאין העובדה מן נובע כישראלי  אחד שם אפי

סוד עם אופורי הי 40נכר. בני בקרב נהוגים מנחם( )כמו כאלה שמות וכי יו, יה, יהו, התי

.115 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, 33
 מקומיים שמות אימוץ והפרסית הבבלית שבתקופה מציין פאלס .115-110 עמ׳ ״טמיעה״, פאלס, 34

 על .8 ׳עמ ״דרמה״, ברינקמן, ראו אשוריים שמות אימוץ על מסופוטמיה. בדרום מתרבה
L.E. Pearce, R. 361-363 ראו אשוריים שמות עם ארמיים סופרים AI42 (2000), pp.

 סימנים ללא שמיים־מערביים שבשמות TUAT 1/4, p. 411ב־ R. Borger של הערתו ראו 35
 שמות של חלקית רשימה 418-411 ׳בעמ ושם האתני, במוצא להבחין קשה מיוחדים וציונים
 והאכימנית הכשדית התקופה מן ונאו־בבליות נאו־אשוריות בתעודות שמי־מערבי מטיפוס
ישראלים. של שהם שאפשר

״קוסחנך. כמו אדומית, אוכלוסייה בקרב גם מופיע חנן השם .291 ׳עמ ג., פ. ת. תדמור, 36
 2/1 פח־פוסגנראפיה, בקר, :131 ׳עמ יהררים, צדוק, :183 ׳עמ פאלס,״שמות״, אצל דוגמאות ראו 37

.197 ׳עמ [(,37] נספח >ראו לובטסקי בתוך: ליפינסקי, :457,453,450 ,449 ׳עמ
.432 ״זרים״, צדוק, 38
.25-24 ׳עמ יהודים״, צדוק, 39
 ;283-282 עמ׳ פרה־הלניסטי, צדוק, ״אוסטראקוך; בקינג, ספרות; ושם ״אוסטראקוך, סגל, 40

;369-368 ׳עמ ״גולה״, מיטשל, ,-37 עמ׳ ריאספררה, הנ״ל,
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 השנה לפסה״ג, 677 בשנת שנחתם (ADD 72=SAA VI, 72) מנינוה משפטי במסמך
 אבירם(, אברם, = רם״ הוא )״אבי AD-ra-mu בשם גבוה פקיד של שמו על נקראת

 לקבוע אין אישה(, של שם זה )ובכלל אחרים עמים בקרב מצוי זה ששם מאחר אבל
 שמי־מערבי שם הוא אחיקם 41גולה(. של בצאצא ישראלי)או בגולה שמדובר בוודאות

 אינו אשוריות בתעודות (Ahi-qámu) PAB-qa-mu ולכן בלעדי, עברי שם לא אבל
 (sá-km) אשור העיר מושל של כשמו מופיע Pa-qa-ha 42יהודאי. או ישראלי בהכרח

libbi-áli 43ישראלי. להיות יכול הוא אין ולכן ג פלאסר תגלת מימי בתעודה
 האשורית האימפריה בעידן ממסופוטמיה בתעודות השמיים־המערביים השמות

 אחת 44הלא־אכדיים. השמות מכלל ביותר הגדולה הקבוצה הם הבבלית והאימפריה
 היחס לאילן שייכת ששפתם מעמים היו הגולים מכלל נכבד שחלק היא לכך הסיבות

 ובני עילמים מצרים, כמו אחרים מיעוטים של השמות השמיות־מערביות. השפות של
 האתניות הקבוצות בקרב ביותר הגדול הוא הארמי שהיסוד מכיוון רבים. אינם אררט

 אוכלוסייה של הם זה מטיפוס השמות שרוב פאלס, כדעת להניח, יש הלא־אכדיות,
 Ahi-ia-qa-mtr, Ba-ra- כמו שמות 45ותרבותה. (Usan armaitu)לשונה מבחינת ארמית

ki, למקום בזיקה נזכרים שהם במקרים גם ארמים של או ישראלים של להיות עשויים 
להלן(. וראו 11 יח ;6 יז חלח)מל״ב כמו ישראל, מבני הוגלו שלשם

 איתור לשם נוספים ובתבחינים בנתונים להסתייע החוקר נדרש לעיל האמור כל בגלל
ומיהודה. מישראל גולים)וצאצאיהם(

משפחתית קרבה .2

 ישראלי שם יש משפחתו מבני לאחד אבל אחר, או אכדי פרטי שם נושא אדם כאשר
 הוא, ישראל מבני יהודאי או ישראלי שאינו בשם הנקרא שגם להניח אפשר יהודאי, או

ביותר( מועטה במידה אזי הייתה, אם פנים כל )ועל ידועה איננה הגיור תופעת שכן

.13-12 עט׳ ,1/1 פרוסופוגראפיה, רדנר, ;92-91 ׳עמ שומרון, בקינג, 41
 )מן ירושה במסמך אחיקם בשם ישראלי/יהודאי על .67 ׳עמ ,1/1 פרוסופוגראפיה, רדנר, 42

[(.37] ״ירושה״)נספח אברהם, ראו לפסה״ב, 504 משנת יהוד( היישוב
K. Deller and A. Fadhil, “Neue Nimrud-Urkunden des 8 Jahrhunderts v. Chr.”, 43 

עמ׳ ריאספורה, צדוק,  \Baghdader Mitteilungen 24 (1993), pp. 251, 266, Nr.7:13. 24
.11

 אילת, שמיים־מערביים; בשמות ההבחנה על גם (117-99 >עמ׳ ושם ,115 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, 44
ביבליוגרפיה. ושם ,17-12 ׳עמ ״מסחר״,

 גם נכון המצב אבל הנאו־אשורית, לתקופה מתייחס פאלס אמנם .179 ׳עמ ״שמות״, פאלס, 45
אתני כציון (lisänu)״לשון״ על .281 ׳עמ ״ג׳זירה״, צדוק, כך על וראו הנאו־בבלית. לתקופה

.CAD, lisänu, p. 214 ראו
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 מקרים להלן (.19 ג )דה״א עבריים שמות לבניו נתן אברי( )שם זרובבל ההיא. בעת
 מיהודה. או מישראל גולים לאיתור משפחתי ייחוס של בעיקרון להשתמש אפשר שבהם

ADD 176+323= SAA V, 61)משפטי במסמך I) נפדה או נרכש מנינוה 700 משנת 
 PAP- של הבן שהוא ארבאל״(, האל כמו )=״מי Mannu-ki-Arbail הפגאני בשם אדם

-נריהו נזכר (Dar. 310)לפסה״נ 510 משנת בתעודה 46«-*¿»'־אחיהו(. (Né-e-H-ia-a 
ma) 47 בל־זר־אבני. של הבןSulum-Bäbili שכן מיהודה, אבותיו שמוצא כאיש מזוהה 
 )שם Ba-ge-e-su 48לפסה״נ(. Man-nu-tan-ni-ia-a-ma (413 יהויסטי שם נושא בנו

 צאצא שהוא סביר ולכן (Ha-na-ni-’-ia-a-ma)חנניהו של בנו הוא איראני( מטיפוס
 שקרא שלישי או שני מדור יהודאי הוא (Samas־sar־usur)שוששראצר 49יהודה. מגולי
 הוא Dadilarim 50שוששראצר״. בת ״ליהוישמע החותם על־פי וזה ״יהוישמע״ לבתו

 Hal-mu-su נזכר לפסה״נ 631 משנת עסקית בתעודה 51אחזיהו. =Ah-zi-iá-a-u של בנו
 הוא שכן יהודאי או ישראלי הוא Sa-as-su-du-qu נבול. היישוב מן Ah-zi-i[a-a-u] בן

 Nasar־ומ מיהוד (TAYN) התעודות באוסף Na-da-bi-iá-[m]a\)5)נדביהו של אביו

 ולבנים שמי־מערבי שם נושאים האבות מקרים 35ב־ פרטיים, עצם שמות 500כ־ המכיל
 שמי־ מטיפוס שמות ולבניהם אכדיים שמות בעלי אבות של מקרים 20ו־ אכדיים, שמות

SAA X, 27) לא־ישראליים שמות lau-idri של המשפחה לבני 53מערבי. II.) גם וכך 
 לשלושה ואח טוביה של בנו הוא ארמי, שם זבינא, בשם אדם לדוגמה: מורשו. בתעודות

 זבינא של משפחתו שמוצא לוודאי קרוב לפיכך יהויסטיים; שמות הנושאים אחרים
 מדובר .Minu-essú בשם אדם נזכר 545,551 מהשנים תעודות בשתי 54מיהודה. הוא

 זאת, לעומת {.la-hu-ú-ra-am) יהורם הוא אביו ששם מכיוון ביהודאי או בישראלי
 558 משנת משפטי במסמך עד המשמש Mi-na-as-se-e של הבן Da-di-ia אם ספק

 עמים של באונומסטיקון מצוי שונים( )בכתיבים מנשה השם שכן יהודאי, הוא לפסה״נ,
האב, בשם התיאופורי היסוד בגלל יהודאי או ישראלי הוא חלקיו בר נחם 55אחרים.

 מאביו האלילי השם את קיבל אם ברור לא (,iptatar)נפדה אחיהו של שהבן מאחר [.14] נספח 46
שמכרו. ממי או היהודאי

[.24] נספח 47
.44 עמ׳ ריאספררה, צדוק, 48
 :248 עמ׳ אימפריה, סטולפר, ב: לדריוש הרביעית השנה מן BM 12957 שסימנה תעודה 49

.44 עמ׳ ריאספורה, צדוק,
 את לבתה שנתנה היא היהודייה ואישתו נוכרי הוא שהאב בהנחה טעם אין :,״גולים׳ אביגד, 50

ידוע. אינו החותם של התאריך נוכריים. שמות גם נשאו יהודאים שהרי השם,
.111 ׳עמ ״לוחות״, פוסטגייט, 51
 על .445 עמ׳ ,2/1 פח־סרפגנרפיה, בקר, :89-88 עמ׳ 1/1 פרוסרפוגרפיה, רדנר, ראו חלמוסו על 52

.34,15 עמ׳ ריאספגרה, צדוק, ״לוחות״: למייר, - ג׳ואנס [:27] נספח ראו צצדוקו
.405 עמ׳ ״יהודאים״, פירס, 53
.8 עמ׳ ״ניפור״, קוגאן, 54
.22 עמ׳ ״יהויכיך, אבישור־הלצר, ראו מנשה בן דדיא על .28 עמ׳ ריאספררה, צדוק, 55
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המא או ו המאה מסוף ארמי)חותם והכתב היא ארמית ״בר״ שהמילה על־פי אף וזאת
56לפסה״ב(. ה

 במסופוטמיה היושב Amel-Nana לדוגמה אחרים. מיעוטים אצל גם מצוי דומה דבר
 הם האבות שמות בפלשת בתל־ג׳מה שנמצאה בכתובת 57מצרי. איש של צאצא הוא

 ההסבר שמי־מערבי)מקומי(. מטיפוס שמות הם הבנים שמות ואילו לא־שמי, מגזרון
 מטיפוס שמות אימצו והם מאיראן( הנראה )ככל גולים בני הם שהבנים הוא הסביר
58מקומי.

הקבוצתי העיקרון .3

 גולים, ויהודאים ישראלים איתור לשם משפחתית קרבה יחסי של העיקרון לניצול בדומה
 שמי־מערבי שם הקבוצה. בתוך הפרט של בעיקרון מסוימים במקרים להשתמש אפשר כך

 אחיקם, חנן, אחרים)כמו עמים של השמות באוצר גם אבל העברי באונומסטיקון המצוי
 אם יהודה מבני או ישראל מבני שמוצאו איש השם בנושא לראות אפשר ועוד(, צדק

 וטעם הישראלי־היהודאי. התיאופורי הרכיב עם שמות מופיעים עצמה תעודה באותה
 הושיבו אלא לאחד, אחד הגולים את פיזרו לא ובבל אשור של שהאימפריות בכך הדבר

 של למציאותם ההסבר זה 59הגיאוגרפי. או האתני המוצא על־פי בקבוצות הגולים את
 קדש)כנראה הצורים(, צוריא)בית בית עזה, אשקלון, יהוד, כמו במסופוטמיה טופונימים

 שונות מארצות מיעוטים של רבעים של לקיומם וכן ועוד, נירב האורונטס(, שעל קדש
 הכולל פנימי ארגון עם מצרי מיעוט של רובע כמו גופא(, באשור לא )אבל בבל בערי

 6\603 משנת בדור־כתלימו קרקע חלקת של מכירה בחוזה דוגמה: 60זקנים״. ״אספת
 נזכרו העדים בין חזקיו)חזקיהו(. של שדהו עם גובלת שנמכרה השדה שחלקת נאמר

הוא בנו( )וכן מנשה מנשה. בן אדד־מלכ־ארש וכן שמעיו)שמעיהו( אחזיו)אחזיהו(,

 שגורה הייתה שהארמית לוודאי קרוב :818 עמ׳ קןררפוס, אביגד־זאס, :231-230 ׳עמ ״גולים״, אביגד, 56
״גולים״. הלצר, ראו ההיא. בעת התיכון המזרח ברחבי נפוצה הייתה הארמית שכן הגולים, בפי

57 R. Zadok, AM. 5. £71997/1, p.io. ח. המאה מן היא התעודה שכן בסוחר שמדובר אפשר 
CTN. 41 1-2; 3-4 ראו אכדי מטיפוס שם לבנו שנותן מצרי אב של נוספת דוגמה  III, no. 

.161 ׳עמ מחקיריס, תדמור, ראו נוספות דוגמאות
 שונות משפות שמות של לתופעה לעתים גורמים תערובת נשואי גם ״סרגוך. נאמךצדוק, 58

משפחה. אותה בקרב
.318-315 עמ׳ יסוד״, ״קווי עודד, 59
 ״זקני השוו קודמים. למחקרים והפניות 110-105 הערות גם ושם 316 עמ׳ יסוד״, ״קווי עודד, 60

 עמ׳ ״מעבר״, ונדרהופט, (:1 כ :1 יד :1 ח >יח׳ יהודה״ ו״זקני ישראל״ ״זקני (,1 כט הגולה״)יד
225-224.

[.8] נספח ראו ;SH 92/6349/12 שסימנה תעודה 61
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 האמור לאור ובייחוד סנחרים, ידי על הוגלו אבותיו אם יהודאי ישראלי)או לוודאי קרוב
 ונהר ״חבור אל ישראלית אוכלוסייה של הגליה על (26 ה דה״א, ;11 )יה 6 יז במל״ב

 האגררית המדיניות במסגרת הייתה )א־ג׳זירה( והבליח החבור לעמקי ההגליה גוזך.
 בעזרת המעובדים הקרקע שטחי את להגדיל האשורית האימפריה של הביטחונית( )וגם
 השמיים־מערביים השמות מספר בעליית גם ביטוי לידי בא הדבר גולים. של אדם כוח

 אל המערב מן המוניות הגליות ושל ארמיים שבטים של חדירה של תוצאה כולו, בחבל
 בחוזה היטב מודגם ומיהודה מישראל גולים לאיתור הקבוצתי הקריטריון 62הזה. החבל
 )״עיר Ia-a-hu-du שנקרא בישוב שנחתם לפסה״ט, 498/7) לדריוש כד משנת מכירה

 בן עגל קנה אחיקם בן נריהו בשם איש זו תעודה על־פי בורסיף. בקרבת אולי יהודה״(,
 העדים בין עבדיהו. בן יהועזר בשם אדם מעורב זו בעסקה שקלים. 23 במחיר שנתיים
 בן ועבדיהו יהועזר בן נחום צץ־צדוק, בן נדביהו טבשלם, בן יהועזר נזכרים זו בעסקה

 אפילו מיהודה)או שמוצאם גולים קבוצת ידי על נוסד זה שיישוב לוודאי קרוב שמעיהו.
 טבשלם, אחיקם, כאן, המוצע העיקרון על־פי 63המקום. שם לפי לשפוט אם מירושלים(,

אחרים. עמים בקרב מצויים דומים ששמות אף יהודאים הם ונחום צץ־צדוק

האתנוגרפי־גיאוגרפי)גנטליקון( הקריטריון .4

 של התייחסותו או הגיאוגרפי המוצא במסופוטמיה שנכתבה שבתעודה מקרים יש
 ״האשדודי״, כמו שמו, ליד מצוין )גנטיליקון( למקום או אתנית לקבוצה מסוים אדם

 ״המצרי״ ״הארמי״, ״הגבלי״, ״הצורי״, מיהודי(, )להבדיל ״היהודאי״ ״השומרוני״,
 ״הישראלי״ הן: ויהודה לישראל בזיקה אשור מלכי בכתובות בולטות דוגמאות ועוד.

 ג אדד־ניררי בכתובת ״השומרוני״ ישראל; מלך אחאב עבור ג שלמנאסר של בכתובת
 שומרון; מלך למנחם ככינוי ג פלאסר תגלת של ובכתובת ישראל, מלך ליהואש בנוגע

 סנחריב של ובאנאלים אחז)יהואחז(, עבור ג פלאסר תגלת של בכתובת ״היהודאי״
 כמלך נזכר יהויכין אסרחדון; של בכתובת יהודה כמלך נזכר מנשה חזקיהו; עבור

יהויכין של במקרה 64בבבל. נבוכדנאצר של הדרומי״ ב״ארמון שנמצאו בלוחות יהודה

 B. Oded, “The Settlements of the ראו המדעית, הספרות כולל ולמקורותיה, זו לסוגיה 62
Israelite and the Judean Exiles in Mesopotamia in the 8lh-7 ‘h Centuries BCE”, in: G. 
Galil & M. Wienfeld (eds.), Studies in Historical Geography and Biblical Historiography 

94-97 .Presented to Z. Kallau Leiden 2000, pp, החמישי. הפרק להלן וכן
.42 הע׳ לעיל, ראו ;34-17 עם׳ ״לוחות״, ג׳ואנס־למייר, [.28] נספח 63
64 (,A.K. Grayson, Assyrian Rulers o f the Early First Millennium BC, II (858-745 BC 

211 ,23 .RIMA 3] Toronto 1955, pp;] ,אנאלים, לקנביל, .70 ,68 עמ׳ ג., פ. ת. תדמור
 R. Borger, Die Inschrifien Asarhaddons Königs von Assyrien [AfO Beihef 9,] ;32 ,עמ
60 .Osnabrück 1967, p. ״יהויכיך. ויידנר, אשורבניפל(; אצל גם דומה בקטע נזכר )מנשה
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 היושב ,Ur-mil-ki בנולים. שמדובר ברור לוחות באותם הנזכרים נוספים ויהודאים
 במקרים 65יהודאי. דהיינו (,amel) Ia-û-da-a-a הציון לשמו מצורף יהויכין, ליד בבבל

 והמקום תוכנו המסמך, זמן על־פי בצאצאיו או בגולה שמדובר להניח אפשר אחדים
 A-du-ni- הגליה. בוצעה אכן לשם או שמשם ידיעה על־פי וכן נחתם, או נכתב שבו

<ib-a-<a )על־פי נינוה הבירה בעיר בתבואה לפסה״□ 660) עסקה עשה )אדוניחי 
 מוצאו מקום על־פי נעשתה שהעסקה סביר îa-û-di.]66) יהודה ארץ של הסאה מידת

 של המסע בתום מיהודה הוגלה אשר בגולה שמדובר אפשר יהודה. ארץ הסוחר, של
 בנינוה שעשה מיהודה בסוחר אף או גולה, אותו של בבנו או לפסה״ט, 701) סנחריב

 סרגון מימי ופרשים רכב חיל של מפקד שעניינן מנימרוד/כלח ברשימות עסקיו. לרגל
 ונראה )״שומרונים״( Sa-mir-nïכ צויינו לא־ישראלים שמות בעלי שרובם אנשים ב

 הרכיב יש שברשימה השמות מן בשניים לפחות משומרון. ישראלים בגולים שמדובר
 (Sa-me-ri- שומרונים שלושה זאת, לעומתJa-u-ga-a, Ahi-i-ü 67 הישראלי: התיאופורי

(na-a-ä בכינוי הידועים מנימרוד/כלח בלוחות הנזכרים ”The N im rud W ine Lists“, 

 התאריך בגלל וזאת אשור, בירת אל ישראל ממלכת מטעם שליחים הנראה ככל הם
 מלך אל במכתב נוכרים. לגבי כך 68והקשרן. ב( סרגון הללו)לפני התעודות של המוקדם

7)אשור 1 ,SAA V) נזכר Si-im-ka-ia, הדמשקאי המכונה ברזל, חרש -Di-mas-qa-a). 

(a, 124)וסופרים צבא אנשי של אשורית ברשימה ארמי. איש דהיינו ,SAA X I) מופיע 
 בשם איש LÜ. A. BA. KUR Âr-ma-a-[aJ.)69)״ארמי ״סופר התואר עם Ahabû השם

 הנמנע מן זה ואין Misraia,)70)בתעודה שמצוין כפי במוצאו מצרי הוא Kinunäia הבבלי
ל־ 604 בין ב)אולי נבוכדנאצר של ממסעותיו באחד בשבי נלקח אביו( אולי )או שהוא

 שר ,30 ׳עמ אבאלינז, )לקנביל, Û-ru-mil-ki Gu-ub-la-a-a השוו .927 ׳עמ ״יהויכיך, ויידנר, 65
גבלי. והאחר יהודאי האחד אנשים, לשני שם אותו דהיינו (,53

66 148 ADD: ריאספורה, צדוק, :203 עמ׳ ״אבחנה״, אפעל, ״סוחרים״: ליפינסקי, [:4] נספח ראו 
,133 עמ׳ ראו אדוניס(. פיניקי)השווה ממוצא באיש שמדובר הנמנע מן זה אין בבד בד .23 עמ'
.54 הע׳

 M. Dailey & J.ראו .Cuneiform Texts from Nimrud (CTN) בסדרה פורסמו הרשימות 67
1984 N. Postgate, The Tablets from Fort Shalmaneser, (CTN vol. Ill) Oxford ,צדוק 

 הנוכרים מבני היו ככולם ״שרובם לשער נוטה ״שומרונים״, אפעל, י׳ :21-20 ׳עמ ריאספורה,
 בגולים שמדובר דאלי, ושל צדוק של הסברה לנו נראית (.42 ׳עמ שומרון״)שם, לפחוות שהובאו

 ב. סרגון של בימיו מדובר והרי ישראל, מצבא רכבים גייס ב סרגון שכן משומרון, ישראלים
 ראה laugâ על סבירה. תופעה היא אשור לצבא סיפוחם לזמן סמוך צבא אנשי של שמות החלפת

.51 הע׳ ,42 עמ׳ לעיל, ראו ׳׳השומרוני״ חלבס על .497 עמ׳ ,2/1 פרוסופמראפיה, בקר,
 כוק־קאהן, בתוך: צדוק ר׳ .228-227 ׳עמ מתקריבז, תדמור, :367-365 עמ׳ ״נמרוד״, פאלס, 68

 ״תל־ לדאלי, בניגוד ״שומרוני״, Sa-mir-a-a הציון את לתרגם אין .239-330 ׳עמ אוצרות,
.84-82 ׳עמ ברסיפ״,

ארמית. גם הכותב הממלכה בשירות בישראלי שמדובר אפשר אבל .SAA XI, 26 גם ראו 69
 בעלי על במסופוטמיה. מצריים שמות על ,72 בעט׳ ושם, 64 עמ׳ ״מצרים״, בונגנאר־הרינג, 70

.Borger, Asahr, p. 102 ראו אסרחדון בידי לאשור שהוגלו מצריים מקצוע
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 ADD 324=SAA)מצרי סופר הוא Silli-Assur בריתה. ובעלי מצרים נגד לפסה״ב( 601
142 ,VI.) כוש מארץ אנשים שני (Ku-sa-a) אשוריים, שמות ולהם סריסים משמשים 

 מרמז המוצא ארץ של הציון n.(SAA VII, 47) Sulmu-sarri והאחר ,Dari-sarru האחד
 מוצאם, לפי גם אותם וכינו זרים של למציאותם מודעת הייתה המסופוטמית שהחברה

״ארמי״. ״ערביאי״, ״מצרי״, כמו

סיכום

 האתניות הקבוצות בין המספרי היחס את לחשוף כדי בו אין האונומסטי הקריטריון )א(
 בנוגע ציון אין הנאו־אשוריות, בתעודות ובעיקר המקרים, שברוב מאחר השונות

 לא וגם בתעודה, הנזכר האדם של הגיאוגרפית או המשפחתית־האתנית להשתייכותו
 אכדיים־ שמות אמצו למסופוטמיה המהגרים ומן הגולים מן רבים )ב( האב. שם צוין

 בתעודות מופיעים הפרטיים העצם שמות רוב )ג(72לבניהם. ואם לעצמם אם מקומיים
 הגולים מספר את לאמוד או לדעת אפשר אי ולכן ומשפטיות מנהליות/ממלכתיות

 הסוג מן בתעודות השמות מספר בסיס על ובבבל באשור וצאצאיהם ויהודה מישראל
 הוא במסופוטמיה ונמצא יהודאי או ישראלי הוא שמו שעל־פי אדם כל לא )ד( הנ״ל.

 או במסחר עיסוקו אגב לשם הגיע שהוא אפשר שכן גולה של צאצא או גולה בהכרח
 גולה לבין ישראל מממלכת גולה בין בלבד השם על־פי ההבחנה )ה( כלשהי. בשליחות
73לפסה״נ. ז־ו במאות כשמדובר המקרים ברוב אפשרית אינה יהודה מממלכת

 ראו בבלים או אשורים ואינם אכדיים שמות הנושאים במסופוטמיה אנשים של המוצא ציון על 71
.165-164 ׳עמ ״קבוצות״, צדוק,

.161-160 ׳עמ נזחקריבו, תדמור, אצל דוגמאות ראו 72
.245 ׳עמ ״פולמוס״, ג׳ונקר, 73



שוששראצר״. בת ״ליהוישמע חותם
.173 ׳עמ ראו ירושלים. ועתיקותיה, ארץ־ישראל לחקירת החברה באדיבות



שלישי פרק

ובבל אשור האימפריות של ההגליה מדיניות

מבוא

 ההגליה 1ההגליה. מטרות של יוצא פועל היא גולים כלפי אימפריה שנוקטת המדיניות
 שיפר מי כל להגלות מאיימים השליטה. בממלכה מרידה מפני והפחדה איום אמצעי היא
 על מרידה, על עונש היא ההגליה 2עמו. ההסכם תנאי ואת הריבון השליט רצון את

 פגיעה או האימפריה של באינטרסים פגיעה ועל בשבועה שנחתם הסכם תנאי של הפרה
 ובצו הדין כצידוק המלכותיות ובכתובות במקרא מובא ההגליה עונש בבעלי־בריתה.

 אזרחיות וכלכליות, פוליטיות מטרות יש שלהגליה ברור זאת ועם )תיאודיציה(. האל
 בתחום להם זקוקה שהאימפריה לצרכים אדם כוח ניצול ובראשונה ובראש וצבאיות,

והכלכלה. הממלכתית הבנייה המנהל, הצבא,
 והנאו־ הנאו־אשורית התקופות מן והדוממים, הכתובים לסוגיהם, המידע מקורות

 גולים יישוב על לצבא, גולים גיוס על - להגליה תועלתיים מניעים על מעידים בבלית,
 יישובים שיקום ועל קיימים ויישובים ערים הרחבת על אסטרטגיות, ובנקודות במבצרים

 חדשות ערים בניין על החקלאית, התוצרת את להגדיל כדי (ana süsub nidûti) חרבים
האימפריה נתיני הם הגולים לממלכה. שירות מתן ועל 3אלו, בערים ויישובם גולים בעזרת

 ההגליה שיטת על .74-41 ׳עמ הגלירת, עודד, ראו האשורית האימפריה של ההגליה מטרות על 1
 ושם מלחמה״, ״שבויי קלנגל, ;51-47 עמ׳ גלות, קיפר, ראו העתיקה בעת ומטרותיה ההמונית
 המכתבים בעיקר ,SAA XI ראו וכבושות כנועות בארצות האשורי המנהל על וספרות. מקורות

(.bel hïti)שחטאו אשורים גם הגלו אשור מלכי .120-91 בעמ׳
 ראו אשור עם הברית את שמפר למי (salâlu)הגליה ושל (hapê)חורבן של בעונש לאיום דוגמה 2

 ,25 סעיף האשורית, האימפריה למשמעת נתונים שהיו (VTE)מדי שליטי עם אסרחדון ״חוזה״
 ;SAA XV, 221 ראו הגליה מפני האוכלוסייה לפחד דוגמה (.SAA II, p. 40) 295-294 שורות
541:4 CAD, s.v. suglûtu), ABL) 26:71-80 חמורבי חוקי.

 ברוח מחדש הגולים את ליישב דהיינו ליישב, וגם להגלות משמעות (S )בניין sabätu לפועל 3
 הערים .CAD, sabätu, p. 38 ראו (.32 יח, )מל״ב ירושלים לאנשי רבשקה שאומר הדברים

 ברבנס, ראו אשור. ערי אל כבושות מארצות המונים של הגליה בעקבות גדלו האשוריות
בעקבות בבל בארץ יישובים לשקם כדי אדם לכוח נזקקו הבבלים .18 ׳עמ ״אימפריה״,
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 מאיבת עליהם המגן אשור מלך בחסות מיעוט הם יושבו. הם שבה הארץ של נתינים ולא
 זרים והושבת עמם מבני ההגליה את יפה בעין ראתה שלא המקומית, האוכלוסייה

 המקומית האוכלוסייה עם משותפים לאומיים־לוקאליים אינטרסים אין לגולים 4תחתם.
 משמשים שהם ומכאן אותם המגלה למלך נאמנות לגלות נטו הם ולכן האוטוכתונית

 מלווה היה אדם כוח ניצול 5הגלות. בארץ חיים הם שביוזמתה לאימפריה נאמנים יתדות
 טובים״ ״אזרחים ולהיות אחד״( אשור)״פה למלך משמעת - ״דידקטיות״ בפעולות גם

 באה ההגליה למדיניות האשורים שייחסו החשיבות 6ומלך. אלים היראים לאשורים, כיאה
 כמה להגלות, מאין - ההגליה פעולות על המרכזי( המלך)השלטון של בפיקוח ביטוי לידי

 מזון אספקת היעד, אל המסע לאורך ומצבם הגולים מספר על דיווח קבלת ולאן, להגלות
7עבודה. כלי ואספקת חקלאית לעבודה קרקעות חלוקת בעבורם, בתים בניית לגולים,

ויהודה ישראל גולי של מצבם לחקר מתודיות הערות .1

 הגולה זקני אל ירמיהו של הפנייה כמו לגולים, ישירות הנוגעות ידיעות מפוזרות במקרא
בספרי הגולה בני של הרשימות או כ( יחזקאל)יח׳ אל ישראל זקני של פניה כט<, )יד

בזחקריס, תדמור, ראו אשור בארץ הכפוי״ ה״עיור תהליך על האשורים. עם הרבות המלחמות
.48 הע׳ להלן, גם וראו .226-225 ׳עמ

 המקומית. האוכלוסייה של העוין היחס על גמבולו מארץ גולים מתלוננים אשור מלך אל במכתב 4
.34 הע׳ ,47 עמ׳ הגליזת, עודד, ראו

 איבזפריה, ונדרהופט, ;48-46 ׳עמ הגלירת, עודד, ראו אותם המגלה למלך הגולים נאמנות על 5
 בזמן לאשור מתא( ארך, ניפור, )כמו בבבל ערים של בנאמנותם בולט הדבר .28-27 ׳עמ

 אחמר ובתל החבור( שעל חמד >שיח׳ בדור־כתלימו האוכלוסייה גם נבופלאסר. עם המאבק
ונדרהופט, ראו רבים. גולים הושבו אלו במקומות לאשור. נאמנה הייתה לכרכמיש( )מדרום

 W. Rollig, SAABWII, 1993, ;28-17 ׳עמ אשרר, פרפולה־ויטינג, אצל G. Bunnens שם;
129-132 .pp. קסרקסס ידי על ממילטוס שהוגלו היוונים קבוצת בעניין היא מאוחרת דוגמה 

 Quintus Curtious 7.היוונים. נגד הפרסים עם פעולה שיתפו הם סוגדיאנה. בחבל והושבו
[170-173 .5. 28-43 [LCL II, pp.

הביטויים על ושם ,95-97 עמ׳ ״אשורים״, משיניסט, מדגיש ״הדידקטיים״ האספקטים את 6
קודמת לספרות והפניות זה לעניין הרלוונטיים האשוריים .

;(SAA I, 257) 50-49 7 ׳עמ ״הכנות״, פאלס, ;40-33 עמ׳ הגליות, עודד, ראו אלה כל על  
״ישראלים״ ינגר, ;3 הע׳ ,86 ׳עמ ״אמפריה״, לפרנצי, ;65-62 עמ׳ ״פרופגנדה״, גלאגר, ; 

ועל על־פיקוח  .V, 79; XV, 54; 300 ; למשל ראו גולים של בריחות על דווח ״מהגרים״. לימט,  
SAA I, 10; i l ;  SAA V, 156; 210; fig. 34 in p. 174; V I, ראו גולים בענייני למלך דווח  
123. ל אספקת ע ; XI, 167-174; XV, 13; 18; 40; 41; 42; 54; 55; 102; 181; ABL 140 
NL 96 וכן ;SAA I, 257; 260; V, 242; XIII, 157; XV, 42; 54 ראו לגולים מזון מנות  
;M. Fales, SAAB IV/1 (1990) pp. 28-30, 34 ;(51-49 ,׳עמ ביבורור, סאגס ) (ND 2634)

.SAA XV, 41; 54; 219 גולים עבור בתים על
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 ללמוד אפשר הגולה, מן שעלו אישים שני ביהודה, ונחמיה עזרא מפעולות ונחמיה. עזרא
 מטילים חוקרים השביעי(. הפרק הרוח)ראו חיי בתחום בעיקר בבל, בגלות היהודים על

 ברשימות וכן ויחזקאל ירמיה בספרי המצויות נבואות של ההיסטורית במהימנות ספק
 מאוחר, חיבור הוא דניאל ספר ונחמיה. עזרא בספרי מובאות שהן כפי לציון העולים

 במאה בבבל הגולים לתולדות מידע כמקור בניצולו מרבית זהירות ונדרשת אפוקליפטי,
 כמקור פסאודו־אוטוביוגרפי ובחומר בחזונות בשימוש רבים קשיים יש לפסה״נ. ו

 אפשר )מ־סו( בישעיה החזונות את ובבל. אשור בגלות הגולים מצב לליבון היסטורי
 קשה לגולים הנביאים מדברי חיבורם. ומקום זמנם זה ובכלל שונים, באופנים לפרש
 דתיים־לאומיים, בנושאים התרכזו הנביאים שכן הגולים, של היומיום חיי על לעמוד
 קשה מצב לכאורה משתקף כתובים מכמה וגאולה. נחמה תוכחה, ישראל, לאלוהי היחס

 וכל יחדו יהודה ובני ישראל בני ״עשוקים למשל: בבבל. וצאצאיהם הגולים בו שנתונים
 ואתנם נחלתי חללתי עמי על ״קצפתי או (:33 נ )יד ,שלחם׳ מאנו בם החזיקו שביהם

 עורות עינים ״לפקח או (:6 מז מאד״)יש׳ ז$לך הכבדת זקן על רחמים להם שמת לא בידך
 ושסוי״)שם, בזוז עם ״והוא או (;7 מב חשך״)שם ישבי כלא מבית אסיר ממסגר להוציא

 אלה כל ואולם ועוד(. 12-11 מא ,1 מ השני)יש׳ ישעיהו בנבואות ג־ד; בת׳ וכן (;22 פסוק
 אלא בהם אין הזמן; מבחינת ולא הריאלייה מבחינת לא ברורים ואינם מאוד קלושים

 יח׳ האלוהי)כמו הדין וצידוק כעונש הגלות מתפיסה הנובעת מכוונת הגזמה מטפורות,
 ואין ולשפחות לעבדים שם ״ונמכרתם 68 כח בדב׳ המובע באיום הדין הוא 8(.10 לג

 בבל גולי עבדים״. ולבניו לו ויהיו החרב מן השארית ״ויגל נאמר 20 לו בדה׳׳ב קונה״.
 כבד כעונש גלות של המקראית בתפיסה הקשורה אמירה אלא כאן ואין עבדים, היו לא

 ליצור גם מגמתו סוהר, כבית כעבדות, גלות של הדימוי חמורים. חטאים על מנשוא
 הפסוקים הגאולה. לאחר בארץ־ישראל, טוב עתיד לבין בהווה בגלות המצב בין הנגדה

 כמו מקטעים ודאי מושפעים הגולים חיי קשים כמה עד קיצוניים בניסוחים המתארים
ושל וגלות הגליה של התופעה לעצם וסמליים חזוניים תיאורים אלו כח. דב׳ כו, ויק׳

 שהכתוב הטענה על .224 עמ׳ גלרת, אקרויד, שניס־עשר. פרק ;134,94 הע׳ ראשון, פרק ראו 8
.P. Kavanagh, Bíblica ראו ביהודה צדקיהו מרד על בבבל הגולים הענשת מתאר 22 מב ביש׳
236 .88 (2007,) p. כאילו יחזקאל של הסמליים המעשים ומן ה׳״ ״עבד משירי ללמוד הניסיון 

 במקורות אסמכתא לו אין ועבדות סבל צער, דיכוי, של מציאות הגולים, של מציאות משקפים
 סבור ,43-40 עמ׳ ״נבונאיד״, וילקי, בכלל. לגולים אלא ישראל לגולי רק לא נגיעה להם שיש

 רדף שכביכול נבונאיד, בימי בבבל הגולים של סבלם על מבוסס ה׳״ ״עבד של הסבל שתיאור
יר׳ מתוך סימוכין מביא הוא כן בקרבם. חי השני ישעיהו שכן בבבל, היהודית האוכלוסייה את
 -34 ׳עמ )שם, נבונאיד על לדעתו, מוסבים, 21-4 יד ויש׳ דניאל ספר מתוך קטעים ;35-34 נא
״פסיכולוגית״ בחינה מתוך הגולים של למציאות יחזקאל מעשי את לקשור הניסיון על (.44
 נובע לא באלילות הנביאים של המאבק .33-32 ׳עמ ״הערכה״, סמית, ראו יחזקאל מעשי של

 דרך על מרצון, אלא וילקי(, השלטון)כדעת של בכפייה גולים בידי אלילים עבודת מאימוץ
(.32 כ וגו׳)יח׳ רוחכם״ על ״והעולה הנאמר
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ד לאומי)כדוגמת מדיני שעבוד  ועל הריאלי המצב על ללמד כדי בהם ואין (,14 כה י
 הכללית לתמונה בניגוד עומדים אלו שתיאורים גם ומה 9הגולים, של היומיום חיי

 הסבורים יש החמישי(. הפרק לו)ראו ומחוצה במקרא התעודות ממכלול המצטיירת
 הקהילה בקרב שונות גישות משקפים רדיפות ועל קשה מצוקה על המדברים שהכתובים

 סוגה מתוך בקלישאות שימוש או הגולה, של מהותה וכלפי בגלות הישיבה כלפי הגולה
 המדיני, במצב שינוי 10מדיניים. בחוזים קללות של מצבור ומתוך קינה של ספרותית
 ולכך בלבד, הגולים על ולא כולה האוכלוסייה על השפיע בגולה הכלכלי או הביטחוני

 האימפריה של הצרכים (.7 כט שלום״)יד לכם יהיה בשלומה ״כי ירמיהו דברי מכוונים
 ואת מעמדם את לשפר ולצאצאיהם לגולים אפשרו והמקצועי הארגוני הצבאי, בתחום
 בתחומי מקצוע כבעלי ואם במתורגמנים כפקידים, צבא, כאנשי אם הכלכלי, מצבם

 כראוי לנצל ובכישרונו הזר של או הגולה של בכישוריו תלוי היה הרבה השונים. העשייה
האישית." לתועלתו מזדמנים מצבים

 השלטון יותר. כללית מתופעה בלבד מזערי חלק הן ומיהודה מישראל ההגליות
 להניח טעם ואין ומוגדרים, קבועים דפוסים על־פי כלל בדרך מתנהל האימפריאלי

 לגולים מיחסם לחלוטין שונה היה ויהודה ישראל גולי אל המגלים המלכים של שיחסם
 מדיניות המחייבות הכלל מן יוצאות ונסיבות סיבות יש כן אם אלא אחרים, עמים בני

 יותר משמעותיים הם הגולה המיעוט של הייחוד קווי 12מסוים. גולה מיעוט כלפי שונה
 כמה שיש בהמשך ניווכח עוד המגלה. האימפריה בעבור ופחות עצמו המיעוט בעבור

 לפיכך הנידון. בעידן במסופוטמיה שונים מיעוטים בקרב דומים או מקבילים גילויים
 מיעוט על להאיר כדי בו יש אחד גולה מיעוט של כלשהו מצב על שעדות להניח סביר
 מעמים גולים נזכרים הנאו־אשורית התקופה מן ממסופוטמיה בתעודות אחר. גולה

13שונים. ובמקומות שונים בסקטורים ומצויים מקצועות במגוון העוסקים למיניהם

 תפיסת בין הניגוד על עמד קויפמן .95,14-10 ׳עמ ד, תא״י, הנ״ל, ;13-11 ׳עמ גולה, קויפמן, 9
 גרינברג, זה לעניין ראו במציאות. והנוחים השלווים החיים תנאי ובין כלא כבית הגלות

 חיים של בגלות הריאלי המצב לעומת רוחנית״ ״גלות על המדבר ,441 ׳עמ ״יחזקאל״,
תקינים.

 לנקם והשאיפה אור חורבן על המסופוטמיות הקינות השוו .38-37 ׳עמ גלות, אקרויד, ראו 10
/7; .קק 463, 619) ^04.

 ויוקרה עושר צבירת לשם רב בכישרון והזדמנויות תנאים לניצול דוגמה היא אגיבי משפחת 11
 מן באה אלא בבל העיר של העירונית לאליטה השתייכה שלא משפחה ידי על בבל בעיר

 תשס״ג ארךישראלכז, מבבל״, אגיבי במשפחת ובעלות ״רכוש אברהם, ק׳ ראו הפריפריה.
.9-1 ׳עמ תדמור[, ׳ומ ח׳ ]ספר

 משומרון לגולים ביחס לטובה חריגה בצורה נהג ב שסרגון סבורה ,36-35 ׳עמ ״מרכבות״, דאלי, 12
 נסתייע ואף אשור בשלטון הכיר שכבר )הושע( במלך מדובר שכן קשה סברה זו כיבושה. עם

 אבל המרכבות, מחיל אשור לצבא סופחו אכן פקח. מידי השלטון את כשתפס אשור במלך
האשורית. המדיניות מן חלק היה אשור לצבא המובס הצבא סיפוח

.115 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, 13
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 בשירות תפקידים ממלאים המלך, שולחן אל הנסמכים מהם מצרי, שמוצאם אנשים
 חופשים אנשים מהם יש ערים. וכמה בכמה ויושבים שונים במקצועות עוסקים הממלכה,

 אינו כלא״, ב״בית שהושם יהויכין, של המקרה גם 14עבדים. מהם ויש למחצה חופשים או
להלן(. אחרים)ראו גולים מלכים גם פקד דומה גורל מיוחד.

 כורש לפסה״ג 539 בשנת כבשוה כאשר בבבל לכת מרחיקי שינויים עשו לא הפרסים
 אבל כנה, על נשארה הבבלית הפקידות אפילו הבבלית. החברה מבנה את שינה לא

 שינויים חלו לא כן פרסי. מושל)סטראפ( עמד שבראשה פחווה)סטראפיה( של במסגרת
 לפגוע כדי בהם היה פרס בשלטון בבלים של מרידה ניסיונות הכלכלה. בחיי ממש של

 לכן החקלאית. באוכלוסייה לא ובייחוד האוכלוסייה בכלל לא אבל הגבוהות בשכבות
 אפשר לפסה״נ ו־ה במאות פרס שלטון תחת בבבל ויהודה ישראל גולי של המצב מן

 מורשו בית של המסמכים מן אם למשל, בבל. שלטון תחת הגולים מצב על קמעה ללמוד
 בין ההבחנה את לעשות שקשה לפי מישראל, גם )אולי מיהודה גולים שצאצאי עולה

 ורובם שלה ובפריפריה בניפור ישבו מיהודה( אלה לבין ישראל מממלכת גולים צאצאי
 המלך בידי ובסביבותיה בניפור שהושבו הגולים צאצאי שהם להניח יש בחקלאות, עסקו

 כבעלי יהודים מופיעים לפסה״נ ה במאה אם כלשהו. בסטטוס בחקלאות ועסקו המגלה
 עבדים אבותיהם היו הכשרים שלטון ימי שבכל להניח קשה חופשים וכאיכרים רכוש

 מצבם על הנאמר את תואמת כזו הנחה ואין מאומה״, להם אין ״אשר רכוש, מחוסרי
בתרומות. ציון בשבי התומכים בבבל הנשארים ועל לציון העולים של הכלכלי
 יסייעו אלו יסוד וקווי גולים, כלפי ובבל אשור של במדיניות יסוד קווי ישורטטו להלן

במסופוטמיה. ויהודה ישראל גולי של מצבם לחקר

ובבל אשור האימפריות של ההגליה במדיניות יסוד קווי .2

“טוטאליות לא אבל המוניות היו ההגליות א.
 נותרה ביהודה והן בישראל הן 16האוכלוסייה. כל את הגלו לא הבבלים והן האשורים הן

 משמעותי לשינוי הביאו ובבל אשור שביצעו ההגליות זאת, עם 17הנשארת״. ״הפליטה
הקדום. המזרח של האתנוגרפית המפה ושל הפוליטית, המפה של

״מצרים״. דנדמאייב, 14
 מדיניות ובמסגרת עקיבה כשיטה לא כי אם כן לפני שנים מאות גם בוצעו המוניות הגליות 15

ARM, 67:12) איש 30,000 של (nasahu) הגליה מזכירה ממארי תעודה אימפריאלית.  II.)
 מלכותיות כתובות מתוך המתקבלת התמונה בין להבחין יש .2 ׳עמ הגליות, עודד, גם ראו

משפטיים. ומסמכים מנהל תעודות לבין וממלכתו המלך את לפאר שמגמתן
הראשון. הפרק ראו 16
הראשון. הפרק ראו 17



שלישי פרק104

 בכתובות הנקובים במספרים גדולה הגזמה קיימת כי אם - גדולים במספרים ההגליה
 המבנה את להרוס גם אלא התנגדות מרכזי ולחסל להחליש רק לא מגמתה - המלכותיות

 שהגלו ההמונית ההגליה הנכבשת. האוכלוסייה של החברתי המרקם ואת הפוליטי
 במסגרת אחרות כבושות מארצות גולים בעבור שטח לפנות גם הייתה מגמתה האשורים

 18ארץ־ישראל, של ובהן רבות, ארצות של האתני הפסיפס אשורית. פחווה הקמת של
 סמליות חלקן ואמירות, תופעות בכמה ביטוי לידי בא הדבר ההגליות. בעקבות השתנה
 המזרח אנשי את העמים, את מבלבלים שהם מתפארים אשור מלכי ריאליות. וחלקן

 אנשי ״את אומר: אסרחדון ולהפך. לשפלה ההר אנשי ואת ולהפך, למערב מובילים הם
 להושיב" ציוויתי ההר/המזרח אל הים/המערב אנשי ואת הים/המערב אל ההר/המזרח

(sa sádi ana támti sa támti ana sádi asibsünu aqbi.) שיטת רקע על נטבעה זו נוסחה 
 ואף ונפוץ, ידוע היה זה משפט אשור. מלכי של הידועה ההמונית הדו־סטרית ההגליה

 מוקא ״ובנת ג: פלאסר תגלת על אומר שמאל מלך פנמו העמים. בקרב דבר שם נעשה
 למערב הוביל המזרח אנשי ״את משמע: שמש״; מוקא יבל מערב ובנת מערב יבל שמש
 אדנה מלך אזיתואדה גם משתמש דומה בסגנון 19מזרחה״. הוביל המערב אנשי ואת

 העמים לחיל ידי כקן ״ותמצא אשור למלך ישעיהו של התוכחה דברי 20שבקיליקיה.
 של ההמוניות ההגליות רקע על נאמרו אספתי״ אני הארץ כל עזבות ביצים וכאסף
 של ההגליה (.14-13 י אוכלוסין)יש׳ ועקירת ממלכות גבולות הסרת אשור, בידי העמים

 עוד הקיפה אלא שומרון לעיר הצטמצמה לא ב סרגון בידי ישראל מממלכת התושבים
 אוכלוסייה הובאה הישראלית האוכלוסייה במקום 21(.10 ד עז׳ וכן ;53 טז )יח׳ יישובים
22עצמו. סרגון של ובכתובות 10,2 ד בעז׳ יז, במל״ב שנאמר כפי כבושות, מארצות

 היה שאכן למסקנה מסייעים לפסה״נ 649,651 מהשנים בגזר שנמצאו הלוחות שני
 רק בתעודות המופיעים השמות מכלל שכן ההגליות, בעקבות משמעותי אתני עירוב

 ביישוב מעורבת אוכלוסייה מוצאים אם 23נתניהו. - ישראלי/יהודאי של הוא אחד שם
 בימי מגזר גלתה ישראלית שאוכלוסייה מאוד סביר במיעוט, הוא הישראלי והיסוד גזר

 24השפלה. מאזור גם היו הגליות אחרות. מארצות גולים אליה והובאו כך אחר או ב סרגון
בדבר אסרחדון בכתובת האמור ג׳מה, מתל באוסטרקון האנשים רשימת מגזר, הלוחות

 בכתובות בכתובים, שמתגלה כפי ההגליות בעקבות בארץ־ישראל המגוון האתני ההרכב על 18
 נאמן,״שנויים״; מעוטרת״; ״קערה זרטל, יז; מל״ב ראשון; פרק לעיל ראו הארכיאולוגי ובממצא
.311-303,57-42 עמ׳ ארביאולגניה, שטרן, ״הגליה״; נאמךצדוק, ״אתני״; פאוסט,

.KAI 215:14 דונר־רליג, 19
.46 הע׳ 27 עמ׳ גזגליזת, עודד, ראו 20
אשורבניפל. הוא אסנפר .10 ד, בעזרא שומרון״ ״בערי לגרוס יש 21
22 .284-286 .ANET, pp הראשון. הפרק וראו
ספרות. ושם 116 ׳עמ ״שינויים״, נאמן, ״גזר״; בקינג, 23
״סרגוך. נאמן־צדוק, ראו ג׳מה מתל השמות רשימת על 24
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 ב, סרגון בימי הגליות על והידיעה 25ואחא/ארצה רפיח מסביבות תושבים של הגליה
 בארץ־ אוכלוסין שחילופי מלמדים וסביבתה לשומרון ואסנפר/אשורבניפל אסרחדון

26אשורבניפל. ועד ג פלאסר תגלת מימי ברציפות נמשכו ישראל
 אתניים ולמיעוטים לגולים בזיקה ממסופוטמיה התעודות ממכלול המתקבלת התמונה

 קטנים במספרים הגליה ולא המוניות, הגליות בדבר לעיל האמור את רבה במידה תואמת
 בארצות האוכלוסייה של האתני ההרכב את משמעותי באופן לשנות בהם שאין ומבוטלים
 אדוני״ המלך בחסות בניפור מדוברות רבות ״לשונות מדווח: אשורי פקיד הכבושות.

(lisânàti madàti ina Nippur ina silli sarri bëlija,) מיעוטים שמצויים היא והמשמעות 
 שמאמצע התופעה רקע על הוא בניפור המיעוטים ריבוי 27אשור. מלך בחסות בניפור רבים

 אחת רק היא וניפור ולשגשוג לתחייה זוכות נטושות שהיו ערים לפסה״נ השמינית המאה
29בבל. בארץ ונטושות חרבות ערים שיקום על ב סרגון של מכתובת עולה כך 28מהן.
 מישראל הוגלו שאליו כמקום במקרא בשמה נזכרה שלא ניפור, של המקרה מן

 סרגון מידע. עליהם שאין במקומות גם ישבו ישראל מבני שגולים ללמוד אפשר ומיהודה,
 מספר ארץ־ישראל, ואל מארץ־ישראל זה ובכלל שונות, מארצות אוכלוסייה שהגלה ב

 ״מארבע גולים בתוכה והושיב סרגון( דור־שרוכין)עיר את חדשה, בירה עיר בנה שהוא
 הבירה לעיר ועשאה כלח העיר את אשורנצירפל הרחיב כן לפני כבר 30הארץ״. כנפות

 ההגליה כיווני חקר (.RIMA I, p. 287) שבויים/גולים לתוכה והביא האימפריה של
 מליון לרבע קרוב מנתה נינוה אם אשור. בערי יושבו גדול שחלק מלמד השבויים של

 מדיניות בעקבות זה הרי תושבים, ורבות גדולות היו אחרות אשוריות וערים תושבים
 ובהם רבים, זרים מעטים. של גלות או טבעי ריבוי עקב ולא המוניות והגליות העיור
31אשור. בערי שנמצאו בתעודות השמות מניתוח שעולה כפי אשור בערי ישבו גולים,

 אדם כוח דרשו וביסוסה האימפריה הרחבת לשם אשור מלכי של הרבות המלחמות
 הארץ״ כנפות ל״ארבע הרצופים והמסעות המנהלי, ובשירות הצבאי בשירות רב

 גם אלא העמים בעושר רק לא צורך היה לפיכך מתמיד. באופן השורות מילוי חייבו
לשירות ובבל, אשור מלכי של הגדולים הבנייה למפעלי גדולים. ובמספרים - באנשיהם

 ״סוריה״, צדוק, ראו צאצאיהם, או בבל( בידי או אשור )בידי גולים הנראה ככל פלשתים, על 25
 SAA VI, 268:משפטי מסמך גם ראו בבבל. אשקלון בשם יישוב על גם ושם ,453-452 ׳עמ

6.
״שומרון״. תדמור, ראו ב׳ סרגון לאחר שומרון אל הגליות על 26

27 238 ABL, 1ב/ התרגום וראו ,CAD, 214 ׳עמ : There are many foreign peoples in“ 
”Nippur under the protection of the king, my lord.

בבליים. לא שמות נשאו מורשו בתעודות הנזכרים רבים אנשים .19 ׳עמ ביפרר, קול, 28
למקורות. הפניה ושם 152 ׳עמ ״שלום״, עודד, ראו 29
 ״ישראלים״, ינגר, ראו דור־שרוכין בבניית שומרונים העסקת על :44 ׳עמ כתרברת, לקנביל, 30

וחמישי. רביעי פרקים וכן ,32 הע׳ ולהלן
.264-241,219 עמ׳ ״ג׳זירה״, צדוק, 31
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 מקצועי רב, אדם כוח נדרש האזרחי המנהל ובמערכות (kisir/sab sarri)הצבאי במערך
 לאכלס רק לא רב אדם לכוח נזקקו האשורים 32החברה. שכבות מכל מקצועי, ושאינו

 גם אלא הגולים, של המקצועי הידע את ולנצל ולהרחיבן מחודשות או חדשות ערים
 בפריפריה אדמה ועובדי במבצרים מצב חילות הושבת ידי על גבול אזורי ולחזק לייצב

 כדי המלחמות של בעטיין חרבים או נטושים באזורים וכן המבצרים, שסביב החקלאית
 וכלכלית חברתית יציבות להביא וכדי החקלאית התוצרת הגדלת לשם שממות״ ״להפריח
 מספר בהגדלת ההשקיה, רשת בשכלול קשור הדבר והחדשים. הוותיקים המקום לתושבי

 )ואחריהם האשורים ייסדו לפיכך המסים. גביית מערכת ושכלול והתושבים היישובים
 חקלאי)והשוו לעיבוד הראויים ולשטחים לנהרות בקרבה חדשים יישובים הבבלים(

 יח׳ כבר״, נהר ״על יחזקאל של מושבו ומקום בבל״, נהרות ״על 1 קלז במזמור לנאמר
 יישובים האשורים ייסדו כן ועל הקרקע למליחות גורמת יתר השקיית בבד בד ג3(.3 א

 מעלה, רם אשורי מושל נרגל־ארש, והחבור. הג׳זירה של הרחב בחבל בור באדמות גם
 יישובים 331 מחדש( )חלקם ייסד המדבר, ובספר החבור בעמק חבלים על הממונה

 האשורית המדיניות כאן משתקפת אבל התרברבות, לשם שהגזים אפשר 34אותם. ויישב
 לארץ מחוץ והמעובדים המיושבים השטחים ולהרחבת אשור בארץ האדם כוח להגדלת

 שנרגל־ ברור אשור. בארץ האוכלוסייה עבור גם החקלאית התוצרת הגדלת לשם אשור
 מלאה בהתאמה לאכלוסם והן חדשים יישובים לבנין הן גולה אדם בכוח השתמש ארש

35וסביבתה. למסופוטמיה הופנו גולים של גדול מספר ולפיה אשור מלכי למדיניות
 הגעת עם מיד עבודה כלי האשורים סיפקו המעובדים השטחים את להרחיב בדאגתם

ואכן 36השדה; תנובת ועל האדמות מצב על מתמיד פיקוח וקיימו היעד, למקום הגולים

 שבויים/ ובהם רב, אדם כוח העסקת על .102 ׳עמ אסרחחץ־, בורגר, ;SAA V, 78 למשל ראו 32
 אחת שנמשך )מפעל ב סרגון ידי על דור־שרוכין הבירה עיר בבניין כבושות, מארצות גולים
 גם המתייחסת ,147,88 ,85 עמ' אימפריה, פרקר, ״דור־שחכיך; פרפולה, ראו שנים(, עשרה
 חצר כלכלת לשם הגדולות ההוצאות על כפייה. עבודות באמצעות ומצודות מלוכה ערי לבניין

P. Garelli, RA 68 (1974), pp. 129-140 ראו בנינוה המלכות
 “agricultural) 263-262,227-225,99,57 ׳עמ אימפריה, הנ״ל, ;84,77 ׳עמ ׳׳גבול״, פרקר, 33

(”colonization. התושבים במספר והן בשטח הן באשור העירוניים המרכזים הגדלת על 
 על ושם ״אשור״, וילקינסון, ״אימפריה״; ברבנס, ראה אשורית אימפריאלית כמדיניות

 והן בשטחן הן הערים התרחבות ועל אוכלוסין דלילי שטחים של המתוכננת הקולוניזציה
כולה. ובאימפריה אשור בארץ אוכלוסייתן במספר

 בתחום הייתה החבור גדות על דור־כתלימו .RIMA, 3, p. 211 רימאח, מתל הכתובת לפי 34
 H. Kühne & K. Radner, Z4 98 (2008), pp. 26-44 ראו נרגל/פליל־ארש. של סמכותו

ראו הקרקע למליחות שגרמה יתר השקית בגלל מסופוטמיה בדרום היישובים במספר ירידה על
J. Tainter, “Post-Collapse Societies”, in: G. Barker (ed.), Companion Encyclopedia o f

Archaeology, II, London 1999, pp. 1007-1008
.32-28 עמ׳ הגלירת, עודד, 35
.7 הע׳ לעיל, וראו ,54 הע׳ ,146 ׳עמ ״בעלות״, פוסטגייט, 36
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 ודבש יצהר זית תירוש, דגן, בארץ ליישבם בירושלים לנצורים מבטיח בנאומו רבשקה
 בארץ אזורים ובכללם אשור, שבריבונות בשטחים האוכלוסייה הגדלת (.32 יח )מל״ב

 עירוניים ליישובים הפכו החקלאית בפריפריה שיישובים בכך ביטוי לידי באה בבל,
37מנהל. ולמרכזי

 הלכו לא יהודה אנשי שרוב מכך ללמוד אין אך הארץ״, עם ״מדלת השאירו הבבלים
 דו־סטרית. להגליה מנגנון הקימו לא הבבלים 38ושגשגו. פרחו בארץ, נשארו אלא לגולה
 גבוהה רמה לאותה הגיעה לא הבבלים של והמנהלית הטכנולוגית שהיכולת נראה

 המלוכה מאוצר וכספים אדם כוח השקיעו לא שהבבלים או האשורים, של ומתוחכמת
 וחרבים שוממים אזורים מחדש וליישב בבבל פיתוח במפעלי להתרכז והעדיפו בפחוות
 היישובים במספר ניכר גידול שחל הראו שונים מחקרים ואכן והחידקל. הפרת בעמקי
 שמקצתם מעובדים, ולא נטושים שהיו חרבים חבלים ושוקמו הכשדית בתקופה בבבל
 אשורבניפל בין הארוכה המלחמה )כמו אשור עם והקשות הרבות במלחמות נהרסו

 בירוסוס 39בבל. בדרום וארמיים ערביאים שבטים של ובפשיטות לשמש־שום־אוכין(
 במקומות אותם להושיב וציוה שונות מארצות תושבים הגלה שנבוכדנאצר מספר

 ומבבל מאשור בתעודות אם 40בבל. בארץ שונים באזורים ביותר )הטובים( המתאימים
 הלא־ השמות מכלל ביותר הגדולה הקבוצה היא השמיים־המערביים השמות קבוצת
 ובהם לפרת שממערב מאזורים למסופוטמיה הוגלו שרבים ראיה אלא כאן אין אכדיים

ארץ־ישראל.
 גדול שמספרם מתברר מאוחרת בתקופה בבל בגולת יהודים על העדויות כשמתרבות

 (,4 א עז׳ ;7 ח )זב׳ במקומותיהם נשארו ורבים ליהודה עלו הגולים כל לא שכן מאוד,
 מתתיהו בן יוסף עזרא. למשפחת בדומה הגדולה הכהונה על המתייחסות משפחות ובהם
 רצו לא כי בבבל נשארו ״רבים לירושלים לעלות רישיון כורש שנתן לאחר כי מספר
 סט, קידושין בבלי, גם וראו ;39 ,15 טו, ;133-132,8 יא, >קדמ׳ נכסיהם״ את לנטוש
 מלמד לפסה״ט ה )המאה מניפור יהודית( לא מורשו)משפחה משפחת ארכיון ע״ם.

 גולים צאצאי על רבות ידיעות שלה. ובפריפריה בניפור מבוטל לא יהודים מספר על
 להבחין קשה בלבד השמות על־פי שכן שומרון, גלות צאצאי גם )ואפשר יהודה מארץ

 האכימנית התקופה מן בבל מארץ שהתיעוד הפשוטה הסיבה מן מניפור באות ביניהם(
 נמלצת בלשון נזכרת)אמנם היקף ורבת גדולה פזורה 41בניפור. ברובו נמצא המאוחרת
מלכותך״ מדינות בכל העמים בין ומפרד מפזר אחד עם ״ישנו אסתר: במגילת ומפליגה(

.4 הע׳ ,77 ׳עמ ״ביצור״, פרקר, ״עיור״; קונה, ראו 37
הראשון. הפרק ראו 38
.34-33 ׳עמ ״רקונסטרוקציה״, ליבראני, ״מיעוטים״; אפעל, ואילך: 177 ׳עמ ערים, אדמס, 39

40 S.M. Burstein, The Babylonica ofBerosus [SANE 1/5], Malibu 1978, p. 27:2a; ־מ'1ק 
.19 א, אפיון נגד ;224-223 י,

.50 ,עמ יהוריס, צדוק, 41
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 גולים של מבוטל ממספר מעט, מתי של מגלות נוצרה לא גדולה כה פזורה (.8 ג )אס׳
 אם יוהסים״, מ״עשרה השכבות, מכל רבים של מגלות אלא הירושלמית, העילית מן

 אין ונתינים. סופרים לוויים, כוהנים, ובהם א־ם ד, )קידושין המשנה בלשון להשתמש
 מקרא, של פשוטו לפי להפך, 42בארץ־ישראל. ואם בגולה אם המונים, לגיור עדויות

 ואינם ילדיהן עם הנוכריות הנשים את לגרש דורשים הגולה מן שעלו ונחמיה עזרא
 בקרב אתנית מבחינה גם ייחוד של התודעה העמקת רקע על כנראה וזאת ייהוד, דורשים

 מרדכי על למסורת בדומה שלהם, היחס מגילות על שמרו הגולים בבבל. הגולה אנשי
ייחודם. בדבר תודעה חדורי והיו (,6 ב )אס׳

לעבדים נכבשו לא הגולים ב.
 שיטתית מדיניות הייתה לא זאת עם ולאומה; לפרט כבד ואסון חמור עונש היא ההגליה

 ומונחים ardütu) לעבדים נמכרו גולים לעבדות. גולים למכור בבל של או אשור של
 את לשרת כדי בה אין עבדים עבודת 43הכלל. מן יוצאים במקרים אחרים(. נרדפים
 בואי ״עד רבשקה: בדברי ביטוי לידי בא האימפריה של האינטרס ההגליה. מגמות

 אדמות יקבלו שהם הכתוב וכוונת (,32 יח וכר״)מל״ב כארצכם ארץ אל אתכם ולקחתי
 ושמחו מימכם ושתו לחמכם ״אכלו לגולים: אשורי פקיד אומר דומים דברים לפרנסתם.

אמה( = amtu)״עבד״ = ardu שהמונח לדעת וזאת 44אשור״. מלך אדוני של בצלו

 נוכרים שהיו לפרש ההשערה, בדרך אפשר, שאותם כתובים מצויים אמנם ראשון. פרק ראו 42
 גיור על לדבר ואין מוסדי לגיור עניין כאן אין אבל (,22 מז יה׳ :8-6 נו ה׳)יש׳ דת את שקבלו
 שלא מוסדי גיור לבין נלווים( לנספחים, )והכוונה מתייהדים בין מבחין קויפמן י׳ ואכן המוני.

.108 הע׳ ,64 ׳עמ לעיל, וראו .48 ׳עמ ד, תא״י, קויפמן, אז. קיים היה
 גולים/ של הכלל מן יוצאים מקרים .191-188 עמ׳ משפחרת, גליל, ראו ל׳עבד׳ המונחים על 43

 ;115-109 עמ׳ הגליות, עודד, ראו הכלל על ללמד כדי בהם אין לעבדות שנמכרו שבויים
 סמית, ;111-107 עמ׳ עברות, דנדמאייב, :108 עמ׳ ״הגליה״, רלינג, :39 עמ׳ יהרריס, צדוק,

 מדובר SAA XV, 181 במכתב אם .165 חע׳ ושם ,79-78 עמ׳ גלרת, קיפר, :25-23 עמ׳ ״הערכה״,
 לדעת (.25-24 )שו׳ נפשות שלוש של מכירה על מדובר אזי ודאי(, זה )אין גולים של בקבוצה

 בצו ולא מושחתים פקידים בידי הנראה ככל נמכרו אלו גולים ,224,141 עמ׳ נזשפחרת, גליל,
 לאדם כך אחר ונמכרות אשור לעיר המלך ידי על שניתנו מעילם שבויות שתי על הממלכה.

 אינן מכירתן נסיבות .K. Radner, SAAS VI, p. 226, n. 1253 ראו (VAT 9755)פרטי
 איום לשון הוא קונה״ ואין ולשפחות לעבדים שם ״והתמכרתם 68 כח בדב׳ הכתוב ברורות.
 הפרק ראו והגזמה איום לשון לעבדים)על שבויים מכירת של מדיניות על ללמד בו ואין והגזמה
הפרסיס, מלהבזות הרודוטוס, ראו הפרסים. אצל גם חריגים מקרים השמיני(. והפרק הראשון

 המצב שונה שבויים. כלפי עקיבה ומדיניות שיטה משום אלו במקרים אין .32,9 שישי, פרק
 )אנשי שבויים מתן על במפורש מדובר ואחרות מצריות מלכותיות בכתובות הפרעונים. אצל
.A. Bakir, Slavery in Pharaonic Egypt. 1978, pp. 109-117 ראו לעבדות. ואזרחים( צבא

C. 23ב־ למכתב הפניה ראו 44 A H III/2, p וכן ABL 541: 9-11: “I shall settle you in 
(the land that pleases you. Live there” (CAD sabätu, p. 38b. 210 גם ראו ,SAA V.

ועל המשועבדים לעמים ושגשוג שלום מביאים אשור מלכי לפיה האשורית התעמולה על
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 ברוב ולכן במקרא, ״עבד׳ למונח בדומה עבדות/תלות של שונות לדרגות מתייחס
 המכונה האדם של תלותו או שעבודו ודרגת המשפטי מעמדו מה לדעת קשה המקרים

 לומר אפשר ואת, עם (.qallu, lamütänu כמו אחרים מקבילים )ובמונחים הזה במונח
 בתבליט למלך. שייכים הגולים היו לגלותם, הראשון בשלב לפחות משפטית, שמבחינה

 מעבר את המסמלת פעולה - העיר משער בצאתם המלך לפני עוברים השבויים לכיש
 של מעמד מתן של בבלית או אשורית מדיניות על ידוע לא 45המלך. לרשות השבויים

 סיוע האתני. במוצאה בבלית או אשורית שאינה לאוכלוסייה או גולה לאוכלוסייה עבדות
 הנוסחאים בביטויים לראות אפשר עבדות של במעמד היו לא אלה שאוכלוסיות לקביעה

;אחד׳ פה ״עשיתים אותם״; מניתי אשור אנשי ״עם (itti nisé Assur am nusunüti 

pá istén useskinsunüti.) לומר וכוונתם רעים תמימות של משמעות אלה לביטויים 
 להבדיל מלכא״, די ״דתא )השוו המלך ול״חוק המלך, של למשמעתו סרים שכולם
 עם הגולים שילוב של אשורית מדיניות על ורומזים (,26 ז עז׳ אלהך״, די מ״דתא

 )סיגול ואקולטורציה אינטגרציה כופה( )לא המעודדת מדיניות האשורית, האוכלוסייה
 גולים גם (.chattel-slave)המילה של הצר במובן עבדות על מדובר אין כן ועל תרבותי(,
 לקרקע)צמיתים( רתוקים היו כי אם ממש, עבדים היו לא כאיכרים בפריפריה שהושבו

 שהיו ומהם וחוכרים קרקע לבעלי הימים ברבות שנעשו מהם היו נסיבות. או חוק בתוקף
 לא שהגולים המסקנה 46פרטיים. אנשים של בקרקעות ואם מלך באדמות אם לאריסים,

47המשפטי. החומר מן המשתמע את גם תואמת לעבדות נמסרו

 אוטו, ;153-152 עט׳ ״שלום״, עודד, ראו ולשלווה, לשלום כביטויים ו״שתה״ ״אכל״ הפעלים
 לבבל)לקנביל, בבל העיר תושבי להחזרת בקשר אסרחדון לדברי המפנה 195 עט׳ ״המנצחים״,

האשורי״. ״השלום פאלס, ;92,86-85 עט׳ ״אשורים״, משיניסט, (;E 659 ב, אנאליבז
.140-139 עט׳ אימפריה, ונדרהופט, כך על וראו הבבלים, אצל גם וכך 45
 ראו הגולים לשילוב האשורית המדיניות על הצמיתים. על גם ושם חמישי, פרק להלן, ראו 46

 nise הגולים מכונים שם ,SAA V, 79,210 המכתבים אל וההפניה 62 ׳עמ ״פרופגנדה״ גלאגר,
mat¡ = countrymen. ,לעבדים. הפכו לא שהגולים המציין 564-563 עט׳ עברות, דנדמאייב 

 היא אזרח/אזרחות = civis Romanus/civitas Romana הרומי המשפטי המונח עם ההשוואה
.100 הע׳ להלן, צורכו. די ברור אינו האשורי שהמונח מאחר בעייתית

 אין החריגים. המקרים על ושם ,226 עמ׳ ״מסמכים״, רדנר, של המחקר מן עולה זו מסקנה 47
 של במעמד שבויים על מדובר ND 424 (CTN II, no. 194) שבתעודה בטוח וכלל כלל זה

 הבחנה יש SAA XV, 19 (CT 53, 202) במכתב זאת לעומת המילה. של הצר במובן עבדים
 מיוחדת התייחסות אין הקדום המזרח של החוקה בספרות שבויים. לבין בכסף שנקנו עבדים בין

 והנוכרי)ראו הגר של המשפטי לסטטוס מקום המייחדת המקרא ספרות לעומת ולגולה לגר
״עבדות״, בקר, ראו בית. ילידי היו במסופוטמיה העבדים רוב (.919-918 עמ׳ ,יחזקאל כשר,

 לעבדים השבויים את הפכו לא והבבלים האשורים ,124 ׳עמ ״גלות״, ויינברג, לדעת .21-20 ׳עמ
בזחקריבז, תדמור, מוגבלות; זכויות ובעלי חלקית חופשיים מעמדות לבני אם כי זכויות, חסרי

 הקדום במזרח המדינות רוב בכלכלת קטן תפקיד שיחקה עבדים עבודת .228-226,164-160 ׳עמ
 ראו עבדים. מכלאות מלהחזיק ואריסים חוכרים שכירים, פועלים להעסיק יותר זול היה שכן
D.E. Callender, “Servants of God(s) and Servants of Kings in Israel and the כך על
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 ושבו בתים ״בנו לאמור הגולים העם כל ואל הגולה זקני אל (5 כט ירמיהו)יד פניית
 עבדים של במעמד גולים אל מכוונת להיות יכולה לא וגו׳ פריך את ואכלו גנות ונטעו

 בדה״ב האמור כפייה. עבודות ועושים אסירים במחנות היושבים לגולים או גמורים
 של למציאות ולא לגלות הסופר של גישתו את משקף לעבדים״ לבניו לו ״ויהיו 20 לו

 ביותר המתאימים/טובים במקומות גולים להושיב נבוכדנאצר של הצו 48ממש. עבדות
 597 בשנת שגלה יחזקאל 49עבדים. של במעמד גולים על מוסב להיות מתאים אינו

 וכן 1 לפני״)ח יושבים יהודה וזקני בביתי יושב ׳׳אני לפסה״«: 592 אומר)שנת לפסה״נ
 ארגון לגולים שהיה העובדה עצם עבדים. של מעמד משקפת זו אמירה ואין (,1 כ ;1 יד

 בסטטוס היו לא שהם מראה אבות מסורת לפי חיים אורח על לשמור יכלו והם פנימי
 גבול על אשור, של הצפוניים למחוזות שהוגלו כשדים גם יכלו דומה באופן עבדים. של

 ND)מנימרוד תעודה על־פי 50קבע. ישיבת שם ולהתיישב בתים לעצמם לבנות אררט,
 על 51בעבדים. מדובר ואין ארפחה בחבל יישובים 150ב־ גולים 6,000כ־ הושבו (2634

 ABL במכתב מדובר ממולדתם לעקורים דור־שרוכין( של באזור )כנראה בתים מתן

 ז ;7 ג ;6 א עלו)עז׳ שלא אלה ושל לציון שעלו אלה של והתרומות הרכוש גם 52.190
 והזהב הכסף שהזכרת אפשר כי אם מדובר, בעבדים שלא מלמדים (70-67 ז נחמ׳ ;16-15

 המקרא לפי (.36-35 יב >שמ׳ מצרים ליציאת השוואה - הספרותי המוטיב מן בו יש
 בידי עבדים להחזקת סימוכין (.67 ז נחמ׳ ;65 ב )עז׳ עבדים 7337 עם ציון שבי חזרו
 אדם והמשפטי. המנהלי בחומר בעיקר חיצוניות בתעודות מצויים ישראל/יהודה גולי
 53צבא. למפקד אומי ששמה שפחתו את מוכר שמו, על־פי ישראלי/יהודאי אליהו, בשם

גאולה על מדבר יחזקאל שכן טוב, כלכלי מצב על לרמוז יכולים 34-32 כ ביח׳ הפסוקים

67-82 .Ancient Near East”, Semeia 83/84, 1998, pp, מתוך .71-70 עמ׳ שם, ובעיקר 
 שזרים עולה אשור בעיר שנתגלו לפסה״נ ז המאה מן עסקיות( )תעודות הפרטיים הארכיונים

 האשורים מן חייהם באורח נבדלו לא והם לאשורים כמו שווה מעמד להם היה בעיר שהיו
 K. Akerman, “The Aussenhaken Area in the City of Assur during ראו המקום. ילידי

2 17-272.the second Half of the 7lh Century BC”, SAAB XIII, 1999-2001, pp,
 אולי או כגולים לאשור הגיעו אבותיהם, או הם באשור, אלו זרים אם ברור לא .261 ׳עמ בעיקר

חמישי. פרק ראו ממלכתיים במפעלים כפייה עבודות על מלאכה. כבעלי או כסוחרים
 שמשמעותו ,metoikizw הוא ל׳גלה׳ התרגום אחדים, בכתובים השבעים, בתרגום ואכן 48

W. ; Theological Dictionary o. 47 ראו (.to settle) וגם׳ליישב׳ ׳להגלות׳ f the Bible, p
155 .Rudolph, Jeremiah, [HAT], p לא שהגולים מעיד ירמיהו של שהמכתב הערתו ושם 

 אל וכר בתים״( דומות)״בנו שאמירות סבור ,64,61 עמ׳ ״פרופגנדה״, גלאגר, לעבדות. נמסרו
ביר׳ לגולים המכתב אכן אם השאלה על .SAA V, 80,210; XV, 219 במכתבים מצויים גולים

שמיני. פרק ראו לירמיהו מקורי הוא כט
.68 עמ׳ גלית, אלברטץ, ראו לפסה״נ. 605 לשנת מכוונת זו ידיעה .40 הע׳ לעיל, ראו 49

50 79,80,242 ,SAA V. ,320,265 עמ׳ משפחות, גליל.
51 49-50 .H.W.E Saggs, The Nimrud Letters, 1952. London 2001, pp.

.7 הע׳ ולעיל, ,66 עמ׳ ״ישראלים״, ינגר, ;146 עמ׳ ״בעלות״, פוסטגייט, 52
החמישי. בפרק נוספות ודוגמאות [13] נספח ראו 53
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 וזהב כסף בעלי שהם בגולה אנשים מזכיר (15-9 )ו זכריה 54הגולים. לרצון בניגוד בכוח
 ח >עז׳ למקדש וזהב כסף מתנות עמו מביא עזרא ״הרחוקים״. בעזרת ייבנה ה׳ והיכל

33.)

 הגולים של גדול שחלק לרמוז יכולה רב היה לא לציון השבים שמספר העובדה
 מצב על לדבר אין זאת, עם (.8 יא, >קדמ׳ טוב היה ומצבם בגלות שורשים חיכו וצאצאיהם

 באותה האימפריה צורכי לפי נקבע המסוים הגולה של המצב הגולים. לכל ושווה אחיד
 המלחמה שבויי של קטן שמספר סביר אמנם 55כפרט. הגולה של כישוריו ועל־פי עת

 לעבדים הפכו והם למקדשים, וכן ביקרם חפץ שהמלך לאנשים מנמכרו( ניתנו)להבדיל
 והם חיים ובבעלי בקרקע רב רכוש היה למקדשים 56מקדש. ולעברי פרטיים בבתים
 לבעלי לרועים, למיניהם(, ומתווכים אריסים ו/או חוכרים )כולל אדמה לעובדי נזקקו

 מנהלי ששם בבל, במקדשי בולט הדבר 57המקדש. רכוש על נשק עם ולשומרים מקצוע
 58הפולחן. פעולות בביצוע חלק להם היה שלא אנשים אלא דת אנשי היו לא המקדש

 נראה 59עבדים. של במעמד המקדש, לרכוש נחשבו למקדשים שניתנו השבויים מקצת
 בתעודות מוצאים אם 60כעונש. לעבדות נמסרו (halqü) בורחים שגולים מקרים שהיו

בהליך קשור שהדבר נראה להלן( )ראו עבד של במעמד ישראלי/יהודאי מסוימות

.439 ׳עמ כ״, ״יחזקאל גרינברג, 54
 SAA XI,ראו האימפריה של הצרכים על־פי מקצוע שהחליפו גולים על ״נבונאיד״. וילקי, 55

202,11:16-17 ;201,1:41-43
 כמו הפרעונים, גם .F.M. Fales, SAAB 16 (2007), p. 118 ;136 ׳עמ ״זרים", דנדמאייב, ראו 56

.Redford, IE]36 (1986), pp. 188-200 ראו למקדשים. שבויים לתת נהגו ב, רעמסס פרעה
 עבדות של במעמד עבדים בין עבדות. של שונים במצבים להבחין צריך כאלה במקרים גם

אדונם. מרכוש בנפרד פרטי רכוש להחזיק רשאים שהיו עבדים לבין (chattel slave) גמורה
J. Oelsner et al., “Neo-Babylonian Period”, in: R. Westbrook (ed.), A History o f Mil 

928-933 .um Ancient Near Eastern Law, Leiden 2003, Vol. II, pp שהתופעה ההערה 
.62 הע׳ להלן, ביותר. נדירה היא לעבדים שבויים מכירת של

 בתוך: M.A. Dandamayev, “Temple Archers in the Neo-Babylonian Sippar” ראו 57
.66-65 ׳עמ ״ישראלים״, ינגר, .98-95 ׳עמ נזיבאל, אבישור־דויטש,

.35 ׳עמ רפרליטיקה, רת ברלין, בתוך: דנדמאייב, ראו 58
 ראו במצרים וגם במסופוטמיה גם למקדשים לעבדים שבויים/גולים נתינת של מקרים על 59

 על .Gelb, JNES 32 (1973), p. 86; J.H. Breasted, ARE, 4, par. 404 ;57 ,56 הע׳ לעיל,
 A. C. V. M. Bongenaar, The Neo-Babylonian Ebabbar ראו למקדש הקשורים העבדים

1997 Temple at Sippar [PIHANSLXXX], Leiden. הרן ;115-114 עמ׳ הגליות, עודד, ראו 
 וכי פרטיים, אנשים ידי על או המלכות ידי על ניתנו המקדש שעבדי מציין ,224 עמ׳ ״טעם״,

 Hume מארץ שבויים 2,850 במתנה נתן נבונאיד לשחרר. אפשר היה לא המקדש עבדי את
(.ANET, p. 311)בבל בעיר למקדשים שבקיליקיה

 במסירת מדובר כנראה ששם ארמית( מאשור״)כתוב ״האוסטרקון בכינוי הידוע המכתב ראו 60
 “the whole section is very extremely אולם לעבדים, אשורי לפקיד בורחים גולים

problematic“, שמעיר כפי ,J.C.L. Gibson, Textbook o f Syrian Semitic Inscriptions 
101 .Oxford 1975, II, p
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 לעבדות. נתינה היה עליה הדין שגזר להגליה( קשר כל )ללא לעבירה בנוגע משפטי
 בבית הוזהרה ישעיהו, של הבת טבת־אישר, מסיפר, משפטית תעודה על־פי לדוגמה:

 תינתן היא אזי כלבא אביו הסכמת ללא כולו בשם אדם עם להיפגש תמשיך שאם הדין
 ערב זה בזמן)ובכלל חוב לפרוע אי־יכולת בגלל לעבדות נמסרו חורין בני 61לעבדות.

 הייתה עבדות 62רעב. בגלל או מסוים פשע ביצוע חוזה, הפרת אחר(, מישהו של חוב על
 הגולים ואת המלחמה שבויי את למכור שיטתית מדיניות הייתה לא אבל קיימת אפוא

 גדולות אחוזות של התופעה העתיקה בעת במסופוטמיה קיימת הייתה לא כן 63לעבדים.
 אריסים העסיקו בכפרים באיטליה. בלטיפונדיות שהיו כמו עבדים עבודת על הנשענות

 כוח אחרות, במילים בחבורות. מאורגנים שהיו חופשיים אומנים העסיקו ובמלאכות
 כוח גמורים. עבדים על ולא למחצה וחופשים חופשים אנשים על נסמך היצרני העבודה

 שומרון מערי שהגלה סרגון 64בעיקר. שירותים לעבודות נוצל גמורים עבדים של עבודה
 משמשים גולים( צאצאי שגולים)או העובדה 65במקצועו. איש איש לעסוק לגולים אפשר
 היו לא שהם מרמזת שונה ממוצא צדדים בין החמישי( הפרק שונות)ראו בעסקות עדים

 במובן מעבד כלשהי)להבדיל בדרגה משועבדים או חופשים אנשים רק שכן ממש עבדים
66עדים. לשמש רשאים היו המילה( של המצומצם

 מנגנון שנתפסו. מרגע מטעמו והממונים המלך פיקוח תחת היו הגולים/השבויים
 הפקידים בין האזרחי. או הצבאי במנגנון ושיבוצם ובגולים בהגליות טיפל פקידים של
 qurbütu;וכן musarkisâni sa saglüte או rab saglüte התואר את הנושאים אלה היו

sukkallu הגעתם ובעת בדרך לדרך, היציאה לפני הגולים לספירת אחראים היו והם 
 לדרך לצידה לדאוג כישוריהם, על־פי הגולים למיון אחראים היו הם היעד. למקום
 מספר )כמו מצבם על למלך לדווח היעד, אל הדרך לאורך המקומיים המושלים בסיוע

 ולהביאם לעיל( ראו הגולים, משיירת הבורחים מספר בדרך, שמתו אלה מספר החולים,
נמסרו היעד במקום האימפריה. בבירת השלטון במרכז מראש שנקבע כפי היעד למקום

.44 עט׳ יהרריס, צדוק, 61
 עט׳ ״סוחרים״, רדנר, :21 עט׳ ״עבדות״, בקר, (;KAV 197) 40-39,37 עט׳ ״מקצועות״, פאלס, 62

105 (655 ADD  85= ARU,)’ ,הנ״ל ”The Neo-Assyrian Period“ :בתוך R. Westbrook;
2001 and T. Jasnow, Security for Debt in Ancient Near Eastern Law, Leiden; על 

 R. VerSteeg, Early Mesopotamian Law, Durham 2000, pp. גם ראו העבדות מקורות
מאוד. מועטות הן מלחמה בשבויי שמקורם עבדים על שהעדויות ההערה ושם 69-70

.47 הע׳ לעיל, ראו הכלל. מן יוצאים והם בלבד בודדים מקרים ידועים 63
 D. B. Weisberg, “The Neo- ;331-330 עמ׳ בבל״, ״גולת ביקרמן, עברות; דנדמאייב, 64

Babylonian Empire”, in: J . J. Westbrook, Royal Cities o f the Biblical World, Jerusalem
31 .1996, p; ,20-18 עמ׳ ״עבדות״, בקר.

בשומרון. שנשארו באלה ולא בגולים מדובר .36-34 ׳עמ ״מרכבות״, דאלי, ראו 65
 לעסוק גמור, מעבד ולהבדיל שונות שעבוד בדרגות עבד, היה יכול הנאו־בבלית בתקופה 66

 כפי חודשי תשלום לבעליו שישלם ובתנאי בעליו, וברצון עצמאי, באופן שונים בעיסוקים
.930 עמ׳ (,56 )הע׳ לעיל, אולסנר, ;70 ׳עמ (,62 לעיל)הע׳ ורסטיג, ראו מראש. שנקבע
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 במסעו מבבל השבויים את מוסר ב סרגון המקומי. האשורי המושל של לאחריותו הגולים
 בשלבים הגולים מצב על דיווחים יש אשור מלך אל במכתבים ארפחה. מושל לידי השני

 בנוגע הדין הוא 67המלך. פקודת על־פי ההושבה מקום על דיווח וכן ההגליה של השונים
 מפקד, נערך ושם (1 מ )יד רמה בעיר רוכזו מירושלים הגולים הכשרים. בידי להגליות
אחרים(. שבויים שגם הגולים)ואפשר משיירת הוצא וירמיהו

 לאחר אבל אלו, במבצרים והושבתם מבצרים בנין לצורך בגולים לשימוש עדויות יש
 בעיקר כפייה, עבודות לעשות הוכרחו השבויים 68עבדים. של במעמד היו לא הם שנושבו

 הקמת/ כמו גדולים בנייה במבצעי קבע, ישיבת הושבו לא ועדיין נשבו מקרוב שזה אלו
 שבויי בעזרת לפסה״ם 706-717) נבנתה דור־שרוכין 69ומקדשים. מלוכה ערי חידוש

ממלכתיים בנייה מפעלי לצורך בגולים השימוש את 70משומרון. שבויים ובהם מלחמה

67 145-200 ,SAA XI; ״ישראלים״, ינגר, ;81-72 הערות ,312-311 ׳עמ יסוד״, ״קווי עודד, ראו 
 מכירת של מקרים שהיו להניח סביר .147-146 ׳עמ ארצדות, כוגךקאהן, בתוך: קפלן, י׳ ;66 עמ׳

 )ראו A.3660 מסמך ראו המרכזי. השלטון ידיעת ללא ממונים פקידים ידי על לעבדים שבויים
88 .V. Donbaz, N.A.B. U. 2002/4, p.) ראו פקידים מצד הסמכות של לרעה ניצול על SAA 

369 ;107 ,X; ,43 הע׳ ולעיל, .194 מס׳ ארנזרן, פוסטגייט.
1 מכתבים למשל ראו 68 ,176,177,247 SAA של וההסבר.N. Na’aman, UF31 (1999), p 

 ארמיים שבויים הושבת על מדובר (NL 96=ND 2634)ג פלאסר תגלת מימי במכתב .423
הע׳ לעיל, פרקר, ;217 ׳עמ ,1/1 פרוסופרגרפיה, רדנר, ;50-49 ׳עמ בינזרור, סאגס, במבצרים.

33.
 sa התואר את נשא כפייה)״סבל״( עבודות על ממונה שהייה הפקיד .87-86 עמ׳ הגליות, עודד, 69

bit kudini. ,התפקידים מן שאחד סבור והוא זה בתואר דן 64,62-61 ׳עמ ״אימפריה״, גלאגר 
 )שנת ובקיליקיה בקוה מרד דיכא שהוא אומר סנחריב בהגליות. קשור היה זו משרה נושא של
 בירתו לבניין ובלבנים בחומר קשה עבודה עליהם והטיל אוכלוסייה משם הגלה לפסה״נ(, 702

 צידונים לצורים, שם חתי)הכוונה מארץ מקצוע אנשי לקיחת על בכתובותיו מסופר כן נינוה.
 ולא מקצועי גולה, אדם כוח בניצול מדובר .73 ׳עמ סנחריב, לקנביל, אוניות. לבנות ויוונים(

 למראי חייהם. ימי לכל לעבדים גולים להפיכת לא אבל אחר למפעל או בנייה למבצע מקצועי,
 G.B. Lanfranchi, “The Ideological and Political Impact of the Assyrian ראו מקום

Imperial Expansion on the Greek World in the 8lh and 7lh Centuries BC”, in:
,22 .S. Aro and R.M. Whiting (eds.), The Heirs o f Assyria, Helsinki 2000, pp

 לעבוד וכן אסרחדון בימי נינוה בבניין כפייה עבודות לעשות הוכרחו וארמים כשדים .28
 באורח לעבדות נתנו או נמסרו לא אבל וסוריה(, >חרן מסופוטמיה בצפון חקלאיות בעבודות

 כאחד נזכרת גחן ״ביצור״. פרקר, מקום; מראי ושם 21-20 ׳עמ ״צל״, ברינקמן, ראו קבע.
 ׳עמ איבזפריה, פרקר, ראו האימפריה. של הבנייה למפעלי מס בעבודת החייבים הישובים
 הוא ובהמשך הלבנון מן ארזים כריתת חת, לארץ מסע מתאר ב נבוכדנאצר .262 ,148-145

 מקדש בבניין לעבוד אותם הכרחתי בידי, נתנם מרתך אשר רחוקות, מארצות ״אנשים אומר:
Etemenanki 25-24 עמ׳ ״הערכה״, סמית, אצל למקור הפניה ראו לבנים״. שקי ולשאת. 

 S. Langdon, Die ונרגל. נבו בל, האלים לכבוד בנייה במבצעי שבויים 2,850 העביד נבונאיד
284 .neubabylonischen Königsinschriften, Leipzig 1911, p 59 הע׳ ולעיל.

 נשלחו וחומתה העיר לבנין .SAA XV, 14; 280; SAA 1,259 ;235,60-55 עמ׳ סוערןב, פוקס, 70
aSAA XI, 15-21; V 291)וממגידו משומרון ובכללן האשוריות הפחוות מן גם עבודה גדודי
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 (,nisé máti)המקומית האוכלוסייה גם האוכלוסייה, חיוב של כללית במסגרת לראות יש
 pilku, ilku tupsikku, dullu, niru)השלטון של למבצעים עבודה)אנגריה( כוח לספק

kabtu.) השלטון דרישת על־פי אנגריה לעבודות אדם כוח לספק חייבים היו הפחות 
 7,בנינוה, סנחריב ארמון לבניין וכן דור־שרוכין לבניין אדם כוח סיפקו הם המרכזי.
 מאוצר קצובות מזון מנות קיבלו כאלה עובדים 72אשור. בעיר אשור מקדש ולשיקום

 הבבלית באימפריה טריטוריות על מסופר ב נבוכדנאצר מימי בתעודה 73הממלכה.
 דווקא. לעבדים הכוונה ואין 74בבל, בעיר מרדוך של הזיגורת לבניין עבודה כוח שסיפקו
 ״ויאסף וכן שבי״, ״כחול האוסף הכשדי השליט בידי מאסיביות הגליות על מדבר חבקוק

 ;14,9 א בבבל)חב׳ מפעלים ביצוע לצורך וזאת העמים״ כל אליו ויקבץ הגוים כל אליו
 ולעלות מקומם את לעזוב כדי מרש״ ל״הכרזת נזקקו שהעולים העובדה מן (.13-11,5 ב

 הגולים צאצאי היו עדיין היותר, לכל עבדים. של במעמד היו שהם ללמוד אין לירושלים
 על הגנה )כמו וסיוע רשות לקבל שנזקקו או צמיתים( )כמו מסוימות להגבלות נתונים
75מאורגן. כציבור העולים( שיירת

אימפריאלית מדינית כשיטה דתית כפייה אין ג.
 ולהחזיק להמשיך מיעוטים יכלו הפרסי השלטון בתקופת וכן הקדומה במסופוטמיה

הנאמנות הבטחת 76השלטונות. מצד דתית כפייה בלא מסוימות, בהגבלות אבות, במסורת

 ראסל חמישי. פרק סנהריב, ארנק־ רסל, ;SAA XI, nos. 15-21 ב־ ב סרגון מימי הרשימות ראו 71
 לזה הדומה (headgear) הלבוש לאור מיהודה גולים שהם אפשר הפועלים מן שחלק סבור

.56-47 ׳עמ משפט, ויינפלד, ראו אנגריה בעבודת האוכלוסייה חיוב על מלכיש. שבתבליט
.97 ׳עמ ״אשורים״, משיניסט, 72
.222 עמ׳ ״הגליות״, ינגר, וכן הרלוונטיות, לתעודות הפניה ושם ,SAA XI, p. XVI ראו 73
 וחומרים אנשים לשלוח חויבו הנהר מעבר ופחות מלכים ;97-91 ׳עמ אימפריה, ונדרהופט, 74

 ושם 246-245 עמ׳ ״אסטרטגיות״, ונדרהופט, ראו בבל. בבירתו נבוכדנאצר של הבנייה למבצעי
הספיק. לא גולים של עבודה כוח למקורות. הפניה

החמישי. הפרק גם ראו ויהודה ישראל גולי מקרב העבדים לסוגיית 75
 המשועבדים העמים על אליהם פולחן את כפו האשורים האם בשאלה החוקרים בין מחלוקת 76

 ספיקרמן, רת; מקיי, אימפריאליוס; כוגן, זו: בסוגיה דיונים ראו ובפרובינציות. חסות במדינות
 L.L. Grabbe (ed.), Good Kings and Bad Kings, London בקובץ המאמרים יהורהראשרר;

 -344 >עמ׳ לדעתו .200,193-173 ;111-100,58 ׳עמ בעיקר אשור, הנ״ל, השפעה; הולוויי, ;2005
 וסאליות במדינות לא וקבועה, שיטתית הייתה לא הפולחן בתחום האשורית המדיניות (345
 ועל- העניינים מצב על־פי לעת ומעת למקום ממקום ושונה גמישה אלא בפרובינציות, ולא
 ginü^ תשלום המשועבדים. העמים על דתית כפייה אין וכי שונים פוליטיים שיקולים פי

 בפרובינציות (.317-313 >עמ׳ בפרובינציות ולא אשור בארץ אשור למקדשי מכוון למקדשים
בעזה( או בחרחר )כמו מאוד נדירים ומקרים (322 >עמ׳ הארץ״ ״אלוהי את לעבוד המשיכו

(.386 >עמ׳ כבושה אוכלוסייה על אשור אלי את לכפות שיטתית מדיניות על מעידים אינם
 ממלכות על דתם את כפו שהאשורים הדעה את הדוחה ,186 ׳עמ ״המנצחים״, אוטו, גם וכך

מכל הכלל. מן יוצאים הם אחרים בודדים ומקרים (11 הע׳ )שם, עזה של והמקרה וסאליות
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 אלא האימפריאלי השליט דת של כפייה באמצעות נעשתה לא לאימפריה האוכלוסייה של
 או הגולה המיעוט של ובדת בתרבות ממלכתית תמיכה באמצעות נרכשה הנאמנות להפך,

 מטבעה אימפריה 77אבותיהם. במסורת אי־התערבות לפחות או הנכבשת, האוכלוסייה של
 פוליטית לאחידות שואפת היא ודתית. אתנית־לאומית מבחינה שונים מגופים מורכבת
 וניהול תרבותית אוטונומיה של מסוימת מידה להעניק נוטה היא בבד בד אבל ומנהלית

כללית מסגרת בתוך התרבותית הרב־גוניות הוא האימפריה את המאפיין עצמי. פנימי

 מעיר הוא כן המקומית. לאוכלוסייה אלא לגולים נגיעה להם אין אלו בודדים מקרים מקום
 בפולחן מדובר ואין אחז על נכפה שהדבר הכוונה אין אשור״ מלך ״מפני 18 טז במל״ב שהאמור

 וךדר־ספק, העמים; אלי של בקיומם הכירו האשורים בבד בבד ארמית. בהשפעה אלא אשורי
 כעונש אלא דתיים מנימוקים נבע לא מקדשים ששדידת מעיר 12 הע׳ ,264 עמ׳ ״אשורולוגיה״,

 להסיר הייתה (15-4 כג יאשיהו)מל״ב של הפולחנית הרפורמה של המגמה כלכליים. וממניעים
 בצו נכפו אלו שהשפעות ראיה בכך אין אולם אשוריות, השפעות ובכללן אליליות, השפעות

 את לקחו שהאשורים הידיעה מן אנטי־אשורי. אופי נשאה כולה כל הרפורמה וכי האימפריה
 את המקומי הפולחן במקום הנהיגו שהם מאליו מובן כדבר להניח אין בשבי הנכבשים אלי

 המשועבדים העמים מן דרשו שהאשורים מציין ,280-279 ׳עמ ״מרש״, הנ״ל, האשורי; הפולחן
 לאל ובקורבנות בפולחן כרוכה הייתה לא זו הכרה אולם ביותר, החזק כאל באשור להכיר
 E. Nicholson, “Do not Dare to Set באשור; אשור למקדשי מתנות במתן רק אלא אשור

51-61 .a Foreigner over You”, Z A W 118 (2006), pp, השונות)כמו הדעות סקירת ושם 
 של מסקנתו המדעית. לספרות והפניות בנושא להלן( וראו משיניסט כוגן, מקיי, ספיקרמן, של

 “There is evidence that the Assyrians stipulated offerings to והיא: לנו נראית ניקולסון
be provided by the provincial citizens for Assur and the great gods. On the other 
hand, there is no evidence that temples for Assur and the Assyrians pantheon were 
erected outside the Assyrian heartland, and there is no archival or inscriptional 

”evidence that the cult of Assur was established on foreign soil. שהמדיניות טוען פאלס 
ובבל. באשור הלשונות בריבוי מתבטא והדבר זרות תרבויות כלפי סובלנות גילתה האשורית

117 .F.M. Fales, SAAB 16 (2007), p. האישיות פולחן את כפה אשור שמלך סבור פרפולה 
 “There is clear evidence of an emperor cult imposed on לאימפריה: המשועבדים על שלו

vassals and citizens alike in the fashion of the late Roman and Byzantine Empires”.
 S. Parpola, “Assyria’s Expansion in the 8,h and 7,h Centuries B.C.E”, in: W.G. ראו

Dever and S. Gitin, Symbiosis, Symbolism and the Power o f the Past, Winona Lake
105 ,100-101 .2003, pp. האלים פולחן את האשורים כפו שבו מקרים מביא פרפולה 

 אבל בעזה)בארמון כמו (“The king as the image of god”)אשור מלך פולחן ואת האשוריים
 לענין ובמצרים. ומנשה(, אחז )ימי ביהודה גם לדעתו (,78 הע׳ להלן במדי)ראו במקדש!(, לא

 לחיילים נאמנות בשבועת אלא מדי ואוכלוסיית מדי בשליטי לא שמדובר ליבראני סבור מדי
 M. Liverani, “The Medes at Esarhaddon מדיים. חיילים היו זה ובמקרה האימפריה בשרות
57-62 .Court”, JCS 47 (1995), pp. הדת בתחום האימפריאלי השלטון של ההשפעה על 

 “the imperial impact לדעתו ״אימפריאליזם״. משיניסט, ראו הנשלטים העמים על והפולחן
on the culture and religion of its subjects more often worked subtly and indirectly 

”than broadly and forcibly. גרייסון ישעיהו)השני(. נבואות באמצעות זאת מדגים משיניסט 
,78 הע׳ להלן, וראו המשועבדים; העמים על דתית כפייה הייתה שלא קובע ,225 עמ׳ ״אשור״,

82.
.467 ׳עמ ישראל, רת אלברטץ, ראו 77
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 על דתם את עקיבה אימפריאלית מדינית כשיטה כפו לא ובבל אשור מלכי אחידה. מדינית
 78לאימפריה. שסופחו בארצות או חסות במדינות המקומית האוכלוסייה על ולא הגולים

 מקדשים עירוניים ביישובים נחשפו לא ארץ־ישראל, ובהן ששועבדו, או שנכבשו בארצות
 וחותמות( פולחן כלי שונים)כולל וחפצים מצודות מבנים, אלא בבל, לאלי או אשור לאלי
 המקומית האוכלוסייה על ושיטתית המונית דתית כפייה על בעליל להעיד כדי בהם שאין

 עקרון, מלך פדי בן אכיש בידי אשורי בסגנון נבנה בעקרון המקדש 79האימפריה. ברחבי
 80אשורי(. לאל מקומית)ולא לאלה נבנה שהמקדש ברור במקום שנמצאה הכתובת מן אולם

 החיל את הנראה ככל שימש סלימה( אבו זוייד)תל בשיח׳ שנחשף הקטן האשורי המקדש
 האשוריים הממצאים מן ניכר חלק לשייך ראוי לפיכך 81מצרים. בגבול שהוצב האשורי

 האשוריות ובפחוות הווסאליות במדינות האשורית ולפקידות המצב לחילות לאשור מחוץ
בבלית(. השפעה בהם שניכרת ממצאים לגבי הנאו־בבלית בתקופה גם )וכך

 כל כמו מסים, בהעלאת חויבו גלותם במקומות והגולים בארצותיהם המשועבדים
 לראות אין אבל 82אחזקתם, לשם אשור בארץ ולמקדשים הממלכה לאוצר אשור, נתיני

צו ובתוקף המלכות מטעם שיטתית המונית דת המרת של במובן דתית כפייה בזה

 כפו שהאשורים סבור ,374-369,362,309 ׳עמ בעיקר ואשור, יהורה ספיקרמן, ;76 הע׳ לעיל, ראו 78
 על המעידות תעודות וכן אחז מזבח את טענתו להוכחת ומביא המשועבדים העמים על דתם את

 פולחניות. בפעולות קשורה המסים גביית לדעתו שכן האשורי, השלטון כלפי התושבים מצד עוינות
 ההבטחה בארץ הישיבה וכי לישראל ה׳ בין הברית על דברים בספר שההדגשה סבור ספירקמן

 מדיניות בעקבות ה׳ לדת שנשקפה הגדולה הסכנה רקע על היא לה׳ מוחלטת בנאמנות מותנית
 של בפולחן התערבו שהאשורים בטענה מצדד נאמן האשורית. האימפריה של הדתית הכפייה

 כתובות ״תרומת נאמן, נ׳ האשורי. בפולחן חלק לקחת הפחוות תושבי את וחייבו ואסאליות ממלכות
לספרות. הפניה ושם 148-146 ׳עמ סט)תשס״ח, ציון ויהודה״, ישראל ממלכות לחקר סוחו נציבי

 דתית כפייה השוללים ״שומרון״, קנופרס הולווי, וךדר־ספק, אוטו, כוגן, מקיי, ראו זו גישה נגד
 אחד אשורי טכסט לא אף ״אין :16 עמ׳ ופולחן״, ״דת כוגן, לפי האשורים. של עקיבה כמדיניות

אשור, אלי את לעבוד - מווסאלים ולא ׳חדשים׳ מאשורים לא - מהכפופים דרישות על המדבר
 את לעבוד כנועה אוכלוסייה כחיוב לפרשם שאפשר נדירים מקרים מצויים אמנם לכך״. רמז אף ואין
 אולי שניתן אשור(, למלך פולחן דופן)ובהם יוצאי מקרים אולם אשור. מלך פולחן ואת אשור אלי

 כמדיניות דתית כפייה על להעיד כדי בהם אין אשורית, לא אוכלוסייה על דתית ככפייה לפרשם
.87,83 הע׳ להלן, ראו האשורית. השליטה לביסוס פוליטי וכאמצעי עקבית

 השלטון ״השפעת הנ״ל, :331-313 ,41-31 ׳עמ ארכיאולוגיה, שטרן, ראו או־ץ־ישראל על 79
.225-224 עמ׳ ארךישראלכז)תשס״ג(, ארץ־ישראל״, של החומרית התרבות על האשורי

״עקרון״. דותן־גיטין, 80
.76 הע׳ לעיל, ליבראני, ;32-31 עמ׳ ארכיאולוגיה, שטרן, 81
 ;203 עמ׳ מקדש״, ״עיר תדמור, ראו למקדשים המסים על .76 הע׳ ולעיל, .CAD s.v. ginu ראו 82

 S. W. Cole and P. Machinist, ;193-178,108-106 ׳עמ אשור, הנ״ל, ;317-316 ׳עמ השפעה, הולווי,
SAA XIII, pp. XI-XIII, XVI- XVI11 בארמונות אשור( מלך מלכות)של דמות/צלם הצבת על ושם 

 למשמעת ביטוי הם למקדשים המסים SAA XIII, 31=ABL 532 וכן כנועות, ארצות של ומקדשים
 הולווויי, של הניסוח ולפי אשור, לאל ממש של פולחן לעבודת ולא האשורית בריבונות ולהכרה

.“acceptable cultic submission as orthopraxy not orthodoxy...” :108 עט׳ אשור,
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 האלדש על נוסף ובזבחים במקדשים השליט אלוהי עבודת של במובן או 83מלכותי,
 מן יוצאים מקרים כאמור, 84הגולה. הקהילה של או המקומית האוכלוסייה של הלאומי

85הכלל. על ללמד בהם אין הכלל
 רב ולממון חיים בעלי של גדול למספר נזקקו והבבליים האשוריים המקדשים

 הגולים, כולל האוכלוסייה, חויבה כן ועל שלו הסגל ושל המקדש צורכי מימון לשם
 ולאלרש למלך כולה האוכלוסייה של למשמעת ביטוי היא זו חובה בהוצאות. לשאת

 מתבטאת אחד״( ״פה ונאמנות משמעת )דהיינו המלך שיראת כמו דתית. לכפייה ולא
 מתבטאת המגלה המלך של האלים או האל יראת גם כך לסוגיהם, מסים בתשלומי
 בתחום מאשר יותר המדיני והשעבוד הכלכלה בתחום פעולה זו 86למקדשיו. בתשלום

 העמים על האשורית הדת בהשלטת ולא העמים בעושר מעוניינים היו האשורים הדתי.

 )עבור במצרים אשורי פולחן לקיים כדי מצרים מאוכלוסיית מסים גבה אסרחדון כולם.
87אשור. בשליטת בזמנו שהייתה האימפריה( שבשירות האשורים

השליט. מטעם כפויה זו שעבודה לכך רמז אין אבל זרה, עבודה נגד מטיפים הנביאים
 בכפייה. נעשית ולא מרצון היא אלילים עבודת אם הנביאים של חריפה לתוכחה טעם יש
 -17 טז אשור״)מל״ב מלך ״מפני המקדש בבית שינויים הכניס שהוא מסופר אחז על
 דמשקאי)שם, מזבח על אלא למקדש אשורי פולחן הכנסת על שם מדובר אין אבל (,18

 אחז שנאלץ כבד במס כרוכים היו שהשינויים מרמזת (17 ״ויקצץ״)שם המילה (.13-10
88(.16 יח מל״ב אשור)השוו למלך להעלות

 את לעבוד שהמשיכו בגולה ויהודאים ישראלים שהיו אפשרות מכלל להוציא אין
אלוהי את ואם אשור אלוהי את אם הארץ״, ״אלוהי את יראו בבד ובד ישראל אלוהי

 היו הניכר שבחלקם הפחווה, תושבי על דתית כפייה הייתה שלא להנחה מסייע במל״ב יז פרק 83
 שנבוכדנאצר יהודים שלושה על ג פרק בדניאל הסיפור לגולים, בנוגע שונות. מארצות גולים
 אגדה אלא אינו בבל אלוהי את לעבוד שסירבו כיוון לשרפה דן לנבונאיח הכוונה )ואולי

השם״. ״קידוש של מקרה להדגים גם ואולי ישראל אלוהי של עליונותו את להוכיח שנועדה
 על בבליות מלכותיות בכתובות כלשהו רמז אין .255 עמ׳ ״אימפריאליזם״, משיניסט, ראו

דתית. כפייה
A.K. Grayson, G 4//III/2, p. 225 84

.345-344,322 עמ׳ השפעה, הולווי, ;78,76 הע׳ לעיל, 85
 לעיל, ראו האשורית האימפריה ברחבי האוכלוסייה מן למקדש והמסים המקדש צורכי לעניין 86

 בעקרון. אגירה קנקן על ולפדי״ ״לבעל הכתובת את גיטין מסביר וכך .92-90 הע׳ ולהלן 82 הע׳
 חובות ולבצע פולחן מסי לשלם האזרח של אחריותו את ״מסמל המלך עם האל של הצירוף

.213 ׳עמ נ)תשס״ה(, מקרא בית גיטין, ס׳ המלכות״. עבור שרות
87 292-293 .ANET, pp למפקדים, למפקחים, מכוון אשור לאל קורבנות הקרבת על האמור 

 אחזקת עבור המצרים מן מס קבלו האשורים מצרים. לאנשי ולא אשוריים ופקידים צבא לאנשי
 וכר כבשים עשרה אחד, שור כנועה אוכלוסייה על הטיל שהוא אומר סנחריב האשורי. הפולחן
 ועל שלה במקדשים אשור לאלי הקריבה הזו שהאוכלוסייה ראיה אין אבל אשור, לאלי כקורבן

.4 עמ׳ ופולחן״, ״דת כוגן ראו כוהניה. ידי
.190 ׳עמ מל׳׳ב, כוק־תדמור, 88
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 עז׳ יז; שומרון)מל״ב כיבוש לאחר שומרון לפחוות שהובאו ה״שומרונים״ כמו בבל,
 יותר חזקה הייתה הזו התופעה ואתנית. דתית טמיעה דבר של בסופו שנטמעו מהם ד(,

 שחלף הרב הזמן בגלל ואם הגולים כלפי האשורית המדיניות בגלל אם אשור, גולי בקרב
89מרש. הכרזת לבין שומרון גלות בין

 אשור. אלי את לעבוד כפייה מזכיר הוא אין אבל בירתו אל גולים הביא ב אשורנצירפל
 ללמדם וציווה דור־שרוכין החדשה בבירתו הארץ״ כנפות ״מארבע גולים הושיב ב סרגון

 על פה מדובר אין palah iü u sarri.)90)ומלך״ אלים יראים ״להיות (sibittu)״משמעת״
 המלך פולחן על כאן מדובר שאין כשם אשור, אלי של או אשור האל של פולחן עבודת

 מסים בתשלום המתבטא הארץ, אלי וכיבוד הערצה מלכות, עול קבלת על אלא 91כאל,
 על גם המוטלים מלכות חיובי אלו ולפקידיו. למלך מוחלטת ומשמעת ולמקדשיה לממלכה

 הברית בבעלי למלחמה בדרכו חלב של הדד לאל קורבנות הקריב ג שלמנאסר 92אשור. בני
 ולאלי אשור לאל כבוד חלקו המנאים עם יחד ב וסרגון לפסה״ם 853) וחמת דמשק של

 כפייה ולא והוקרה כבוד מתן הם, באשר האלים ליראת ביטוים הם אלה כל 93המנאים.
מדיניות פירושו אין ומלך״ אלים יראים ״להיות משמעת, האוכלוסייה את ללמד דתית.

אחד־עשר. פרק להלן, וראו .19-18 עט׳ ונחמיה״, ״עזרא ביקרמן, 89
 ראו וספרות מקום למראי ;164,117 ׳עמ מתקריס, תדמור, .74 שו׳ 44 ׳עמ ב, סרגון פוקס, 90

 האשורי המשפט של המקבילה על עמד ״סרגוך, פאול, ;59 הע׳ ,728 ׳עמ ״אשור״, משיניסט,
 יראו איך אותם מורה ״ויהי 28 יז, במל״ב לאמור ומלך אלהים יראת בדבר ב׳ סרגון שבכתובת

 ושם 9 ל ביר׳ גם והמלך האל יראת אשור. אלי במפורש נזכרו לא המקרים בשני ה׳״. את
 שאין ברור למלך)״דוד״(. ובנוגע זר(, לאל ישראל)ולא בני של הלאומי האל לעבודת הכוונה
 ׳עמ ״בקשות״, איילי, ;32,30 כו דה״א ראו האל. לנציג למשמעת אלא המלך לפולחן הכוונה

353-352.
 ברצון המלוכה כיסא על הושבו הם וכי האלים כיראי עצמם מגדירים בכתובותיהם אשור מלכי 91

 לפיכך סרט. או עטרה אלא סין( נאראם )השווה ראשיהם על קרניים שמים אינם הם האלים.
 לכן אשור. למלך קורבנות העלאת של תיאור האשוריים בתבליטים אין אלים. נחשבים אינם

 או ציבורי במקום צלמיהם את המלכים הניחו שעל־פיהן בכתובות, מאוד החריגות האמירות
 כמו מוחלטת, ולמשמעת ליראה ודרישה המקום על שליטה של ביטוי הן אחר, או זה במקדש

 אבל לו, והמשמעת סמכויותיו מבחינת לאל משול אשור מלך היותר לכל לאלים. המשמעת
 לעיל, כאמור מקום, מכל .82,76 הע׳ לעיל, ראו הנ״ל החריגים המקרים על ממש. אל אינו

משיניסט: דן זו בסוגיה למרידה. דרבון בה יש להפך, אלא מדינית, תועלת בה אין דתית כפייה
P. Machnist, “Kingship and Divinity in imperial Assyria” in: G. Beckman and Th. 
 Lewis (eds.), Text, Artifact and Image, Rhode Island 2006, pp. 152-188. מסקנתו:

שבשמים האלים בין המקשר האלים)״אדמיניסטרטור״( נציג אלא ממש, לאל נחשב לא המלך  
.(“divini ty”) י אלוהית קדושה של הילה עוטה הוא זה תפקיד ובתוקף הארץ, על האדם לבנ  

S. Gitin 92 של קביעתם ראו וכן 102 ׳עמ ״אשורים״, משיניסט, ;118-117 עמ׳ בזחקריס, תדמור, וכך  
and M. Cogan, IE] 49 (1999), p. 198: “the phrase indicates that the re-educated 
”...exiles were responsible for paying cultic taxes and performing crown service. על

עמ׳ ולעיל, 109.  CAD s. v של במשמעות reverence, respect ראו.  palàhu/pulhu
׳עמ ב, כתרבות, לקנביל, 77.  ',RIMA 3, p. 23:86-87 93
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 האימפריה מלך של שפתיים״ ״מס תשלום היותר לכל אלא והטמעה, בילול של שיטתית
 היא למלחמה ליציאה המוצהרות ההצדקות אחת למלחמה. יצא הוא שבשמם לאלים

 למלכי עולם מלכות שציווה אשור האל את ירא אינו או האלים, את ירא אינו שהאויב
 מארצות שהאנשים - היא המלחמה תוצאת דתית. ולא פוליטית משמעות ולזה אשור

 הישרה, הדרך אל הוחזרו הברית( )כפטרוני באלים שנשבעו שבועה שהפרו מתמרדות
 אשור״ האל ״עול את הטילו שהם לציין מקפידים אשור מלכי ואלים. מלך יראים הם ועתה

 על הטיל הוא בבל ארץ את כבש ב סרגון כאשר הכניעוהו. או שהביסוהו לאחר האויב על
 לאל מקודש מקום או מקדש בבבל שהיה עדויות אין אולם אשור״, האל ״עול את הארץ
 שמחזק מה אשורי, תיאופורי רכיב שבשמו בבלי איש אפילו או שם, הוצב שפסלו או אשור,

94אשור. האל של פולחן לעבודת מכוונת אינה אשור האל עול שהטלת הסברה את
 אנשי את אילץ שהוא אומר (,648-652)אחיו מרד את שדיכא לאחר אשורבניפל,

 ולא ומסים( מתנות של )במסגרת למשלוחים הכוונה אשור. לאלי מנחה להעלות בבל
 ג פלאסר תגלת של למעשה דומה הדבר אין עצמה. בבל בארץ אשור לאל לקורבנות

 פתוח בשטח ובטקס אשורי במלך מדובר פה בבל. בארץ אשור לאל קורבנות שהקריב
 יצאו לטענתם, אשור, שמלכי משום מאליה נדרשת הזאת האמירה 95במקדש(. )ולא

 לבנות הכנועה האוכלוסייה על כחובה זאת לפרש אין אשור. האל בצו מלחמה למסע
 למלך מס לשלוח אלא ומנחה, זבח עולה, לו ולהעלות הכנועה בארץ אשור לאל מקדש
96למשמעת. כביטוי אשור לאל ומנחות אשור

 קיימו ישראל מבני הגולים )והרי בסתר אלוהיהם את עבדו לא גולים של קיבוצים
 המזרח מן בתעודות זכר לה אין ״אנוסים״ ותופעת להלן(, ראו אבותם, מסורת את

 הארצות. כל על ונבו מרדוך אשור, האלים פחד את הטיל שהוא אומר ב סרגון הקדום.
 פסלי את לקחו לעילם יכין מבית הגולים 97פולחנם. את כפה שהוא אומרת זאת אין אך

 חלקם( יכין)או בית אלי את לקח שהוא סרגון מספר כן 98גלותם. מקום אל אלוהיהם
 הגדולה הקנאות אף על אשור האל את לעבוד אולצו לא יכין בית גולי 99לאשור. והביאם

 ״גוי עבדו לשומרון המוגלים מרדוך. האל מפולחן והסתייגותו אשור לאל סנחריב של
 לבקשת נענה אלא אשור אלי את לעבוד ללמדם ציוה לא אשור מלך אלוהיו״. גוי

 ישראל״; אלוהי ״את נאמר הארץ״)לא אלוהי משפט ״את ללמוד החדשה האוכלוסייה
אל)ראשי(. יש ארץ שלכל האלילית האמונה על־פי וזה אותם ולירוא (41-24 יז מל״ב

.12 עמ׳ ״אשור״, פריים, 94
.13 ׳עמ ״אשור״, פריים, 95
 “The Assyrians do not seem to have felt: 19 בעם׳ ושם 13-12 ׳עמ ״אשור״, פריים, ראו 96

any need or desire to impose Assur,s worship on foreign lands”.
G. Frame, Orientalia 68 (1999), pp.. 31-57 ראו ,Tang-i-Var^ סרגון כתובת 97
.87־86 ,עמ אנאלים, לקנביל, 98
.76-75 ,עמ אבאלים, לקנביל, 99
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 לעבוד נאלצים הם לארץ, האל שבין בקשר אמונתם ועל־פי בשומרון ישיבתם בתוקף
 יז במל״ב יש אכן פגם. בכך ראו לא הם פוליתיאיסטית, דתם בהיות הארץ״. את"אלוהי

 של האמיתי ההיסטורי האירוע על מבוססת היא אבל אנטי־שומרונית, פולמוסית נימה
 להסביר היא הפולמוסי הקטע מגמת שומרון. ואל משומרון דו־סטרית המונית הגליה
 עובדים כוכבים, עובדי נוכרים, גולים הם המקראי הסופר שלדעת השומרונים, מדוע

 מרצון)״גרי או פנימית הכרה מתוך לא זאת עושים הם ולדבריו ישראל, אלוהי את גם
 ההתערבות אותם. המגלה המלך ובעזרת אריות״(, )״גרי האריות מפחד אלא צדק״(,

 מדיניות מתוך ולא הגולים את שפקדה צרה בעקבות באה האימפריאלית הממלכתית
 אחד״ ״פה אותם לעשות המיעוטים, של לאקולטורציה פעלו האשורים כאמור, שיטתית.

 ההגליה מדיניות 101בכפייה. ומסינקרטיזם מהתבוללות בהבדל זאת אבל 100ב, סרגון כדברי
 זה ובכלל הפחווה, תושבי של בתרבות שינויים בעקבותיה הביאה והדו־סטרית ההמונית

102כפויה(. כמדיניות מאסימילציה להבדיל התושבים, של אשוריזציה)אקולטורציה
 יוצאי של בצוותא ומגורים להלן( הגיאוגרפי)ראו המוצא על־פי בקבוצות ההושבה

 להטמעה. מכוונת מדיניות הייתה שלא היא גם מעידה (Landsmannschaf)ארץ אותה
 לבילול נלהבת הייתה האשורית שהאימפריה מאליו מובן זה שאין לומר, אף אפשר

 החשדני והיחס הניכור החדשים, התושבים של הזרות אשור. לארץ שמחוץ האוכלוסייה
 של אחיהם במקום שם הושבו הגולים )הרי האוטוכתונית האוכלוסייה מצד כלפיהם
 השאיפות מן הזר המיעוט את מרחיקה המלך( בפקודת כן לפני שהוגלו המקום תושבי

מינוי דומה, באופן 103יושבים. הגולים שבתוכם המקום בני של והלוקאליות הלאומיות

 מלך האחד, למלך מוחלטת נאמנות של במובן אחד״ ״פה הביטוי את מסביר ״הגליה״, רליג, 100
“He :5 שר ,20 מס. בכרוניקה המשפט את ,153 ׳עמ כרוביקות, גרייסון, מתרגם גם וכך אשור.

”brought it under one authority, ״לב הביטוי את לכך השוו אכד. מלך בסרגון ומדובר 
 בכתובת אחד״ ״לבית וכן (19 יא יח׳ ראו וכן 12 ל והאל)דה״ב המלך מצוות את לעשות אחד״

ש מלך אומר שם דו־לשונית)לווית/פיניקית(,  אחד״ ״לבית היו אשור וארץ שארצו אדנה)דנני
 R. Rollinger, JNES 65 ראו אשור. מלך למשמעת ונתון לאשור נאמן אדנה שמלך והכוונה

.284-285 .2006,) pp.) בחחים ו״אסרתי ומלך״ אלוהים ״לירוא הביטויים גם (serretu) את 
 A. van der Kooij,“The ראו למלך. מוחלטת משמעת מביעים הארץ״ כנפות ארבע מושלי

City of Babel and Assyrian Imperialism”, in: A. Lemaire (ed.), Congress Volume 
15 ,9-10 .Leiden 2004, Leiden 2006, pp ולספרות; למקורות הפניות ושם ,CAD 

141 .sakänu, p•
 ;J. S. Bryan, BASOR 298 (1995),pp. 7-32 ראו לאסימילציה אקולטורציה בין ההבדל על 101

 תוצאה היא ציון שיבת וכי בכפייה לסינקרטיזם טוען וילקי .102-82 עמ׳ ריאספורה, ברקלאי,
 רבים וכי מרצון הייתה העלייה שברשותנו הטקסטים על־פי אולם קשה ומצב דתית רדיפה של

.439 ׳עמ ״יחזקאל״, גרינברג, ראו שם. להישאר להם היה נוח שכן בגולה נשארו
 הייתה האשורית ההגליה שיטת של המטרות שאחת המדגישה ,100 ׳עמ אימפריה, פרקר, 102

הכבושות. בטריטוריות האוכלוסיות של אקולטורציה
 מצד בחשדנות המתקבלים חדשים הזרים/מתיישבים ועל לשליט המיעוט של הנאמנות על 103

.5-4 הע׳ ולעיל, 263 ׳עמ אימפריה, פרקר, ,215 ׳עמ ״גולים״ למברט, ראו המקומית האוכלוסייה
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 למלך נאמן יתד לתקוע נועד האימפריאלי בשירות בכירות במשרות גולים ו/או זרים
חצר. הפיכת לבצע - אזרחיים או צבאיים - אשוריים חוגים מצד ניסיונות מול

האוכלוסייה כל על סין האל דת את כפה שנבונאיד הטענה הנאו־בבלית, לתקופה אשר
 בין מחלוקת יש לאשורים בנוגע אמנם 104לסמוך. מה על לה אין - וזרים/גולים בבלים -

 אבל וסאליות, במדינות ואם בפרובינציות אם שיטתית, כפייה הייתה אכן אם החוקרים
 ואף דתית כפייה של מדיניות נקטו לא שהם החוקרים רוב מסכימים הבבלים/כשדים לגבי

 להישרדותם חלקי הסבר יש בכך ,05בבלים. עם זרים של אינטגרציה של מדיניות נקטו לא
אחד־עשר(. פרק וראו השבטים״, אשור)״עשרת גולי של היעלמותם לעומת בבל גולי של

מוצא ומקומות משפחות לפי בקבוצות אבל שונות בארצות פיזור ד.
 ויושבו היעד למקום הובלו הם ומרוחקות. שונות בארצות פוזרו מסוימת מארץ הגולים

 לגולה לתת היה זו במדיניות ההיגיון 106המוצא. יישובי לפי ואפילו משפחות לפי שם
 שואף בודד אדם שלו. היישוב אנשי ובקרב משפחתו בקרב חי הוא בשבי שגם להרגיש

 אם אבל 107זאת, לעשות לנסות יותר לו קל ואף משפחתו ואל ביתו אל חזרה לברוח
 מן אבל אחד, מצד ולברוח לנטוש יותר קשה הרי המשפחה, עם יחד בשבי/בגלות הוא
 הנוכרייה. בארץ זר כמיעוט שורשים ויכה יתאקלם שהוא הסיכויים גדולים האחר הצד

 של בצוותא לישיבה סייעה רק מקצוע באותו התמחו שלמות שמשפחות התופעה
108גולות. משפחות

 כפייה בדבר ראיה בכך אין נבונאיד על נאמרה 21-4 יד ביש׳ שהנבואה הטענה נכונה אם גם 104
סין. האל את לעבוד

 .8 הע׳ לעיל, ראו הגולים על סין אלוהי דת את שכפה נבונאיד בעניין וילקי של טענתו על 105
 ללמוד ואין הוא מאוחר נבונאיד, על ובין נבוכדנאצר על מוסב שהוא בין ג, בדניאל הסיפור

נתיניו. על הבבלי השלטון של דתית כפייה על ממנו
 ומקומות משפחות לפי הגליות על ללמוד אפשר מהם ב סרגון מימי נאו־אשוריים מכתבים על 106

 ;263 ׳עמ אימפריה, פרקר, ;98 הע׳ ,315 עמ׳ יסוד״, ״קווי עודד, ;SAA XI, 145-200 ראו מוצא
 SAA XII),נפשות ארבע־חמש כללה יהועזר משפחת .227-224 ;152-136 ׳עמ משפחות, גליל,

 על הנקראים אשור בארץ יישובים על ברורות עדויות אין האשורית האימפריה מתקופת (.27
 משפחות והושיבו הגלו שהם ברור והתבליטים הכתובות מן אבל גיאוגרפי, או אתני מוצא שם

 שמות של התופעה אחרות. מארצות גולות קבוצות של בליל עם יחד אחד במקום שלמות
 נקוטה הייתה בקבוצות/קהילות הגליה של זו ששיטה מעידה המוצא ארץ על־פי בבבל מקומות

 והרשימה a ׳נחמ )= ב בעז׳ הגולה״ משבי העלים המדינה ״בני רשימת הבבלים. ידי על גם
הע׳ להלן, וראו אבות״ ״בתי לפי בקבוצות, ישיבה על מרמזות ח( )עז׳ עזרא עם העולים של
 אתני/ מוצא על־פי כפריים באזורים בקבוצות/קהילות גולים ליישב פרסית מדיניות על .122

.Ethnic Collectivization זו לשיטה הקורא ,67-65 עמ׳ ״אכאמני״, הוגלונד, ראו גיאוגרפי
 לביתו)גולח( מחוץ שגר שמי יודע אינך ״האם נאמר ממארי במכתב .25-24 ׳עמ הגליות, עודד, 107

.CAD, alânû, p. 334b למשפחתו?״ בקשר לידיעות מצפה
 על־פי זרים מחיילים המורכבות יחידות היו האשורי בצבא גם .37 ׳עמ ״מקצועות״, פאלס, 108

״מרכבות״. דאלי, ;108,99 תעודות שלבעאסר, דאלי־פוסטגייט, ראו האתני־גיאוגרפי. מוצאם
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 ומוצא משפחות בסיס על מאורגנות קבוצות מסופוטמיה בערי היו קדומים מימים כבר
 השלטון מן בנפרד המשפט בתחום סמכות ואפילו אספות מיוחדות, סמכויות עם אתני

 בקבוצות שלגולים התיישבות 109חידוש. משום היו לא זה מסוג התארגנויות לפיכך המרכזי.
 הראיה 1,0שלמים. כפרים ואפילו רבעים או שכונות ליצירת הביאה נוכרית, בסביבה כמיעוט
 וראשית הנאו־בבלית בתקופה יישוב, מקומות של התופעה מן מוכחת בקבוצות להגליה
 אלו במקרים 1הגולים.״ של הגיאוגרפי המוצא מקום שם על הנקראים הפרסית, התקופה

 אשור(. בארץ לא בבל)אבל בארץ גולים של בקהילות אלא במשפחות מדובר לא כבר
G השם גם alütu מרמז מורשו( מארכיון )במסמך בבבל מקום כשם גלות״( )=״עיר 

 שהמקום להניח קשה 1,2במקום. גולים קבוצת של ההושבה שום על כך נקרא שהיישוב
 בדבר הדין הוא גולים. צאצאי שהיו המקום תושבי בפי החמישית המאה מן רק כך נקרא
 במסמך הנזכר היהודים״( ״עיר יהודה״; ״עיר או )"יהוד״ Ia-a-hu-du ששמו יישוב
 התיאופורי היסוד עם שמות בו ונזכרים א, דריוש שלטון ימי לפסה״נ, 498 משנת בבלי

 כלומר לפסה״נ, 572)לנבוכדנאצר 33ה־ השנה מן בתעודה ״3האופייני"יהו״. הישראלי
 älu בצורה יישוב אותו נזכר הבבלים(, בידי יהודה ממלכת חורבן לאחר שנים 15כ־

sá Ia-a-hu-du-a-a, 14 באוסף ביתר הקדום המסמך זה היהודים״. ״עיר כלומר.TAYN, 

סמוך וביישוב יהוד בעיר שנכתבו בתעודות מופיעים זה באוסף היהויסטים השמות רוב

Y. Yoffee, BO LVI, 1999, p. 39 109
 מגמת רקע )על שמייט־מערביים שמות של שהשתמרות הראה ,111-110 עמ׳ ״טמיעה״, פאלס, 110

 לדברי משפחתי; בסיס על המאורגנות קבוצות בקרב בעיקר הם האוכלוסייה( של האשוריזציה
“The concentration of Judeans in certain settlements was a ,57 ׳עמ ריאספורה, צדוק,

”cohesive factor. טלמון, ראו ביחד לדור אתני/גיאוגרפי מוצא מאותו גולים של הנטייה על 
.109-108 ׳עמ ״גלות״,

 עמ׳ ״מעבר״ הנ״ל, ספרות; ושם 102-100 ׳עמ אימפריה, ונדרהופט, ראו הבבלית המדיניות על 111
״יהודאים״. פירס, קודמת; לספרות הפניה ושם 247-246 ׳עמ ״אסטרטגיות״, הנ״ל, ;225-224

 ביקרמן, ראו הגולים הובאו שמשם מקומות בשמות שנקראו ביישובים בקבוצות הושבה על
 ״לוחות״; ג׳ואנס־למייר, ;101-100 ׳עמ אימפריה, ונדרהופט, ״ארגון״; אפעל, ;5 ׳עמ עזרא,
מוצא. מאותו עדים מספר מופיעים עסקיות בתעודות ״נירב״. טים, .81-80 ׳עמ גלות, קיפר,

 שבתעודה העובדה ;81 ׳עמ ״מיעוטים״, אפעל, ;14 ׳עמ שמייבז, חנ״ל, יג; עמ׳ מקורות, צדוק, 112
(203 ABL 387 (=SAA V המילים מופיעות ga-li-te) galitu ״\LÚ tar-gu-ma-nu 

K. Deller, Orientaba 35 ראו גולים. דהיינו זרה, באוכלוסייה שמדובר מלמדות )מתרגם(
194 .1966,) p.) בשם יישוב נזכר נאו־אשוריות תעודות בשתי Küsi )ככל מדובר אבל )כוש 

 מכוש, ונשים( אדם)גברים שבני עדויות יש זאת עם במסופוטמיה. ולא במצרים במקום הנראה
 ראו שונות. בעבודות האשורי האימפריאלי ובמנהל אשור בצבא שולבו שבויים/גולים, חלקם

.219 ׳עמ טופונימים, פרפולה, ;110 עמ׳ ״סוסים״, היידורן,
 שם על אולי היא היהודים״)יהוד( ש״עיר סברו הכתובת)ג׳ואנס־למייח מפרסמי [.28] נספח ראו 113

.102 עמ׳ כרוניקות, גרייסון, יהודה״. ״עיר את המזכירה הבבלית הכרוניקה לאור ירושלים,
 ראו מיהוד נוספות תעודות על .402 ׳עמ ״יהודאים״, פירס, לפי .12 הע׳ ,88 ׳עמ לעיל, ראו 114

 נוכרים גם התגוררו שביישוב מסתבר התעודות מן ״נישואין״. הנ״ל, ״ירושה״; אברהם,
ועוד(. בבלים )ארמים,
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 )=״עיר álu sa maqtütu בשם יישוב מופיע אחר ממקום בתעודה ״ál Nasar.5 שנקרא
 בעיר ״6הכשדים. לידי שנפלו שבויים/גולים של ביישוב שמדובר וכנראה הנופלים״(

 בתקופה "7זקנים. אספת עם מצרים, ובהן שונות מארצות מיעוטים של רבעים היו בבל
 באנטוליה אשר מקריה וגולים לבורסיף סמוך במקום מקיליקיה גולים ישבו הנאו־בבלית

 סיפר, ניפור, ארך, אור, כמו ערים כתושבי נזכרים מצרים לניפור. סמוך במקום ישבו
 שליד בית־הצורים כמו בבל בארץ יישובים "8משלהם. פנימי ארגון עם אבל ועוד, בורסיף
 נירב עזה, אשקלון, גזר, ארנת( נהר שעל לקדש הנראה ככל והכוונה Kidis)קדש ניפור,

(Né-re-bi) שמהם המקומות שם על שנקראו יישובים הם ועוד קדר לניפור, הסמוכה 
 יישובים הם ערביאים שמות הנושאים בבל בארץ המקומות מקצת ״9התושבים. גלו

 בבלי נישואין בחוזה ,20ערביאים. משבטים פולשים( בחלקם )אולי גולים בהם שהושבו
 עדים, בשמותיהם נזכרים לפסה״נ, 534 משנת בבלי, לאיש הנישאת בבלית כוהנת של

 ירמיהו, שלמיהו, הם: הבבלית( בצורתם השמות)הכתובים יהודאים. שמות נושאים מהם
 ברור ז( >נחמ׳ ב בעז׳ הרשימה מתוך גם ,21פלליהו. אצליהו, משולם, צדקיהו, נתניהו,
 של קיבוץ היה בכספיה 122בבבל. שונים בישובים בצוותא שגרו במשפחות שמדובר
 מ״בני איש 200ל־ יחזקאל. פונה נציגיהם ואל יהודה מגולי ישבו כבר נהר על כוהנים.

מלמד קהלם אל הדוברים נביאים של מציאותם עצם (.4 ח מנהיג)עז׳ היה מואב״ פחת

.404 עמ׳ ״יהודאים״, פירס, 115
שנ״ח, נופל״, אתה הכשרים ״אל אפעל, י׳ 116 שראלכד)ת .19 עמ׳ ארךי
.110 ׳עמ ״ארגון״, אפעל, 117
 עט׳ ״מיעוטים״, אפעל, ;R. Zadok, TA 32 (2005), pp. 77-81 ראו מאנטוליה גולים על 118

שם, שהושבה הגולים אוכלוסיית של המוצא שם על הנקראים מקומות של רשימה ושם 81-80
 ראו .24-25 עמ׳ ארצרות, כוק־קאהן, בתוך: אחיטוב, ש׳ ועוד: מצרים, אשקלון, צור, מליד, כמו
F. M. Fales, SAAB 16 ראו אשור בערי מצרים של קבוצות על .111 הע׳ ולעיל, רביעי פרק גם

118 .2007,) p.)
 כמביזס( מימי הנראה ככל גזר)תעודה לעניין .24 עמ׳ ״לוחות״, ג׳ואנס־למייר, :117 הע׳ לעיל, 119

 F.ראו בבל בארץ צורים של מגורים רובע על .7 הע׳ ,177 עמ׳ ״הגליה״, נאמךצדוק, ראו
147-158 .Joannes, RA 81 (1987), pp לענין .125 הע׳ ,89 עמ׳ ירושלים, ליפשיץ, וכן 

 -280 עמ׳ ״נירב״, טים, ראו בבל שבדרום לניפור הסמוך בל־אבא־אוצור נהר שליד נידב
 הכתובות נמצאו שם (,Nérab - ערב נירב העיר .113-111 ׳עמ אדמיניסטרציה, הוגלונד, :282

 ומתי נידב בני הוגלו מתי ברור לא סוריה. שבצפון לאלפו מדרום־מזרח שוכנת הנאו־בבליות,
א. דריוש בימי לנירב ושבו ב נבוכדנאצר בימי הוגלו נירב שבני סברה לעירם. חזרו

 נאמן, ראו גולים של המוצא ארץ שם על בארץ־ישראל שמות על .42,37 ׳עמ ניפור, קול, ראו 120
(.Arabs)ערבים לבין (Arabians)ערביאים בין מבחינים אנו זו בעבודה .110 עמ׳ ״פחוה״,

[.38] נספח ״נישואין". אברהם, :30-29 עמ׳ ריאספררה, צדוק, 121
 מקומות שם על אב בתי נקראים שבהן ציון שבי של הרשימות על 46 עמ׳ יהורים, צדוק, 122

 האב בית שם על שנקרא אפשר אמר המקום וכך בבבל. גם במקובץ ישבו הם וכי הוגלו שמהם
 שהם נראה אבל מוצאם להגיד יכלו לא אשר נתינים היו באמר (.1כ כהונה)יר׳ משפחת אמריה,

(.118-117 עמ׳ שם, אמריה)צדוק, משפחת לצד התיישבו
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 הבתים ובפתחי הקירות אצל בך ״הנדברים אלה בצוותא, שגרו גולים של קבוצות על
 לג ה׳״)יח׳ מאת היוצא הדבר מה ושמעו נא באו לאמר אחיו את איש אחד את חד ודבר

 של קהילה בקרב יושב שהוא הכוונה (1 הגולה״)א בתוך ״ואני אומר כשיחזקאל 123(.30
 שאין ביטוי האבות׳/ ״ראשי כמו תפקידים ובעלי מעמד בעלי ובראשם מיהודה גולים

 זה עם זה והקשורים בצוותא היושבים גולים של בקבוצה מדובר כן אם אלא משמעות לו
 66,59 ב עז׳ וכן ,3,1 כ ;1 יד ;1 ח ;15 ג יח׳ גם )ראו אחרים קשרים או משפחה בקשרי
 בני או אחיו, או עמו בני )ולא כורש בהכרזת מקומו" ״אנשי הביטוי (.26,17 ח ואילך;

 מלמדים ז( נחמ׳ ב; הגולה״)עז׳ ״בני ברשימת ו״בני״ ״אנשי״ והמונחים וכדומה(, ביתו
 בצוותא גולים הושבת על וכן פסאודו־משפחות( משפחות)או על־פי בקבוצות ישיבה על

 ־3 מסוימת בעסקה נזכרו מדור־כתלימו שבלוח העובדה 124הגיאוגרפי. המוצא על־פי
 האתני/ המוצא על־פי בקבוצות הושבה של מדיניות על מעיד ישראלים/יהודאים 4

 (Bit Sangibuti ששמו המזרח)ממקום מן שבטים הושיב ג פלאסר תגלת 125הגיאוגרפי.

,26במערב. אשר גורגום בארץ חרבות״( ״תל )= Til karme ששמו במקום
 הנוגע בכל יותר נוחים היו שהבבלים נראה במסופוטמיה מיעוטים על הידיעות מכלל
 זאת עם האתנית. וההשתייכות הגיאוגרפי המוצא מקום על־פי מסגרות על לשמירה

 של שכונות או רבעים על היותר לכל אלא לחלוטין, הומוגניים יישובים על לדבר קשה
 האימפריה מזמן אלה והן האשורית האימפריה מעידן התעודות הן גולים/מיעוטים.
,27ביישובים. מעורבת אוכלוסייה על מצביעות הבבלית/כשדית

 טיבה על שהתמונה ,27-25 עמ׳ האשורי״, ״השלום פאלס, של מסקנתו סבירה
 למסעות הנוגע אשורי מלכותי חומר מתוך המתקבלת האשורית, האימפריה של האכזרי

 ומנוגדת ריאלית אינה ג(, ושלמנאסר ב אשונצירפל )בעיקר אשור מלכי של המלחמה
 של ושפיר סביר מצב המציגה והארכיאולוגי, המנהלי החומר מן המתקבלת לתמונה

האימפריה. ברחבי האוכלוסייה

העיר. נפילת הוזכרה כבר 21 בפסוק בארץ. שנשארו מי אל ולא הגולים אל מכוונת הנבואה 123
.142-141 ׳עמ ״נינוה״, דאלי, ;108 ׳עמ ״ארגון״, אפעל, ראו 124
[.38] [,37] [,28] [,8] נספח ראו 125
.68-67 ׳בעמ שם והפרשנות 9 שו׳ ,66 עמ׳ ג פ. ת. תדמור, 126
 מדור־כתלימו שבתעודות השמות בעניין חמד״, ׳׳שיח׳ הנ״ל, ;109 עמ׳ ארמי״, ״לוח פאלס, 127

 הנ״ל, .327 עמ׳ ״ניפור״, צדוק, תל־ברסיפ; מאזור ובתעודות חבור( נהר במורד חמד )שיח׳
 על מרמזים ישראלים־יחודאים עדים בהם שמופיעים המשפטיים המסמכים ״דור־כתלימו״.

שונים. ביישובים מעורבת אוכלוסייה
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הגולים מושבות

(16 יא בארצות״)יח׳ הפיצותים וכי בגוים הרחקתים ״כי

מבוא

 ישראל שגולי לכך מודע היה (1 א )יה׳ כבר״ נהר על הגולה ״בתוך שישב יחזקאל
 חוזרת יחזקאל שבנבואות מקרה זה אין ולכן שונים, במקומות ומפורדים מפוזרים ויהודה
 ו״בעמים״ ״בארצות״ ״בגויים״, רוח״, ״לכל הנפוצים ישראל בני בדבר האמירה ונשנית

 אחרים נביאים גם ועוח.' ;19 לו ;6 לד ;25 כח ;15 כב ;34 ,23 כ ;15 יב ;16 יא ;12,10 )ה
 ל״קצה עד המקומות״, ״בכל ״בגויים״, הגולים תפוצות על מדברים שונים וסופרים

 רקע על ואם כעונש הגלות את בהסבירם אם ומים״, ״מצפון הים״, ב״איי השמים״,
ד )למשל; נחמה נבואות  ;13-12 מט ;6 מה ;6 ,14-5 מג ;11 יא יש׳ ;14 כט ;11 ל ;8 כג י

 עם מתואר גם כך (.3-2 קז ;13 מד תה׳ ;4-1 ל דב׳ ;7 ח ;11-10 ,4-1 ב ׳זכ ;20 סו ;9 ,4 ס
 בדב׳ 2מאלה. מאוחרים ובחיבורים (,8 ג ומפורד)אס׳ מפוזר כעם אסתר במגילת ישראל

 משקף זה כתוב הארץ״. קצה ועד הארץ מקצה העמים בכל ה׳ ״והפיצך נאמר: 64 כח
 ״הנני נאמר: דומה באופן ספרותית(. המחבר)בהגזמה של בזמנו המצב את לוודאי קרוב

 מט ;6-5 מג יש׳ גם ראה ,7 ח >זכ׳ השמש״ מבוא ומארץ מזרח מארץ עמי את מושיע
 אלא בלבד אשור לארץ לא מכוון (23 יז אשורה״)מל״ב אדמתו מעל ישראל ״ויגל (.12

3אשור. של לאימפריה כללי שם משמש ״אשור״
 ;16 יא יח׳ ;11 כז )יר׳ רחוקה לארץ בכוח עקירה עם בתודעה מתקשרת ההגליה

 מוצאם. לארץ לחזור הגולים על להקשות כדי רחוקה ארץ אל מגלים 4ועוד(. 8 ד יואל
הגלות (.137 סעיף ב, כתובות לקנביל, ;14 כ ומבבל)מל״ב מאשור רחוקה ארץ־ישראל

.32 הע׳ ,358 עט׳ להלן ראו 16 יא ביה׳ הכתוב על .212 הע׳ להלן, ראו ובגויים בארצות הפיזור על 1
 ששם מקום ואין הנושב, בעולם מפוזרים שהיהודים מציין סטראבו .10-5 עמ׳ פזורה, שטרן, ראו 2

(.6 עמ׳ שם, )שטרן, מורגשים היו לא היהודים
 אשור. מלכי בכתובות הספרותית לקלישה השוו 7 ח לזב׳ .91-89,81 עמ׳ ׳׳אשורים״, משיניסט, 3

.104 עמ׳ לעיל, ראו
 שמובנו הפועל מתקשר באכדית רחוק( )מקום שלמילה מקרה זה שאין אפשר 4

א p.l88b ,11 ראו להגלות. הוא מסוימים במקרים ,/ (0 4.

[125]
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 ידבר״)יד מה תשמע ולא לשונו תדע לא ״גוי שם אשר זר מקום אל עקירה פירושה
 אחד אתכם ״ולקחתי בירמיה הכתוב (.28-26 כב ;13 טז, ;49 כה דב׳ גם וראו ,15 ה

 מישראל הגולים שבו מצב משקף (14 ג ציוך׳)יד אתכם והבאתי ממשפחה ושנים מעיר
 לאחר אחדות שנים הנראה ככל שחי (,20 )א עובדיה שונות. בערים יושבים ומיהודה

 א )עז׳ כורש בהכרזת 5בספרד״. אשר ירושלים ״גלות את מזכיר הראשון, הבית חורבן
 נגד פולמוסי גם מונותיאיסטי)ואפשר יהודי עיבוד שהם פסוקים - (23 לו דה״ב ;6-2

 אשר מכלהמקמות הנשאר ״כל על מדובר - מקורית מלכותית הכרזה של השומרונים(
שונים. במקומות מפוזרים ובניהם גולים משמע, (.4 א שם״)עז׳ גר הוא

 על מלמד והרומית ההלניסטית בתקופה ויהודה ישראל תפוצות על המידע שאין מקובל
 בחלק זאת, ועם 6כך. אחר אחד ודור כורש להכרזת קודם הזמן בפרק ויהודה ישראל תפוצות

 והתלמוד, המשנה השני, הבית בימי יהודים בהם שחיו ובמדי במסופוטמיה היישובים מן
 יא ביש׳ האכימנית. מכן ולאחר הכשדית או האשורית בתקופה כבר ישראלים/יהודאים ישבו
 וממצרים ״מאשור הארצות מכל יהודה״ ונפוצות ישראל ״נידחי את יקבץ שהאל נאמר 12-11

 בימי שחי ישעיהו של אינו זה שכתוב ברור הים״. ומאיי ומחמת ומשנער ומעילם ומפתרוס
 ערב למצרים והירידה הבבלים בידי ההגליות שלאחר לתקופה לשייכו ויש וחזקיהו אחז

 בתקופה ומיהודה מישראל גולים תפוצת של מצב לשקף עשויה זו נבואה ולאחריו. החורבן
 שנדרשו משפחות שהיו מכך גם המוקדם. לכל הפרסית התקופה ובראשית הנאו־בבלית

 אפשר (61,59 ב עז׳ וברזילי, הקוץ משפחות הן)כמו ישראל מבני אם מוצאן את להוכיח
7מאחיהם. מנותקים שהיו ומהם שונים, במקומות ומפורדים מפוזרים היו שהגולים ללמוד

 גריי, ראו ספרד/היספניה. אחדים בתרגומים ״ספרד״. במקום ״אפרתה״ השבעים בתרגום 5
 המאה מן לידית/ארמית דו־לשונית, בכתובת ספרות. ושם 481 ׳עמ גלרת, קיפר, ״דיאספורה״;

 ולפיה ידיעה מביא מתתיהו בן יוסף (.KAI, 260:2) סרדיס עבור ״ספרד׳ כתוב לפסה״ב ד
 הכינוי על (.235 יד, >קדמ׳ קדומים מימים שם יושבים שאבותיהם בסרדיס אשר יהודים טוענים

Sa-par-da-a-a =()ולאור ,83-82 עמ׳ ״מיעוטים״, אפעל, ראו מורשו בתעודות ״הספרדי״ 
 בבל. מארץ רחוק שאינו בתחום או בבל בדרום היישוב את לבקש שיש האפשרות עולה זאת

Sa/Sa-b/par-da מאחר לחידקל. ממזרח לחבלים בסמיכות ואסרחדון ב סרגון בכתובות נזכרת 
 אלא באיראן, מקום עם שבעובדיה ״ספרד״ את לזהות אפשר הרי מדי לערי הגלה שסרגון

 במכתב Parsua עם יחד נזכרת Saparda מישראל. ולא מירושלים גלות על מדובר שבעובדיה
 איראן)איזור למערב בזיקה זה בשם יישוב על (.SAA XV, 102)נאו־אשורי אדמיניסטרטיבי

 נזקרא עוברי־. כוגן, מ׳ .304 ׳עמ טופובימיס, פרפולה, .76 ׳עמ ריאספורגז, צדוק, ראו חרחר(
.J. Renkema, Obadiah, Leuven 2003, pp. 211- ;33-32 עמ׳ תשנ״ב, ירושלים לישראל,

 הכתוב ניתוח עדיף. הקטנה שבאסיה סרדיס עם שבעובדיה ספרד של שהזיהוי לנו ונראה .215
 E. Ben Zvi, The Hisrorical-Criticalw\ ״ספרד״ של שונים לזיהויים וההצעות 20 בעובדיה

211-223 .Study o f the Book o f Obadiah, Berlin-New York 1996, pp
 J. Newman,ראו הספירה אחרי הראשון האלף של הראשונות במאות היהודים תפוצת על 6

6-7.The Agricultural Life o f the Jews in Babylonia, London 1932, pp , וכן מפה, ושם 
.422 עמ׳ ״גולה״, מיטשל,

.106-105 ׳עמ רת, סמית, ראו 7
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 במאות במסופוטמיה הישראלית/יהודאית שהאוכלוסייה לכך הדעת את לתת יש
 בהגליה. אלא מרצון בהגירה לא לשם הגיעה יהיה, אשר גודלה ויהיה לפסה״נ, ח־ו

 עיניהם, ראות לפי במקומות יישובים ייסדו לא ואף התיישבו לא שהם היא, המשמעות
 היישובית התמונה המגלה. האימפריה של האינטרס על־פי שונים במקומות פוזרו אלא
 פעילות ולא ובבל אשור של האינטרסים את רבה במידה אפוא משקפת הגולים של

הגולים. ביוזמת יישובית
 על מעידים למיניהם המסמכים 8בלעדיים. ישראליים/יהודאיים יישובים על ידוע לא

 גופה)כמו באשור אם גולים, הובאו שאליהן בערים אתנית מבחינה מעורבות אוכלוסיות
 בעיר שנחתם במסמך 10מחדש. ונבנו אשור שכבשה ביישובים ואם 9ונינוה( כלח בערים
 את המוכרת עבריים, שמות ובו לפסה״נ, 498 בשנת בבל בארץ אשר (Yahadu) יהודה
 כתובה והתעודה בבלי הוא העדים אחד בבלי, שם לסופר בבלית, הנראה ככל היא העגל

בבלית."
 בערי יושבו שונים מעמים שגולים מראה והבבלית האשורית ההגליה שיטות חקר
 דור־שרוכין)חורסבאח, כלח, אשור, כמו גדולים מנהל ובמרכזי (aláni samm) מלוכה
 בבבל( מכן באשור)ולאחר העירוניים במרכזים וגוזן. חרן דור־כתלימו, בבל, ניפור, נינוה,
 והובאו גדולה בירה כעיר מלכתחילה נבנתה דור־שרוכין ׳2באוכלוסייה. מרשים גידול ניכר
 בפריפריה החקלאיים והיישובים (aláni dannüt)¡המבצר ערי מספר גם גולים. אליה

(aláni sa liméti; kapráni) ואם מאוכלסים באזורים אם הגולים הושבת מדיניות עקב גדל 
13חקלאית. לעבודה קרקעות ולהכשרת מחדש ליישוב שנועדו שוממים, או נטושים בשטחים

 ראו יהודה״ ״עיר על .8 עט׳ פוררה, שטרן, [;189-184] 22 א, אפיון נגד מתתיהו, בן יוסף ראו 8
בהמשך.

R. Zadok, XLIVRAI, 1999, p. 175 9
 ביישוב פלשתי ממוצא שלא אנשים של נחלות עם הגובלת נחלה הייתה פלשתי ממוצא לאדם 10

 צדוק, אצל דוגמאות ראו פיניקי. לא ממוצא תושבים ליד פיניקים ישבו וכן Hatta שנקרא
 לפסה״נ( ה מניפור)מאה בתעודות השמות מכלל צדוק ר׳ של החישובים לפי .730 ׳עמ ״הערות״,

 אוסף .52 ׳עמ ״אונומסטיקוך, צדוק, ראו .2.2% על עלה לא בעיר יהודאים של השמות מספר
 בכל הסטטיסטיים החישובים על ישפיעו פורסמו שטרם ״יהודאים״( )פירס, TAYN התעודות

 הכללית התמונה על לא אבל והפרסית הנאו־בבלית בתקופות בבבל היהודאים לאומדן הנוגע
הפיזור. של

 המסמך לו בבליים. שמות נושאים העדים אחד וכן הסופר שכן בבל בארץ נכתב הלוח [.28] נספח 11
׳עמ ״מעבר״, ונדרהופט, ראו בארמית. או בעברית נכתב שהיה מאוד סביר בירושלים נכתב היה
וישראלים/יהודאים. מצרים ישבו ובורסיף, ארך בבל, כמו בבל, בארץ שונות בערים .224

 תדמור, ;384 ׳עמ ״ג׳זירה״, בונקוסי, מורנדי ראו אשור בערי האוכלוסייה במספר גידול על 12
 מגמתה אשור בערי גולים הושבת ,21-20 ׳עמ ״מאבק״, פריד, לדברי .226-225 עמ׳ מהקרים,

 על איום המהווה הקרקעית האריסטוקרטיה מול אל האימפריאלי המרכזי השלטון את לחזק
המרכזי. השלטון

 האימפריה, ברחבי אסטרטגיות בנקודות והמבצרים היישובים במספר מרשים גידול על 13
נאמךצדוק, ;74-67 ׳עמ הכלירת, עודד, ;18 עמ׳ ״אימפריה״, ברבנס, ראו ארץ־ישראל, כולל
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 ג שלמנאסר שהרס רבים יישובים מחדש. בנו גם אבל רבים יישובים הרסו האשורים
 האשורים ידי על לפסה״ב ח־ו המאות במרוצת שוקמו כרכמיש ובסביבת עדן בית בארץ

 גולים אליה והביא משהייתה יותר גדולה ועשאה שומרון את שיקם ב סרגון 14עצמם.
 הפחוות(, מן )להבדיל עצמה בבל בארץ יישובים שיקמו הבבלים גם 15שונות. מארצות
 הגדול המספר על שהידיעה מקרה זה אין ,6האשורים. עם הרבות המלחמות עקב שחרבו
 גדול שאחוז מקרה זה ואין 17הג׳זירה, מאזור היא שוקמו או שנוסדו יישובים של ביותר

 ה מורשו)מאה מארכיון בתעודות מצוי מקומיים( לא )דהיינו שמיים־מערביים שמות של
 על מתקבל לפיכך ,8ניפור. של החקלאית בפריפריה עוסקים אלו מסמכים שכן לפסה״ט,

 אבל ובבבל, באשור מרכזיות בערים יושבו אכן ומיהודה מישראל רבים שגולים הדעת
 הושבו שומרון מערי ישראלים שגולים הנמנע מן זה אין בפריפריה. פוזרו אחרים רבים
 שמהם ,31-24 יז במל״ב שנזכרו ביישובים סנחרים בימי מיהודה אולי )או ב סרגון בידי

 מלכי בכתובות 19ב. סרגון בידי ועוד( ספרווים עוה, חמת, שומרון)בבל, לערי גולים הובאו
 האחיזה את לחזק הייתה המטרה בבל. בארץ יושבו שונות מארצות שגולים נאמר אשור

 20בבל, מארץ אדם בני רבבות האשורים הגלו לפסה״נ ח במאה כבר בבל. בארץ האשורית
2,ואשורבניפל(. אסרחדון ממצרים)בידי זה ובכלל כבושות, מארצות גולים הובאו ואליה

 ופיארו בבל העיר את הרחיבו ובעיקר ושיקומה, בבל ארץ בבניין התרכזו הכשדים
 לארץ מחוץ ערים לשקם מאמץ השקיעו לא הם ובגנים. במקדשים בארמונות, אותה
 שכבשו. בשטחים ויציב מסועף משוכלל, ביורוקרטי בארגון השקיעו ולא שחרבו בבל

בבל( ארץ )אל החד־סיטרית ההגליה שיטת )א( האלה: בהיבטים ביטוי לידי בא הדבר

 מכתב על 226-225 בעמ׳ ושם ,99 ׳עמ אימפריה, הנ״ל, ״גבול״: פרקר, ;182-181 ׳עמ ״הגליה״,
(414 SAA 1,177 =ABL) אסטרטגית. בנקודה גולים משפחות של יישוב בעניין

RIMA 2, A 69-70 ראו 14 .0 .102.1 ii I8;l02.5.ii: 378 ׳עמ ״ג׳זירה״, בונקוסי, מורנדי.
.137-134 ׳עמ ואשור, ישראל גליל, 15
.145 הע׳ ראו 16
מתל־רימאח׳ בכתובת הג׳זירה באזור יישובים 331 מחדש שבנה נרגל־ארש על הידיעה ראו 17

.RIMA 3, p. 211
אכדיים. שמות אינם השמות מן כשליש .4 ׳עמ ״דור־כתלימו״, צדוק, 18
.118-117 ׳עמ אימפריה, ונדרהופט, ;98 עמ׳ שומרון, בקינג, ראו 19

 לבבל)סנחרים. נוגע והוא אשור מלכי בכתובות גולים של ביותר הגבוה המספר הוא 208,000 20
 כשדיים שבטים של בעיקר מסיביות, להגליות לרמוז כדי בו יש אבל הדעות, לכל מוגזם מספר

 .21 ׳עמ הגליות, עודד, ראו בבל. בארץ לאשור העוינים האלמנטים את להחליש כדי וארמיים,
פ. ת. תדמור, ראו ומזמוא. ברחלזו הפחוות אל בבל מארץ ארמיים שבטים הגלה ג פלאסר תגלת

 הגלה ב שסרגון סביר לכן SAA XV, 40,90 גם ראו ב סרגון בימי מבבל הגליה על .47-44 עמ׳ ג.,
בבל. ארץ אל שומרון מערי ב סרגון של להגליה מכוון 10 ד במיכה שהכתוב אפשר בבל. אל

 שהגלו כמי אשורבניפל( ואסנפר)הוא אסרחדון נזכרו 9,2 ד בעז׳ .78 ׳עמ ״מיעוטים״ אפעל, 21
 בתואר ולא בשמותיהם, נזכרו אלה אשור שמלכי העובדה בבלים. ובתוכם לארץ־ישראל,

 לא אסנפר/אשורבניפל מהימנה. בידיעה שמדובר הטענה את מחזקת אשור״ ״מלך הכללי
במקרא. אחר במקום נזכר
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 וכד( העולם״ ״מלך ״אימפריאליים״)כמו בתארים מועט שימוש )ב(22הבבלים. שנקטו
 בכתובות 0)בבל. ולערי בבל לארץ הקשורים בתארים שימוש ויותר אשור, מלכי לעומת

 שמחוץ לחבלים הנוגעות פוליטיות־צבאיות ידיעות מאוד מעט יש המלכותיות הבבליות
 מכיוון 23בבל. בארץ ופולחן דת שעניינן וכתובות בנייה כתובות לעומת בבל לארץ

 לארץ מחוץ שנושבו הגולים)וצאצאיהם( שרוב נראה בבל לארץ בעיקר הגלו שהבבלים
 - להבחין קשה מקום מכל מיהודה. ואם מישראל אם אשור, מלכי בידי הוגלו בבל

 בבל, לארץ גם הגלו האשורים שכן בבל, לגולי אשור גולי בין - הגולים מושבות בנושא
 מחוץ גולים מליישב מוחלט באופן נמנעו שהבבלים גורפת הנחה להניח אין ואת ועם

 על־פי למקום ממקום וצאצאיהם הגולים בקרב ניידות שהייתה סביר בנוסף, בבל. לארץ
המקום. ותנאי המשפטי מעמדו יכולתו, הפרט, של הצורך

 ישבו ששם או ויהודה ישראל מבני הוגלו שאליהם ומקומות חבלים נזכרים במקרא
 שכבש לאחר ב( )סרגון אשור שמלך נאמר (11 יח וכן 6 )יז במל״ב וצאצאיהם. גולים

 מדי״. וערי גוזן נהר ובחבור ״בחלח אותם ויושב אשורה ישראל את הגלה שומרון את
 והרא וחבור ״לחלח הירדן עבר שבטי את הגלה ג פלאסר שתגלת נאמר (26 )ה בדה״א

 להניח נקל לפיכך .6 יז במל״ב הכתוב של שיבוש הוא 26 ה בדה״א הכתוב גוזך. ונהר
 המדיניות לנוכח 24מדי״. ״ערי במל״ב, הכתוב סמך על ״ערי״ של שיבוש הוא ש״הרא״

 הוגלו ישראל מגולי שחלק ברור אשור, לארץ גולים של גדול מספר להפנות האשורית
 כבר, נהר הם לגולים בזיקה במקרא שנזכרו נוספים מקומות 25הגדולות. אשור לערי

 ;59 ב עז׳ ;15 ג ;1 א וכספיא)יח׳ אהוא אימר, אידן, כרוב, חרשא, תל מלח, תל תל־אביב,
 שנמצאה בתעודה נזכר אחר או ישראלי/יהודאי שבו מקרה בכל שלא נציין (.17-15 ח

יישוב. באותו גר אדם שאותו עדות היא כלח( נינוה, מסוימת)כמו בעיר

אשור ארץ .1

אשור העיר א.
 הלאומי. האל של שמו על ונקראה האשורים של הקדומה הבירה הייתה אשור העיר

כלכלי/ כמרכז החשוב מעמדה על העיר שמרה לכלח/נימרוד הבירה העתקת לאחר גם

.206,112-111 עמ׳ אימפריה, ונדרהופט, ראו לכך הסיבות על 22
 בבל העיר של הרעיון מתקשר לכאן .204-203 עמ׳ וכן 23-22 ;10-9 ׳עמ אימפריה, ונדרהופט, 23

.46-45,40 עמ׳ שם, ונדרהופט, ראו בבל. לעיר השבויים האלים והובלת העולם כמרכז
.83 ׳עמ ״גוזך, מייזלר)מזר(, ראו ״חרך/ השם של תרגום כנראה Arranu A השבעים בתרגום 24
 היו הגדולות אשור ערי חדקל״. הוא הגדול הנהר יד ״על היה שדניאל נאמר שם ,4 י ת׳ השווו 25

לחידקל. סמוכות
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 לזהות אפשר 26ומצרים, פלשתים ובתוכם בעיר, שהיו הזרים מכלל בינלאומי. מסחרי
 686 או 691 משנת (A 961) באשור שנמצאה בתעודה ישראלים. של שמות שלושה

 Sa)-שאלתיהו 27עד. המשמש A-za-H-ia-a-ú בשם צבאית יחידה מפקד נזכר לפסה״נ
al(?)>-ti-ia-u->’) בכיר פקיד הוא לפסה״נ 631 משנת אשור העיר מן בתעודה הנזכר 

 בשטר כעד מופיע (VAT 8653 בניו, )= Ba-na-iá-a-u 28.saknu התואר את ונושא
 מן בנמרוד)כלח( שנמצאה בתעודה 29לפסה״נ. (627 )או 636 משנת אשור העיר מן חוב

 Pa-qa-ha ושמו אשור העיר של saknu התואר את הנושא פקיד נזכר לפסה״נ ח המאה
30ההגליה. לזמן מאוד סמוך בזמן שמדובר ובפרט בישראלי שמדובר ודאות אין אבל

כלח/נמרוד ב.
 כלח אל אשור העיר מן הממלכה בירת את ב אשורנצירפל העביר לפסה״נ 878 בשנת

 אנשים הביאו ואליה בנו ג ושלמנאסר ב אשורנצירפל בימי הורחבה העיר )נימתח.
 בירה שימשה 31נפש. 70,000ל־ קרוב בכלח ישבו ב אשורנצירפל בימי שונות. מארצות

 דור־ היא שבנה, חדשה לעיר הבירה את ב סרגון העביר שאז לפסה״נ, 707 שנת עד
 לפסה״נ( 612) הבבלים בידי העיר נפילת ועד סרגון בימי גם סרגון"(. שרוכין)״עיר

N 2631) בכלח שנמצא אוסטרקון על חשוב. וצבאי מנהלי בסיס כלח שימשה D) יש 
 ועוד. עכבר חגי, אלישע, זכראל, מנחם, חננאל, כמו שמיים־מערביים, שמות של רשימה
 נראה 32עמוני. אומרים ויש יחד, שניהם או פיניקי או עברי מטיפוס הם אלו שמות

 בסוף בכלח ישראלים של נוכחותם על 33ישראלים. ובתוכה מעורבת בקבוצה שמדובר
מנהלית בתעודה 34מכלח/נימרוד. נוספות מתעודות ללמוד אפשר לפסה״נ ח המאה

 פרק אקרמן)לעיל, ראו לפסה״ב ז במאה אשוריות( בכתובות ״העיר״ אשור)לעתים העיר על 26
 ז במאה בעיר התושבים מספר .266 בעמ׳ העיר מפת ושם .272-217 עמ׳ (,47 הע׳ שלישי,

 .113 הע׳ חמישי, פרק להלן, ראו אשור בעיר מצרים על (.263 ׳עמ )שם, 50,000כ־ היה לפסה״ב
E. Weidner,עד. המשמש ״הפלשתי" המכונה אדם נזכר לפסה״נ 655 משנת משפטי במסמך

69 .AJO 21 (1966), p, 16-1 ׳עמ נד)תשמ״ט(, צירן שמות״, ללא ״אנשים נוה, י׳ וכן.
 VAT בתעודה ׳עזריהר הקריאה .22 ׳עמ ריאספורה, צדוק, ;240 ׳עמ ,1/1 פרוסופוגרפיה, רדנר, 27

.G. Galik/^OS 128 (2005), p. 7 ראו רב. בספק מוטלת 9762
 K. Deller,ראו כן אחרת. קריאה הנותן Scheil של לפרסום הפניה ושם 24 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 28

225-251 .BaM \5, (1984), pp.
.262 עמ׳ ,1/11 פרוסופוגרפיה רדנר, וכן [,1] נספח ראו 29
 משער 31-30 עמ׳ ריאספורה, צדוק, A .R. Millard, SAAS II, pp. 72 n.3, 78,112 ראו 30

מאשור. לבבל שהיגרה ממשפחה היא אישר שטבת
31 288-293 .RIMA 2/1, pp. ראו הנאו־אשורית בתקופה העיר על:J. and D. Oates, Nimrud 

2001 An Assyrian Imperial City Revealed. London', ,226-225 ׳עמ מהקרים, תדמור.
.83-80 ׳עמ שומרון, בקינג, אצל וספרות דיון וראו ״אוסטרקון"; סגל, 32
ספרות. ושם עלינו, המקובלת בקינג)לעיל( של מסקנתו זאת 33
 צדוק, ;86-79 ׳עמ שומרון, בקינג, ראו ישראלים של הם שכנראה שמות עם מכלח תעודות 34

בכלח. הנמצאים שונות מארצות גולים על - 61-60 ׳עמ הגליות, עודד, וכן 37-35 ׳עמ יהורים,
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N 2629 שציונה D שראלי בשם אדם נזכר ח, המאה מסוף סי הי שע הטפו  U-se.)35-’) הו

מי אחרת ברשימה N 2443+2621) ב סרגון מי D) ם עי פי ת מו שמו  36וגריהו חלקיה>ו( ה

(xHi-il-qi-alia(-u); Gir-ia-u ת בתעודה שנ ה״נ 625 מ ס פ N 2339)ל D) שה, נזכרו  מנ

הו רפאיהו, הו בני מי או i7ANim-ia-u, Ban-[ia]-u ,Mi-i-nu-se, Ra-pa-’-ia-u)ונ ( חי  יו

ש da-u-be-e)יואח( שמ ת בתעודה עד מ שפטי ארכיון מ ח) ת פרטי( מכל שנ ה״נ 631 מ ס  לפ

(3433 38(.N D ם ג־גז־נז השורש מן הנגזרים שמות גם עי פי ת מו לל מכלח, בתעודו  כו

שע(, )מנחם מכלח הארמי האוסטרקון ם. בהכרח מדובר שאין אלא בנאלי שראלי  39בי

הו( השם חי א חיו) ה של ברשימה נזכר א ת״ ״הפלוג מרוני שו  PAP-i-u; PAP-) מכלח ה
ia-u) חד שי Ia-u-ga-a עם י  צבא צירוף על ב סרגון דברי סמך ועל 40ברשימה(, )השלי

ש לאחר לצבאו משומרון ם, שמדובר ביותר סביר שומרון כיבו שראלי חוד בי ם וביי שניי  ש

ת מן שמו ס הם ה פו שראלי. מטי ע מן זה אין 41י מנ ת של שהבסיס הנ  זאת רכבים פלוג

ת ברשימה בכלח. היה הלי C 10034) מכלח מנ T N  III, 121: N D,) ם מני שה נ  שלו

ם״ שומרוני מקונן kalu תואר בעלי ״ מר/ רר/ז שו מ ם פולחני( בשרות ) ת המקבלי  מזון מנו

ל 42הממלכה. מאוצר ת ע N 10304) מכלח שנהב צלמי D) שע השם חקוק שר אלי  ואפ

שראלי, בגולה שמדובר ח כן אם אלא י תן או שלל שנלקח בחפץ שמדובר נני  כמס ני

שימה 43וכמנחה. ם״ נזכרו ובה הר מרוני שו N 10047)ה״ D) א מי הנראה ככל הי ת מי  תגל

מי ולא ב סרגון או ג פלאסר  (SAA מכלה הסוסים סוחר שגם אפשר 44ג. אדד־ניררי מי

(222, XI שא ל״ שנגזר )שם i-gi-li-i שמי־מערבי שם הנו עג ע מ״ פי מו ת כרכיב ו שמו ב

 ;203-202 עמ׳ ״אבחנה״, אפעל, ראו השם על ;B. Parker, Iraq 23 (1961), p. 39 [;18] נספח 35
.21 עם׳ ריאספוחז, צדוק,

 BE,) Gir-re-e-ma וכן בצם״, בן ״לגריהו לחותם והשוו ,36-35 עם׳ יהוריבז, צדוק, [;19] נספח 36
 תדמור, .;117 מס. קורפוס, אביגד־סאס, ;21 ׳עמ ריאספותז, הנ״ל, ;17 ׳עמ שם, צדוק, (,8,141

הע׳ להלן וראו ישראלי. של כשם da )הרכיב Yasuri השם את גם המוסיף 163 עמ׳ מחקרים,
121.

 ׳עמ ,II /1 פרוסופוגרפיה, רדנר, .24 ׳עמ ריאספורה, הנ״ל, ,37 ׳עמ יוזורים, צדוק, [;5] נספח 37
 רדנר, ראו מדור־כתלימו, בתעודה Ra-pa-ia-u משלימה רדנר (.625 לשנת התעודה )שיוך 262

.152 ׳עמ רור־כתלימו,
.497 עמ׳ ,2/1 פרוסופוגרפיה. רדנה ;24-23 עמ׳ צדוק,ריאספורה, [;2] נספח 38

39 2328 ND 2095; ND 2079; ND; 85-84 עמ׳ שומרון, בקינג, וראו.
 >במ׳ גאואל השוו .21-20 עמ׳ ריאספורה, צדוק, ;497 עמ׳ ,2/1 פרוסופוגרפיה, רדנר, [;16] נספח 40

(.15 יג
 ריאספורה, צדוק, ;85 עמ׳ שומרון■, בקינג, ;118 ,113,99 לוחות שלנעאסר, דאלי־פוסטגייט, 41

 מכלח/נמרוד, ברונזה קערת על ׳אחיו׳ השם גם ראו .63 עמ׳ 1/1 פרוסופוגרפיה, רדנר, .20 עמ׳
 בישראלים שמדובר הכרח שאין סבור 42 עמ׳ ״שומרונים״, אפעל, .7° ׳״נמרוד׳׳,עמ ברנט,
משומרון. גולים

.66-65 עמ׳ ״ישראלים״, הנ״ל, ;221 עמ׳ ״הגליות״, ינגר, 42
.A. Millard, Iraq 24 (1962), pp.45-49; 83 עמ׳ שומרון, בקינג, 43
.22 ׳עמ שלמבאסר, דאלי־פוסטגייט, 44
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 מצרי ממוצא אנשים הם החוב בעלי 7087) חוב בשטר 45ישראלי. הוא עבריים(
 ¿«־¿*»־«־ן¡¿¿)מימין/ הוא העדים אחד )?(. 647 משנת כלח( )שליד נפיסינה הישוב מן

 ן¿¿־«־*/ נקרא לכלח, מצפון השוכן )בלאוואת(,11^ז11-ז11111 היישוב מן אדם 46מנימין(.
ח! לפסה״נ 687 בשנת )לא־ישראלים( צדדים שני בין בעסקה עד המשמש )יהודה( ו

47(. 105 .ז,4

נינוה ג.
 (2)נבו; האל ומקדש הארמון נחשף שם קויונג׳יק, (1)תלים: שני על משתרעת נינוה

 ליישב נזקק והוא הוא( עדותו )לפי נינוה את הרחיב סנחריב יונה״(. )״הנביא יונוס נבי
 שנאמר וכפי באוכלוסייתה, ומרובה בשטחה גדולה בירה לעיר ולעשותה גולים גם בה

 יש ״אשר ימים...״, שלשת מהלך לאלהים גדולה ״עיר (:3 ג גם וראו ,11 )ד יונה בספר
 מיליון כרבע חיו גדולתה בימי שבנינוה מעריכים אדם״. רבוא משתים־עשרה הרבה בה
 המספרים סנחריב. בכתובות מופיעים גולים של ביותר הגדולים המספרים 48אדם. בני

 שמות יש מנינוה הכתוב בחומר סנחריב. בימי גדולות הגליות על מרמזים אבל מוגזמים,
 ונראה 49יהודה, מבני שבויים נינוה אל הובאו סנחריב בימי מערבי. שמי מטיפוס רבים

 ייתכן 50סנחריב. של הגדולים הבנייה במבצעי כפייה עבודות עשו מהם ניכר שחלק
 נעלמה שלא חזקיהו ניקבת )והשוו מים ואמות מים תעלות לחפירת מומחים שמהנדסים

 המים מפעלי ביצוע לשם מיהודה סנחריב שלקח השבויים עם נמנו האשוריש מעיני
 מסביבות מכר בשטר הבירה. בנינוה ישבו אלו ממומחים ומקצת באשור, שלו הרבים
&/נדביהו נזכר (45̂ /ץ1/1, 34)לפסה״נ 709 משנת דור־שרוכין( אולי )או נינוה -( 

שאפשר עדים שלושה עוד נזכרו עמו יחד לעסקה. עד המשמש הרכב (1

 עמ׳ אילת,״מסחר״, ;508 עט׳ ,2/1 פרוםגפגנרפיה, בקר, ;279 ,229 עט׳ פרה־תלביםטי, צדוק, 45
 בכתובות המופיע מערבי שמי הוא השם יהודאי. או ישראלי היה השם שנושא הוכחה אין .15

ג(. >שופ׳ מואב מלך עגלון והשוו ,508-507 עט׳ שם, בקר, ראו שונות. אכדיות
 מן הוא שהמסמך טוען ,25 עט׳ ריאספורה, צדוק, .96-95 עט׳ שלנעאסר, דאלי־פוסטגייט, 46

.747 עט׳ ,2/11 פח־סופמרפיה, בקר, ;612-647 שבין השנה
 המלכות שתי את כללנו לא .22 עט׳ ריאספררה, צדוק, ;497 עט׳ ,2/1 פח־סופוגרפיה, בקר, 47

 מדובר לא וכן בספק מוטל היהודאי מוצאן שכן ב( סרגון ואשת ג פלאסר תגלת )אשת
בגולות.

 J.M. Russel, The Final Sack ofNinveh. New ;134-137 ״נינוה״,עט׳ דאלי, ראו נינוה על 48
1998 Haven

 עמי ההולכים ולעם לאחי עשיתי רבים ״וחסדים נאמר 3 א טוביה בספר הראשון. הפרק ראו 49
 הייתה היא שכן נינוה את הזכיר וכנראה מאוחר הוא זה שחיבור אלא לנינוה״ אשור, לארץ
חרבה(. היותה הספר)למרות חיבור בזמן האשורית כבירה זכורה

 ראו סנחריב של הגדולים הבנייה במפעלי שבויים/גולים של מאוד גדול מספר העסקת על 50
.41-40 עט׳ ״אשור״, תדמור,



133הגולים מושבות

ת בתעודה 51כישראלים. לזהותם שנת (SAA VI/1, 61) עסקי ה 700 מ פד ר/נ מכ  נ

iptatar)) הו של בנו שהוא מנו־כי־ארבאל בשם )עבד?( אדם  בתעודה PAP-ia-u.)52)אחי

5)אחרת 3 ,4 2 8 C T,) מי  cAhi-ia-u)אחיהו בשם אדם נזכר אשורבניפל, או אסרחדון מי
 )שטר אחר במסמך rab mügi.)53)רב־מג התואר את הנושא צבא באיש הקשור בעניין

ת הלוואה( שנ סה״נ 660 מ ה לפ  A-du- הוא המלווה של שמו (NALK9=ADD 148)מנינו
ni-ih-a יהודה ארץ של בשקל היא העסקה אדוניחי(. או )אדניחא(Ya-ú-di.) ח, סביר  להני

ת נזכרו כן 54מיהודה. מוצאו שאדוניחא ה בתעודו  מן מורכבים ששמותיהם אנשים מנינו

רי היסוד אופו שראלי־יהודאי, התי הו כמו 55הי  מעשיה עד; המשמש (Mah-si-ia-a-u)מחסי

(Me-eh-sa-a\) הו ת רגלי לאספקת בחוזה cA-zar-ia-u.56)עזריהו Ml-ia-a-ú)אלי  אתונו

(1 1 ,5 ,T IM) הו נזכר לפסה״נ, 626 בשנת בנינוה שנערך לי אצי  אביו M-sil-ia-a-u)ה/

ה. הנראה ככל סמוך (,Za-an-ba-a-a)זנבי היישוב מן בעסקה, המעורב אדם של  57לנינו

ה (SAA XII, 27) בתעודה ק שעניינ ד אדם, ובני קרקע של מענ  את הנושא גבוה לפקי

מי כנראה סריס, התואר שורבניפל מי חד (A-a-u-id-ñ)יהועזר נזכר ?(,657)א  קרובי עם י

 Pa)- פקח (;U-se)- הושע (\Mi-na-hi-mu) מנחם את להוסיף אפשר עליהם 58משפחה.
qa-ha\) שמע(Sa-ma-a\)% להוכיח אפשר אי התיאופורי, הרכיב בהם שאין לשמות אשר 

ל ם. שמדובר בעלי הודאי ם/י שראלי בי

ה מסופר טוביה בספר ה בפרס ארוך ממסע חזר טובי בן שטובי  חורבנה בעת לנינו

מי במרוצת בבל בגולת כנראה נתחבר הסיפור לפסה״נ. 612 בשנת ת י  ועם השני, הבי

ד הוא זאת, שיבת של מסורת על מעי ם י ם גולי שראלי ה י מדי. ובערי בנינו

בבירה. הוצבו לצבא שגויסו הגולים מן חלק .21 ׳עמ ריאספורה, צדוק, [;10] נספח 51
.21 עמ׳ ריאספורה, צדוק, ;63 עט׳ ,1/1 פח־סופרגרפיה, רדנר, [;14] נספח 52
ד גם מופיע התואר .23 ריאספוח־ז, צדוק, ;63 עמ׳ ,1/1 פח־סרפוגרפיה, רדנר, 53 .3 לט בי
 צדוק, ;203 עט׳ ״אבחנה״, אפעל, ;54 ׳עמ ,1/1 פרוסופרגרפיה, רדנר, ספרות; ושם [;9] נספח 54

 גולה, אולי בסוחר, מדובר ליפינסקי לדעת .2-1 עמ׳ ״סוחרים״, ליפינסקי, ;23 ׳עמ ריאספותז,
 במידת השימוש לטענתו, פיניקי. אל ״אדוניס״, התיאופורי היסוד מן מורכב והשם מפיניקיה

 בארץ־ישראל, המסחר דרכי על אלא הסוחר מוצא על מעיד אינו ביהודה הנהוגה משקל
סנחריב. בימי בעיקר יהודה, עם הדוקים בקשרים שהיו ובעקרון בפיניקיה

 וכן 303 ׳עמ פחז־וזלגיסטי, צדוק, ;37-35 ׳עמ יהררים, צדוק, ;89-87 ׳עמ שונותן, בקינג, ראו 55
.517 ׳עמ ,2/1 ;240 עמ׳ ,1/1 פרוסופוגרפיה, רדנר, בנספח.

.24,23,22 ׳עמ ריאספותז, צדוק, [;13] [,3] נספח 56
 עמ׳ ,1/1 פרופוסגנרפטז, רדנר, ;24 עמ׳ ריאספורה, הנ״ל, ;433 ׳עמ ״זרים״, צדוק, [;15] נספח 57

139
 נראה ההקשר מן .497 עמ׳ ,2/1 פרוסופוגרפיגז, רדנר, ;24 עמ׳ ריאספותז, צדוק, [;20] נספח 58

(.34 סינג׳ר)שר בסביבות אפשר אחר, במקום אלא בנינוה ישב לא שיהועזר
 בתעודה נוסף יהודאי צדוק מזהה 24 בע׳ .44 ,25,23,22 ׳עמ ריאספותז, צדוק, [;17] [,11] נספח 59

311 627) ADD ;>41,163 לפסה״נ SAA VI/1, no. 40 and; ,וכן ;748 ׳עמ פרוסופוגרפיה, בקר 
.C77VIII, 99 ברשימה Samaa עם זהה להיות יכול ששמע המשערת 41 עמ׳ ״מרכבות״, דאלי,
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דור־שרוכין)ח׳ורסבאח ד.
ק ב סרגון ה בירת את העתי מפרי מרוד האי D)דור־שרוכין אל מכלח־נ ür-Sarrukin) 

ת אדם כוח בעזרת לפסה״נ( 706-717) העיר את בנה הוא חלח. בחבל שות מארצו  כבו

ל מדווח סרגון אל במכתב 60ובגולים. אשורים באזרחים העיר את ואכלם  הובלת ע

ם לי ם/גו ל מדובר (SAA XV, 280)אחר ובמכתב (,SAA XV, 12)דור־שרוכין אל שבויי  ע

ם שי ע בקשר (LÚ Sa-mir-i-na-a-a) שומרונים אנ צו ל לבי ל כו ת) דו בו ת ע  וקדרות( נגרו

ת מדווח (SAA XI, 19) נוסף במכתב שם. גרו גם וכנראה בדור־שרוכין  מגידו שמפחוו

שלחו ושומרון שר לדור־שרוכין עבודה קבוצות נ שי ואפ  חזרו לא אלה סבל עבודת שעו

ם שה בעיר יושבו אלא מוצאם למקו ם שבויים של ברשימה בסביבתה. או החד  הנמסרי

ד לידי מי הנראה ככל בדור־שרוכין, אשורי פקי  אדם נזכר (,SAA XI, 176)סרגון מי

שר Ia-di-i[-xxx] בשם ם ואפ שלי ה. דהיינו [,ia-a-u; ia-u] לה 6,ידעי

וסביבתה חלח ה.
ת נזכר השם H בצורה אשור בכתובו alahhu, שוב כמקום הן  החבל 62ארץ. כחבל והן יי

אמר במקרא וכירכוך. ארביל של באזור אשור, ארץ של הצפוני בחלק מצוי שי נ  שמאנ

מוכין לכך ויש סרגון בידי לחלח הוגלו שומרון ת סי ת ובהן אשור בתעודו  סרגון של כתובו

ת הוקמו חלח בחבל 63עצמו. ל חיזוק לשם מצודו ת באחד 64אררט. עם הגבו חו מן הלו

 עבודות על ״דור־שרוכיך, פרפולה, .COS, III, p. 246 ;86,83 סעיפים ב, כתובות לקנביל, 60
 של ההתכתבות ועל משומרון גולים זה ובכלל רב, אדם כוח בעזרת בדור־שרוכין המבוצעות

 זה. בעניין לתעודות הפניה 47 בהע׳ ושם שנים. 11 שנמשך הבנייה מפעל בעניין ופקידיו סרגון
 P. Albenda, “Dur-Sharrukin, the Royal ראו שם הממצאים ועל העיר תולדות על לסקירה

5-13 .City of Sargon II, King of Assyria”, Bulletin 30 (2003), pp
 ׳עמ פחז־וזלביסטי, )צדוק, la-di-[]-ia-[a]-u לשם והשוו .486 ׳עמ ,2/1 פרוסופוגרפיגז, רדנר, 61

(.37 ,23 ׳עמ ריאספורה, )צדוק, Ia-de-ia-a-ma וכן (304
התיכונה. אשור מעידן בתעודות גם נזכר המקום .142 ׳עמ טופונינזיבו, פרפולה, ראו 62
 עמ׳ שובזרון, בקינג, ראו חלח, בחבל אנגריה ובעבודות זו, בפרשה פרגון של לכתובות הפניות 63

 ,83,81 עמ׳ נויסוי, פוסטגייט, .278 עמ׳ יומיום״, ״חיי ינגר, ;109-107 עמ׳ ״שינויים״, נאמן, ;79
 ראו ובחרן בחלח העניינים מצב על לפקח שמתפקידו אשורי מפקיד לסרגון דיווח על .228-226

1,263 SAA. ׳עמ גלות, קיפר, ראו (,20 >עוב׳ הזה״ ״החל במקום זה״ ״חלח לקרוא ההצעה על
״ספרד״. היא ירושלים לאנשי גלות ואילו חלח היא ישראל לבני שגלות הוא הפסוק ומובן ,480

 אשור, ארץ של הצפוני בגבול גולים של להושבה והלאה ג פלאסר תגלת מימי אשור מדיניות על 64
 החקלאיים היישובים מספר והגדלת אררט עם הגבול ביצור במסגרת החידקל, של העליונים ביובלים

 פרקר, ;63-62 ׳עמ ג, פ. ת. תדמור, ראו הממלכה מחסני עבור החקלאית התוצרת הגדלת לשם
 ושיקום אשור לארץ מצפון שטחים כיבוש על גם ושם ,157-156,100-99,88,83-82 עמ׳ אינזפריה,

 מחקרים כבושות. מארצות גולים הושבת ובעזרת המלחמה, בעקבות שחרבו יישובים של מחדש
 ראו החקלאיים. היישובים במספר מרשים גידול מגלים תושאן( זה)פרובינצית בחבל ארכיאולוגיים

385-391 .B.J. Parker,Journal 0JAnthropological Archaeology 21 (2002), pp. מציינת פרקר 
ההגליה. מדיניות של תוצאה ובדתה, בשפתה האתני, במוצאה מגוונת הייתה שהאוכלוסייה
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ת התקופה שורי ADD 755=SAA X, 224)הא I) אחיקם בשם אדם נזכר-(A-hi-ia-qa-a 
mu) שראל מבני בגולה שמדובר ואפשר בחלח, המצוי חד 65אשור. לארץ שהובא י  עם י

ד נזכרו אחיקם ם שני עו שי תיהם אנ שמו ם)ברך, ש ם־צפוניי ם־מערביי שר חנני( שמיי  ואפ

ם. הם שגם שראלי ת בתעודה 66י שפטי ת (ADD 522=ARU380) מחלח מ ם מצויו לי  מי

ת ם בארמי ר ב שוי מה ע״( שאמת ד ם לשם שהוגלו לרמוז שע שי 67הנהר. מעבר אנ

שיב סרגון ה החדשה בבירתו הו ח כדי גולים שלה ובפריפרי  ולחזקו האזור את להפרי

ה ת. מבחינ ר (ABL 102- SAA I, 65) ב סרגון אל במכתב 68כלכלי ד מזכי  אשורי פקי

אי (,Pa-qa-ha) פקח את e)ראשי בנ tinnu,) ה ל הממונ צוע ע ת עבודה בי שוב בסביבו  הי

Talmüsa שתתפו לחלח הגולים מן חלק 69חלח. בחבל ת תעלה בחפירת ה אספק ם ל  מי

ר ה היה ופקח ב סרגון של החדשה הבירה לעי הם. ממונ  במקרא האמור של הצירוף 70עלי

תם עם או ת של מצי ם שמו ם־מערביי ת את מעלה הקרובה ובסביבתה בחלח שמיי שרו  האפ

ם שם שישבו הסבירה שראל. רבים גולי מי

הג׳זירה ומרחב החבור עמק .2

שפך יובל הוא (nár habar)חבור נהר בקטע התיכון, בחלקו (Purattu)פרת נהר אל הנ

שובים שבין ם ביובליו בצפון. וגוזן בדרום, Láqé בחבל אשר Sirqu היי החבור של העליוני

ת הערים שוכנות קו ל העתי ת ( זן מקי 71במזרח. ונציבין במערב חלאף( גו והחבור הבליח ע

שני באלף כבר אשור בשלטון היו ה״נ ה ס תה הברזל תקופת שבראשית אלא לפ היי

שובים במספר ירידה ם היי רוניי ם מאוכלס היה והחבל העי המחקר 72וברועים. בחקלאי

אולוגי ת על החבור, בעמק הארכי ם ובשטחים הנהר גדו שני הנרחבי החומר וכן צדדיו, מ

 שמי־מערבי, הוא לכשעצמו השם .278 ׳עמ יומיום״, ״חיי ינגר, ;63*62 עט׳ שונזח־ן, בקינג, 65
 ״שומרון״, שבקינג, שהשמות מעיר 2 הע׳ 79,20 עמ׳ ריאספורה צדוק, ישראלי. דווקא ולאו

 של הגליה על במקרא הידיעה מן אופן בכל ארמים. הם שמקצתם אפשר כישראלים מזהה
 אחיקם על בישראלים. רבים, שסבורים כפי שמדובר, גבוהה סבירות קיימת לחלח ישראלים

״ירושה״. אברהם, ראו יהוד היישוב מן במסמך ישראלי/יהודאי של כשם
.62-63 ׳עמ שונזחין, בקינג, 66
מושיע״. סין ״האל הוא: שאנזתע השם משמעות ;200 ׳עמ ״אפיגרפים״, פאלס, 67
בחלח. מלך אדמות על 15 הע׳ ,63 ׳עמ שונורון, בקינג, .31,28 עמ׳ הגלירת, עודד, ראו 68
.21 עמ׳ ריאספררה, צדוק, ;4 מפה אטלס, פרפולה־פורטר, לנינוה. מצפון Gir-e-pan היום 69
.65,56 עמ׳ ״דור־שרוכיך, פרפולה, 70
 מתל־ )אכדית/ארמית( הדו־לשונית בכתובת נזכרו )״חבור״( החבור נהר וכן (Gu-za-ni)גוזן 71

(.Sikkan פאח׳ריה)היא
 ראו החדשה האשורית האימפריה של עלייתה לפני היישובי המצב על ״חבור״. ליבראני, 72

 החבור חבל חשיבות על קודמים. למחקרים הפניות ושם 87-84 ׳עמ תרבריות, מסתי־ראולט,
.P. Machinist,Assur'd (1982), p. 12 ראו האשורית לאימפריה
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ת טלו ס א רפי) אפיג הלי וחומר ה ם ומשפטי( מנ די ת על מעי לו ת פעי תני האשורים של קדח  

ה בעידן מפרי שב החדשה האשורית האי ל הפרת בעמקי השטחים את ולעבד ליי יובליו ע  

( קר ח׳ החבור, בעי ה הבלי ו סג׳ ת מן כחלק ו ת המדיניו ת־כלכלי ת האגרארי טחוני הבי ו  

( שב הייתה המגמה האשורים. של מצודות( שומם)א־ג׳זירה( הנרחב החבל את ליי שבין וה  

הר פרת נהר ם ביישובים חבור לנ אפשר 73אשור. לארץ מזון לספק כדי רבים חקלאיי  

פעת וערביאים ארמיים שבטים של חדירה עם זאת מגמה לקשור ת ולתו ת ההגליו ההמוניו , 

ם יישוב דהיינו שים שטחי על 74גולים. בעזרת נטו פ בידי החבור עמק של הקולוניזציה מ  

שך האשורים עד יג המאה מן ארוכה, תקופה נמ סה״נ. ז המאה ו במערך שולב החבל כל לפ  

הלי, סטי הכלכלי המנ הלוגי ה. של ו מפרי ת חיוני מעבר שימש כולו האזור האי אל למסעו  

קטו כן ועל המערב ת האשורים נ לו ע כדי פעו מנו ת ל הל השטח בחבל. התמרדויו מן נו  

הלי המרכז על 75חרן. העיר מן מכן ולאחר ברסיף תל המנ פ שבות מ ל התיי גם היה גדו  

שי המקור 76עג׳יג׳. ואדי היום הנקרא בחבל התחתון, החבור לעמק ממזרח החשוב האנו  

ת לביצוע שמות הרבה שמוצאים מקרה זה אין ולכן 77וממערב. ממזרח גולים היה זו תכני  

78. וס יפ תגלו בכתובות לא־אכדיים שמות וכן שמי־מערבי מט ובסביבתו החבור בעמק שנ  

ד מדווח למלך הפקי  (ABL 585=SAA I, 247) ד של במכתב ב לסרגון אשורי פקי  

שלמה בין חלקית( ה צי שובים ולעוד לנ בסביבה יי , ,hu-ub-ti) ם הובלת על לי ם/גו שבויי

על השומרונים. מן התבואה מס בעניין  ,(SAA 1,220)73 ב סרגון מימי החבור, מאזור המכתב ראו  
J.S. Hol l aday, ות יב ראו ערב דרום עם ומסופוטמיה סוריה של במסחר החבור נהר של החש
“Hezekiahs Tribute, Long-Distance Trade, and the Wealth of Nations ca.1000- 
600 BC: A New Perspective”, in: S. Gitin et al. (eds.), Confronting the Past [W.G.

Dever Vol.], Winona Lake 2006, pp. 316-321
 יישובים ריבוי על .98-81 עמ׳ ״חבור״ ליבראני, וכן 74-67 ׳עמ הגלירת, עודד, ראו זו מדיניות על 74

 ;157-156,152 ׳עמ וילקינסון,״ישובים׳׳י, ראו והג׳זירה החבור באזור וחוות( )כפרים חקלאיים
663-671 .R. Bernbeck, OLZ 94 (1999), pp; ,ליבראני .18-17 עמ׳ ״אימפריה״, ברבנס 

 אסטרטגיות בנקודות לשלוט שעניינה רשת״ של מ״אימפריה המעבר עם הדבר את קושר
כולו. בשטח שליטה שעיקרה טריטוריה״, של ל״אימפריה הדרכים, רשת על החולשות בלבד,

 הגובל המדבר בספר גם אלא בלבד הנהר לאורך מצודות ובבניין בשליטה הסתפקו לא הם לכן
 בעמק רבים חקלאיים יישובים שהוקמו מעיר ,67-64 עמ׳ ״אשורים״, קונה, החבור. עמק עם

 וחיילים)כמו מנהל אנשי עם המקומי, האשורי המושל ישב שבהם מנהליים מרכזים עם החבור
 מגולים מורכבת הייתה הגדול שבחלקה האוכלוסייה על לפקח כדי להלן(, וראו דור־כתלימו

 סאבאע בכתובות הידיעות על .20 עמ׳ ״כוח״, בונקוסי, מורנדי ראו כן שונה. אתני מוצא בעלי
.27-21 ׳עמ שם, בונקוסי, מורנדי ראו החבור לעמק הנוגעות ג אדד־ניררי מימי רימאח ותל

 הגידול על מספריים נתונים 360-359 בעמ׳ ושם 370-369 ׳עמ ״ג׳זירה״, בונקוסי, מורנדי 75
לפסה״נ. ו־ז ח במאות והאוכלוסייה הישובים במספר הדרמטי

.370-369 ׳עמ ״ג׳זירה״, בונקוסי, מורנדי 76
 -355 ״ג׳זירה״,עמ׳ בונקוסי, מורנדי ראו המערב מן גולים בעזרת האזור ליישוב התכנית על 77

לעניין(. הנוגעות והתעודות 31 באיטלקית)הערה לחיבורו ההפניה ושם ,368
.140 ׳עמ חמד״, ״שיח׳ פאלס, ;281-278 עמ׳ ״ג׳זירה״, צדוק, 78
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 חיים. מים מצויים ששם מבוצרים במקומות להושיבם המלך צו את הפקיד מזכיר וכן
 ובפריפריה במבצרים זרה אוכלוסייה להושיב האשורית למדיניות בהתאם זאת כל
 נציב נרגל/פליל־ארש של בכתובת מצויים ההתיישבות למפעל הדים 79המבצרים. של

 בל־חק־בל־אוצור של בכתובת חדשים; יישובים 331 בהקמת המתפאר )רצף(, רצאפה
 מתעודות וכן ח המאה מאמצע סוחו)שוש לחבל בזיקה בתעודות בתל־אבטא; שנתגלתה
 החבור. בעמק ישראלים גולים שמוצאים תמה אין זו מדיניות לאור 80שונות. מנהליות

 במס עוסק החבור, של התחתון אפיקו מאזור שנשלח (,SAA 1,220)ב סרגון מימי מכתב
 בגולים שמדובר וסבירSa-mir-na-a-a\8)״שומרונים״ המוגדרים מאנשים התבואה
 התבואה. מס את לשלם עליהם והיה אדמות עיבדו החבור, בעמק שהושבו משומרון

 Nabula היישוב מן Ah-zi-i[a-a-u] של הבן עד משמש לפסה״נ 631 משנת מכר בשטר
82לנציבין(. מצפון Gir Nawas עם )מזוהה
 המקורות מן הידוע חמד, שיח׳ תל הוא החבור, עמק של התחתון בחלק התלים אחד

 במקום היה לפסה״נ ח-ז במאות .Bit Halupé בארץ אשר Dar Kadimmu,83 בשם
 צבאי ובסיס האשורי המושל של מושב מקום הסביבה, לכפרי חשוב אשורי מנהלי מרכז

 את העשירו זה בתל החפירות השיירות. ולאבטחת נודדים של פלישות מפני להגנה
 גדל דור־כתלימ היישוב והחדשה. התיכונה האשורית בתקופה החבור עמק על ידיעותינו

 יושבו 84נפש. 9,000 לכדי עד הגיע תושביו ומספר הנאו־אשורית בתקופה שלושה פי
 וישראלים, מצרים כשדים, ערביאים, ארמים, עילמים, ובהם שונות מארצות גולים שם
 שנחשפו הכתובות 85בתל. שנמצאו בתעודות המופיעים השמות מן להיווכח שאפשר כפי
 של השנייה המחצית מן ארמיים אוסטרקונים הרבה )כולל ארמיות נאו־אשוריות, הן

 הבבלים לשלטון העיר עברה נבופלאסר בימי ונאו־בבליות. פיניקיות לפסה״נ(, ז המאה
מבחינת המעורבת האוכלוסייה, נשארה הבבלים בידי האזור כיבוש עם לפסה׳׳נ(. 612)

.77 עמ׳ ״ביצור״, פרקר, 79
 שם, ;34-33 ׳עמ ,1/1 פח־סופוגרפיה, רדנר, ראו בל־חרן־בל־אוצור על וכן נרגל/פליל־ארש על 80

 באזור ישובים והקמת שטחים עיבוד על המדברות התעודות יתר על ספרות. ושם ,301 ׳עמ ,1/11
 ״מלך רדנר, ;360 עמ׳ ״ג׳זירה״, בונקוסי, מורנדי אצל ההפניות ראו הג׳זירה, של המדברי
.83 הע׳ שלישי, פרק לעיל, נאמן, ראו סוחו חבל על ;238-237 עמ׳ אשור״,

(.238 ׳עמ שם, במפתח, וגם ,170 >עמ׳ Samarians הוא התרגום SAA I, p. 169 ראו 81
 ריאספורה, צדוק, ;445 עמ׳ ,2/1 פח־סופגנרפיה, בקר, ;89-88 ׳עמ ,1/1 פח־פוסגנרפיה רדנר, 82

.13 ׳עמ אטלס, פרפולה־פורטר, ראו המקום זיהוי על .81,24 עמ׳
 מורנדי ;67-64 עמ׳ ״עיור״, קונה, וכן SAAB VII/2 (1993ב־) שפורסמו המאמרים ראו 83

K. Kühne, Bulletin o ראו כן .35 ׳עמ "כוח״, בונקוסי, f the Middle Eastern Culture Center 
33-57.Mn japan 10 (1998), pp. 279-307; K. Radner, WO 29 (1998), pp ,בקינג 

אשורי. מושל של מושב המקום שימש לפסה״נ ט במאה כבר חמד״. ״שיח
.106 ׳עמ לעיל, וראו ״אשורים״ קונה, 84
 השמיים־ השמות על רור־כתליבזג רדנר, ידי על ופורסמו פרטי בארכיון נמצאו הכתובות 85

״דור־כתלימו״. צדוק, חמד״; ״שיח׳ פאלס, ראו חמד/דור־כתלימו משיח׳ בכתובות מערביים
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 חילופי של במדיניות נקטו לא שהבבלים היות במקומה 86והגיאוגרפי, האתני מוצאה
 מה ב נבוכדנאצר של הראשונות השנים מן גם הן הנאו־אשוריות הכתובות 87אוכלוסין.

 כמו הקרובה, )ובסביבה שם אותה הושיבו אשור שמלכי באוכלוסייה שמדובר שמעיד
<3^88 ביישוב ^  לענייננו חשובות הג׳זירה. חבל את ליישב מדיניותם במסגרת ^

 \ia-a-u)יהו הישראלי/יהודאי התיאופורי הרכיב עם שמות המזכירות הכתובות הן
 ואם (6 יז, מלב מישראל)ראו אם האשורים שהגלו מארץ־ישראל גולים בצאצאי מדובר

 קרקעות. מכירת שעניינם נאו־אשורי( ובניסוח משפטיים)בכתב מסמכים אלו 89מיהודה.
92)בלוח /6349  בשם אדם לפסה״ם, 603)ב לנבוכדנאצר השנייה השנה מן 90^ 12/

 )־«<//חזקיהו ששמו אדם של בחלקה הגובלת קרקע מוכר חננ< ארמי )ובכתב ^11̂™
za-qi-ia-a-u\ אחזיהו של בנו שהוא אדם נמנה לעסקה העדים עם 

-שמעיהו של בנו שהוא אחר וכן ־ » ־ »  אדם של בנו העדים בין נזכר כן »-¿$(.2-* ’)
, מנשה בשם ^ » ן ׳ » ^  מדור־ אחרת בתעודה 91ישראלי/יהודאי. הוא שגם וייתכן )

97)לפסה״ג 656 משנת כתלימ, /6951 ,  המשמש [(pa-ia-u[Ra)]ר[פאיהו נזכר 92^
מסחרית. בעסקה עד

השנה מן הלוחות בארבעת וארמיים. עילמיים בשמות ברור באופן להבחין ניתן אלו בכתובות 86  
קרוב המהווים מערבי שמי מטיפוס שמות 41 נזכרים ב לנבוכדנאצר החמישית והשנה השנייה  

המערב מן רבות להגליות לרמוז יכולה זו עובדה אלו. בלוחות המופיעים השמות מכלל 55%ל־
׳עמ חמד׳/ ״שיח בקינג, החבור. עמק אל ואו־ץ־ישראל( סוריה 159-158. )

J.A. Brinkman, SAAB VII/2 (1993), pp. 137-138 ;3 87 ,עמ׳ ״דור־כתלימו״, צדוק  
S. Dailey, “The Transition from Neo-Assyrians to Neo-Babylonians: Break or 

לידי האשורים מידי החבור חבל של המעבר על  .Continuity?”, EI 27, 2003, p. 27*
. ״טקסטים״ רליג, ראו הבבלים

H. Kühne and A. Luther, NA.B. U. ראו לדור־כתלימו נרדף שם הוא שמגדל האפשרות על 88
.1998/1, pp. 106-109

 גולים בצאצאי מדובר אם .117-119 עמ׳ אימפריה, ונדרהופט, ;124-109 ׳עמ ״לוחות״, פוסטגייט, 89
 163-162 עמ׳ חמד״, ״שיח בקינג, לדעת סנחריב. ידי על הוגלו שהם להניח סביר מיהודה

 שהצורה הנחה מתוך אשור מגולי ישראלים הם עבריים שמות הנושאים מדור־כתלימו האנשים
 הצפון בממלכת שגור שהיה ״יו״(, של )התעתיק *yâw של דיפטונג היא הנ״ל היהויסטית

יהודה. בממלכת ״יהו״ לעומת
 ח־ר־כתליבזר, רדנר, ;26-25 עמ׳ ריאספורה, צדוק, ;113-110 עמ׳ ״לוחות״, פוסטגייט, ;181 נספח 90

.62-61 עמ׳ ,37 מס.
 עמ׳ ,2/1 פח־סופוגרפיה, בקר, ;26-25 עמ׳ ריאספורה, צדוק, ;145 עמ׳ חמד״, ״שיח׳ פאלס, ראו 91

 למכתב זה מסמך של הזיקה על אחיא. של הבן אדד־אפלא־אידינא זה במסמך נזכר כן .445
.44-43 עמ׳ ״שומרונים״, אפעל, ראו (SAA 1,220)התחתון החבור מעמק לעיל שנזכר

(.110 )מס. 152-151 עמ׳ חד־כתליבוו, רדנר, 92
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בין - אחמח >תל ברסיפ תל - חרן - גוזן .3 צי נ

ת (Güzána) גוזן העיר  תל־חלאף היום החבור, נהר של היובלים אחד במעלה שוכנ

תה זו 93שבסוריה. ת ממלכה היי  ״נהר אשורית. לפחווה שהפכה Bit Bahian בשם ארמי

ך ז ו הר מכוון ועוד( 6 יז )מל״ב ג ת חרן חבור. לנ ח עמק של העליון בחלקו שוכנ  הבלי

(ÁBa/Pa-li-h-u ה רוב סיי תה ובחרן בגוזן האוכלו ת היי ת־מערבי  ארמית( )בעיקר שמי

ת ובעלי ס שמו פו ט. היו אכדי מטי עו  הפך פורה, חקלאי שטח גוזן, שחבל נראה 94במי

ה מי כבר לפחוו על־פי 95ג, אדד־ניררי בי ת ו מדיניו ת ה שורי ה הוגלתה הא סיי  מחבל אוכלו

ה והובאו גוזן ם לפחוו ת גולי ת יש ואכן כבושות. מארצו ל עדויו ת ע  האשורים בידי הגליו

ם והושבת חרן ושל גוזן של מהאזור  (SAA I, 128) ב סרגון אל במכתב זה. באזור גולי
ד מדווח ל אשורי פקי ם העברת ע ר מגוזן גולי בין. ממזרח )בוסרין?( Sabirésu לעי צי  לנ

ה אחרת בתעודה חן בעניין מנינו ל מדובר (SAA 1, 233)ג ה ע ה של הגלי סיי  אוכלו

ל גוזן, אל אשור לארץ מצפון אשר כומה מארץ על הושבה ע ת חלוקת ו ת או אדמו  מנו

ם מזון מי במכתב 96גוזן. בחבל לגולי ל מדובר ב סרגון מי שבת ע ם הו  בצו (saglüte) גולי

ם בכמה המלך שה (SAA 1257)גוזן ובהן ערי שימ ה מרכז ש  מכתב על־פי אשורית. לפחוו

מי אחר ם הושבו (SAA XV, 257) ב סרגון מי ב בגוזן. בבלים גולי  בדבר במקרא לכתו

ם של הושבה שראל מבני גולי ת בגוזן י ת מצטרפו ת עדויו בו שוריות מכתו  נוכחותם על א

שים של שראלי ממוצא אנ ל שנזכר מכתב בגוזן. י עי  אשור מלך אל החבור מאזור ל

ד מאת ב( )סרגון SAA 1 בשם פקי ,220) Arihi) סק תקבל שצריך במס עו  של מקבוצה לה

ם שי ם אנ ם״ המוגדרי שומרוני  בקשר נוסף במכתב נזכר זה Arihi xSa-mir-na-a-a)״

ם ת מכר בשטר áSAA I, 261) לגולי שנ ה״נ 700 מ ס  אשור בעיר שנמצא (A 1924)לפ

ע פי הו ושמו אדם כעד מו ת באחד 97מגוזן. (Pal-lit-ia-u)פלטי חו מצאו הלו ל שנ ת ( זן  בגו

ת המאה מסוף (111 מס׳ חלאף, עי שבי ה״נ ה ס שע בשם אדם מוזכר לפ  שקנה (Ú-se-’)הו

ה?( הודיי שה)י ה שנמצא אסרחדון אל במכתב 98)דינא?(. Da-a-a-na-a ששמה אי 99בנינו

ספרות. ושם ״גוזך, ערך ג, מקראית, אגציקלופריה ראו 93
 בידי שנכבשו כערים (12 יט רבשקה)מל״ב בנאום נזכרו וחרן גוזן .281*278 עמ׳ ״ג׳זירה״, צדוק, 94

 אפשר אחרות, מארצות גולים תחתם והושבו תושבים אלו מערים הגלו שהאשורים וסביר אשור
 כמכוון (15 יא ״בעים״)יש׳ על מהרן. מוצאו החורוני סנבלט אם ספק שומרון. ממלכת מגולי גם

•A. Demsky, Dead Sea Discoveries 15 (2008), pp. 248-252 ראו: בית־בחיאן לממלכת
.12 יט מל״ב גם ראו .612 שנת עד אשורית כפחווה נשארה וזו בגוזן אשורי פחה היה 793 בשנת 95
M. Fales, SAAB IV/1.28-30, 34 ;91 עמ׳ אימפריה, פרקר, 96 ,1990, pp.
.57 עמ׳ ,1/1 פררסרפוגרפיה רדנר, ; 22 עמ׳ ריאספררה, צדוק, 97
.25 עמ׳ ריאספורה, צדוק, ספרות; ושם ,203 עמ׳ ״אבחנה״, אפעל, [;6] נספח 98
 היפוך יש הרפר של בפרסום בנינוה. ונמצא בגוזן נכתב לפסה״נ. 623 משנת אולי [.21] נספח 99

 ;149-148 ;125-118 עמ׳ מאה, הנ״ל, ״מכתבים״; פאלס, ראו ותרגום לתעתיק הצדדים. של
הבאה. ההערה וראו ,68-67 עמ׳ שרמתן, בקינג,
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+(5 3 ,4 6 ABL 633 C T,) טיפוסיים, ישראליים שמות ולהם מגוזן אנשים שני נזכרים 
 '665 משנת ארמית הכתוב משפטי במסמך100xPal-tí-ia-u)ופלטיהו (Né-H-ia-u)נריהו

 שגר בישראלי הנראה ככל מדובר 101אשיא. בנו ושם שמעיהו השם מופיע לפסה״ג,
M) במעלנת aallanate) ליד אולי הבליח, בחבל להיות צריך אבל זוהה, טרם )המקום 

0) בערך לפסה״נ 700 משנת ארמית הכתוב חוב בשטר גוזן(. או חרן .3 7 1  מאזור (,4
 102עד. המשמש יטיהו בשם אדם נזכר זה( באוסף הנזכר מעלנת היישוב מן גוזן־חרן)אולי

 הלוואה בעסקת עד משמש מעלנת היישוב מן (Ba-rak-iá-u)ברכיהו בשם ישראלי
0.)103 לפסה״נ, ז המאה של ראשונה )מחצית .3 7 0 2; 0 .3 7 0 2 a 0) בתעודה .3 6 9 9) 

 קשת הישוב מן הוא זה עזריהו A-za-ri-ia-u.)104)עזריהו בשם אדם נזכר 682 משנת
(U RU .BA N =Q astu) ז המאה מן חרן, מסביבת אחר, עזריהו ידוע כן ,05מעלנת. שליד 

 פאוקאני שיוח׳ מתל לפסה״ג, ז המאה של השנייה המחצית מן ארמית בכתובת 106לפסה״נ.
(1/3 204 TSF 95 F,) שעל אחמח תל היום תרבשיב, )בארמית ברסיפ תל בסביבת 

 עדים המשמשים (20-19 ומעשי].[)שורות תרבשיב נע פלטיאל נזכרו 107העליון, הפרת
הוא, פאוקאני שיוח׳ תל של הקדום השם ׳08מישראל. גולים בצאצאי שמדובר וייתכן

 סבור 23 ׳עמ ריאספררה, צדוק, ״השומרוני״. (Ha-la-bé-e-su) חלבס גם נזכר תעודה באותה 100
 או לובי הוא השם ,43-42 עמ׳ ״שומרונים״, אפעל לדעת ישראלי. ממוצא איש הוא שחלביש

 במכלול שומרון״. לפחוות כלשהי בדרך קשור ״שהיה ישראלי לא ממוצא באדם ומדובר מצרי
 נכונה ההשלמה אם .Pa-al-[ti-ilu] הרשימות באחת נזכר אנשים והעברת גולים על תעודות

(.SAA XI, 147)ישראלי בגולה שמדובר הרי
[.23] נספח ;23 ׳עמ ריאספורה, צדוק, ;190 ׳עמ ״תבן״, ליפינסקי, 101
 צדוק, ;496,452 עמ׳ ,2/1 פררסרפג־גרפיה, רדנר, ;146-144 עמ׳ ״לוחות״, ליפינסקי, [;22] נספח 102

.22 ׳עמ ריאספרחז,
F. M. Fales,ראו המקום על .23 ׳עמ ריאספדרה, צדוק, ;269 ׳עמ ,1/11 פרוסופרגרפיה, רדנר, 103

100 .SAAB 16 (2007), p; ,0ב־ גם נזכר המקום .150 עמ׳ ״לוחות״, ליפינסקי .3 7  המובא 16
.149 עמ׳ שם,

 .240 עמ׳ ,1/1 פח־סופגנרפית, רדנר, ;22 עמ׳ ריאספררה, צדוק, ;346 עמ׳ ״גוזן־חרך, ליפינסקי, 104
מס׳ קורפוס, אביגד־סאס, ;49 ב עז׳ בסי)ראו הוא המלווה שם ,0.3652 תעודה אוסף, באותו

110.)

.22 עמ׳ ריאספורה, צדוק, ;N. Postgate, Iraq 35 (1973), p. 34 ראו המקום על 105
.25 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 106
 Y. Ikeda, “Looking from ראו האשורית האימפריה בשלטון בית־עדן, בירת ברסיפ, תל על 107

Til Barsip on the Euphrates: Assyria and the West in Ninth and Eight Centuries”, 
in: K. Watanabe (ed.), Priest and Officials in the Ancient Near East, Heidelberg 

1999, pp. 271-302; G. Bunnens, “Aramaeans, Hittites and Assyrians in the Upper 
Euphrates Valley”, in: G. del Olmo Lete et als. (eds.), Archaeology o f the Upper 

605-624 .Syrian Euphrates. The Tishrin Dam Area. Barcelona 1999, pp, מאמר ושם 
 Masuwari נקרא היישוב הבאה. ההערה וראו פאוקאני, שיוח׳ מתל הלוחות על פאלס מ׳ של
לכר־שלמנאסר. שמה את הסב ג שלמנאסר הנאו־חיתית. האוכלוסייה בפי

;L. Bachelot and F.M. Fales, TellShiukh Fawqani 1994-1998, padova 2005, p. 655 108
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=ברמרג לוודאי, קרוב ( Bar-m arina.) ר ברסיפ, בתל ת בממלכה מלוכה עי  הארמי

ה, שהפכה עדן בית מצאו לפחוו ת נ ת תעודו ריו שו ת. נאו־א ת באחת 109וארמיו  התעודו

(T 1 ת (3 שנ ה״נ 636 מ ס ם נזכרו בקירוב לפ שי ת אנ תבל מחמ מ  אשתר־ בשם אדם וכן ו

ת ראלי ס׳ .Sa-mir-a-dכ׳ המוגדר דורי מ מרוני מתרג שו היינו /,״ה או ד ( או צ  מוצא מו

פק, זה תרגום אבל שומרון, מארץ אבותיו( עה שומרון שכן מסו פי בצורה כלל בדרך מו

110.Sámerlna

111מדי ערי .4

 שבהן והחזקה רבות, וממלכות נסיכויות ובו לחידקל ממזרח המשתרע נרחב ארץ חבל
 קשר וקשרו האשורית האימפריה של המושבעים האויבים מן היו העילמים עילם. היא
 וכן ובמדי בעילם הנמרצת האשורית הפעילות 112אשור. נגד ואחרים בבליים גורמים עם

״3מדי. ערי ואל מדי מערי בהגליות כרוכה הייתה הכספי, הים ועד באררט
 מחדש בנה לאשור, אותם סיפח ובמדי, בעילם ויישובים חבלים כבש ג פלאסר תגלת

 שלמנאסר בנו בימי בימיו)או 114כבושות. מארצות גולים בהן והושיב החרבות הערים את
 כך משום הזגרוס. הרי עם בצפון וגובלת לחידקל ממזרח המשתרעת דר פחוות נוסדה ה(

 שכבש השטחים מן ישראלים הושיב ג פלאסר תגלת שכבר אפשרות מכלל להוציא אין
 והגלה מדי בארץ נלחם ב סרגון (.26 ,6 ה דה״א )ראו מדי" ב״ערי ישראל מממלכת
 היישוב אל תובל מאנשי הגלה הוא 115.713 בשנת הזגרוס שבהרי אליפי מחבל תושבים
Nikkur 54)אליפי לחבל מצפון השוכנת פרסוא שבארץ ,m.(SAA XV הייתה פרסוא

 A. Lemaire, Nouvelles tablettes araméennes. Genève ;109 ,91 ׳עמ ארמי", "לוח פאלס,
123-126 .2001, pp

109 -1996 ) 34 P. Bordreuil, et al.,“Aramaic Documents from Til Barsip”, Abr-Naharain 
100-107 .1997,) pp ,108 הע׳ ולעיל.

ברסיפ״. ״תל דאלי, 110
 ארץ היא מדי .26 ה בדה״א ״הרא״ התיבה לכך והשוה מדי״ ״הרי מתורגם השבעים בתרגום 111

״הרי״. - ״ערי״ של לחילוף ההסבר וכאן הררית
 המקורות אל הפניות וכן והגליות אשוריות פחוות כיבושים, למלחמות, בזיקה ומדי אשור על 112

 ;78-64 עמ׳ ריאספורה, צדוק, מדי״; ״ערי דיאקונוף, אצל דברים עיקרי ראו אלו לסוגיות
״אשור״. קרטיס,

 החלק של האתני־לשוני ההרכב על .39-36 אזורים המפה, ושם נספח, הגליות, עודד, ראו 113
״סרגוך. נאמךצדוק, ראו ישראל, מבני הוגלו לשם מדי של המערבי

.121 הע׳ ולהלן, ,SAA XV, 118 ;167-165 ׳עמ ג. פ. ת. תדמור, 114
.R. Matdla, The King’s Magnates [SAAS XI], 2000, pp. 53-54 ראו 115

116 54 ,SAA XV. עירק. עם לגבול סמוך באיראן, רוונסיר הישוב עם המקום את מזהה פרפולה 
.14 ׳עמ אטלס, פרפולה־פורטר, ראו
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 השליטה את לחזק הייתה ההגליות מגמת "7ג. פלאסר תגלת בימי כבר אשורית לפחווה
 ובאזורי במבצרים הושבה על לעיל )ראו לחידקל שממזרח הארץ בחבל האשורית

 גולים הובאו שלשומרון כשם ממש גולים, שם וליישב העילמים, כנגד בעיקר "8הגבול(,
120ובמדי. בעילם חבלים נכללו אשוריות פחוות של ארוכה ברשימה ״9כבושות. מארצות

 במכתב מדי״. ל״ערי ישראלית אוכלוסייה הגלה אשור שמלך נאמר 6 יז במל״ב
 אנשים על דיווח יש (SAA V, 196) ב סרגון מימי אררט( )אזור מחובושקיה מקוטע
 הזגרוס( בהרי חרחר)עיר את כבש סרגון m.Ia-ú]...\- בשם אדם ונזכר ברור לא בעניין
 על הנמצאת Amate העיר היא 24 יז במל״ב הנזכרת ״חמת״ אם 122גולים. אליה והביא

 הרי ישראל״, בני תחת שומרון ״בערי והושבו גולים הובאו שממנה שבעילם Uqnu נהר
 לערה. בנוגע הדין הוא שבעילם. Amate העיר היא 11 יא ביש׳ הנזכרת ש״חמת״ אפשר

 סביר כן ועל עילמיים, אלים שהם ולתרתק, לנבחז עבדו שהעוים נאמר 31 יז במל״ב
 ב סרגון 123בבל. ארץ עם לגבול סמוך בעילם מצויה (13 יט ;34 יח ;31,24 יז שעוה)מל״ב

 המזרח, מן גולים אליה והביא כפחווה אותה ארגן הוא אשדוד את שכבש שלאחר מציין
 לדעת המרמזות, ג׳מה, מתל כתובות לאור וזאת הזגרוס( איראן)הרי מרמת הנראה ככל

124לשפלה. מאיראן להגליה אחדים,

 בתעודה .66 עם׳ ריאספורה, צדוק, ;247 עמ׳ ושם, SAA V, 199 ב, סרגון מימי מכתב ראו 117
 SAA XV,מכתבים ראו וכן (SAA XI, 128)פרסוא של המושל)האשורי( נזכר אשורית מנהלית

ם. סרגון )ימי 53,67,102
.223-222 ׳עמ ״הגליות״, ינגר, ראו לחידקל ממזרח גבול שטחי של במובן מדי״ ״ערי על 118
.R. Zadok, Iran 32 (1994), p. 47 דאו למסופוטמיה מאיראן גולים על 119
120 (4384 .SAA XI, 1 (K
 [(19] נספח ראו ,4 שורה ) ND 2443+ בתעודה אכן אם .497 ׳עמ ,2/1 פח־סופוגרפיה, רדנר, 121

 במנהל פקיד שימש חלקיהו בשם שישראלי עדות זו הרי במדי עיר של כשם Sagbat לקרוא יש
 גליל, ראו ג. פלאסר תגלת מימי היא התעודה גליל לדעת ב. סרגון בימי זו בעיר האשורי

VT59 (2009), pp. 71-79 הנ״ל, וכן 139-137 עמ׳ בזשפתרת,
תון פוקס, 122  צדוק, ראו הנאו־אשוריות בכתובות וסביבותיה חרחר על .98-97 שו׳ 104 ׳עמ ב, מ

 חבל אל מכוון 6 יז במל״ב מדי״ ש״ערי סבור 13 ׳עמ מדי״, ״ערי דיאקונוב, .73 עמ׳ ריאספורה,
 בה שנה לפסה״נ, 716 לפני לא בוצעה לשם וההגליה ״כר־שחכיך, את סרגון בנה שם חרחר

.300 עמ׳ ב״, ״סרגון ינגר, גם ראו למדי. מסע סרגון ערך
 ב בעז׳ בעילם/מדי. אשר Awam עם או Ama עם הוא הזיהוי .212 עמ׳ נזל״ב, כוק־תדמור, 123

 (24 ח ;3 כו משפחה)דה״א של כשם גם ידוע ״עילם״ שהשם מאחר עילם״. ׳׳בני נזכרו 7 ח ;7
 כך נקראה עילם שמשפחת או משפחה, בשם או מקום בשם מדובר בעזרא אם השאלה נשאלת

מעילם. ליהודה שחזרה משום
 שהשמות סבור אפעל מדי״. ״ערי דיאקונוף, ;53-51 עמ׳ ״אוכלוסין״, נאמן ״סרגוך; נאמךצדוק, 124

 פלשתי ממוצא מקומית אוכלוסייה של אלא ממדי גולים של אינם בפלשת שנמצאו הלא־שמיים
 המחצית עד לפחות התקיימה זאת פלשתית׳ רישות יותר, קדומה בתקופה בפלשת שהתיישבה

 בתוך: פלשתינה״, השם ומקור הפלשתית הישות ״על אפעל, י׳ לפסה״נ. ז המאה של השנייה
M. Cogan et al (eds.), Tehillah le-Moshe, Winona Lake 1997, pp. 31 ־*35*
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 )?( שאשורבניפל ללמוד אפשר דמוטי( בכתב ארמי )טקסט 63 אמהרסט מפפירוס
 שומרון ערי אל עילם גבול על לחידקל שממזרח )רש/אדש( Rash¡ מארץ אנשים הגלה

 שבדרום לסוונה הוגלו או היגרו הם קשה בצורת ולאחר (10-9 ד עז׳ וראו )בית־אל
 וסביר לפסה״ב 646 בשנת העילמים, בירת שושן, את התקיף אשורבניפל 125מצרים.
 מצויים אשורבניפל)אסנפה בידי ומעילם משושן להגליה הדים עילמים. משם שהגלה

 (10-8 ד אשור)עז׳ מלך בידי לארץ־ישראל מעילם הגליה על שמדובר היות 126.9 ד בעז׳
 סנחריב )מימי יהודה ומממלכת לשעבר שומרון מממלכת שגולים המסקנה מסתברת

 ״את ויקבץ עמו״ שאר ״את האל יגאל שמהן הארצות עם מדי. לערי הובאו מכן( ולאחר
 החלק על השתלטו מדי צבאות (.12-11 יא עילם)יש׳ נמנית יהודה״, ונפצות ישראל נדחי

 או הוגלו מישראל גולים שצאצאי ואפשר הנאו־בבלית בתקופה אשור ארץ של הצפוני
 מרכז רק לא הייתה היא מלוכה. כעיר שושן פרחה פרס שלטון בתקופת 127למדי. היגרו
 בידי מסופוטמיה אל מארץ־ישראל הגליה על ידוע שלא מאחר כלכלי. גם אלא מדיני

 צאצאי הם ובסביבותיה בשושן הנזכרים יהודאים או שישראלים להסיק סביר הפרסים,
 בשושן שנחתמה בעסקה קודמת. בתקופה שם שיושבו מיהודה ואם מישראל אם גולים,
O 10, 152)לפסה״נ 494 בשנת E C T) 128 בשם אדם עד משמש.Ia-hu-ú-sarra-usur 

6)לפסה״נ 493 משנת משושן אחרת עסקית בתעודה ,1 5 5 ,1 7 VAS,) הוא העדים אחד 
m.Sá-ab-ba-ta-A+A הבירה משושן מרדכי אסתר, במגילת המעוגנת המסורת על־פי 

 130לפסה״נ. 597 בשנת יהויכין/יכניה עם יחד מירושלים גלו שאבותיו יהודי איש הוא
 להניח יש (.1 ב, )נח׳ א ארתחשסתא פרס מלך בחצר חשובה במשרה שימש נחמיה

 במדי/ היהודית הקהילה מנכבדי אחד אלא הבירה בשושן בודד יהודי היה לא שנחמיה
 שלמנאסר בימי שגלה טובי על טוביה בספר הסיפור מיהודה. הגולים מצאצאי עילם,

מאוחר הוא בפרס טהראן( רגא)ליד בעיר שישב משפחה קרוב אל טוביה בנו את וששלח

125 1:310,321 COS. בית־אל אל ההגליה נאמן־צדוק לדעת .179 עמ׳ ״הגליה״, נאמךצדוק, ראו 
 -309 ׳עמ ״תפוצה״ יונגר, ;462-461 ׳עמ ״אלפנטינה״, פורטן, (.179 >עמ׳ ב סרגון בימי הייתה

 SAA V, 210 המכתב לפיה ההשערה ספרות. ושם 280-279 ׳עמ מחדש״, ״יישוב הנ״ל, ;310
 בתים, להם לבנות ונצטוו אדמות קיבלו סרגון בימי מדי בארץ שהושבו מישראל לגולים נוגע

.62 ׳עמ ״פרופגנדה״ גלאגר, ראו זו השערה על מאוד. מסופקת
 הראשונה. העלייה בעת דהיינו ששבצאר, לימי אלא נחמיה לימי לא האיגרת את שמייחסים יש 126

 המסופר ועם החיצוני עזרא עם בעזרא הגרסה את המשווה ,54-53 ״שומרון״, קרוס, ראו
 הופמן, ראו (39,36 מט דר׳ עילם״ ו״שבות עילם״ ״נדחי על זה. בעניין היהודים בקדמוניות

.825-824 עמ׳ ירבזיה,
 בעקבות אשור בצפון חבלים על המדים להשתלטות בנוגע 167-164,157 ׳עמ ״אשור״, קרטיס, 127

.121 הע׳ לעיל, ראו ND 2443 בתעודה הנזכר חלקיהו על וחרן. נינוה נפילת
בורסיף. שליד לשושן שהכוונה אפשר .46 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 128
.46 עמ׳ ריאספורה, הנ״ל, .46 ׳עמ יהודים, צדוק, 129
 אגג את חיסל לא שאול לפיו למדרש עניין מלאכותי, הוא ימיני איש לקיש שהייחוס אפשר 130

(.1 ג האגגי״)אס׳ המדתא בן ״המן את משמיד מרדכי ואילו העמלקי
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ת, שקף אבל יחסי מי כבר בפרס ישבו שיהודים מסורת מ  בתעודה ,31אשור. שלטון בי

ת שנ ה״נ 565 מ ס פ N. 361: 3)ל b k) פי( שנמצאה או ס) פי או דקל שממזרח ב ה לחי עניינ  ו

שפטי בירור הו בשם אדם נזכר מ  נראה A-A-ah-ha.132-’ של אביו (Sá-ni-ia-a-ma)שני

ם ת שהעולי קבו בע ציון) ש( הכרזת ל תיהם מר שמו ס ש פו ראני, מטי  מספר, 133בגוי, כמו אי

עז׳ זתוא, ד) ג ה וכן ב(, עז אל בן שכני חי  בעילם ישבו שהם רומזים (2 י )עז׳ עילם מבני י

בני גם )ראו ם״, ׳׳ ל א והיו 134ובמדי, (31,7 ב עז׳ עי  135מדי. בערי שיושבו גולים צאצאי אפו

הו בן יוסף תי ת ה מסורת מביא (265-264 י, >קדמ׳ מ מי ולפי אל בי תה דני בנ  מצודה נ

הופקד שבמדי אקבטנה( )חמדן, באחמתא ה ו הודי כוהן עלי עד י שר 136הזה״. היום ״  אפ

שנה שהשם פי )בסיפור שו קרי שנה על האפו ר רומז והזקנים( שו  של שמות 137שושן. לעי

מצאו יהודים ם נ ם בטקסטי ס ארמיי לי מי שזמנם מפרספו ש מי 138ואילך. א דריוו

בבל ארץ .5

 בבל ארץ 139כבושות. ארצות ואל אשור אל בבל ארץ מאוכלוסיית רבים הגלו האשורים

 אוכלוסייה שהגלה אשור ממלכי הראשון ג, פלאסר תגלת בימי כבר אשור בשלטון הייתה

 אבל בבל, לארץ ויהודה ישראל מבני הגלו שהאשורים מפורשות עדויות אין מארץ־ישראל.

 בבל מארץ גולים הושיבו שהאשורים מפורשות ועדויות הדו־סטרית ההגליה שיטת לנוכח

אין כבושות, מארצות אוכלוסיות בבל ארץ אל והגלו אחרות כנועות ובארצות שומרון בערי

 ״טוביה״, באוקהאם, לדעת מדי. בירת באחמתא, שחיו שרה ובתו רעואל)רגואל( על מסופר וכן 131
אשור. בידי הגולים צאצאי היו הפרסית בתקופה ובפרס אשור בצפון היהודים

.28 עט׳ ריאספורר, הנ״ל, ; 39 ,22,13 עמ׳ ירורים, צדוק, [;31] נספח 132
 R. Deutsch and M. Heltzer, Forty New Ancient Semitic Inscriptions ראו בגוי השם על 133

75 .Tel-Aviv-Jaffa 1994, p
 ;43-41 עמ׳ ירוריבו, צדוק, ראו לציון השבים בקרב איראני מטיפוס שמות על .12,7,2 ב עז׳ 134

 הכתב פתשגן את עזרא שלח לפיו 131 יא, בקדמ׳ הקטע גם ראו .25 עמ׳ ונגזמיר, עורא ויליאמסון,
 לירושלים״. לשוב נכספים לבבל, ובאו רכושם לקחו מהם ורבים במדי... היושבים עמו בני ״לכל

 אבציקלופריר ״עילם״, אחיטוב, ש׳ ראו ונחלתו. בנימין בני בקרב הידוע שם הוא ״עילם״
 לארץ מכוון (31 ב אחר״)עז׳ עילם ש״בני אפשר זאת עם ״עילם״. ערך ,200 ׳עמ ו, מקראית,

(.123 הע׳ ובנימין)לעיל, לוי מבני ישראלים של כשם עילם השם מן להבדיל עילם,
לבבל. ממדי שהיגרו גולים בצאצאי שמדובר שאפשר משער צדוק .42-41 עמ׳ ירורים, צדוק, 135
 היה זה שסיפור נראה באחמתא. יהודים של למציאותם רמז גם אבל האגדה מן זו בידיעה יש 136

בקרבם. רווח
 מוצאם בדבר והתלמוד המשנה שני, בית מתקופת השונות המסורות על .39 ׳עמ ״שושנה״, הלצר, 137

.152,122-120,56,22-20 עמ׳ בבל, ירורי גפני, ראו ומדי/פרס, עילם יהודי של השבטים״ מ״עשרת
138 E. Lipinski, Acta Antiqua 25 (1977), pp. 101 ff. שם, ובו ארמי בכתב מפרס חותם על 

.73-72 עמ׳ שומרון, בקינג, ראו ישראלי, של אולי
נספח. רגליות, עודד, 139
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 היא ״שנער״, נזכרת 11 יא ביש׳ 140לבבל. מישראל אוכלוסייה הגלו לא שהם להניח סיבה
 לפני שנתיים או שנה יהודה. ונפוצות ישראל מנידחי מצויים שם הארצות כאחת בבל, ארץ

 השבטים)כשדים, מן רבים אשור מלך הגלה לפסה״ג 701 בשנת ליהודה סנחריב של המסע
 מיהודה גולים הושיב שהוא אפשר לכן בבל. של הדרומי בחלק ששכנו וערבים( ארמים
 לבבל)ובהן אשור בין הרבות במלחמות חרבו בבל בארץ רבים יישובים בבל. ארץ בדרום

 הייתה לפיכך לפסה״ג 626 לשנת 747 שנת בין בעיקר והארמים( הכשרים בשבטי מלחמות
 מלכי בעיני כך, אחר וגם, אשור שליטי בעבור גם גולים להושבת מתאים יעד בבל ארץ
 הירידה אבל חרבו, בבל בארץ רבים שיישובים מגלים אכן הארכיאולוגיים המחקרים בבל.

 אשור בין הרבות המלחמות כאמור, 14לפסה״ג' ח המאה סוף לקראת נעצרה הדמוגרפית
 רבות ערים להרס גרמו האשורית האימפריה של האחרונות בשנותיה בריתה ובעלי לבבל
 בד בבל. ארץ ואל והבליח החבור עמקי אל הגירה/בריחה בוודאי שגרר מה אשור, בארץ

החקלאי הייצור הגברת ושל עיור של מואץ תהליך לפסה״נ ז במאה עברה בבל ארץ בבד
 גם לעשות יכלו זאת בבל. ארץ של כלכלי לפיתוח הכשדים מלכי מדיניות של תוצאה -

 ממלכתיים ממקורות מידע אין 142החקלאית. ובפריפריה בבל בערי גולים הושבת בעזרת
 הנוגעות בבל מהבירה מהתעודות גולים)חוץ ועל הגליות על מנהלי( מחומר בבליים)ולא

 ועם האשורית. האימפריה מן המידע למקורות בולט בניגוד וזאת להלן( וראו ליהויכין,
 מארכיונים חשובות ידיעות לדלות מאפשר האונומסטי בקריטריון וסביר זהיר שימוש זאת,

 סיפר, ניפור, בורסיף, בבל, כמו הגדולות, בבל בערי שנתגלו ומקדשיים פרטיים־משפחתיים
 הביא ב נבוכדנאצר 143הפרסית. התקופה ומראשית הנאו־בבלי/כשדי העידן מן ועוד, ארך

 ״תל־אביב״ המקום שם 144הכפרית. הפריפריה ואל בבל של הגדולות עריה אל יהודה מתושבי
 שבהם המקומות של טיבם על מלמד הוא שכן עניין מעורר יחזקאל ישב שבו להלן( )ראו
 בעקבות( )שחרב ״תל פירושו (til abübi)״תל־אביב״ הגולים. את להושיב המגלים נהגו

מצויה ״תל״ המלה 145רבים. מים של הצפה עקב שחרב יישוב למקום והכוונה המבול״,

 למדים בבל מארץ הגליות על .312-302 ׳עמ ״תפוצה״, ינגר, ומפה; אינדקס הגליות, עודד, ראו 140
.SAA XVII, 49 כמו ממכתבים בעיקר הנאו־אשורי, המנהלי החומר מן גם

.7-5 עמ׳ ״צל״, ברינקמן, 141
 מיארופ, ראו הנאו־בבלית בתקופה בבל ארץ על ״אשור״; קרטים, ראו אשור ארץ חורבן על 142

 גם ראו גולים ובעזרת חדשים יישובים הקמת באמצעות בבל ארץ על־פיתוח .167-166 עמ׳ עיר,
.177 ׳עמ ערים, אדמס, ;25-24 עמ׳ ״הערכה״, סמית,

.3 עמ׳ ״דור־כתלימו״, צדוק, 143
 מקומות לגולים לתת ציוה שנבוכדנאצר מברוסום ידיעה ושם ,19 א, אפיון נגד מתתיהו, בן יוסף 144

בבל. בארץ להתיישבות מתאימים
 שנהר נאמר אסרחדון אצל ניפור. העיר וליד בבל העיר ליד עובר Arahtu בשם נהר/תעלה 145

 על .14 עמ׳ אסרהרון, בורגר, ראו העיר. את החריב (,tamsil abübu)המבול״ כמו ה״זורם זה,
 סרגון .25,19 שו׳ ,162 עמ׳ ג., פ. ת. תדמור, למשל ראו ל״תל־אביב״, והפיכתו יישוב החרבת

 יישובים מחדש ליישב כדי וזאת טרף, לחיות מרבץ ונידחים, נטושים בשטחים גולים הושיב ב
ראו ״תל־אביב״ לזיהוי .C. J. Gadd, Iraq, 16 (1954), pp. 173-201 למשל, ראו שחרבו.
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 ׳נחמ ;59 ב מלח״)עז׳ ״תל כמו ישראל, מבני גולים בהם שישבו מקומות עוד של בשמות
 בש היא בעברית השם צורת אכן אם ,61 ז נחמ׳ ;59 ב עז׳ חרסים: חרשא״)תל ״תל (,10 ז

 ;52 ב עז׳ מבבל: שעלו חרשא״ יהודאית)״בני משפחה שם על נקרא שהמקום או שמאלית(
 מקומות עוד נזכרים במקרא 146מיהודה. גולים משפחת בידי שנוסד ייתכן ואז (,54 ז נחמ׳
 ככל היו אלו מקומות ,47(.17 ח ;59 ב כספיא)עז׳ אמר, אדן, כרוב, כמו יהודיות, קהילות ובהם

 ישראל)ראו מבני גולים ישבו שם בבל״ ״נהרות הוזכרו קל״ז בתה׳ 148בבל. בארץ הנראה
 נהר ליד אולי היה ישראלי יישוב להלן(. כבר)ראה נהר את מזכיר הנביא יחזקאל 149להלן(.

 מימיהן את שמשכו (,naráti)המים תעלות שלאורך ללמוד אפשר מכאן (.31,21 ח אהוא)עז׳
 מבני־ישראל, קהילות היו החבור, כמו הפרת, של היובלים גדות ועל החידקל, ומן הפרת מן
 לתעבורה לחקלאות, חיוניים היו אלו ונהרות תעלות חקלאיים. ביישובים ואם בערים אם

150 ולמסחר.

בבל העיר א.
 יתר מזכויות נהנתה העיר מרדוך. הראשי האל של משכנו בבל, ארץ של הראשית עיר

 פטור כללו הגדולות הערים אזרחי שקיבלו הזכויות ,51ובבל. אשור מלכי לה שהעניקו
mar) החופשים העיר לאזרחי רק ניתנו הזכויות אם ברור לא ואולם למיניהם. ממסים

 ״ויזרע מספירה החוזה ראו כן .6 יז יר׳ ראו מלח תל לענין .14 הע׳ ,47 עמ׳ רסטורציה, בדפורד,
 ממלח]ה[״ תהוי ״וארקה. ביג׳אן( מבוקאן)באיזור ארמית בכתובת והקללה מלח״ הדד בהן

 .KAI 222a: 36; M. Sokoloff, IEJ 49 (1999), p. 107 מלוחה". תהיה ״וארצו ותרגומו
 לפני שחרב ביישוב דהיינו ב״תל״, גולים להושבת הסיבות את מונה 270 עמ׳ אימפריה, פרקר,

״חזקיהו״, נאמן, ראו אשור״(. )״תל Til Assuri^ הושבו עדן מבית גולים כלשהי. מסיבה כן
.210 עמ׳

 בגולים מדובר שאולי השערה מעלה ,130 עמ׳ ״גלות״, טלמון, .11 עמ׳ ״ישראלים״, צדוק, 146
 שעבר הרב הזמן מפאת (59 ב וזרעם)עז׳ אבותם בית להגיד יכלו שלא לשעבר ישראל מממלכת

כורש. הכרזת ועד הגלייתם מעת
 ;25 ׳עמ ״חוזים״, ג׳ואנס־למייר, אצל אהוא )הנהר?( הישוב שליד לכספיא זהוי הצעת ראו 147

מקרא, ג׳וליין, כתסיפון; עם הזיהוי את הדוחה 53 ׳עמ ריאספורה, צדוק, ;132 ׳עמ תלנזור, אשל,
 מלח בתל המצויות משפחות כראשי מופיעים ואמר אדן כרוב 36 ה החיצוני בעזרא .8-7 עמ׳

.88 עמ׳ גלות, אלברטץ, ראו אמר״. ״בני נזכרים שם 37 ב עז׳ השוו חרשא. ובתל
 אהוא את ונחמיה. עזרא לספרי מדעית ופרשנות ,48 ׳עמ יהוריבו, צדוק, למשל, ראו, לזיהויים 148

אופיס. = Upi עם או סיפר, בסביבות náru Itu עם לזהות מוצע
 עם בארץ־ישראל. הנראה ככל אלא בבל״ נהרות ״על חובר לא שהמזמור מלמדת ״שם״ המילה 149

בבל. נהרות בקרבת הישיבה עצם על מלמד המזמור זאת
 פאלס ושל ברינקמן של מאמריהם ראו ולמסחר לחקלאות וקשרה בבבל הנהרות מערכת על 150

גיאוגרפיה. ליבראני, אצל
 פריבילגיות על ;281-280 עמ׳ ״כורש״, ון־דר־ספק, ראו בבל לעיר אשור מלכי של היחס על 151

=מקדש״ ״עיר תדמור, ראו בבל לערי (.121-95 עמ׳ בזהקריס, תדמור, )
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152(,bañé נמרצות פעל ב נבוכרנאצר שונות. מסיבות שם לגור שבאו אדם לבני גם או 
 האשורית. האימפריה את שירשה האימפריה לבירת כיאה ולפארה בבל העיר להרחבת

 הפוכה פעולה זאת המפה. מן ונמחקה שנהרסה הגדולה נינוה את להחליף באה היא
 (178 )א, הרודוטוס לפי בבל. העיר את והרס כבירה נינוה את שבנה סנחריב למעשה
 מז יש׳ ;41,13 נא יר׳ נבוכדנאצר)השוו בימי מפוארת ממלכה לבירת העיר בבל נעשתה

 הגדולה בעיר חיו לפסה״ג ו במאה 153וכפופות. כבושות מארצות רב שלל אליה והובא (5
 לבעלי נבוכדנאצר נזקק העיר בבל של והרחבתה שיקומה לצורך 154נפש. 200,000כ־ הזו

 אדם לכוח החשובים המקורות אחד ואומנים. פועלים של אכזב לא ולמקור רבים מקצוע
 הבירה. של ולפיאורה להרחבתה כפייה עבודות עשו לגלותם הראשון שבשלב גולים היה

 מזכיר ירמיהו (.16-14 כד מיהודה)מל״ב גם הביא הוא ופועלים שונים במקצועות מומחים
 בבניין השתתפו ו״לאומים״ ש״עמים״ מתפרש כתוב ומאותו (58 הרחבה״)נא ״בבל את

 קריה וכונן בדמים עיר בנה ״הוי :12 ב בחב׳ נאמר כזה מעשה על ובביצורה. העיר חומת
בעולה״.

-יהויכין נזכרים הבירה בבבל ב נבוכדנאצר של בארכיון שנמצאו בתעודות (Ia-ku 
ú-ki-nu) יהודה״ מלך ״בני וחמשת (märe sa sarri Iahudu) נוספים: יהודאים וכן 

 Sd-lam)- שלמיה AQa-na-’-a-ma) קניה AUr-mil-ki) אורמלך AGa-di-’-ib גדיאל
Aia-a-ma סמכיה (ASa-ma-ku-ia-a-ma כי מוגדרים אלו אנשים Ia-a-hu-da-a-a, 

155.Ia-da-a-a ,Ia-ú-da-a-a נבוכדנאצר בימי בבל העיר אל הובאו שרבים אפוא דומה 
 מבבל בתעודה נזכר ]...[־)?(«־־*/ ירושלים. חורבן עם כך ואחר ופמלייתו יהויכין עם

(43 ,1 .Cyr) לפסה״נ 511 משנת בתעודה 156לפסה״נ. 537 משנת(310, 4 .Dar) נזכר 
 גולה של בנו הנראה ככל )האב( שהוא Bel-zéra-ibni של הבן (Né-ñ-ia-a-ma)נריהו

 486 בשנת אגיבי. של המסחר לבית הקשורה בעסקה כערב משמש זה אדם 157מיהודה.
158בבל. בעיר שנחתם במסמך (Ga-da-la-a-ma)גדליהו נזכר לפסה״נ

כבר בהר ב.
 ;3,1 הגולה)א בתוך הנביא ופעל ישב שם כבר, נהר אחדות פעמים נזכר יחזקאל בספר

אחת מתעלה יותר של כשם ידוע (när kabäru)כבר נהר (.3 מג ; 23,20,15 י ; 23 ;15 ג

 דווקא ולאו שונים מקצועות בעלי החופשים האזרחים כלל את כולל זה כנוי דנדמאייב לדעת 152
M. Dandamayev, Bulletin 30 (1995), pp. 26-27 האריסטוקרטים מעמד את

J. Naveh, IE]46 (1996), pp. 44-47 ראו בבל. בעיר נמצא עברית כתובת עם כד של שבר 153
.201 עמ׳ ״הפרטה״, דנדמאייב, 154
.27 עמ׳ ריאספררה, צדוק, ״יהויכין״; ויתר, [;36] נספח 155
בספק. מוטלת לדעתו, והקריאה, 13 עמ׳ ריאספורה, הנ״ל, ;305 ׳עמ פרה־הלגיסטי, צדוק, 156
.32 ׳עמ ריאספורה, צדוק, [.24] נספח 157
 לפסה״נ(, 509 עד)שנת המשמש Ia-hu-ú-iddina שגם אפשר לדעתו .35 עמ׳ ריאספורה, צדוק, 158

.177 עמ׳ ראו הסופר שמעיה על (.32 ׳עמ >שם, בבל בעיר מגוריו מקום
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 ארך בורסיף, בבל, לערים סמוך פרת, מנהר מימיהן את שמשכו בבל״( נהרות ״על )השוו
 מושבו מקום את לבקש אם בטוח זה אין לפיכך 159שושן. ושמו בבבל יישוב וליד וניפור,

 הרביעית השנה מן במסמך ,60ארך. או ניפור או בורסיף או בבל העיר בקרבת יחזקאל של
דקורי בית של הארץ בתחום ז&א היישוב נזכר א( )אחשורוש לקסו־קסס

 היישוב שם בדרום־מזרח. ניפור לבין בצפון־מערב בבל העיר שבין בשטח המשתרעת
 של ישיבתו מקום את לבקש שיש נראה ,61כבר. נהר גדות על שוכן היותו שום על לו בא

162 לבבל. יותר סמוך אולי לניפור, בבל בין יחזקאל)תל־אבים

ניפור)וסביבותיה( ג.
 100כ־ נופר היום אמוכני. ולבית דקורי לבית וקרובה הפרת לגדות הסמוכה חשובה עיר
 מאוד גדלה העיר חשוב. ומנהלי מסחרי מרכז הייתה ניפור 163בבל. לעיר מדרום־מזרח ק״מ

 הוא ג, פלאסר תגלת בימי החל הגדולים, אשור מלכי בימי בעיקר הנאו־אשורית, בתקופה
 ארוכה תקופה לאחר בא זה גידול 164ההמוניות. ההגליות שיטת את בעקיבות שנקט המלך
 ארמיים כשדיים, ושבטים בקירוב( לפסה״נ 755 שנת ברובה)עד נטושה העיר הייתה שבה

 לשם( הגליה בעקבות העיר)כנראה בשיקום סייע סנחריב 165בה. להתיישב החלו וערביאים
 לאשורבניפל 166™¡ן!^ הנקרא הפרת של היובלים מאחד מים למשוך זכות לה והעניק
 על כנדלנו את שהמליך לאחר גם אשורי מצב חיל בעזרת בניפור ישירה שליטה הייתה

נשמר לניפור נינוה בין ההדוק והקשר שמש־שום־אוכין( של המרד דיכוי )לאחר בבל

 הכתוב מכוון כבר״ ״נהר לאיזה לדעת שאי־אפשר מציין 111-110 ׳עמ אימפריה, ונדרהופט, 159
 K. Abraham, OLP ;810 עמ׳ ״אתנוס״, הנ״ל, ;727 ׳עמ ״הערות״, צדוק, ראו כן ביחזקאל.
73-74 .28 (1997,) pp; ,160 הע׳ ולהלן 7-6 ׳עמ מקרא, ג׳וליין.

 כבר נהר זיהוי על .62 ׳עמ יהזקאל, מיין, ;448 ׳עמ ״סוריה״, הנ״ל, ;727 עמ׳ ״הערות״, צדוק, 160
 R.Borger, AUAT, 1/4,ראו מניפור מורשו בתעודות הנזכר Ka-ba-ru נהר עם שביחזקאל

413 .p. צדוק, ראו בבל, שליד התעלות אחת עם יחזקאל של כבר נהר את לזהות נוטה צדוק 
,Satt־en־nil עם מזהים ניפור בקרבת התעלה את לזהות הנוטים אלה .53-52 ׳עמ ריאספורה,

.88 עמ׳ גלות, אלברטץ, ;413 עמ׳ שם, בורגר, ראו
ידוע. אינו ,4 א ברוך בספר הנזכר סוד, נהר .52-50 ׳עמ ״חוזים״, ג׳ואנס־למייר, 161
ניפור. עם בבל העיר את חיברה Kabaru בשם תעלה .810 עמ׳ ״אתנוס״, צדוק, 162
.80 ׳עמ בבל, אקרויד, ראו המרכזית, התעלה ושם טין לוח על ניפור העיר של תוכנית 163
.17,6 עמ׳ גיפור, קול, 164
 R. M. Adams, “Nippur under Assyrian Domination”, in: The ;17 ׳עמ ניפור, קול, 165

Oriental Institute 1981-1982, Annual Report-Chicago Oriental Institute o f University 
1982 ,o f Chicago. בשם הידוע הארכיון The Governor’s Archive אור נוסך בניפור שנמצא 

 M. Gibson,ראו ניפור של היישובית ההיסטוריה על לפסה״נ. 612-755 בשנים ניפור על רב
Patterns of Occupation at Nippur” in: M. de Jong Ellis, Nippur at the Centennial,“ 

33-54 .Philadelphia 1992, pp
.284-278 עמ׳ ״ניפור״, צדוק, ;23-22 ׳עמ גיאוגרפיה, ליבראני, בתוך ברינקמן של המאמר ראו 166
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 התאריך את מציינים מניפור בבליים כלכליים שטקסטים מקרה זה אין לפיכך 167בקפידה.
 ניפור 168בבל)כנדלנו(. מלך של מלכותו שנות לפי ולא אשור מלך של מלכותו שנות לפי

 האסטרטגית בחשיבותה רק לא זאת להסביר אפשר האשורים. של מיוחד ליחס זכתה
 האשורים שהגלו ההגליות לנוכח גם אלא והכלכלית בבל( ארץ על וצבאי פוליטי )פיקוח
 נאמנה נשארה ניפור 169אשור. מלך בחסות היו שונות מארצות והגולים ולסביבתה, לניפור
™!ח^( הזכויות את ישלול בבל שמלך מחשש אם בנבופלאסר, נלחמה ואף לאשור ( 

170המלך. בחסות שהיו וצאצאיהם הגולים משום ואם האשורים מן שקיבלה
 כדי תעלות מערכת ופותחה וסביבותיה ניפור העיר התפתחו הנאו־בבלית בתקופה

 הגליות רקע על אלא הילודה בריבוי אינו לכך ההסבר 171המעובדים. השטחים את להרחיב
 היסודות מריבוי חיזוק מקבל זה הסבר וסביבותיה. ניפור אל ונשנות חוזרות ופלישות

 ביטוי 172ומאנטוליה. ממצרים אנשים ובהם ובסביבתה, בניפור היושבים הלא־אכדיים
 מורשו. בתעודות הנזכר הקרוי»*-«/-ן«(, ניפור של בפריפריה היישוב הוא לכך סמלי

 כלשהו רמז אין ,73שמית־מערבית(. גולים)ששפתם בו שהושבו שום על כך נקרא היישוב
 המאה מן רק כך נקרא שהמקום הגיוני זה ואין שלה ולפריפריה לניפור הגלו שהפרסים
 אלא גולים, צאצאי שהיו המקום תושבי בפי או הוותיקים המקום תושבי בפי החמישית

 שמות לגבי כך המגלה. המלך בצו הזה במקום שהושבו לזמן סמוך המגלים או הגולים בפי
 ־/^-*/ כמו הגולים, של האתני או הגיאוגרפי המוצא שם על הנקראים אחרים מקומות

^-ז0-0-0 מאשקלון; הגולים בפי לוודאי, קרוב כך, שנקראה ״אשקלון״(, -ז  81ז

 קהילה להתקיים המשיכה בניפור 174לשם. שהוגלו הצורים שם על הצורים״(, )״בית
175לבבל. מצור שבויים הגלה שנבוכדנאצר אחרי שנה 150כ־ צורית

 ,113 ׳עמ בבל, פריים, ראו ניפור על אשור של הישירה השליטה ועל לאשור ניפור נאמנות על 167
.327 ;274-273 עמ׳ ״ניפור״, צדוק, ;305,298,249 ועמ׳ ,5 הע׳ 247,193-192

״ניפור״. צדוק, ;85-79,69 ׳עמ ניפרר, קול, ראו האשורית בתקופה ניפור על 168
 כזה תואר בעלי ופקידים (,77 ׳עמ ביפרר, )קול, musarkisánu תואר בעלי פקידים מינה אשורבניפל 169

.105 עמ׳ לעיל, ;107,98,39 ׳עמ הגליות, עודד, ראו גולים. על כאחראים מופיעים
 רליג, .28-27 ׳עמ אימפריה, ונדרהופט, ראו ודור־כתלימו ארך כותא, ניפור, של הנאמנות על 170

 שסופרים מלמדות מדור־כתלימו הנאו־אשוריות שהכתובות מציין ,132-129 עמ׳ ״טקסטים״,
הממלכה. היעלמות לאחר גם בבל מערי בכמה היו אשורים, מוסדות גם ואולי אשורים,

 בניפור שעברו תעלות שש לפחות נזכרות מורשו בתעודות .293-288 עמ׳ ״ניפור״, צדוק, 171
.40-38 עמ׳ אימפריה, סטולפר, ראו בניפור התעלות מערכת על ובסביבתה.

 נאמר 6 ג ביח׳ ״מצרים״. דנדמאייב, ״ארגון״; הנ״ל, ״מיעוטים״; אפעל, ״ניפור״; צדוק, ראו 172
בניפור. האתני הערוב בהשפעת כנראה לשון״, וכבדי שפה עמקי רבים עמים ״אל

.122 עמ׳ לעיל, ראו ״גלות״ היישוב על 173
 עמ׳ ובעיקר F. Joannés, RA 81 (1987), pp. 147-158 ראו ניפור באזור הצורית המושבה על 174

149.
.62,60 ׳עמ ״פיניקים״, צדוק, 175
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8)במסמך  1ז6גריהו)ן<־מ־«־ן־&(. נזכר לפסה״נ 623 בשנת בניפור שהוצא (6£ 141,
 אחריו שמלך בנו ונבוכרנאצר רבות, קרקעות החרים הוא '77העיר את נבופלאסר כשכבש
 במסמך באריסות. או בחכירה להם ניתנו האדמות 178המדינה. קרקעות על גולים הושיב

הבן 179עד. בדיהו משמש פורסם( לפסה״נ)שטרם 584 משנת משפטי
180לפסה״נ. 542 בשנת בניפור שנחתמה בעסקה עד אחיהו של

 רן של המחקרים האכימנית. התקופה מן ברובן באות בניפור יהודים על הידיעות
 האכימנית התקופה מן מורשו מארכיון התעודות לאור בעיקר 181בבבל, היהודים על צדוק

 מממלכת גולים של צאצאים גם אולי )ובהם שיהודים מלמדים 182לפסה״נ(, 403-455)
 מעמים וגולים בלבד( השם על־פי ביניהם להבחין אפשרות אין שכן לשעבר, ישראל
 צדוק לדברי 183ניפור. של בפריפריה רבים וחוות( ביישובים)כפרים מפוזרים היו אחרים

 או הובאו שהיהודים רמז אין ניפור. של בפריפריה יישובים/חוות 30בכ־ יהודים ישבו
 שהוגלו גולים של צאצאים שהם יותר נראה הפרסית. בתקופה אלה למקומות הגרו

הפרסית. התקופה לפני לבבל מארץ־ישראל
 היה שבניפור ראיה משום בו אין ניפור של בפריפריה יהודים של הגדול הריכוז

חכירה בחוזה עד הוא ששמו אדם 184יהודים. של ביותר הגדול הריכוז
 30כ־ בבל(, בעיר אולי באיסין)או כנראה שנעשתה לפסה״נ ,509 משנת דקלים מטע של

וכן מלכירם, של שליחו בשם אדם 185לניפור. מדרום ק״מ
 שנת בין שנחתם נריגליסר, הבבלי המלך מימי במסמך נזכרים עד, המשמש

186לניפור. ממערב מרד ביישוב ,557ל־ לפסה״נ 559

.36 הע׳ לעיל, ראו ״גריהו״ השם על .27 עמ׳ ריאספורה, צדוק, [;25] נספח ראו 176
.69-89 עט׳ ״מצור״, אופנהיים, ראו המצור מזמן מסמכים ועל בניפור המלחמה על 177
נבוכדנאצר. בידי לניפור יהודה מאנשי הגליה על ושם 344 ׳עמ בבל״, ״גולת ביקרמן, 178
 ראו מניפור יהודאים סופרים של יחסית גדול מספר על .35 י עז׳ ראו .27 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 179

.53-52 עמ׳ ״אונומסטיקוך, צדוק,
 ,214 עמ׳ ״ירושה״, אברהם, ראו מניפור שלמדהו(, בשם יהודאי על .28 עמ׳ ריאספורה, צדוק, 180

.26 הע׳
בביבליוגרפיה. ראו 181
קודמת. לספרות הפניות ושם ״מורשו״, סטולפר, 182
 ״היהודים״; הנ״ל, סו; ידיט, ׳עמ שם וכן ואילך יג עמ׳ מקורות, צדוק, ראו היישובים לרשימת 183

 שיהודאים מתברר פורסמו( טרם )התעודות TAYN מאוסף גם .52-51 עמ׳ ריאספורה, הנ״ל,
״יהודאים״. פירס, ראו בסביבה. וביישובים בניפור היו רבים

 ע״ב( י, ע״ב; ט, הבבלי)יומא בתלמוד .63 עמ׳ ריאספורה, הנ״ל, טו; עמ׳ מקוררת, צדוק, ראו 184
המקרא. ומן ג פלאסר תגלת מכתובות הידועה כלנה עם ניפור מזוהה

 G. Sägers,/CS 28 (1976,);80 עמ׳ ״חוזים״, ג׳ואנס־למייר, ראו כן .32 עמ׳ ריאספורה, צדוק, 185
44:19 .p. 49, no

לניפור. ממערב ק״מ 40כ־ ואנא־וא־סאדום, היום .28 עמ׳ ריאספורה, צדוק, 186
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ארך ד.
U) ארך ruk,) ר, בדומה פו תה לני ת הערים מן היי שארו האחרונו ת שנ מנו א שור נ  עד לא

בופלאסר. בידי נכבשה שהעיר ש היה בארך נ אל מקד  שזוהה מסופוטמי( )אל AN.SAR ל

תה שלא תופעה אשור, האל עם ת בערים היי ד מה בבבל, אחרו מעי ל ש סוד ע  חזק אשורי י

על בארך ה ארך בין הדוקים קשרים ו מפרי ת. לאי ר, כמו בה, גם 187האשורי פו  ישבו בני

ם לי גו ם/ טי עו ל לבבל אשור בין המלחמה 188אשור. עם ההדוק לקשר שתרמו מי  ארך ע

שכה ת בתעודה 189לפסה״נ. 616-621 בשנים נמ שדית התקופה מן עסקי ת או הכ מני אכי  ה

בדת ארמה חלקת נזכרת שמו אדם של מעו שתמר שמ רי הרכיב נ פו או  la- בלבד יהו התי
-]...{m.ú 6)אחרת בתעודה, 188 ,YOS) ת בו ת )?(,ארך העיר מסבי שנ ה״נ 542 מ ס  לפ

הו בשם אדם נזכרים עוד (Ha-ta-a-ma)חתי שה ו שפחתו. מבני שלו 191מ

סיפר ה.
שבת אבו־חאבא, היום ת על יו ר מצפון הפרת, גדו שר בבל. לעי  ח )עז׳ אהוא שנהר אפ

ה בסיפר 192סיפר. יד שעל nàru Itu הנהר הוא (15 ם ישבו העיר של ובפריפרי טי עו  מי

ת ת של תוצאה שונות, מארצו ריות ההגליו שו ת. הא שני 193והבבליו ם ב ם מסמכי  עסקיי

ת (BM 61246)הראשון מסיפר, שנ שני 194551 מ ת וה שנ 5) 545 מ 6 ,1 3 2 195(C T מעורב 

ת שה ששמו אדם בעסקו שוב מן da-hu-ú-ra-am) יהורם אביו ושם (Minu-essú) מנ  היי

אין בחוזה לסיפר. הסמוך תל־גובי שו ת ני שנ ה״נ 535/4 מ ס  חתומים [(29] )נספח לפ

הו כעדים ת במסמך שמריהו. של ובנו אבי שנ ה״נ 531 מ ס  בירור שעניינו (Cyr. 307)לפ

שפטי הו של בתו נזכרת מ שעי ה196xia-le-'-ia-a-ma)י חוז רת ב  (BM 74457)חמור למכי

שנת ה 523 מ שנ ( ה״נ ס פ ת ל עי ת רבי שגביהו בשם אדם מעורב כנבוזי־כמביזס( למלכו

״אשור״. בולי, ראו המקדש על 187
 (KAI 233) אשורבנפל מימי מאשור הארמי שהאוסטרקון אפשר .62 עמ׳ ״פיניקים״, צדוק, 188

.312 עמ׳ ״תפוצה״, ינגר, ראו לארך. אשור מלכי בידי הגליות על מרמז
.157 ׳עמ בבל, פריים, 189
.296 עמ׳ ״מסמכים״, צדוק, 190
.28 עמ׳ ריאספורה, הנ״ל, יב-יג; ׳עמ מקורות, צדוק, 191
 ומסביבתה. מסיפר בתעודות ישראלי/יהודאי מטיפוס שמות על ושם 296 עמ׳ ״מסמכים״, צדוק, 192

.254 עמ׳ ,1993 תל־אביב התג׳׳ך, עולם יחוקאל, ברין)עורך(, ג׳ בתוך: הנ״ל,
 ״זרים״, צדוק, ״מצרים״: בונגנאר־הרינג, ראו נאו־בבליות בתעודות בסיפר ומצרים פיניקים על 193

.203 הע׳ להלן, וראו .433-432 עמ׳
[.26] נספח ראו 194
.28 ׳עמ ריאספורה, צדוק, [:34] נספח ראו 195
 הבת שם .105 עמ׳ עברות, דנדמאייב, :350-349 ׳עמ בבל״, ״גולת ביקרמן, [:31] נספח ראו 196

 אולי או תערובת בנישואי שמדובר אפשר צדוק לדעת בבלי(. אשורי)ולא שם טבת־אישר, הוא
.31-30 ׳עמ ריאספורה, הנ״ל, ראו מאשור. זו משפחה מוצא
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(197\Ta-ga-bi-ia-a-maלפסה״נ 512 משנת סיפר העיר מן בתעודה(64240 BM) נזכר 
 בסיפר היה שאביו להניח ויש (,Ga-mar-ia-a-ma)גמריהו הוא אביו ושם בעסקה עד

 תיאופורי ברכיב המסתיימים שמות יש מסיפר תעודות בשתי 198מרש. הכרזת לפני כבר
 של אביו הוא (A-mu-se-e) הושע 199נשתמר. לא השמות של הראשון הרכיב אך יהו,

Bal-iddina, נערך בסיפר 200לפסה״נ. 503 בשנת בסיפר שנחתמה בעסקה עד המשמש 
 Ahi-ia-a-ma.) 201)אחיהו הוא העדים ואחד הושע, של בתו של הנישואין חוזה ונחתם

 מצד דוד״ הוא =״יהו חליו .Hu-ul-ia-a-ma)חליו השמות גם מופיעים מסיפר בתעודות
 של הבן 202יהוזמח. של ארמית צורה )יהודמר, Ia-a-hu-di-im-ñ אישה של ושם האם(

Ia-a-hu-qa-a-am ביישוב לפסה״נ 508 בשנת שנחתמה בעסקה עד משמש Zazánna, 

203לסיפר. הסמוך

יהוד ו.
T

 )״עיר Ia-a-hu-du שנקרא במקום נחתם (,498 )שנת לדריוש כד משנת מכר שטר
 עבדיהו, בן יהועזר אחיקם, בן נריהו נזכרו בבלית, הכתובה זו, בתעודה 204יהודה״(.

 נראה שמעיהו. בן עבדיהו יהועזר, בן נחום צץ־צדוק, בן נדביהו טבשלם, בן יהועזר
 נבוכדנאצר, בידי שהוגלו מירושלים( אפילו )או מיהודה גולים בידי נוסד זה שיישוב

 33 משנת תעודה ולאור (28 כה דה״ב ;14 יח יהר )השוו המקום שם על־פי לשפוט אם
 álu sa la-a- גנטילית( )בתוספת המקום נזכר שם לפסה״ם, 572) נבוכדנאצר למלכות

hu-du-a-a ( ״עיר ,)מרודך אויל למלכות ראשונה משנה אוסף מאותו ותעודה היהודאים״

.31 עט׳ ריאספורה, הנ״ל, ;810 עט׳ ״אתנוס״, צדוק, [;27] נספח ראו 197
 הפרסית; התקופה מן מסיפר נוספים יהודאים של שמות על ושם 306 ׳עמ פחז־הלגיםטי, צדוק, 198

 ראו Ebabbarra מארכיון ישראלי/יהודאי מטיפוס השמות על .32-31 ׳עמ ריאספורה, הנ״ל,
״מסמכים". צדוק,

.254 ׳עמ ,192 הע׳ לעיל, ברין, ג׳ בתוך: צדוק, ר׳ 199
.32 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 200
שמריה. נקרא העדים אחד של אביו .208 ׳עמ ״נישואיך אברהם, [;29] נספח 201
 והשווה לפסה״נ. ה המאה מראשית כנראה ,36-35 ׳עמ ריאספרח־ז, הנ״ל, (;199 הע׳ צדוק)לעיל, 202

 שנתניהו נראה לפסה״נ. ה המאה מן נוספים יהודים נזכרו בסיפר ערד. בכתובות חליו לשם
.35 ׳עמ ריאספרחז, צדוק, מסיפר. הוא הכשדית התקופה מסוף נאו־בבלי במסמך הנזכר

 מיהודה בהגליה קשור בסיפר ארפד מושל של הביקור ג׳ואנס לדעת .32 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 203
 הוטלה ארפד מושל על בבל. ארץ אל וארפד ריבלה דרך עברו הגולים לפסה״נ. 587 בשנת

 בסיפר היה ארפד מושל מדוע הסיבה זו לסיפר. בלבד( )חלקם הגולים את להוביל המשימה
F. Joannés, N.A.B.U 1994/1, pp. 21-22 ראו ב. לנבוכדנאצר 19ה־ בשנה

 פירס, ראו שונים. בכתיבים מופיע המקום שם .35-33 ׳עמ ריאספורה, צדוק, [.28] נספח 204
 על זה. ביישוב האוכלוסייה בקרב רוב כנראה היוו היהודאים .7 הע׳ ,401 ׳עמ ״יהודאים״,

 ובמקומות Álu-sa-Nasar^ ביהוד, שנחתמו פרטי( אוסף במספר, 150)כ־ נוספות תעודות
 ;401 ׳עמ שם, פירס, ראו היהויסטי, הרכיב עם שמות בעלי אנשים נזכרים ובהן נוספים,
״נישואיך. אברהם,
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.10-0-1111-411 המקום שם ובה לפסה״ב( 561) ¿ ת מן כמה 205/ שמו ם. הם במסמך ה  בבליי

ת פר רחוק היה לא המקום התעודה, מפרסמי לדע 206מבורסיף. או מבבל או מסי

(Borsippa/Barsip) יף0ר1ב ז.
מרוד בירס היום ל נ ת ע ר מדרום־מערב הפרת, גדו \ המאה מסוף במסמך בבל. לעי ^ (  ו

ם של קבוצה נזכרת (6 128 שי  207יהודאים?(. )מיהודה?, ^10-0^11-40-7111 המכונה אנ

הו ^ עבדי - ^ (4040^ ם גובה (80ז-0^0-10^0) ברכיהו בן -  וכן ¿¿<(1)™ המסי

- עזריקם ^ [ (0^1-10^4^ ם חרים בן - שוב שנחתמה בעסקה מעורבי  הנקרא ביי

^3) ^ ( - ך א ה או לבורסיף הסמו שנ ד) הו ת לי עי ם. 532 לכורש, שבי ה״ ס  בתעודה 208לפ

ת שנ ה״נ 493 מ ס (0-10-0-0)שבתי בשם אדם נזכר לפ $ ¿ ^ שוב ^  הסמוך שושן, ביי

שן אולי או לבורסיף, , יהונר 209עילם. בירת לשו ¿ ן ^ ־ ^ ־ מ » ־ » ־ מ  מן נריהו( והשוו )

שוב ש חוב בעל הוא לבבל( אולי או לבורסיף )סמוך היי הוא ששמו לאי

ת שם שנ לי) ב □. 583 ב ם 210לפסה״ שוב גם היו מיהודה( )כנראה גולי ^,10א-010ז ביי ^ 
הוד סמוך כנראה מ׳ ריאספורה, צדוק, ;12 הע׳ שני, פרק )לעיל, לבורסיפא או לי ,31 ע

סיכום

ת מגוון ל שצוינו העדויו עי מד ל שראל הגולה שהקהילה מל הודה מי מי תה לא ו  מרוכזת היי

ת מפוזרת אלא אחד במקום מו ה רבים במקו טמי פו ה בערים לה, ומחוצה במסו ובפריפרי

ת." ה רחבי ולכל לבבל לאשור, הגלו האשורים 2החקלאי מפרי ת אין האשורית. האי עדויו

 הע׳ ,88 ׳עמ לעיל, וראו 402-401 עמ׳ ״יהודאים״, פירס, לפי פורסמו. טרם (TAYN)התעודות 205
12.

 אברהם, ראו מיהוד בתעודות וארמיים בבליים שמות על .404-402 עמ׳ ״יהודאים״, פירס, 206
 צדוק, [,38] [,37] נספח יהו. הרכיב עם נוספים שמות ושם ״נישואיך, הנ״ל, ״ירושה״;

לבורסיף. סמוך שכן יהוד היישוב לדעתו .35-33 ׳עמ ריאספורה,
.24 עמ׳ ״לוחות״, גואנס־למייר, ; 45-44 ׳עמ יהרריס, צדוק, 207
 ״יהודאים״, פירס, ;31 ׳עמ ריאספורה, צדוק, ;28-27 ׳עמ ״לוחות״, ג׳ואנס־למייר, [.35] נספח 208

 Bit ביישוב שנכתב א כמביזס מימי פורסם( )טרם מסמך פירס מזכירה 403 ׳בעמ .400 עמ׳
Nasar בשם אדם של תשלום על מדובר ובו Salam-Yama )השליח )שלמיהו ^Yamu-[i]zr 

 ראו (,URU- E-na-sar = Alu- Bit-nasar)הקריאה גם הוצעה .deku התואר בעל )יהועזח -
.88 ׳עמ ולעיל, 47 עמ׳ רסטררציה, בדפורד,

 ראו שבתי לשם זה. במסמך שושן של הזיהוי לעניין ספרות ושם ,47-46 עמ׳ ריאספררה, צדוק, 209
.83 הע׳ ,ימאוכי,״קהילות״

.28 ׳עמ ריאספררה, צדוק, 210
.6 ׳עמ פוררה, שטרן, ראו והרומית ההלניסטית בתקופה היהודית הפזורה על 211
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 בשיטת נעוץ הדבר הקרובה. והסביבה בבל לארץ שמחוץ לחבלים הגלו שהבבלים
 התעודות סמך על הבבלית. החד־סטרית ההגליה לעומת האשורית הדו־סטרית ההגליה
 בין בשטח בעיקר התרכזו מישראל( גם )וחלק מיהודה שהגולים לומר אפשר שבידינו

 במקום להישאר התמידו שלא הגולים מן שהיו להניח יש 212בצפון. לסיפר בדרום ארך
 מכפר לעיר, מעיר מושבם מקום את העתיקו אלא הגלות לארץ הגיעם עם בו שיושבו
 הכלכליים, לצרכים בהתאם הכל - ולהפך החקלאית הפריפריה אל העיר מן לכפר,
213כלשהו(. גורם מצד עוינת פעילות במצב)למשל, ולתמורות המקום לתנאי

 החומר אחרים. מיעוטים עם יחד כמיעוט המקומית האוכלוסייה בקרב ישבו הגולים
 אין וגם ויישוב, יישוב בכל הגולים מספר את לחשב מאפשר אינו ברשותנו המצוי

 בכפרים. וכמה בערים חיו כמה באחוזים ולא מוחלטים במספרים לא לדעת באפשרותנו
 היו בפריפריה ואילו 214יהודאים, של )רבעים( ריכוזים היו אחדים עירוניים ביישובים

בכפרים. המפוזרות יותר קטנות קבוצות
 נקבעו שלהם היומיום וחיי עיסוקם החברתי, ומעמדם הגולים של הכלכלי המצב

 הגיאוגרפיים, התנאים ולפי כפרי( או עירוני )יישוב מגוריהם מקום לפי רבה במידה
המגלה. של הצרכים ואת הגולה של כישוריו את כמובן להוסיף יש ועליהם

 הפיזור דימוי .254 עמ׳ ,1993 תל־אביב התג״ך, ערלם יהז־קאל, ברין)עורך(, ג׳ בתוך: צדוק, ר׳ 212
ג, המקראית האסופה הרן, מ׳ ספרותית״. ״קלישה הנראה, ככל הוא, רבות בארצות הגולים של
.379 עמ׳

 סורא, - המרכזיות הישיבות התלמוד בתקופת .3 ׳עמ ״דור־כתלימד, צדוק, אצל דוגמה ראו 213
ליוחסין״(. בבל)״בבל בארץ היו - ופומבדיתא נהרדעא

 יוצר האבות״ ״מנהגי על־פי לחיות הרצון שכן ביותר חיוני היה אחד במקום יהודאים של ריכוז 214
 אבות מסורת ועל זהות על לשמור כדי מרצון היבדלות זו ביחד. לחיות השאיפה ואת הנטייה את
 בשביל ומתוחמים מוגדרים מקומות להקים האימפריאלי השלטון של מכוונת מדיניות ולא

 הזמנים. בכל ובפריפריה גדולות בערים בה להבחין שאפשר חברתית תופעה זו זרים. מיעוטים
 שיש אפשר גולים של המוצא שם על מקומות שמות עצמה אשור בארץ מוצאים שלא העובדה

 הגולים לעומת באשור ישראל גולי רוב של ההיטמעות את חלקי, באופן ולו להסביר, בה
לבבל. מיהודה



חמישי פרק

הגולים של והכלכלי החברתי מעמדם

מבוא

 ״זרים״ של ומיוחד מוגדר מעמד על ידוע לא המסופוטמית החברה של ההיררכי במבנה
 אותם המגדירים כאלה אין אבל לגולה, או לזר שונים מינוחים אמנם יש ״גולים״.׳ של או

 האשורים של הן המלחמה מסעות החברתית. או המשפטית הבחינה מן מיוחד כמעמד
 ומארצות שונים מעמים הגולים עבדים. לאימפריה לספק כוונו לא הבבלים של והן

 צורכי על־פי האימפריה, של והכלכלה המנהל הצבא, במערכות שולבו ורחוקות קרובות
 ממשל שיטות מפתחת השלטת שהממלכה בתנאי אפשרי כזה שילוב המרכזי. השלטון

 על מסים, גביית על והתעשייתי, החקלאי הייצור על אדם, כוח על פיקוח הכוללות
האימפריה. ברחבי התחבורה דרכי ועל ממלכתיים בנייה מבצעי

 החברה של המעמדי המבנה את רבה במידה קובע מסויימת ארץ של הכלכלי הבסיס
 מבנה ועל הכלכלה על לדעת יש הגולים של מצבם על לעמוד כדי לכן ארץ. באותה
 אינם ההוא הזמן בני שהמקורות אלא בפרט, ובמסופוטמיה בכלל הקדום במזרח החברה

כן כמו 2הבבלית. או האשורית החברה מבנה את ובשיטתיות במכוון במישרין, מתארים

 על אסירים. לבין גולים בין האשוריות בכתובות להבחין קשה .181 עמ׳ ״זרים״, פרצ׳ל, ראו 1
 שיושבו אלה .1 הע׳ ,27 ׳עמ לעיל, ראו גולה להגלות, גולים/שבויים, עבור שונים מונחים
 RIMA II, AO.101.23:14-17 לדוגמה ראו אסיר. של במעמד אינם ודאי מסוים במקום

 שלישית קטגוריה למיניהם ופליטים עקורים, בגולים, רואה ״גולים״ למברט, ב(. )אשורנצירפל
 של ראות מנקודת הבחנה זו בחלוקה אין אבל ונומדים, קבע יושבי של הקטגוריות שתי לצד

(mâr mât assur ,assuraia) אשורים בין הבחנה קיימת אמנם מוגדר. ואזרחי משפטי מעמד
 החברה של המעמדי המבנה על ללמד בכך אין אבל (nakru; mär mäti sanïti) זרים לבין

במסופוטמיה.
 “The social structure of the Mesopotamian city cannot be :100 ׳עמ עיר, מיארופ, ראו 2

easily studied even in its most basic outlines” הלא־עירונית. החברה לגבי גם נכון וזה
 The Governmement of an Ancient City: what we know and why“ הנ״ל, גם ראו

we know so little”, in: K. Watanabe (ed.), Priest and Officials in the Ancient Near 
139-161 .East, Heidelberg 1999, pp. נזכיר היא. רחבה בנושא המדעית הספרות זאת עם 

של המחקרים המצורפת, בביבליוגרפיה ראו כן ״כלכלה״. ברינקמן, ״כלכלה״: רנג׳ר, את כאן

[155]
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 הגולים של היומיום חיי את המתאר לפסה״□ ה־ו הזמן)המאות בן חיבור ברשותנו אין
 החברתי־ בתחום המינוח גם אותם. הסובבת בחברה מעמדם ואת ובבל אשור בשלטון
 מציינות האשוריות המלכותיות הכתובות 3ברור. אינו הקבוצה ושל הפרט של הכלכלי
 הגולים של בגורלם עלה מה מפרטות אינן אבל אחר או זה למקום המוניות הגליות

 ביותר. כלליים ציונים להוציא גלותם, בארצות והמשפטי החברתי מעמדם היה ומה
 )בעיקר בנייה ובמבצעי פולחן בענייני מתרכזות הנאו־בבליות המלכותיות הכתובות

 הגולים. ולמצב להגליות או מלחמה לענייני התייחסות כמעט בהן ואין הבירה( בבבל
 של סימוכין להן אין ביותר שפיר או רע בכל היה הגולים שמצב חוקרים של קביעות

 וביטויים תיאורים מפורשות. עדויות על מאשר יותר פרשנות על מבוססות והן ממש,
 דגמים על המבוססים דימויים רבה במידה הם רע בכי היה הגולים מצב לפיהם במקרא

 )או תעודה מידה באיזו השאלה קיימת בנוסף, 4הגזמה. בלשון שימוש ועל ספרותיים
אחרים. במקומות המציאות על מלמדת מסוים במקום שנתגלתה תעודות( של אסופה

 האכימנית התקופה מן תעודות סמך על בעיקר בבבל החברה מבנה את לשחזר נוהגים
 החברה של הסוציו־אקונומי במבנה לכת מרחיקי שינויים חוללו לא שהפרסים בהנחה

 וריאציות, עם כללים, בקווים משרטטים אחרים וחוקרים דנדמאייב מ׳ המסופוטמית.
העתיקה: בעת והכפרית( )העירונית המסופוטמית בחברה מעמדות ארבעה או שלושה

 בתקופה נזשפהות. גליל, אצל והספרות רדנר ון־דרייל, פאלם, פוסטגייט, דנדמאייב, דיאקונוף,
 נפרדים מנהל מוסדות עם חברתיות קבוצות לשלש בבל העיר אוכלוסיית נחלקה ההלניסטית

 (2)בעיר: הראשי המקדש הוא שמרכזם (märe Babili)בבל״ ״בני (1)המרכזי: השלטון בפיקוח
 ה־ בפיקוח המלך״ ״עבדי (3)בבל: העיר של הפחה עמד שבראשה (politai)היוונית הקהילה

sakin sa sarri. ראו ”Van der Spek, “Ethnie Segregation in Hellenistic Babylon :בתוך 
 בתקופה החברה של הסוציו־אקונומי המבנה מן ללמוד אין .396-395 עמ׳ אתני, ון־סולדט,

 האוטוכתונית( בבל״)האוכלוסייה ש״בני לציין הראוי מן יותר, קדומות תקופות על ההלניסטית
העיר. של הראשי המקדש סביב מלוכדים והיו ייחודם על שמרו בבל בערי

 במסמכים בטרמינולוגיה דיונים קודמים. למחקרים הפניה ושם הגליית, עודד, ראו זו בעיה על 3
בזסבזכים. רדנר, ראו ומנהליים משפטיים

 133,104-65 עמ׳ תיאולוגיה, הנ׳׳ל, רת,־ סמית, :381-380 ׳עמ ג, הנזקראית האסופה הרן, מ׳ 4
 שמצב (2 נב :14 מה יש׳ :10 ג :13 א ״אזיקים״)נח׳ ״מוסרות״, כמו ביטויים סמך על הטוען

הפרסית, בתקופה גם נחות מעמדם (,2-1 כה ומחסור)יש׳ מעוני סבלו עגום, היה בבבל הגולים
 לבית הגלות את המשוות המטפורות על מסתמך הוא .31-29 עמ׳ ״הערכה״, במאמרו גם וכך

 וטוען וביחזקאל באיכה השני, בישעיה כתובים על וכן כלא מבית לשחרור הגאולה ואת כלא,
,101 ׳עמ לעיל, וראו ״נבונאיד״, וילקי, של דעתו דומה גרדא. ספרותיים בדימויים מדובר שאין
 פרק וכן להלן, וראו שונים במקצועות עסקו שגולים מלמדים ובבליים אשוריים מסמכים .8 הע׳

 מצבם על לא אבל גאולה כיסופי על מעידים קלז תה׳ כט: :4-1 כח יר׳ כמו כתובים שנים־עשר.
 בכי היה הגולים שמצב הטענה את סותר 101 עמ׳ מ-נה, ישעיה בלנקינסופ, הגולים. של החומרי

 במערכות נקלטו טוב, היה בבבל הגולים קומץ של שמצבם טוען 304-290 עמ׳ עורא, טורי, רע.
 אחרות ולארצות לבבל יותר מאוחר היגרו היהודים רוב למולדתם. חזרו ולא והכלכלה, החברה
 על האמור וכל מרצון, הגירה על אלא גלות על לדבר אין לדעתו ואחרות. כלכליות מסיבות
הפרסית. התקופה מן מאוחרת, השקפה של עניין הוא ״שבי״, ״גלות״,
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בעלי רכוש בעלי חופשים אזרחים (1) ת זכויות ו ת זכאים היו אלה (.màr banê)מלאו  להיו

p) האספה חברי uh ru) ר אזרחי של שתתף (màrë àli)העי ש בטקסי ולה מי. המקד המקו

ת זכויות חסרי אבל חופשים תושבים (2) רחיו תה לא - אז שתתף זכות להם היי  לה

מנו לא הם העיר, אזרחי באספת ש באי עם נ ם היו ורובם המקד  לפרנסתם. באחרים תלויי

מד בתוך ע ת זה, מ ם נכללו החוקרים, לדע מיי ם וזרים מקו הל המשרתי מנ תי ב מלכ  או המ

ם, שי ת או במסחר במלאכה, שעסקו וכאלה במקד ל בחקלאו תה שלא אדמה ע  שייכת היי

ש. חוכרים )שכירים, להם סי ארי מד אדם בני (3)ו ע מ הלו למחצה חופשים של ב  חיי שני

שפחה ק רשאים והיו מ ד המקום, בכלכלת חלק לקחת ברכוש, להחזי העי  לדין; ולתבוע ל

ם מהם היו תי ם. (4)לקרקע. צמי 5עבדי

ת יש שור בכתובו מבבל מא ם ו חי awilum; m )כמו מונ uskenum , sa-rësu, sa ziqni 

ם ועוד( ם לוודאי קרוב המצייני ם הבדלי ם־חברתיי ת, בחברה מעמדיי טמי פו  אבל המסו

ת אין ת הגדרו קו תה מדויי ם עת מאו חי ם לכן אלו. למונ ם נאלצי ש החוקרי שתמ  לה

ם ם במונחי חי ת הלקו פו ת, מתקו ת מאוחרו ת אחרות מארצו שפו ר כדי שונות ומ  להגדי

מד ם אדם בני של חברתי־כלכלי מע  serf, helot, half-free,כמו חופשים, אזרחים שאינ

glebae adscripti, tenant ,ם ועוד ם שאינ אמי ת החברה את בהכרח תו מי ט פו מסו  ה

תם בנוסף, 6הקדומה. שמעו ם של מ קת. שנויה asiru, errësu כמו מונחי  הדין הוא במחלו

ת לו שיש ״עבד״, = urdu במונח שמעויו ת רבות מ עו  הזה, בכינוי המכונה לאדם הנוג

ח בדומה ד׳ למונ ב ע ש במקרא, ״ שמ שראל גבוה שר לציון הן המ  שהוא עבד לציון והן בי

שלו רכוש חסר אדונו, רכוש שולל מ שי חופש ומ ך׳ ״עבד chattel slave.)7)אי ל מ arad)ה

 אחוזות בעלי בין מבחינה אינה הייצור אמצעי ועל רכוש על בעלות של העיקרון לפי החלוקה 5
 תלויים שאינם מלאכה ובעלי פרטית קרקע בעלי זעירים איכרים לבין שליטה וכוח גדולות

 ״גולים״; למברט, ;331-330 עמ׳ בבל״, ״גולת ביקרמן, ראו לגולים אשר באצולה. בפרנסתם
 השלישי( השני)או לרובד קירבה הגולים בקהילות רואה ״אזרחים״, דנדמאייב, משפחות. גליל,

 בשירות המלאכה ובעלי הזעירים האיכרים עם נמנו רובם לדעתו העבדים. מאוכלוסיית הנבדל
 במקדש בתפקיד לשמש למיניהם הזרים בני יכלו שלישי או שני בדור שרק אפשר הממלכה.

״הרכב״, הנ״ל, ;145-142 עמ׳ ״זרים״ הנ״ל גם ראו באספות; גם להשתתף ובכך חופשי כאזרח
ינגר, ראו אשור בידי הגולים של מצבם ועל מעמדם על כללית)ומשוערת( סקירה .147-146 עמ׳

 או מועדף ומעמד יחס שקיבל מיעוט קבוצות: לשתי הגולים כלל את מחלק ינגר יומיום״. ״חיי
 נקבע הגולה גורל במשורה. וניזונו במצוקה חיו שיעבוד, עול עליהם שהוכבד ורבים ״נורמלי״,

(.270-269 ׳עמ ההיא)שם, בעת האימפריה צורכי ולפי כישרונותיו לפי
 ״עבדות״, דיאקונוף, וכן ספרות, ושם 99-94 עמ׳ הגליות, עודד, ראו בהרחבה זו בעיה על 6

 “A בלוך: של הערתו לציון ראויה .193-188 עמ׳ משפתות, גליל, ;2 הע׳ ולעיל, 3-1 ׳עמ
nomenclature imposed on the past will always end up to deform it”, M. Bloch in:

43 .L. Milano et al. (eds.), Landscape [C&4/XLIV], Padova 1997, p
 ״מעביד״; פוסטגייט, ראו ובבבל באשור ה״עבד״ של המשפטי המעמד הגדרת בעיית על 7

 סמית, ;272-269 ,263-262 ׳עמ ״חברה״, הנ״ל, ״שכיר״; דנדמאייב, ״עבדים״; דיאקונוף,
 ראו הנאו־בבלית בתקופה המשפטי ומעמדם בבבל העבדים על .73,68-66 עמ׳ תיאולוגיה,

.56 הע׳ ,111 עמ׳ לעיל, אולסנר,
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sarri) ,של תו למ שמעו ת מ סי תין היא הבסי ת בלי 8המלך, של נ מדו את לדע  מצבו ואת מע

ק ם כן אם אלא האדם של המדוי ד עליו יודעי פרטים. עו

מד מע שפטי ה ם של המ ת ובראשונה בראש מתבררים הכלכלי ומצבם הגולי  ממטרו

ה. ת, המטרה 9ההגלי תה כאמור, המרכזי ל היי צו צל גולה וכל אדם, כוח ני שוריו לפי נו  כי

על־פי ומקצועו א. בעת הממלכה צורכי ו שמה זו מטרה ההי ם יו פני  סרגון שונים. באו

ש בקשר אומר אשור מלך ב שי סיפח שהוא שומרון, לכיבו  וכי לצבאו שומרון מאנ

שאריתם שרתי הגולים!( )של ל מן להמשיך( ״)אפ א ת ה ל ק/ סו ע ל ם״ ו ע קצו מ ם/ ת מנו או  ב

(0Ai-nu-sú-nu u-sa-hi-iz' ם, אשר ט מעצם לבבלי רו  בזיקה הגולים של במקרא הפי

ם, - ולמקצועם למעמדם שי/ החיל, גיבורי המלך, פני רואי סריסים, שרים, עבדי  עו

שי ם, והמסגר״, החרש ״וכל מלחמה, אנ ם, כוהני די ב ״עם סופרים, פקי ״ ל מ ץ״) ר א  ה

ד אפשר - כד־כה( מו ל לל ה, מטרת ע צול שעיקרה ההגלי ת במגוון אדם כוח ני עו  מקצו

שלטון ושירותים. ת בממלכה ה או־בבלי פי את בידיו החזיק לא הנ ם הייצור ענ ה מיני  ל

ח אין ולכן מד היו הבבלים בידי שהוגלו המלאכה שבעלי להני מע ם. של ב ם עבדי  ממסמכי

ם שפטיי ם מ הליי מנ ם ו  עבדו וחיילים( סוחרים )כולל מקצוע שבעלי מתברר וממכתבי

m) שכר תמורת unnagru = ,שכיר agàru = .)ם גם היו השכירים בין לשכור  )או גולי

צאצאיהם(."

 ואומר אשורי פקיד פונה שם (,CT 53, 445 = SAA V 184)ב׳ סרגון מימי מכתב למשל, כמו, 8
 אדוני המלך של (LÚ.ARAD.MES)עבדים ״הנכם אררט: ממלכת בשלטון המצוי במקום לנכנעים

 אלא המילה, של המצומצם במובן לעבדים הכוונה שאין בוודאי אררט״. של)מלך( עבדים עוד ולא
המלך. של נתינים

.74-47 ׳עמ הגליות, עודד, ובפרוטרוט השלישי, הפרק לעיל, ראו ההגליה מטרות על 9
 CAD A/ I, p. 152: “and the rest (of the captives) 1 וראו 197 ׳עמ ב, סרגון פוקס, 10

have trained in the exercise of their particular callings” את שניתחה דאלי גם וכך 
 But in either case... to pursue their own skill, in Assyria, not“” ומסקנתה: הכתובת

in Samaria. המונח, על .224-219 עמ׳ ״הגליות״, ינגר, :36-34 ׳עמ ״מרכבות״, דאלי, ראו 
U. Jeyes, Jaarbericht, Ex Oriente Lux,ראו ,experienced של במובן kasàduהפועל בצירוף

24 .32 (1991-1992,) p. הפועל(ahâzu-(S שהושיבם לגולים בזיקה ב סרגון אצל שוב מופיע 
 המשפט מובן COS II, p. 296 לפי גם .CAD A/1 p. 180b ראו דור־שרוכין, החדשה בבירתו

מקצוע. לימד הוא הגולים( שאריתם)של שאת הוא
 ממש של עדות שאין מציין 234 ,223-222 עמ׳ ״מעבר״, ונדרהופט, ״הפרטה״. דנדמאייב, 11

והפרסי(. האשורי למנהל הבבלי)בניגוד האימפריאלי במנהל שימשו יהודאים או שישראלים
 באנשים השתמשו לשלטונם, הראשונות בשנים שהפרסים, להניח שקשה מעיר הוא זאת ועם

 באדמיניסטרציה כבר כאלה שהיו מבלי שלהם, באדמיניסטרציה האתניים המיעוטים מקרב
 שמיים־ שמות בעלי ואנשים שמצרים ידיעות יש (.227,224 עמ׳ הבבלית)שם, האימפריאלית

שבזיים, צדוק, ״מצרים״: הנאו־בבלית)דנדמאייב, באימפריה גבוהות במשרות שימשו מערביים
 על יהודאי, איש גדליהו, את הפקידו הבבלים אם (.116 הע׳ ולהלן, ״זרים״ פדרסן, :87 עמ׳

 של חריג במקרה שמדובר להניח סיבה אין לגולה, יצאה שלא ובבנימין ביהודה האוכלוסייה
 ואם בדניאל(. למסופר הבבלי)והשוו האימפריאלי במנהל לתפקיד בבלי שאינו אדם מינוי
החברה המנהל, במעגלי כלשהו מעמד למקצתם שהיה סימן מיהודה לגולים הכרזה נתן כורש
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שג ל מה מו פי והעסקתם הגולים של המיון דרך ע תם ל מנו שר או  כי אם לקבל, אפ

פין, ד ששלח (ABL 755+=SAA X, 179) ממכתב בעקי ת מגי דו תי  בשירות וסופר ע

 המלך לדבריו, אשורבניפל(. או )אסרחדון אשור מלך אל Kudurru ושמו הממלכתי

ה. כלוא היה והוא [(û-se-egl-la-ni)אותו הגלה ד ,2במחנ שקה״ תואר בעל אשורי פקי  ״רב

ה אותו שחרר מומחה, סופר שהוא גילה מינ ש. לסופר אותו ו תגלה הוא כך אחר המקד  נ

ש כמבין ת בניחו דו תי bârû) ע tu) מונה ד גם ו קי תפ שער יש הזה. ל ם ל ם שפקידי  הממוני

ם שיירות על ה, הגולי ם היו ,musarkisu^ או dajalu ,qurbütu*n כמו וההגלי ממייני

ת ודרישה, חקירה כדי תוך - שי ך ברא ה, תהלי ם את - בסופה או במהלכה ההגלי  הגולי

הם לפי תי עו שוריהם מקצו ת. לצורכי בהתאם אותם ומשבצים וכי ,3המלכו

ת תעודות  ומהתקופה הנאו־אשורית התקופה מן ומשפטיים כלכליים ומסמכים מנהליו

 אוסף חשוב וצאצאיהם. גולים מיעוטים, על מידע בהם ויש למכביר מצויים הנאו־בבלית

 של הראשון השליש עד ו המאה של הראשון השליש מן פורסמו( )טרם TAYN התעודות

ט ה המאה ה״ ס ת יהודאים נזכרים ובו לפ הוחה(", ״עיר והמקומו  ועוד. (àlu-sa-)Nasar י

 תיאופורי רכיב יש זה באוסף הנזכרים הפרטיים העצם שמות כלל מתוך בערך 20%ל־

עם סטי) הוי  בית של הארכיון מן והמסמכים אלו תעודות האלהות(. שם של המגדיר ובלי י

ם ה, המאה של השנייה המחצית מן מניפור, מורשו  השתלבו וצאצאיהם שהגולים מלמדי

ת ,4בבל. ארץ של והחברה הכלכלה בחיי ת מן הן מורשו בית מארכיון התעודו  המחצי

סה״נ ה המאה של השנייה ר לטריטוריה ונוגעות לפ פו מצמת)ני  קיימת ולכן וסביבותיה( מצו

 העידן מן האימפריה ברחבי חברתי־כלכלי מצב משקפות הן מידה באיזו השאלה ועומדת

הנאו־אשורית. התקופה מן יותר ומוקדם הנאו־בבלי

 האימפריאלי המרכזי השלטון בין להבחין יש .17-15 ׳עמ יהח־ת, ברקוויסט, ראו כן והכלכלה.
 העילית שכבת ובעיקר בבל, בערי המקומית האוכלוסייה המקומי. העירוני השלטון לבין

 העיר ואספת (bit dïnï) המשפט בתי כמו העיר, במוסדות זרים לשלב נטתה לא העירונית,
(puhru,) החופשית המקומית האוכלוסייה של אסימילציה( של לאינטגרציה)ברמה שאפו ולא 

màrê banî )) שכר תמורת עבודה על ספרות. ושם 7 הע׳ לעיל, אולסנר, ראו זרים. עם 
(nàgurtu) 185-226 ראו .•K. Radner, SAAB 16 (2007), pp

 מאשור. (halqu) פליט שהוא Kudurru ששמו באדם מדובר SAA X, 160, r. 13 במכתב 12
 בקר, גם ראו המלך. לשירות אותו לרתום הומלץ באותות ומבין מומחה סופר שהוא מאחר

 או שהוגלה אדם לתפקידו מונה שבה הדרך חשובה לענייננו .633 ׳עמ ,2/1 פח־סופגנרפיגז,
כישוריו. בזכות המלכות בחצר הגדולה במעלות עלה דניאל פליט. שהיה

 ;170 עמ׳ יומיום״, ״חיי ינגר, ;1 מ ;14-11 לט יר׳ למשל ראו הגולים של והמיון החקירה דרכי על 13
.189-187 ׳עמ ״פרופגנדה״, גלאגר,

 זה)מתוך באוסף הנזכרים איש 120שכ־ מעריכה פירס .12 הע׳ ,88 עמ׳ ולעיל, ״יהודאים״ פירס, 14
 ארץ במרכז יהודאים של גדול מספר על מעיד והדבר יהוד, בעיר מהם הרבה יהודאים, הם (600

 מיהודה הגולים של המהירה השתלבותם את מדגישה היא ובורסיף. ניפור בתחומי בעיקר בבל,
 עולה דומה מצב תמונת ״ירושה״. הנ״ל, ״נישואין״; אברהם גם ראו והכלכלה. החברה בחיי

 המסמך לאחר דורות כשני זמנו מורשו בארכיון ביותר הקדום המסמך מורשו. מתעודות גם
בעל־פה(. )ידיעה TAYN באוסף ביותר המאוחר
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 שינוי עשו לא הפרסים שכן ובמושכל בזהירות אלו תעודות לנצל שאפשר נראה
 המיעוטים. של ולא והבבלית האשורית האוכלוסייה של ובחברה בכלכלה משמעותי

 את לא אבל השליטות השכבות את לפקוד עשויים אימפריות חילופי בעקבות שינויים
 זאת ועם והצבאי(. האזרחי לשירות גויס או שהוגלה מי את )להוציא האוכלוסייה כלל

 ובעלי חופשים אזרחים שהיו הישראלים/היהודאים רבו הפרסית שבתקופה לומר, אפשר
 כעושי לגלותם הראשון בשלב חייהם את החלו הגולים אם שכן אדמות, כולל פרטי רכוש

 הנאו־אשורית בתקופות כבר הזמן, במרוצת הרי חסות, וכאנשי כצמיתים כפייה, עבודות
 תפקידים ממלאי שכירים, קרקע, בעלי אריסים, חוכרים, נעשו הם והנאו־בבלית,

 על באיגודים וחברים עיסוקים במגוון עירונים והצבאי, האזרחי - הממלכתי בשירות
 וצאצאיהם הגולים מקצת 15אתנית. שייכות של בסיס על או מוסדי־מנהלי מקצועי, בסיס
 יש והלוואות. ומכירה קנייה חכירה, בעסקאות מעורבים והיו נכסים בעלי היו בבבל

 מן ללמוד שאפשר כפי חיל, שעשו ויש הממלכתי המנהלי במנגנון ששולבו הגולים מן
 ח ;18-16 ז ;69-68 ב בעז׳ בהמשך וכן (4 עזרא)א בספר המובאת כורש בהכרזת האמור
 ממסופוטמיה הכתוב ובחומר מתתיהו בן יוסף בכתבי ;14-9 ו ׳זכ ;71-69 ז נחמ׳ ;27-26
מורשו(. וארכיון TAYN האוסף )כמו

 מקצתם שכן במסופוטמיה הגולים מצב על ללמוד אי־אפשר מצרים יהודי של ממצבם
 כשבויים, לשם הובאו ולא מא-מח דר׳ הראשון הבית חורבן עם למצרים נמלטו או היגרו

הממלכה. בשירות צבא אנשי מלכתחילה היו ואחרים

חקלאים .1

 האוכלוסייה רוב 16הקדמון. העולם של הכלכלי הבסיס הייתה השונים לענפיה החקלאות
 גני פרי, מטעי פלחה, שדות על התבססה במסופוטמיה החקלאות מחקלאות. התפרנסה

גם בה דרו אלא עירונים רק לא ישבו בערים 17בעלי־חיים. וגידול מרעה דיג, וכרמים, ירקות

 זיקה קיימת אבל ברורה אינה המדויקת שהגדרתם susánu ,hatru בשמות ידועים אלו איגודים 15
 (406 >עמ׳ מציינת פירס ספרות. ושם 407-405 עמ׳ ״יהודאים״, פירס, ראו ביניהם. הדדית

,26 הע׳ להלן, גם וראו היהודים, של susánu של הזכרה יש TAYN מאוסף תעודות שבשלוש
 בעקבותיו הביא שלא לפםה״נ<, 539)האכימני לשלטון הנאו־בבלי השלטון מן המעבר על .81

.351 עמ׳ ״כורש״, ונדרהופט, אצל ספרות ראו מידיים, משמעותיים וכלכליים חברתיים שינויים
.268 ׳עמ (,126 הע׳ פרפולה)להלן, ראו בבל. לשלטון אשור משלטון למעבר בנוגע הדין הוא

 בענייני רב מידע מכיל והבבלי האשורי התיעוד מדוע הסיבה זו .18 ׳עמ אימפריה, ברינקמן, 16
 שישבו גולים על שהמידע מכאן ומלאכה. מסחר כמו אחרים, בעניינים מאשר יותר חקלאות

מאוד. מועט הוא בערים
 צדוק, אצל דוגמה ראו מרעה. שטחי במשותף החזיקו הרועים .143 עמ׳ ״בעלות״, פוסטגייט, 17

.61 מס. ,56 עמ׳ ריאספורגז,
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 הכתוב הנהר. לגדות סמוכות היו וסביבתה במסופוטמיה הגדולות הערים ורועים. חקלאים
 (hiräte, narätu) גדולות השקיה לתעלות כאמור מכוון קלז, במזמור בבל״ נהרות ״על

 של הגדולים ומיובליו והחידקל הפרת מן מימיהן את שמשכו בבבל( ובבבל)בעיקר באשור
 הגולים מן ניכר שחלק מרמזת בבל״ ״לנהרות סמוך הישיבה והבליח. החבור כמו פרת, נהר

 שדות ברובם השדות היו הגיאוגרפיים והתנאים האקלים מפאת האדמה. מעבודת התקיים
התעלה עם בשדה שמדובר מצוין אדמות של מכר שטרות שבהרבה מקרה זה אין לכן שלחין.

18.(bit siqi)

 מבחינת הקרקעות סוגי של מדויקות הגדרות מאפשר אינו שברשותנו התיעוד
 המסופוטמית החברה של החברתי־הכלכלי לריבוד מדויקות הגדרות לא ואף הבעלות

 המשפטי המעמד במחלוקת שנוי לדוגמה: 19בפרט. מחקלאות המתפרנסים ושל בכלל
 והמוגדרים עליה בעלותם ומידת לקרקע זיקה להם שיש אנשים של המדויק והעיסוק
 של שונים סוגים שהיו ברור 20ועוד. nukarribu, ikkaru ,errésu במונחים בתעודות
 תמיד לא אבל 21האדמה, על והזכויות החוקית הבעלות של ראות מנקודת קרקעות

 )של קהילתית בבעלות מקדש(, )מלוכה, מוסדית בבעלות מדובר מתי לדעת אפשר
 ההבדל ומה פרטית ובבעלות הנידונות( בתקופות כאלו בכלל היו אם הכפר, קהילת
23פוסטגייט, לדברי 22והחובות. הזכויות ההיקף, מבחינת הללו הבעלות סוגי בין והיחס

 המינוח על .CAD, S, s.v. siqü, p. 101 ;142-141 עט׳ ״בעלות״, פוסטגייט, אצל דוגמאות ראו 18
״כפרי״. פאלס, ראו הטופוגרפי

 כך ועל אנאכרוניזמים, ויוצר להטעות יכול יותר מאוחרות מתקופות בטרמינולוגיה השימוש 19
.6,2 הע׳ לעיל, ראו

 M. Jursa, Die Landwirtschaft in Sippar in ;45-44 ׳עמ "אימפריה״, סטולפר, 20
(,1998) neubabylonischer Zeit, AfO, Beiheft 25, Wien 1995;J. MacGinnis, Iraq GO 

207-217 .pp; ,223-222 עמ׳ משפחות, גליל.
 רנג׳ר, ;4-3 ׳עמ ״קרקע״, פאלס, ועם״; ׳׳ארץ דרייל, ון ״הערות״; הנ״ל ״בעלות״; פוסטגייט, 21

 K. Radner, “How did the Neo-Assyrian King Perceive his Land and its "בעלות";
Resources?”, in: R. M. Jas (ed.), Rainfall and Agriculture in Northern Mesopotamia 

233-246 .PIHANS 88], Istanbul 2000, pp] 29 הע׳ להלן וראו.
 של מטבעם נובע שהדבר אפשר אבל מוסדי היה האדמות מכלל גדול שחלק סברה קיימת 22

 M. van de ראו זו בעיה על מקדשיים. או ממלכתיים מארכיונים הם שרובם המקורות
106-107 .Mieroop, Cuneiform Text and the Writing o f History, 1999, pp; ,רנג׳ר 
 אדמות על הנאו־אשורית התקופה מן עדויות שאין מציינת (21 הע׳ )לעיל, רדנר ״בעלות״.
 או המלך של הייתה האדמות על הבעלות לדעתה לכפרים. או לערים שייכות שהיו ציבוריות

 שכבת בבעלות היו באשור הייצור ואמצעי הקרקעות שרוב טוען פרפולה פרטיים. אנשים של
 = ramanu המונח מופיע חוץ״ מ״מפקד ברשימות .263 עמ׳ (,126 הע׳ פרפולה)להלן העילית.

 בעל על בית, על הקרקע)או על פרטית לבעלות כנראה והכוונה בבעלותו, עצמו״, ״שלו במובן
 הקרקע בעל על חובה חלה זאת עם .SAA XI, 201,1:9; 202,11:20 למשל ראו וכח. חיים

למלך. או המקומית לרשות התוצרת על מסים לשלם
צדוק: ר׳ לדעת זה. ממחקר לקוחות בהמשך המובאות הדוגמאות ״בעלות״. פוסטגייט, 23

“The Babylonian elite was basically concentrated in the urban centers and have
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ת קרקע תנ ת מטעם הני לוי בתוקף לאדם המלכו ד מי תי תפקי מלכ  או האזרחי בתחום מ

קראת הצבאי prebend) m נ u’utm) של, בתפקיד. שהוא זמן כל ברשותו והיא קם למ  אחי

ק (ADD 755)חלח העיר מן ma u מסוג בקרקע מחזי ttu  /m u’u ttu, שימש הוא כלומר 

ד ת החזיק הוא ממלכתי. בתפקי סו ת קרקע פי ספו ה בקרקע החזקה 24אחר. מסוג נו  מדינ

ת תני ם יש <.ilku) מס ובתשלום צבאי בשירות מו ב מצווה המלך שבהם מסמכי שי  להו

שים ל אנ ת ע ה קרקעו ם אותם ולשחרר המדינ ם. ממסי מי  הנמסרת לקרקע אחר שם 25מסוי

שי כלל בדרך הממלכה, מטעם שת׳ )״אדמת eqlu kasti הוא צבא, לאנ  (.‘‘fief’ - ,ק

שנן ת י ד )או המלך מורה שבהן תעודו שיב מטעמו( פקי ם להו שי ל אנ  זה מסוג קרקע ע

ת עם (.nusähu)התבן וממס (sibsu) התבואה ממס ולשחררם א הקרקע, מקבל מו  הי

ת המלך. לרשות חזרה או לבנו עברה ת (bit/eqlu qasti)כזה מסוג אדמו עו  מאוסף גם ידו

TAYN ת מתעודו 26מורשו. ו

ת תנו רבות אדמו ק המלך מטעם ני מענ ם, ב שי ם למקד די ם לפקי ם גבוהי  שהמלך ולאחרי

ת מן ורבות ביקרם חפץ ת האדמו קו ענ בדו המו ם בידי עו הן שהושבו גולי  הגיעם עם עלי

שור ת. או לא ם 27לפחוו ת אלו, לגולי שונה בתקופה לפחו תם הרא שבו ת, להתיי  היה בגלו

מד ע ם. של מ תי ם היו לא הם 28צמי  רשאים היו שכן המונח של המצומצם במובן עבדי

תם רכוש להחזיק לו בבעלו אפי ם, ו מתוך 29הקרקע. עם יחד נמכרים שהם אלא עבדי

been gradually confined to the temple cities... The rural settlements were largely 
inhabited by West Semites who also were considered free citizens there”. R. Zadok,

”“The Representation of Foreigners in Neo-and Late Babylonian Legal Documents 
(8,h-3th centuries BCE,) :489-488 עם׳ יהורה, ליפשיץ־בלנקינסופ, בתוך.

 עמ׳ אשור״, ״מלך רדנר, ;139-138 עמ׳ ״כפרי״, פאלם, ראו כן .147 עמ׳ ״בעלות״, פוסטגייט, 24
243.

.147 עמ׳ ״בעלות״, פוסטגייט, 25
 היהודאים. של susänü אחדות פעמים נזכר TAYN באוסף .407-406 עמ׳ ״יהודאים״, פירס, ראו 26

“member(s) of a semi-free class bound to their holdings of כמשוער מובנו זה מונח
”Crown lands, ,379-380 ראו וכן 406 עמ׳ שם, פירס .CAD, s.v., pp. אלו מתעודות 

 ב״אדמות החזיקו יהויסטים, שמות מקצתם שמיים־מערביים, שמות בעלי שאנשים מתברר
 M. Jurza,ראו הנאו־בבלית בתקופה קשת״ ״אדמות על .81 הע׳ להלן, וראו (.bow-fief)קשת״

116-117 .N.A.B.U 1998/4, no. 124, pp
L. Kataja and R. Whiting, Grants, Decrees and Gifts o :152 עמ׳ ״בעלות״, פוסטגייט, 27 f 

1995 the neo-Assyrian Period [SAA 12], Helsinki
 ״טמיעה״, פאלס, למשל ראו .semi-free או helot; glebae adscripti במחקרים להגדירם נהוג 28

.115 עמ׳
 והספרות 40 ,33-32 עמ׳ ״פעילות״ גליל, ״בעלות״; פוסטגייט, ראו הצמיתים מעמד על 29

 והאיכרים גבוהים פקידים בידי היו באשור האדמות שרוב טוען ״בעלות״ רנג׳ר, שם. המובאת
 אבל פרטית, בבעלות אדמות אמנם היו בבל בארץ ואילו ,glebae adscript¡ של במעמד היו
 שרות תמורת או באריסות עובדו אלו אדמות הכתר. ושל מקדשים של קרקעות היו האדמות רוב

 והיו למקדשים או לכתר שייכות שהיו קרקעות עיבדו הגולים רוב זו, דעה לפי (.308-309 >עמ׳
בקרקע. השימוש תמורת שירות נותני או אריסים או צמיתים של במעמד
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ם הלוחות עי קד הידו פ מ ך כ״ ר Assyrian Doomsday B”) ח ookY H aran  Census“) 

ת או ח המאה מסוף שי ג ז המאה מרא ״ ה ס פ ם ל שבט שגולים למדי או מ צ מו ש לו) בו מ  ג

תנו בבל( בדרום ם ני די ם לפקי קת. הקרקע עם יחד גבוהי ענ ת של מכירה בחוזי 30המו  קרקעו

SAA VI, 91; N )כמו ALK173) ם נזכרים שי ם אנ חד הקונה של לרשותו העוברי  עם י

ק בתעודת 31בה. אשר וכל הקרקע ענ SAA X, 27) לסריס מ II) מי פל מי רבני שו  657) א
ם של ארוכה רשימה יש לפסה״נ( שי ת אנ אי נזכר ברשימה אדמה. וחלקו ד הו אלי/י ר ש  י

ח Ia-u-id-ri בשם עז הו ם שמדובר ביותר סביר ואחיו. אמו עם )י תי ם בצמי  מרשות העוברי

חד לרשות ק. שנמסרה האדמה עם י ם מקצת 32כמענ בדו האיכרי ת עי ם של אדמו שי  המקד

של, באריסות. או בחכירה שנמסרו ש של בארכיון למ  התקופה מן בסיפר Ebabbara מקד

ת או־בבלי מצאו הנ ם נ הודאי שוב מן י ת שעבדו סיפר שליד תל־גובי היי ש של באדמו  מקד

תו זה, ת היו שבבעלו שר רבות. אדמו ת שחכרו באיכרים שמדובר אפ ש מן אדמו  המקד

ם או תי ם. צאצאי בצמי M 33גולי innu-essu של בנו Ia-hu-ü-ra-am שדה בעל הוא 

שוב )חכור?( בי ביי ת לתעודה תל־גו שנ ב של מחקריו 34לפסה״נ(. 551 מ איי מ ד  העלו, דנ

ת ם מספר שבחקלאו מוגבל קטן היה העבדי ד ו ת מאו מ ם מספר לעו תי  והאיכרים הצמי

ם. שי ת 35החופ שפחו הן מ תי אלצו גדלו שאחוזו ר נ ת. להחכי  לצרכים עבודה כוח 36אדמו

מצא אלו ה בקרב נ סיי ת האוכלו מי מקו ת ובקרב ה סיי ש הגולים. אוכלו שתמ  אדם בכוח לה

ם שכירים, של כרי אי ם) סי ם חופשים ארי שלמי ם התוצרת( מן בחלק המ תי  זול היה ובצמי

ק יותר ם. מלהחזי עבדי

 ׳עמ ״בעלות״, פוסטגייט, ;SAA XI, 219 ;28-25 שר , ¡i טור בעיקר ,21 מס. בזפקריבז, פאלס, 30
.37 הע׳ להלן, וראו .148

 ;7,3 ׳עמ ״קרקע״, הנ״ל, ;115 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, ״הערות״; פוסטגייט, אצל דוגמאות ראו 31
ועם״. ״ארץ דרייל, ון

.24 ׳עמ ריאספררה, צדוק, ;497 ׳עמ ,2/1 פח־סגפגגרפיה, רדנה [;20] נספח 32
 של באדמות שעבדו צמיתים איכרים על .20 הע׳ לעיל, ,Jursa ;11 ׳עמ ״ישראלים״, צדוק, 33

 M.A. Dandamayev, “The Economy of the Uruk Region in the 5lh ראו מקדשים
Century BC”, in: E. Aerts and H. Klengel (eds.), The Town as Regional Economic 

85-91 ..Centre in the Ancient Near East, Leuven 1990, pp
.28 ׳עמ ריאספורה, צדוק, [;26] נספח 34
 “Slave labor (in contrast to כמו משפטים ושם 653-652 ׳עמ בעיקר עברות, דנדמאייב, 35

hired labor), did not play a decisive role in agriculture and was used on a limited 
scale in comparison with the labor of free farmers.”; “The forced labor sector in 
Babylonia, in contrast to Greek and Roman Antiquity, was not able to absorb such 
massive of captives. Large groups of hired laborers consisted mainly of free peasants 

”owing small plots of land. הגולים את הפך לא שנבוכדנאצר דנדמאייב סבור זו מסיבה 
(.20 לו, דה״ב לעבדים)והשוו מיהודה שלקח

M. Fales, in: C. Zaccagnini (éd.), Production and Consumption in the Ancient Near 36 
כלכלית־חברתית כשיטה אריסות על ״חכירה״. יאס,  ;East, Budapest 1989, pp. 169-200
׳עמ בזשפחרת, גליל, ראו באשור נפוצה 224.
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 ממוצעת שחלקה המסקנה, את מעלים ועסקי מנהלי חומר על המתבססים מחקרים
 באדמות למשפחה חומר וכעשרה שלחין באדמת חומר)הקטר( כחמישה הייתה למשפחה

 מן שבהר. מאלה תוצרת כפול מניבים בהשקיה שדות שכן ההר, באזורי בעיקר בעל,
 עשר עשרים, בגודל היו זה בחבל שהחלקות ללמוד אפשר חרך ״מפקד של התעודות

37פחות. או
 כוח הייתה והבעיה בקרקעות, מחסור היה לא והבליח החבור ובעמקי במסופוטמיה

 והקמת קרקעות טיוב באמצעות מעובדות לאדמות בור אדמות להפוך ואמצעים אדם
הושבה על ידיעה יש לפסה״ם כא אור)מאה מלך מימי כבר 38השקיה. מערכות

 השיטה לשיאה הגיעה הנאו־אשורית בתקופה האדמה. עבודת לשם גולים/שבויים של
 במדיניות כרוכה הייתה האימפריה התרחבות 39שממות״. "להפרחת גולים יישוב של

 ובארץ כבושות בטריטוריות חקלאיים יישובים הקמת ושל המוניות הגליות של שיטתית
 בתואר מתהדרים אשור שמלכי בכך תמה אין 40החקלאי. היבול הגדלת לשם גופא אשור

 מיוחד באופן דאגו האשורית האימפריה שליטי 41המיושבים״. החבלים את ״המרחיב
 המלך, מאת הוראה שיצאה כך כדי עד 42אדמות, מעיבוד הממלכה קופת את להעשיר

אדם כל רשאי מעובדת, לא אדמה יש שאם מסוימת, בפחווה שלו המושל באמצעות

 SAA XI nos. 201-220, “Census Lists from Harran”־,a מחדש פורסמו התעודות 37
121-145.pp. ,214-224,136-117,31-28 עמ׳ בזשפחרת, גליל, ;151 עמ׳ ״בעלות״, פוסטגייט.

 עם החומרי וביסוסם השלטונות בצו מתיישבים או גולים של ההושבה דרכי את להשוות ניתן
 באסיה ממסופוטמיה יהודיות משפחות אלפיים הושבת בדבר מתתיהו בן יוסף אצל המסופר
 בית לבניין מקום מהם אחד לכל ״תיתן - בערך( לפסה״נ 200 ג)שנת אנטיוכוס של בצו הקטנה
(.152-151 יב, >קדמ׳ כרם״ עליה ולנטוע לעובדה ואדמה

 G. Van Driel in: B. Harding and R. de Maaijar (eds.), Landless and Hungry? ראו 38
,38-39 ,25 ,20 .Access to Land in Early and Traditional Societies. Leiden 1998, pp 

43, 48: “There was a surplus of land available throughout ancient Mesopotamian 
history”

SAA XI.), 219) 349-348 עמ׳ נזשפתרת, גליל, ;180 ׳עמ ״זרים״, פרצ׳ל, 39
 מכנה פרקר .270-269,263-262,227-225,145,99,83-82,54,48 עמ׳ איבלפריה, פרקר, ראו 40

 הפרק לעיל, וכן ״אימפריה״, ברבנס, ראו כן .“agricaltural colonization” במונח זו מדיניות
 מדיניות נקטו האימפריאליים שהשליטים מציין ,137-136 ׳עמ שיטרת, אייזנשטאט, השלישי.

 האחוזות בעלת הקרקעית האריסטוקרטיה נגד וזאת זעירים, איכרים של גדולה שכבה יצירת של
 רבים גולים בהושבת לראות יש לפיכך המרכזי. השלטון על מאיים כוח היא האצולה הגדולות.

זו. מדיניות יישום בחקלאות ועיסוקם החקלאית בפריפריה
 CAD, R, s.v. rapasu, p. 157; M.-J. Seux, Epithetes Roy ales, Paris 1967, pp. 238-ראו 41

רדנר)לעיל, ראו אשור. למלך הנקשרים שממות״ ו״מפריח ״איכר״ ״גנן״, התארים מכאן .239
 “Big cultivation projects in the steppe and large scale landscape gardening (:20 הע׳

(241 .were the direct result of the king’s role as supreme farmer and gardner” (p
 האימפריה של כמדיניות נטושים, אזורים של מחדש יישוב זה ובכלל חקלאיים, יישובים על־פיתוח 42

.65,60-57 ׳עמ ״אכימני״, הוגלונד, ראו המדינה, הכנסות הגדלת לשם זאת וכל הפרסית,
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 לייצור קרקעות הכשרת 43אותה(. שיעבד )בתנאי זה משטח אדמה חלקת לעצמו לקחת
בחבל. נודדים שבטים של קבע להתיישבות וגם גולים עליהן ליישב גם נועדה מזון

 לעבודה נרחבים שטחים בהכשרת גדולה תנופה מסתמנת ג פלאסר תגלת מימי
ד )השוו רב הרס גרמו המלחמה מסעות חקלאית.  יישובים לשקם צורך והיה (8-6 ד י

 חורבנות על מעיד (ABL 942) אשורבניפל אל מכתב נטושות. אדמות ולעבד חרבים
 לשקמם דחוף צורך ועל שבטים, של ופשיטות מלחמות בעקבות בבל בארץ יישובים של

 חלק הפנו הבבלים וגם שהאשורים תמוה זה אין לפיכך נטושות. אדמות מחדש ולעבר
 כנפות מ״ארבע רבים שהגלה ב סרגון 44חקלאית. לעבודה שונות מארצות הגולים מן ניכר

 לבו נתן אשר ״המלך ואומר השממות בהפרחת מתפאר שומרון, ערי מתושבי ובהם הארץ״
 ששטחי גרם אשר המלך גנים. לנטיעת שוממים, שטחים לעיבוד מדבר, אדמות ליישוב

 המלכים ימי מאז טרשים, אדמות הפך אשר המלך חקלאית. תוצרת יניבו גבוהים הרים
 מבטיח אימפריאלית תעמולה בנאום 45ברינה״. נקצרת שתבואתם חריש לשדות אבותיו,
 על ״דילג״ רבשקה (.32 יח >מל״ב הגלות בארץ פוריות אדמות ירושלים לתושבי רבשקה

 קרקעות והכשרת שחרבו)״תל״( יישובים שיקום והוא תעמולה, לנאום כיאה אחד, שלב
 עצמם הגולים באמצעות בנייה( מפעלי להזכיר )שלא נטושים באזורים חקלאית לעבודה

 הייתה התוצאה וגר. וכרמים״ לחם ארץ ותירוש דגן ל״ארץ להופכן כדי כפייה, ובעבודת
 46לפסה״נ. ח-ו במאות יובליו על הפרת ובעמקי במסופוטמיה היישובים במספר גידול

 התלות את הקטינה עצמה במסופוטמיה חקלאית לעבודה הקרקעות הכשרת מדיניות
 הקרובות הכפופות, הממלכות ומן הפרובינציות מן ממרחקים, חקלאית תוצרת באספקת

 גבול( באזורי אשוריות)גם מצודות של בפריפריה גולים ליישב הרבו האשורים והרחוקות.
N 2634) מכלח תעודה על־פי 47חקלאית. לעבודה D) גולים 6,000 הושבו (hu-ub-tu). 

 והוצבו לצבא שגויסו הגולים מן חלק 48למבצרים. הסמוכים ארפחא בחבל יישובים 150ב־
49מזונם. את לספק כדי הסמוכים בשטחים האדמה בעבודת גם עסקו ובמבצרים במצודות

שובים ם היי ם החקלאיי ם הקטני ם בעמקי והמרובי ר הבליח החבור, של היובלי הסינג׳  ו

(Saguru,) ק וכן דקל של העליון באפי ת של פרי הם ויובליו החי שוב מראש ערוכה תכני ליי

43 187-190.H.W.F. Saggs, Iraq 20 (1958), pp; ,גליל, ;148 ׳עמ ״בעלות״, פוסטגייט 
.349-348 עמ׳ משפחות,

.99-91; 74-73 עמ׳ הגליית, עודד, ראו 44
 ב סרגון של התפארות בעניין דומה סגנון .229,169 ;43-38 שר 38-37 עמ׳ ב, סרגרן פוקס, 45

 על קרקעות של מענק בתעודת ראו גופה אשור בארץ שוממות אדמות להפרחת דעתו הנותן
.6-5 קכו תה׳ השוו aSAA XII, 19)ב סרגון ידי

 ליישוב רב בבלי מאמץ ועל הנאו־בבלית בתקופה בבל בארץ היישובים במספר גידול על 46
.177 עמ׳ ;יריבו, אדמס, ראו שחרבו יישובים של מחדש

.84-83 ׳עמ ״ביצור״ פרקה 47
.50-49 ׳עמ גנוחד, סגס, 48
.148-147 עמ׳ אימפריה, פרקה 49
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 יישובים הם זה נרחב באזור שהוקמו היישובים רוב הקרקעות. ולעיבוד אלו אזורים
 דור־כתלימו, קטנים)כמו עירוניים מרכזים להגדירם אפשר מעטים ורק קטנים חקלאיים
 מספרים ובל־חרן־בל־אוצור נרגל/פליל־ארש כמו אשורים מושלים 50מגריסח. שדיקאני,

 חדשים ליישובים 51שלטונם. במחוזות חדשים יישובים הקמת ועל יישובים שיקום על
52כצמיתים. האדמות את שיעבדו כדי גולים הובאו המדינה קרקעות על אלו

 המשפטי הסטטוס מן נגזר בחקלאות שעסקו הגולים של החברתי־הכלכלי המעמד
 כבושים באזורים האדמה הייתה הקדומות באימפריות עליה. והבעלות הקרקע של

 )ומספרם לגלות יצאו שלא מי השליטה. לממלכה פורמלית משפטית מבחינה שייכת
 שקבעו כפי מסים לשלם נדרשו אבל באדמותיהם, להחזיק המשיכו לארץ( מארץ שונה

 לאצולה הקודם, המלוכה לבית שייכות שהיו לקרקעות בנוגע החדשים. השליטים
 חלק המלכות, לרשות עברו הללו הקרקעות מן חלק לגלות, יצאו או שנהרגו מי ולכל
 חלק ועל למקדשים צבא, לאנשי גבוהים, לפקידים השליט, משפחת לבני במענק ניתנו
 והם צמיתים של במעמד היו הכבושה הארץ אדמות על שיושבו גולים 53גולים. יושבו
 היה שלשלטון במקומות כמובן הושבו הם המרכזי. לשלטון התוצרת מן חלק סיפקו
 מתברר לעיל, שנזכרו חרך ״מפקד של התעודות מן 54היבול. את בהם להגדיל עניין

 שלפני מי גם האדמה לעבודת הפנו ואפילו לגולים אדמה חלקות מסרו שהאשורים
 תעודות 55ועוד(. רוקחים )סופרים, אחרים מקצועות בעלי אלא חקלאים היו לא גלותם

 בחלקות שמדובר הדעת על מאוד מתקבל ורועים. גננים איכרים, הרבה מזכירות אלו
בצמיתים. מדובר אזי הדבר, כך אם 56המלך. פקידי ובפיקוח המלך אדמות שהן אדמה

 שדה ערי של הולם תיעוד שאין מעיר וילקינסון ;158-156,149 ,145 עם׳ ״ישובים״, וילקינסון, 50
 המידע שרוב כך עירוניים, במרכזים התרכזו הארכיאולוגיות החפירות שכן חקלאית ופריפריה

 מורנדי ;238-237 ׳עמ ״הערות״, פוסטגייט, ״כפרי"; פאלס, (;139 ׳עמ גדולות)שם, מערים בא
.368-367,355-352 ׳עמ ״ג׳זירה״, בונקוסי,

 פח־סופגנרפיה, בקר, ראו פליל־ארש על מקום. מראי ושם 148 ׳עמ ״בעלות״, פוסטגיט, ראו 51
.982-981 עמ׳ ,3/1

 הגולים. מן היו יישובים בהקמת הקשורים האיכרים שרוב המציין ,148 ׳עמ ״בעלות״, פוסטגייט, 52
כצמיתים. מדינה אדמות על הושבו הגולים מן שרבים מציין ,89 ׳עמ ״גלות״, אלברטץ,

״בעלות״. פוסטגייט, 53
.65,59 ׳עמ ״אכימני״, הוגלונד, 54
 ומטעים שדות ומתן הושבה על ;33 ׳עמ ״הפעילות״, גליל, ;175 עמ׳ ועם״, ״ארץ וךדרייל, 55

SAA 1, 210,219 למשל, ראו לגולים ,177; V. ,37 הע׳ לעיל.
 אדמות בין מבחין ״מפקד״, יקובסון, ״מפקדים״; פאלס, ;149-146 ׳עמ ״בעלות״, פוסטגייט, ראו 56

=הכתר אדמות מלך(, אחוזות )= מלך  לדעתו ציבוריות. או פרטיות ואדמות מדינה( אדמות )
 לדעת (.243 עמ׳ )שם, פרטיות ואדמות מדינה אדמות כתר, אדמות כוללות המפקד רשימות

הראשון, בשלב לפחות אורגנו, בחקלאות ועסקו הכתר באדמות שיושבו הגולים פוסטגייט
 גננים בגת, דורכים )רועים, העיסוק על־פי עבודה גדודי מעין (,kisru) צבאית מתכונת לפי

 J. N. Postgate,העבודה. גדודי על יעיל ופיקוח יעיל בהול אפשר כזה צבאי דמוי מבנה וכר(.
,”Some Latter-Day Merchants of Assur“, :בתוך .(,M. Dietrich and O. Loretz (eds
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ם הם אין ם הקרקע עם ועוברים לקרקע קשורים אלא עבדי  במקרה החדשים לבעלי

ת נמסרו דומה באופן 57נמכרת. שהחלקה בני אדמו ם אדם ו די ם לפקי  חלה בחבל גבוהי

ת SAA X, 219)החבור יובלי ובסביבת גוזן בפחוו I) ם ם הובאו אלו ולחבלי  משומרון גולי

לו (,6 יז )מל״ב מבו מעוד 58מג שר זה בהקשר שם. ויושבו ארצות ו  את ולהזכיר לחזור אפ

לה דברי ד )עם התעמו בו הודי עי עד :32 יח במל״ב רבשקה של מאוחר( מקראי י אי ״  בו

 יצהר זית ארץ וכרמים לחם ארץ ותירוש דגן ארץ כארצכם, ארץ אל אתכם ולקחתי

הו דברי את וכן 59ודבש״: קני אל ירמי ם ואל הגולה ״ז הני אל הכו ם ו אי בי אל הנ  העם כל ו

בוכדנאצר הגלה אשר ם נ שלי טעו ושבו בתים ״בנו בבלה״: מירו ת ונ  פרין״ את ואכלו גנו

ר׳ חד הנזכר Sa-lam-ia-a-ma (.5 כט ד כין עם י הוי הודה״ ״מלך י  גנן מוגדר ובניו, י

(60(.nukaribbu ת חו ה מארכיון הלו פ קו ת ה שו) ר ם הפרסית( מו עי ם בעיקר הנוג  לעסקי

ה מן זעירים איכרים עם סיי ת האוכלו ה הכפרי פור של שבפריפרי ם ני ם/ מלמדי שראלי  שי

ם ת. עסקו רבים יהודאי א היו אלה 61בחקלאו ם צאצאי זעירים, איכרים אפו  שהובאו גולי

ם בידי לשם הם האשורים או הבבלי ל והושבו לפני ת ע ת אדמו מו אד ה)״ כ ל מ מ  62קשת״(. ה

ם גם שובי עד הנזכרים היי שובים אינם 59 ב ב ם יי ת בפריפריה שהיו ונראה גדולי  החקלאי

ת ערים של לו ם מקצת 63ניפור. כמו גדו ת ״על שישבו הגולי קרוב עסקו בבל״ נהרו

403-406 .Von Alten Orient zum Alten Testament, Kevelear 1995, pp', ,חיי ינגר" 
.278 ׳עמ יומיום״,

 למלך שייכות שהיו אדמות קבלו ישראל מגולי שחלק הטוען 222 עמ׳ ״הגליות״, ינגר, גם ראו 57
 SAA XIV,למשל ראו שעליה, האנשים עם קרקע קניית על למקדשים. או גבוהים לפקידים או

 של באחוזות צמיתים על ושם 279 ׳עמ יומיום״, ״חיי ינגר, :6; 198; 207; 229; 263; 345
חופשים. איכרים נעשו מהם חלק הזמן במרוצת רק ופקידים. צבא מפקדי ושל המלך

.56,29 הע׳ ולעיל, SAA 1,233 :148 ׳עמ ״בעלות״, פוסטגייט, 58
 נתן והוא לארצו שברחו פליטים המיישב אשורי( מושל)לא על מסופר בו מכתב זה לעניין השוו 59

 )עבודת החקלאות מתחום המטפורות גם (.SAA V, 52 = ABL 252) ובתים גנים שדות, להם
 ניכר חלק של בחקלאות עיסוק על מרמזים לד ופרק יז פרק ביח׳ בעלי־חייש וגידול האדמה
 אשוריים למכתבים דמיון בעקבות רבשקה, נאום של האותנטיות מידת על השומעים. מקהל

 גם ראו וכן ,65-57 ׳עמ ״פרופגנדה״, גלאגר, ראו והושבתם, גולים שעניינם <SAA V, 210 )כמו
219 ,54 ,SAA XV. השימוש את לכך והשוו חיובי, באור ההגליה מדיניות את מציג רבשקה 

 אותם״ ״וישב במקום )״וינחם״( 11 יח במל״ב במקרא( חיובית קונוטציה לו )שיש נ־ח־ה בפועל
.6 יז במל״ב

ספרות. ושם 27 ׳עמ ריאספררה, צדוק, [:36] נספח ראו 60
 שם, חקלאים, היו מורשו בתעודות הנזכרים היהודים רוב לדעתו .50,48 עמ׳ צדוק,״יהודים״, 61

.N.A.B.U, 1995/1, p. 4 הנ״ל, :23-22 ׳עמ
 את כשכבש קרקעות החרים שנבופלאסר הסברה הובעה .407-406 ׳עמ ״יהודאים״, פירס, 62

 גולים ובתוכם ובסביבתה בניפור גולים הושיב בנו ונבוכדנאצר לאשור, נאמנה שהייתה העיר
.110 עמ׳ ״ארגון״, אפעל, :344 ׳עמ בבל״, ״גלות ביקרמן, ראו מיהודה.

 פאוסט, א׳ ראו ועוד( קהילתיים כפרים פרטיות, )חוות שונים כפרים סוגי של קיומם על 63
 יב הקררבז ולנוורח גזבזקרא לחקור ,שבתון המלוכה״, בתקופת הישראלי בכפר הקהילתי ״הארגון
.104-91 ׳עמ )תש״ס(,
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קי אין 64בדיג. גם לוודאי לו ת חי שראל הגולים שרוב החוקרים, בין דעו הודה, מי מי  עברו ו

בדי ״הסבה״ 65אדמה. לעו

שוב מו היי ם מקרה הוא החבור( בעמק חמד, )שיח׳ דור־כתלי שוב הקמת המדגי  יי

ש )בירי רי שו א ם בעזרת ה ם הרחבת לשם גולי שטחי ם ה תוח החבור. בעמק המעובדי  ני

ת ת השמו תגלו בתעודו ה שמדובר מראה שם שנ סיי ם, מעורבת, באוכלו דאי הו ם/י שראלי  י

ם, ם, עילמי ת של תוצאה בבלים, גם וכנראה ארמי ה. מדיניו ם ההגלי אי ד הו ם/י אלי שר  לי

ם וכן ם לאיכרי ת היו שונים מעמי 92)מכר בשטר 66בדור־כתלימו; קרקעו /6349 /12 SH) 

ת שנ ש מוכר 603 מ H בשם אי anana של הבן Bel-dan של השדה עם הגובל שדהו את 

Ha-za-qi-iá-a-u .)ם בין 67)חזקיהו ם נזכרים לעסקה העדי שי הם אנ תי ת שלאבו  שמו

ס פו שראלי. מטי ם נראה י ת בעלי היו אלו שעדי ם קרקעו  68הנמכרת. לקרקע הסמוכי

אל (SAA I, 220) במכתב ד שו ק החבור שבעמק Láqé בחבל אשורי פקי ל ח ב תון) ח ת  ה

ה את הפרת( של התיכון ת בעניין עליו הממונ ביי  Se). השומרונים מן התבואה מס ג

xnu-sa-hUa KUR Sa-mir-na-a-a ת במסמך שנ SAA V, 268) 679 מ I) חלקה נזכרת 

ם של שתי שוב הפל נו המוגדר אדם Harta.69 ביי י הי ד ( תי  בחוזה קשור מעזה( שמוצאו עז

ת ,SAA VI 252) Ili-ia-[ú] ושל Hi-ia-[ú] של חלקתם עם הגובלת קרקע חכירת  שנ

ט. 674 ה״ ס פ בת ישראלי( )אולי A-hi-qa-mu ל ה מסבי ק נינו שדות מחזי  עד ומשמש ב

ת עם הגובלת קרקע מכירת של בעסקה SAA V, 283)שברשותו אדמו I, ת כנראה שנ  מ

ת הכתובות 70ממנה(. מאוחר או 672 מצאו האכדיו  ובגזר לפסה״נ( 698) חדיד בתל שנ

נן לפסה׳׳נ( 649,652) די דלא נכסי מכירת עניי ם בין ניי שי תיהם אנ שמו ם ש שראליי  לא־י

שר מאחד(. )חוץ א אפ שבו גולים( צאצאי )או בגולים שמדובר אפו  הקרקע, לבעלי שנח

ם ולא חופשים סוחרים( מהם חלק )ואפשר איכרים דהיינו ם. או עבדי תי  מן רבים 71צמי

מו הג׳זירה בחבל שהושבו התושבים ל התקיי ג׳. ואדי בתחום בעיקר מרעה, ע 72עג׳י

 עמ׳ ריאספררח, צדוק, ראו לפסה״נ 419 משנת במסמך הנזכרים יהודאים דייגים שלושה על 64
43.

 יקצרו״ ברנה בדמעה ״הזרעים הכתוב את גם זה לעניין המסמיך ,251 עמ׳ ״כלכלה״, זר־כבוד, 65
 מיין, ;180 עמ׳ ישראל, למקה, ראו האליטה לעניין .15 עמ׳ ד, כרך תא״י, קויפמן, (;5 קכו )תה׳

.52 הע׳ לעיל, גם ראו .66*65 עמ׳ יחזקאל,
 ראו ארוך. לטווח ובעיקר קרקעות, למכור( להחכיר)ולא הרבו בבל בארץ ״לוחות״. פוסטגייט, 66

.5 עמ׳ ״אגיבי״, אברהם,
.37 מס׳ רררכתליבזו, רדנר, .112-100 ׳עמ ״לוחות״, פוסטגייט, [.8] נספח 67
פוסטגייט. של מחקריו על המסתמך 161 ׳עמ חמד״, ״שיח בקינג, 68
בנספח. התעודות ראו ויהודאים ישראלים לגולים אשר 69
 נזכרים זו בתעודה זה. שם הנושאים נוספים אנשים על ושם 67 עמ׳ ,1/1 פח־סרפגנרפיח רדנר, 70

.342 עמ׳ ״שמיים״, צדוק, ראו השם על מובהק. פיניקי שם ובהם נוספים, שמיים־מערביים שמות
 חיילים( פקידים)או או המלך בסוחרי אלא בבליים בגולים מדובר שאין סברה ״הגליה״. נאמן־צדוק, 71

.G. Galil, N.A.B. U, 2001/3 pp. 68-69 ראו שומרון. בפחוות שהוצבו האימפריה בשירות
.370 עמ׳ ״ג׳זירה״, בונקוסי, מורנדי 72



169הגולים של והכלכלי החברתי מעמדם

Ne-e-ri-ia-a-ma בשנת יהוד ביישוב שנחתם מכר שטר על־פי עגל, הקונה אחיקם בן 
73סוחר. שהוא ואפשר חקלאי שהוא אפשר לפסה״ב, 498

 בבל בארץ מקומות של מחדש ליישוב גדולים מאמצים כאמור עשה הבבלי השלטון
 ליישב ציווה שנבוכדנאצר הידיעה את בירוסוס בשם מביא מתתיהו בן יוסף שחרבו.
 הארכיאולוגי המחקר כאמור יט(. א, אפיון בבבל)נגד ביותר הטובים במחוזות שבויים
 שבמסמכים מקרה גם זה אין לפיכך 74בבבל. היישובים במספר מרשים גידול על מצביע

 בארץ החקלאית הפריפריה אוכלוסיית עם שונות עסקאות שעניינם מורשו בארכיון
75שמי־מערבי. מטיפוס הם השמות מן אחוזים 30כ־ בבל,
 מלחמה שבויי הממלכה. בשירות הגולים היו לגלותם הראשון שבשלב להניח יש

 במלך, בלעדית תלות עם צמיתים היו בחקלאות והועסקו אדמה חלקות על שיושבו
 הגולים הופכים זמן לאחר כמענק. האחוזה את שקיבלו במקדש או בפקיד תלות או

 בחלוף עיבדו. הם ואותה ישבו שעליה הקרקע של לחוכרים או לאריסים )וצאצאיהם(
 76לבן. מאב שעברה הקרקע על בלעדית בעלות רכשו הם השתרשותם, עם הזמן,

 הפרט ברשות שהיו במסופוטמיה קרקעות על ברורות עדויות יש הנארבבלית מהתקופה
77למקדש. או ממלכתית למסגרת מחוץ

 בראשית עבודה. לכלי נזקקו האדמה מעבודת והתפרנסו קרקעות על שיושבו הגולים
 האיכרים כלל לשימוש עבודה כלי לספק המרכזי השלטון נציגי דאגו התיישבותם

 יקרים היו ומעץ מברזל כלים שכן עבודה, כלי לשכור נאלצו הם הזמן במרוצת במקום.
 במשותף לרכוש הייתה אחרת דרך 78כאלה. כלים לעצמו לרכוש יכול היה איכר כל ולא
ובין גולה של צאצא או גולה שהוא בין הבודד, האיכר של פעולה שיתוף עבודה. כלי

ספרות. ושם 35-33 ׳עמ ריאספורה, צדוק, [;27] נספח 73
 ראו בבל בארץ הנאו־בבלית האימפריה של ההושבה מדיניות על ;177 עמ׳ ערים, אדמס, 74

 R. M. Adams and J. Nissen, The Uruk Countryside:Ihe Natural וכן 186-90 ׳עמ שם,
55-57 .Setting o f Urban Societies. Chicago 1972, pp

.4 ׳עמ ״דור־כתלימו״, צדוק, 75
 חקלאית עבודה לשם הפיניקי בחוף ביישוב גולים הושבת על .99-98 עט׳ הנליות, עודד, ראו 76

 חת בממלכת המלכות מאת אדמות שקבלו גולים על .NL 13 תעודה נינזרור, סאגס, ראו
 יהסי וכלכלה רת ק־ששון, מ׳ בתוך: החיתי״, המקדש ״כלכלת זינגר, א׳ ראו כאריסים והועסקו
(tenants) אריסים גולים על 346 ׳עמ משפחות, גליל, .113-103 עמ׳ תשנ״ה, ירושלים גובזלין,

והמקדש. המלך קרקעות על
 “The labor הנאו־בבלית בתקופה דנדמאייב לדעת ״הפרטה״. דנדמאייב, ראו זו לסוגיה 77

of free farmers and tenants was the basis of agriculture...the main type of rural 
”economy consisted of small peasant households ,הע' לעיל, גם ראו (.209-207 ׳עמ )שם

 לקנות הזמן במשך יכלו צמיתים וכן אדמות שחכרו איכרים שבו תהליך על מדבר דנדמאייב .35
 נכללת אינה שהקרקע נציין באריסות. אדמות לעבדים לתת העדיפו עבדים בעלי הקרקע. את

[.37] ונספח ״ירושה״ אברהם ראו אחיקם. נכסי של הירושה בתעודת
E. Leichty, “The Distribution of Agricultural Tools in Mesopotamia” , Sulmu IV 78

1989, pp. 197-198
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מי, שהוא שי ועם שכניו עם מקו ב היה כולו, הכפר אנ ת, מחוי או  סימון השקיה, שכן המצי

ת, ת אדמה חלקת העברת או שונים סכסוכים הקרקע, של חוברה גבולו  אחרת לבעלו

תה אלה בכל - מכירה( או )חכירה ת היי  ראש של גם אלא מצר בר של רק לא מעורבו

קני ושל הכפר שירות נגבו לא הממלכה מסי גם 79הכפר. ז פן אלא ותושב תושב מכל י  באו

בי. תוף 80קולקטי לה שי ה או בחכירה גם היה פעו שותף קרקע של בקניי ך וגם במ  של בהלי

ת ת עדו ח שונות. בעסקאו ע hatru המונ פי מו ת ה מעין הנראה ככל מכוון מורשו בתעודו  ל

ב אופרטי ת קיבלו שחבריו קו ה מטעם קרקעו שאו בחכירה, המדינ ת נ ת באחריו בי לקטי  קו

שילמו ת. ומסים חכירה דמי ו שלטונו 81ל

ם )בהם הזרים כל לא ואולם ם גולים( צאצאי או גולי עי פי ם המו  או כמוכרים במסמכי

שר 82איכרים. בהכרח היו קרקע חוכרים או קונים דל״ן סוחרי היו הזרים מן שחלק אפ  נ

ה סבירה זאת עם להלן(. )ראו טענ ק ה סו ם של שהעי  התחלתי, הון הדורש במסחר, גולי

83יותר. מאוחר בשלב החל

ת של שונים סוגים היו לסיכום, ם ורוב אדמה, חלקו ם היו האיכרי מיי טם מקו עו מי  ו

ך גולים. ת מתו ד לא עצמן התעודו ת אפשר תמי  לאדם, מאדם שמועברת אדמה אם לדע

ת אם בחכירה, אם סו ת אדמה היא במכירה, ואם בארי ת, או פרטי תי מלכ ת אדמה מ  בבעלו

ש של שי כלל של אדמה או מקד ת היו הכפר. אנ ה חלקו ת או מדינ ש חלקו  שעובדו מקד

שים איכרים קבוצות בידי ת או תשלום תמורת חופ סו ארי רה/  בתקופה )בעיקר בחכי

ת(, בדי והיו הנאו־בבלי ת אדמה עו ה באדמו ם המדינ שי מד והמקד מע ם של ב תי אולי צמי  ו

ם. גם ם עבדי תנו לגולי ק שני מענ ם כ שי מד היה למקד ש״, ״עבדי של מע בדי או המקד  עו

ם אדמה תי ל צמי ת קרקע ע ת היו המקדש. בבעלו ם המלך שנתן קרקעו שי ק לאנ מענ  או כ

ת את שקיבלו ואלה מסוים שירות תמורת קו הקרקעו ם אם איכרים העסי  ואם כאריסי

ם כחוכרים. ל שהושבו גולי ת ע ם. היו כאלו קרקעו תי 84צמי

.144-143 ׳עמ ״בעלות״, פוסטגייט, 79
פוסטגייט,שם. 80
 עולה TAYN מאוסף .103-70 ׳עמ אימפריה, סטולפר, ;346-334 עמ׳ בבל״, ״גולת ביקרמן, 81

 “In the :406 ׳עמ פירס״״יהודאים״, כותבת וכך hatru של במסגרת מאורגנים היו שיהודאים
TAYN corpus, three tablets refer to susanu of the Judeans, providing the first evidence 

.”for the existence of a Judean hatru. נאו־בבליות בכתובות ^hatru על ארגון)״גילדה״( ענינו 
 ארמי כמונח hatru על .83-82 ׳עמ ״מיעוטים״, אפעל, גילרה; וייסברג, ראו מקצועי־חברתי. בסים

 חכירת בשיטת והקשור האשורית התקופה מן באכדית kisru^ המקביל האכימנית התקופה מן
 אין ,242 ׳עמ אשור״, ״מלך רדנר, לדעת .R.. Manila, Akkadica 87 (1994), p. 10 ראו קרקעות
בכפרים. ולא בערים לא אדמות, על משותפת בעלות בדבר הנאו־אשורית התקופה מן עדויות

 ,108-107 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, אצל המובאת הרשימה למשל, ראו, קרקעות בעסקי זרים על 82
ועוד. SAA VI, 142,283,325 כמו

.422 ׳עמ ״גולה״, מיטשל, 83
 פוסטגייט, וכן בנושא, למחקרים הפניה ושם 34-32 ׳עמ ״פעילות״, גליל, ראו הצמיתים על 84

.11 הע׳ לעיל, רדנר, ראו שכירים על .266-264 עמ׳ ״מעביד״,
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סוחרים .2

 )ולעתים האם ארץ עם במסחר עיסוק לשם זרה בארץ היושב אתני מיעוט של התופעה
 במזרח היטיב ידועה (34 כ במל״א ״חוצות״ )השוו אחרות ארצות עם ואף מטעמה( אף

 באוגרית כמו לפסה״ב, השני האלף מן כבר ידועות כאלו מסחריות מושבות 85הקדום.
 ששמו אדם אם לדעת קשה זה מטעם כבר 87הראשון. האלף במרוצת וכן 86ובאנטוליה,

 בא אולי או גולה( של צאצא )או גולה הוא ישראלי/יהודאי, שם ולענייננו מקומי, אינו
 ארץ עם סחרו מסוימת מארץ גולים 88המלך. כסוחר אולי או עיסוקיו, לרגל מרצונו למקום

 נמל(. מסחר, )מקום karu הרכיב עם בשמות להם וקראו יישובים ייסדו האשורים 89האם.
 באותו המסחרית בפעילות חלק לקחו הימים שברבות גולים גם הושבו כאלה ביישובים

 זו עסקה ביצע אם ברור לא עבד, או קרקע קנה או שמכר אדם נזכר אם כאמור, מקום.
 בתעודה מוגדר הוא כן אם אלא אחר, משהו או המלך פקיד או איכר אולי או סוחר בהיותו

 מובהק שמי־מערבי שם ,Ahi-qa-m[u] ששמו אדם דוגמאות: tamkaru.)90) כ״סוחר״
ASAA V, 246)המלכותית היחידה מן כסוחר מוגדר )אחיקש, I שמדובר בטוח זה אין אבל 

 ,Hanunu בשם אדם היה נבוכדנאצר בחצר הראשי (tamkaru)הסוחר בישראלי/יהודאי.

91פלשתי. ואולי פיניקי או יהודאי בגולה מדובר אם לדעת אין אבל טיפוסי, שמי־מערבי שם

 P. D. Curtin, Cross-Cultural Trade in World ראו מסחר לצורך ביחד המאוגדים מעוטים על 85
1984 History. Cambridge על ושם ’commercial diaspora‘.

 ב״ז בתוך הספירה״, לפני השני האלף בראשית באנטוליה האשוריות ״המושבות נאמן, נ׳ ראו 86
.41*21 עמ׳ ,1990 ירושלים בארךישראל, המסחר בתולדות פרקים ואחרים, קדר

 הסוחרים של ומעמדם טיבם על ״מסחר״. הנ״ל, ״בינלאומי״: אילת, ראו האשורית התקופה על 87
״סוחרים״. רדנר, ראו הנאו־אשורית בתקופה

 בתעודות שנזכרים והונדוראיש מצרים )בעיקר הרבים הזרים אם לדעת קשה דומה באופן 88
 עיסוקם או סוחרים הם לפסה״ט שביעית מאה פרטיים, )ארכיונים אשור העיר מן עסקיות

 (11 הע׳ )לעיל, רדנר לדעת כגולים. לאשור הגיעו אם ברור לא וכן אחרים במקצועות
׳עמ לעיל, אקרמן, ראו מלאכה. לבעלי בנוגע הדין הוא גולים. צאצאי סוחרים הם ההונדוראים

 ראשוני בהון כרוך בינלאומי מסחר .F. M. Fales, SAAB 16 (2007), p. 118 :47 הע׳ ,110
 במונופול התנהל הבינלאומי הסחר מן מקצת ולכן ממלכות בין ובהסכמים רבים בסיכונים רב,

.90 הע׳ להלן, וראו משותף. הון עם בחבורות/קואופרטיבים)״חבר״( או ממלכתי
עמ׳ ״חברה״, דנדמאייב, ראו ישראלים/יהודאים ולגבי 80-79 עמ׳ ״אשור״, דאלי, ראו כך על 89

272*275.
 האימפריה מתקופת בתעודות (tamkaru) ״סוחר״ הוא תוארם או שמקצועם אנשים על 90

 ״סוחר פירושו tamkaru רדנר לדעת ״סוחרים״. רדנד, ״סוחרים״: אילת, ראו האשורית
(120 ׳עמ הנאו־בבלית)שם, התקופה לפני קמעונאי מסחר קיים היה אם ספק ומטילה המלך״,

 ״כלכלה״)בעיקר פוסטגייט, .L.Waterman, RCAE III, Indexes, p. 145ב־ הרשימה וכן
 מונופול על לדבר ואין פרטי מסחר עודדו הנאו־אשורית, בתקופה שהאשורים, סבור (,207 עמ׳

הבינלאומי. בסחר ממלכתי
.273 עמ׳ ״חברה״, דנדמאייב, 91
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 Sá-am-mar- של בנו וכן Ahi-ia-a-ma ששמו אדם נישואין)מסיפר?( הסכם שעניינו במסמך
ia-a-ma 92 68921)המלך״ ״סוחר התואר את נושאים(.BM 65i49//dubl. BM מאחר 

 במונופול היה הנאו־בבלית, באימפריה והן הנאו־אשורית באימפריה הן המסחר, כל שלא

ם א תי) מלכ או גולים שגם אפשרות מכלל להוציא אין בכלל(, מ  חלק לקחו צאצאיהם ו/

93ארצות. בין במסחר

ת לתוצרת מרכז הקדום, במזרח ביותר העשירות הארצות אחת הייתה בבל  וצומת חקלאי

ת שלאוצר הוא, לעושרה סימן 94חשוב. מסחרי ד גבוהים סכומים זרמו הפרסית המלכו  מאו

ת כאמור, היה, העושר בבל. מארץ מסים של  את שפקד הכלכלי השגשוג וממסחר. מחקלאו

מי בבל ארץ ד ובימי ב נבוכדנאצר בי אי בונ  בייחוד בעסקים, ההצלחה סיכויי את הגביר נ

שים ם את כראוי לנצל שידעו לאנ תוני  שיושבו שגולים טבעי היה זה לכן 95הכלכליים. הנ

ת מעבר, תקופת לאחר ויהודאים, ישראלים ובהם וצאצאיהם, בבבל  והתערות התאקלמו

 אלא דווקא ובעבדים בקרקעות בסחר מדובר אין במסחר. ידם את שלחו הארץ, בחיי

ובכפרים. בעיירות ואם עירוניים בשווקים אם סחורות, של ובמכירה בקנייה

פור על אמר ני ם בה שיושבים נ שי ת הדוברים אנ היינו שפו ד ת) ם בני שונו ש. עמי  96שוני

תה העיר טה מסחרי כמרכז חשובה היי ש מקום גדול, שוק )טקסטיל(, ובצמר בחי  מפג

ה סיי ה לאוכלו ק חל ב ת) רוני ל עי ת הגדו ה עם ותיקה( בבלי סיי ת אוכלו ה מן כפרי פרי  הפרי

ם ועם ם, הרבה )כשדים, הסביבה מן שבטי ש. ארמי אי ערבי שורים ראינו כבר 97ו  שהא

ר רבים הגלו פו ת, ולסביבתה לני ת עד בה שלטו והם החקלאי  במסמך 98לפסה״נ. 612 שנ

ת שנ ה״נ 623 מ ס ש נזכר לפ ם אי תכן (BE 8, 141) Gir-re-e-ma בשם עסקי  שהוא ויי

שראלי שור שבא י ר מא פו  בבירור מעורב Sá-ni-a-a-ma של בנו 99עסקיו. לרגל לני

שפטי פי( מ או ס) פי N. 361)סחורות העברת בעניין באו b k ת שנ שר 100לפסה״נ(. 565 מ  אפ

ת Ia-hu-ú-ra-am בן Mi-nu-es-su ושמו שאדם בו ם מסבי שני ר) פ ט, 545,551 סי ה״ ס פ  ל

שייכת קרקע החוכר איכר הוא ש, ה שגביהו בשם סוחר 101כלשהי. בתוצרת סוחר או למקד

.208 עמ׳ ״נישואין״ אברהם, לפסה״ג. 534 משנת הוא המסמך [;29] נספה 92
M.ראו פרטיים עסקים גם שניהלו המלך סוחרי על .207-206 ׳עמ ״כלכלה״, פוסטגייט, ראו 93

347-351 .Heltzer, UF 38 (2006), pp•
.21-19 ׳עמ ״צל״, ברינקמן, 94
״אגיבי״. אברהם, ראו הכלכלי השגשוג על ;336-335 ׳עמ בבל״, ״גולת ביקרמן, 95

CAD s.v. lisänu, p. 214a 96
בבל. בארץ הארמיים המרכזים כאחד ניפור על 26 ׳עמ ושם 22-19 ׳עמ ביפגר, קול, 97
.94 הע׳ ,22 ׳עמ גיפור, קול, 98
 גרא/ בר ״לנרשוש החותם על .27 עמ׳ ריאספורה, הנ״ל, יא; ׳עמ מקוררת, צדוק, [;25] נספח 99

 הלצה ראו ישראל, מממלכת גולה של לצאצא שייך שאולי לפסה׳׳נ, השישית המאה מן י״
.175-174 ׳עמ ״גולים״,

.28 ׳עמ ריאספורר, הנ״ל, ;305,185,44 ׳עמ פרה־הלביסטי, צדוק, [;31] נספח 100
.28 ׳עמ ריאספררה, צדוק, [;26] נספח 101
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 חלח בחבל קרקעות חכירת בעניין בתעודה 102לפסה״ם. 523)מסחרו לרגל לסיפר בא
(224 ,a s m  X I נזכר שומרון, מארץ ישראלים הובאו כאמור שאליו A-hi-ia-qa-a-mu 

 וככל מפרותיה, ולהנות חומר)הקטר(, 210 של בשטח בקרקע להשתמש הזכאי )אחיקש
 בעסקה ץךב משמש )מעשיה( Me-eh-sa-a ושמו אדם 103ישראלי. בסוחר מדובר הנראה

 מכר בשטר 104לפסה״נ(. 674 שנת ,SAA VI 233)נינוה בסביבת שבוצעה יין מכירת של
 105סמוך. במקום או מעלנת ביישוב תבן מוכרים אשרא ובנו שמעיה לפסה״נ, 665 משנת

 מכר שטר על־פי 106בתבואה. הסוחר אדוניחי נזכר לפסה״נ 660 משנת מנינוה במסמך
MBL, 50) בערך 623 משנת מנינוה  312=5A4 XIV בשם אדם il-ia-a-u )אליהו( 

 שלוש מוכר ״מנחמ״( כתוב הארמי )ובאפיגרף Mi-na-hi-mu בשם אדם 107שפחה. מוכר
Ilá-riba .(SAA V, 250) שפחות I של הבן A-sil-ia-u )היישוב מן )הציליהו/אציליהו 

 הקרובה בסביבתה או בנינוה נעשתה העסקה אתונות. רגלי לאספקת בחוזה קשור זנבי
 שיהוישמע לרמוז עשוי שוששראצר״ בת ״ליהוישמע החותם 108לפסה״נ. 626/5 בשנת
 חלקיו״ בר ״נחם החותם 109משלה. חותם לה היה ולכן כלשהם בעסקים או במסחר עסקה
 אפשר דומה באופן בסוחר. שמדובר וכנראה "0גולה, של לצאצא אביגד, לדעת שייך,

,״לפסה״נ(. 511 אגיבי)שנת בית עם הקשור בבל בעיר סוחר היה שנריהו
 אפשרות אין היו סוחרים ואם היו. סוחרים לעיל שנזכרו מי שכל ביטחון שאין ברור
 אפשר "2כסוחרים. לשם נקלעו או היגרו או כגולים למסופוטמיה הובאו אם לקבוע
 התערות של תקופה לאחר פנו, הגדולות לערים הופנו אשר הגולים מן שחלק לומר

 חלקם היה מה לדעת אין מספיק תיעוד בהעדר במסחר. לעיסוק לנסיבות, ובהתאם
 היה שהוא נראה הדעת ומשיקול המידע מכלל אבל במסחר, הישראלים/יהודאים של

113מזערי.

.31 עמ׳ ריאספרחז, צדוק, [;27] נספח 102
 שהוא אפשר נזכרת( לא וחביות)קרקע עבדים לבניו המוריש אחר אחיקם הרביעי. הפרק ראו 103

[.37] נספח סוחר.
.23-22 ׳עמ ריאספררה, צדוק, 104
.23 ׳עמ ריאספררה, צדוק, ״תבן״; ליפינסקי, [;23] נספח 105
בפיניקי. מדובר ״סוחרים״, ליפינסקי, לדעת ;23 ׳עמ ריאספורה, צדוק, [.4] נספח 106
 מכירת שכן דווקא בסוחר שמדובר הכרח שאין כמובן .24 ׳עמ ריאספוחז, צדוק, [,13] נספח 107

סוחר. הוא שהמוכר עדות אינה שפחה
.24 עמ׳ ריאספורה, צדוק, [.15] נספח 108
לפסה״נ. 540 לסביבות החותם את משייך 230 ׳עמ ״גולים״, אביגד, 109
.231-230 עמ׳ ״גולים״, אביגד, 110
.32 עמ׳ ריאספורה, צדוק, 111
 סוחרים על מרמז השני בישעיהו הים וחוף ״איים״ שהזכרת סבור 98-97 ׳עמ ״אתני״, כוסה, 112

ראשיות. דרכים ובצומתי הפיניקי בחוף יהודים
 נתגלו לפסה״נ השביעית המאה מן פרטיים ארכיונים .89-86 ׳עמ יהורים, צדוק, כך על ראו 113

V. Donbaz and S. Parpóla, Neo-Assyriam Legal Texts in Istanbul, ראו אשור. בעיר
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 תיאופורי רכיב יש שבשמותיהם אנשים (sïbu) עדים משמשים משפטיים במסמכים

ת SAA VI, 47) Mah-si-ia-a-u כמו יהויסטי, שנ ם הם כלל בדרך ".4לפסה״נ( 681 מ  מופיעי

ם. אינם שמותיהם, על־פי שהצדדים, בעסקות ם/יהודאי שראלי  שבכמה אפשר זאת עם י

או אחד מקרים ם) הודאי ממוצא הוא הצדדים( שני הצדדי שראלי/י  או אשורי שם שאימץ י

 שאינם מי שרק להניח סביר שכן (chattel slaves) עבדים אינם לוודאי קרוב אלה בבלי.

ם או גמורים עבדים סוחרים. היו העדים שמקצת אפשר "5עדים. לשמש רשאים היו קטיני

מיניהם ופקידים אמנים מלאכה, בעלי .3 שירות ל הממלכה ב

מביני דעת וידעי חכמה בכל ״ומשכילים  המלך בהיכל לעמד בהם כה ואשר מדע ו

ת׳ ולשון ספר וללמדם ( ״ ם די ש  אשר ב, נבוכדנאצר של בפיו המושם זה פסוק (.4 א, כ

 נוהג משקף ההלניסטית?(, )התקופה מאוחר שהוא אף־על־פי מיהודה, אוכלוסייה הגלה

תי, מסופוטמי ת מוכח שהדבר כפי אמי ת מתעודו  כ מל״ב )והשוו יותר קדומות מתקופו

ם 116(.18  מוכשרים משרתים קבלת בעניין המלך של הוראה על מדובר זה בכתוב אמנ

ש דוגמה בו לראות יש אבל המלכות, בחצר  לצורכי בגולים שמקורו אדם בכוח לשימו

 האימפריה של גידולה ומקצועותיהם. כישוריהם ולניצול והאימפריה הממלכה המלך,

ת בהפיכת קשור האשורית ת מדינו ת כבושות, לטריטוריות עצמאיו ת בידי המנוהלו  הפקידו

ל ומסועף גדול במנגנון צורך היה האשורית. הו לם הכבושות הארצות לני עי רח)  ומדי(, במז

ל ע ( פון צ ה באסיה אררט(, גבול ב בפחוות רק ולא וארץ־ישראל(. )סוריה ובמערב הקטנ

2001 Saarbrücker. המכונים ואנשים מצרים נזכרו ובהם עסקיים מסמכים אלו בארכיונים 
 רדנר שבאירן. הונדור היישוב מן אבותיהם( או >הם שמוצאם זרים הנראה ככל ״הונדוראים״,

 המצרים השמות ריבוי בגלל מצרי״ ״ארכיון על ואפילו זו בעיר מצריות משפחות על מדברת
.זו לסוגיה ראו הארכיונים. באחד ( ,J.N. Postgate, in: M. Dietrich and O. Loretz (eds 

.Vom Alten Orient Zum Alten Testament, Neukirchen-Vluyn 1995, pp. 403-406; K 
101-104 .Radner, MDOG 132 (2000), pp 26 הע׳ רביעי, פרק לעיל, וכן ספרות ושם. 

 המאה בהגליה)במרוצת לא ראשיתה זו מצרית קהילה (XVI עמ׳ )שם, ופרפולה דונבז לדעת
לפסה״ג ח במאה כבר מצרי מסחרי רובע בייסוד אלא ז(

(.140 עמ׳ פאוקאני)לעיל, שיוח׳ מתל והתעודה שבנספח בתעודות דוגמאות ראו 114
 הע׳ להלן, משאלי, ראו הנאו־אשוריות התעודות לפי העדים של טיבם על .210 הע׳ להלן, 115

218.
שראל המלכות״ בחצר משרתים לקבלת הוראות דניאל: עד ״ממארי פאול, ש׳ 116  כד ארךי

 K. Van derToom,ראו הלגנדרי הסיפור של המסופוטמי הרקע על :163-161 ׳עמ )תשנ״ח,
Scholars at the Oriental Court: The Figure of Daniel against its Mesopotamian“ 

[,83,1 .Background”, in: J.J. Collins and P. W. Flint, The Book o f Daniel [VTSup 
37-54 .Leiden 2001, pp. במסופוטמיה הגולה יהודי מידי הוא החיבור וךדר־טורן לדעת 
 במנהל זרים של השירות על קדומות. מסופוטמיות במסורות שהשתמשו ההלניסטית, בתקופה

.11 הע׳ לעיל, ראו הנאו־בבלי
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 (qïpàni) מפקחים להעמיד לנכון מצאו שהאשורים כפופות בממלכות גם אלא מדובר,
 וגולים, זרים גבוהות, במשרות ואפילו האימפריאלי, במנהל האשורים שילבו לכן "7עליהן.

"9הכשדית. באימפריה לומר, נראה כך הדין, הוא "8וכתוב. קרוא שידעו כאלה ובייחוד
 לפחות אדם בני 18ב־ מבחינים לפסה״ם 618ל־ 847 השנים האפונימי)בין בכרוניקון

 לדוגמה: 120שמיים־מערביים. ושמותיהם )אפונים( limu של התואר/התפקיד בעלי
H anànu )ותוארו לפסה״נ 701 לשנת אפונים הוא )חנן bel pahàti וכן( התואר saknu) 

 הנראה ככל )שהוא Ahi-iaqar 121ישראלי. בגולה שמדובר אפשרות מכלל להוציא ואין
 לפסה״נ 698 משנת עסקי מסמך לפי כירכוף )היום ארפחה העיר מושל הוא ארמי(

(123 ,S a -’-< a lti- ia -u  .(SAA VI בתעודה)משנת הנזכר אשור, העיר מן )שאלתיהח 
N שתוארו Paqaha 122.saknu בתפקיד שימש ?(631 D  679) saknu) אפונים שימש 

 במשרה המשמש בישראלי מדובר אכן אם ספק אבל ידועה(, אינה מדויקת ח)שנה במאה
la ,23ארמי. שהוא ואפשר לפסה״נ, ח במאה כבר כך כל רמה -d i-’-ia-a-u במסמך הנזכר 

 את נושא (BM 103956) שפחה מכירת בעניין לפסה״נ( 640 )או 637 משנת משפטי
124מסוים(. במגזר הבנייה על השלטון מטעם )מפקח rab pilkàni התואר

 ויועץ החותם שומר חכם, איש היה (Aba-Enlil-dari האשורי הארמי)ובשמו אחיקר
um)נבון m ânu) המשרת זר איש של התופעה 125אסרחדון. ושל סנחריב של המלוכה בחצר

.SAA II, pp. 24-27 צוד, מלך עם אסרחדון של החוזה למשל ראו 117
118 K. Radner: “It was established Assyrian practice to drain an annexed country of its 

specialists”, in: M. Luukko et al. (eds.), O f God(s), Trees, Kings and Scholars [Studia 
237 .Orientalia 106], Helsinki 2009, p; ,היידורן, ;228-225,163-160 עמ׳ מחקרים, תדמור 

 בחצר שונים מקצועות ובעלי גבוהים פקידים שהם גולים( דווקא זרים)לאו על ,110 עמ׳ ״סוסים״,
 האשורי האימפריאלי במנהל הארמית בשפה השימוש האשורית. האימפריה של ובמנהל המלוכה

 S. Parpóla, “Assyrian Royal Inscriptions ראו ארמית. יודעי הפקידים/סופרים מספר את הגדיל
and Neo-Assyrian Letters”, in: E M. Fales (ed.), Assyrian Royal Inscriptions: New

123 .Horizons, Roma 1981, p סנחריב, בימי כבר ואולי אסרחדון מימי (123 >עמ׳ פרפולה לדעת 
״ארמים״. גרלי, פפירוס(: או קלף הארמית)על בשפה התכתבו האשוריות בפרובינציות המושלים

 בבבל, המלוכה בחצרות שימשו שיהודים האפשרות על .138 הע׳ ולהלן, 11 הע׳ לעיל, ראו 119
 יהודה מלך שמבני נאמר 18 כ במל״ב .231-230 ׳עמ ״מגמה״, ויינפלד, ראו נבונאיד, בימי כמו

וחבריו. דניאל על זאת דרשו וחז״ל בבל מלך בהיכל סריסים ישמשו
.2 הע׳ ,391 ׳עמ ״מסופוטמיה״, צדוק, אצל הרשימה ראו 120
.391 ׳עמ ״מסופוטמיה״, צדוק, 121
״סוכן״. פוסטגייט, ראו האשורית באימפריה saknu ה על .24 ׳עמ ריאספגרח, צדוק, 122

123 A. Millard, The Eponyms o f the Assyrian Empire, 910-612 B C. [SAASII] Helsinki
112 .1994, p. ,בארמי. שמדובר להניח נוטה ,11 עמ׳ ריאספורח, צדוק

124 243-245 .M. Fales, Z/1 73 (1983), pp. 45 ׳עמ מיסרי, פוסטגייט, ראו התואר לפירוש, 
.23 עמ׳ ריאספורה, צדוק, ;486 עמ׳ ,2/1 פח־פרסמרפיח, בקר, ;228

״אחיקר״; גרינפלד, ראו ואסרחדון, סנחריב בחצר מכובד בתפקיד ארמי איש אחיקר, על 125
J.C. Greenfield, “The Wisdom of Ahiqar”, in: J. Day et al. (eds.), Studies in the 
Old Testament Wisdom [J.A. Emerton Vol.], 1995, pp. 43-52; CAH III/2, pp.
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 שרבים וטוביה( מרדכי דניאל, ביצירות)כמו מוטיב שימשה נכבד בתפקיד המלוכה בחצר
 ואופיינית ציון( שיבת לאחר )אמנם בגלות שנכתבו יצירות בהן רואים החוקרים מן

 איש שנעשה אסיר שעניינם בראשית, בספר יוסף סיפורי שגם אפשר גולה. למיעוט
 ״יהודית״ לדבר היודע שרבשקה השערה הוצעה 126״גלותית״. עריכה עברו מאוד, נכבד

 גבוהה במשרה הממלכה לשירות שנרתם גולה ישראלי היה (18 יח )מל״ב ארמית וגם
 עברית, בלשונות שליטתו בזכות למשרה מונה הוא כך, אכן אם 127)¿ף¿!^™(. מאוד

 שבטים בקרב וגם המערב בארצות גם מתורגמן לשמש לו שאפשרה ואכדית ארמית
 והמנהל שמיות־מערביות, שפות ידעו לא האשוריים הפקידים רוב שכן בבבל, ארמיים

128הנשלט. לשון ואת השליט לשון את היודעים רבים לסופרים נזקק האימפריאלי
 לשמש טבעיים מועמדים היו אכדית( שאינה שפה זרה״)דהיינו ״שפה שידעו גולים

 בני ללשון המלך צווי את תרגמו שהם לוודאי קרוב מ(.1ו/11£11וטמ111ו1) מתורגמנים
ק1;56ק1״1הסופרים) 129בעיקר. לארמית המקום, ^  מסמכים ובכתיבת בניסוח עסקו !(11״

 ספרותיים חיבורים בהעתקת מכירה(, וחוזי )שטרות ומשפטיים כלכליים מנהליים,
 או ציבוריים גופים בשירות ואם הממלכתי בשירות אם שונים, מתחומים ו״מדעיים״

 מוצאם בארץ כבר ארמית גם שידעו ישראלים/יהודאים גולים היו פרטיים. אנשים
לשמש אותם שהכשיר מה וכתוב, קרוא ידעו מהם גבוה ואחוז (26 יח מל״ב )השוו

 J. Strugnell, “Problems in אחיקר על המסורות התפתחות על ראו כן .132, 200, 341
,the Development of the AhiqarTale” £/XXVI, 1999, pp. 204-211; J. J. Collins 

66-67 .The Book o f Daniel, vol. I, [VTSupl. 133/1], pp. הע׳ שביעי, פרק גם ראו
178.

126 179 .S. Niditch- R. Doran, JBL 96 (1976) p; ,ברלין, ;223 ׳עמ ״דיאספורה״, הומפרי 
 ח-ז במאות האשורית בחברה והשלטת העילית שכבת על .12 א טוביה ;23-21 ׳עמ אסתר,

 S. Parpola, “The Neo-Assyriam Ruling ראו: שונים אתניים מיסודות מורכבת שהייתה
Class”, in: T. R. Kämmerer (ed.), Studies on Ritual and Society in the Ancient Near 

257-274 .East, Berlin-New York 2007, pp. שביעי. פרק גם ראו
שראל הנ״ל, אחיקר; על גם ושם 325-323 ׳עמ ז, נזק. צ.1א ״רבשקה״, תדמור ח׳ 127  כו, ארךי

.188 עמ׳ תשנ׳׳ט,
 האימפריה. ברחבי בסופרים מחסור הורגש מעטים נחלת הייתה וכתוב קרוא שידיעת מאחר 128

 הסופרים על .SAA XV, 17 ראו ארפחה. בחבל אשורי פקיד מאת ב סרגון אל במכתב לכך הדים
.3-2 ׳עמ ״אגיבי״, אברהם, ראו בבבל הסופרים ועל במתורגמנים

 בגלל .225 ׳עמ ההיסטרריה, תדמור, ראו מתרגם, במובן ״מפרש״ המונח את מסביר גריפלד י׳ 129
(.tupsar arma u)ארמים היו האימפריאלי בשרות הסופרים מן שרבים סביר הארמית תפוצת

 מלאכת את שידעו והבבלית האשורית האוכלוסייה מקרב סופרים היו .SAA VI, 127 למשל ראו
 R. Zadok, זה לעניין ראו ארמית(. )בעיקר אלפבית ובכתב )אכדית( היתדות בכתב הכתיבה

The Representation of Foreigners in Neo-and Late Babylonian Legal Documents“ 
Eight through Second B.C.E)”.,) :על .577-576 ׳עמ יהגחז, ליפשיץ־בלנקינסופ, בתוך 

M. luukko, SAAB 16 (2007), pp.. 227-249 ראו הארמון סופרי
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 יהודאים/ישראלים סופרים על עדויות יש ואכן 130הממלכתית. בפקידות מתורגמנים
 חבורה)״גילדה״( הם לציון שעלו הסופרת״ ״בני 131באכדית. משפטיות תעודות הכותבים

 בטקסט נזכר (Se-ma-a-id) שמעיה בשם )?(עברי סופר 132בגולה. יהודאים סופרים של
 מוצאים לפסה״נ, 486 בשנת בבבל שנחתם במסמך ,33בבל. העיר מן הנראה ככל בבלי,

 עזרא ועל bel temí;)134) פקיד/מזכיר גם והוא (sepiru) הסופר Ga-da-la-a-ma את
 הכוהן עזרא 135הפרסי. השלטון מטעם סמכות בעל גם ואולי מהיר״ ״סופר שהיה נאמר

 לפני כבר מנהלי בתפקיד שימש שהוא נראה אבל נוכרי, במקדש שירת לא והסופר
(.12-11 ז פרס)עז׳ שלטונות עם לו שהיו הקשרים את מסביר וזה לציון שעלה

 שהם ונראה 136וזמרות, זמרים לנינוה שלח שחזקיהו מסופר סנחריב של בכתובת
 שלושה נזכרים CTN III, 121 בלוח במקדשים. גם ואולי המלך בארמון שירתו

 שהוגלו הכוהנים אחד ,37מזון. קצבת המקבלים שומרון מארץ (kalû) מקוננים/כוהנים
 לציון העולים בין (.28-27 יז )מל״ב בבית־אל והתיישב לשומרון הוחזר שומרון מערי

 )שנים ב נבוכדנאצר בארמון שנמצאו בלוחות (.67 ז )נחמיה ומשוררות משוררים היו
138זמרים/משוררים. וגם ובניו יהויכין ובהם שונות מארצות גולים נזכרו לפסה״ם 570-595

 האשורי האימפריאלי במנהל ארמים וסופרים הארמית השפה על .12 עמ׳ ״ישראלים״, צדוק, 130
L.E. Pearce, R. 335-368 ראו A I42 [OLA 96], 2000, pp. 241-239 ׳עמ להלן, וראו.

 בעיר היהודאים ,52 עמ׳ ״אונומסטיקוך, צדוק של החישובים לפי .52-51 ׳עמ ״כורש״, זבדסקי, 131
 העיר מן במסמך השלמה סמך על בעיר. המתרגמים/סופרים מכלל כשליש היוו ה במאה סיפר
.32 ׳עמ ריאספורה, צדוק, זכריהו. של בנו יהודאי, סופר צדוק מזהה בבל,

132 114 .R. Zadok,/QÆ71 (1980) p. הם שביהודה נראה הנתינים בין נכללים שהם מאחר 
ה החיצון בעז׳ (. 58 ז נח׳ ;55 ב הכינוי)עז׳ על שמרו ובגולה המקדש בית ניהול במסגרת עסקו

לבן. מאב כלל בדרך עברה הסופר מלאכת כתב״. ״בני 30
133 A. Livingstone, Mystical and Mythological Explanatory Works o f Assyrian and 

(Babilonian Scholars, Winona Lake 2007, p. 259 (BM47463.
 ישב היכן ברור לא קלף. על אלפביתי בכתב הכותב סופר הוא sepïru .35 עמ׳ ריאספררה, צדוק, 134

 ראו (.scribe and chancellor הוא המקובל )התרגום המדויק תפקידו ומה )גדליהו( זה סופר
M. Stolper, “The Governor of Babylon and Across The River in 486 B.C.”,JNES 

283-305 .48 (1989,) pp. התואר tupsar lauda u ידוע. אינו
 עזריהו בן מתנעשתרה בשם ספרם״ ״רב נמצא בכתיון גם .47 ׳עמ ונחמיה״, עזרא ״ דמסקי, 135

 ירושלים בישראל, הממלכתי בבעהל סגניות הלצר, ומ׳ אבישור י׳ ראו ד. או ה המאה מן בכתובת
.130 הע׳ ולעיל באשור ארמיים סופרים על גם ושם 44 ׳עמ תשנ״ו,

 בשירות נשים נמנו (SAA VII, 24)נאו־אשורית מנהלית בתעודה .34 עמ׳ אנאליבז, לקנביל, 136
 צוריות חיתיות, )ארמיות, שונות מארצות (nargallutu, nuärtu) זמרות 61 ובתוכן הממלכה

 פרפולה (;10 הע׳ ,223 ׳עמ ״ג׳זירה״, נכונה)צדוק, אינה כנראה ״דאר״)העיר( הקריאה ועוד(.
סנחריב. לארמון נלקחו חזקיהו המלך שמבנות אפשר .260 עמ׳ (,126 הע׳ )לעיל,

137 30 .M. Fales, SAAB 4 (1990), pp. 23-34 esp. p; ,״סרגון הנ״ל, ;221 ׳עמ ״הגליות״, ינגר 
 אצל דוגמה ראו באשור. למצוא אפשר פולחני תפקיד עם אשורים שאינם אנשים .298 עמ׳ ב״,

.66-65 עמ׳ ״ישראלים״, ינגר, ;392 ׳עמ ״מסופוטמיה״, צדוק,
זמרים מירושלים הגלה סנחריב .CAD s.v. baktu, p. 35 ANET, p. 308 ״יהויכיך; וייתר, 138
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 בגוזן)השנה אולי אסרהדון, בימי האשורית האימפריה בשירות היה (Né-ñ-ia-u)נריהו
 פלטיהו לידו ועזר חשבונות/הכנסות( )מנהל rab nikkassi בתפקיד ידועה(, אינה

39(.ABL 633+) (Pal- tí-ia-u)' עבדים שלושה למכירת בנוגע לפסה״נ 709 משנת במסמך 
(234 SAA VI/1,34 -  ADD) נזכר Pa-qa-ha נדביהו ושמו אחר עד עם יחד כעד-(Na 

xad-bi-ia-a-ú התואר את נושא זה פקח rab álani שם באותו אחר פקיד 140כפר(. )מנהל 
 של סוסים( )מגדל murabbánu הוא )שמע( w.Sa-ma-’a sa mahazáni התואר את נושא
N 2629) אנשים של מקוטעת ברשימה נזכר -^-/£׳142העצר. יורש D) שמדובר ואפשר 

 הוא (Ma-la-ku- ’-a-ma)מלכיהו 143האימפריאלי. האשורי למנהל הקשורה בקבוצה
 532 משנת בתעודה 144נריגליסה. הנאו־בבלי)ימי הממלכתי במנהל פקיד של שליחו

 או לסיפר הסמוך (Ál-sa-)Nasar הנקרא ממקום כורש( למלכות שביעית לפסה״נ)שנה
 להניח יש (.dakü)המסים״ ״גובה ותוארו ברכיהו בן עבדיהו בשם אדם נזכר לבורסיף

145מרש. בידי בבל כיבוש לפני כבר הכספים למנהל הקשור בתפקיד שימש שהוא
 ובמתכות לבנייה מובחרים בעצים בעיקר גלם, בחומרי מאוד ענייה מסופוטמיה

 קדומות, מתקופות כבר מסופוטמיה, מלכי וצבאי. אזרחי לשימוש כלים לייצור למיניהן
 סוריה בצפון האמנוס)אנצאריה( בהרי מובחרים עצים לכרות כדי למערב למסעות יצאו
 147ועוד(. זהב כסף, )ברונזה, מתכות של רב ושלל כבד מס לקחת וכדי ,46הלבנון, ובהר

 ובייחוד מלאכה, לבעלי כאמור זקוקות היו הבבלית והאימפריה האשורית האימפריה
ולייצור גדולים בממדים בנייה מפעלי לביצוע טכנולוגיות יכולות עם ומתכת עץ לחרשי

 האימפריאלית באדמיניסטרציה פקידים המשמשים יהודאים לגולים רמיזה 7 לט ביש׳ וזמרות.
 בלוחות הנזכרים ומלידיה( ממדי מאשקלון, >כמו הזרים המקצוע מבעלי שחלק אפשר הבבלית.
פליטים. או מהגרים אלא גולים/שבויים היו לא נבוכדנאצר של הארמון במתחם שנמצאו

 68- ׳עמ שובזח־ן, בקינג, .125-118 ׳עמ נואה, הנ״ל, ;146-142 ׳עמ ״מכתבים״, פאלס, [.21] נספח 139
 הוא פנים צד הצדדים. של היפוך יש Harper, ABL אצל .44-43 עמ׳ ״שומרונים״, אפעל, ;67
ולהפך. אחור צד

SAA V, 40,41 בתעודות גם וכך [10] נספח 140 I; ,206 ׳עמ ״גולים״, עודד.
141 41 ,40 ,37 ,SAA VI.

ב־ שומרונים בקבוצת הנזכר Sa-ma-a׳b זהה שהוא אפשר 41 ׳עמ ״מרכבות״, דאלי, לדעת 142
99 ,C T N III, רשימה. באותה משומרון החיילים לקבוצת בקשר להלן וראו

.36 עמ׳ יהרריס, צדוק, [.18] נספח 143
.28 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 144
 ובהן (TAYN תעודות)אוסף נחתמו זה ביישוב .28-27 עמ׳ ״לוחות״, ג׳והנס־למייר, [.35] נספח 145

 בשם אדם ,403 עמ׳ ״יהודאים״, פירס, לפי ישראלי/יהודאי. תיאופורי רכיב עם שמות נזכרו
Yamu [I]zri בתפקיד שימש deku כמבוזי/כמביזס(. מלכות )בימי

 האשורית״, האימפריה הקמת לפני הפיניקי לחוף מסופוטמיה מלכי של ״מסעותיהם מלמט, א׳ 146
.93-76 עמ׳ תשכ״ה, ירושלים הגליל, שלגלילרהוף מערבר בתוך.־

 פרק בעיקר תשל״ז, ירושלים ראשרן, בית ביבזי הבזקרא ארצות בין כלכלה קשרי אילת, מ׳ 147
ראשון.
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 כאלה מלאכה בעלי ,48מלחמה. וספינות מסחר ספינות מצור, מכונות ובהם נשק, כלי
 הרשות של ומסורת טכנולוגי ידע בעלות מארצות לגייס והבבלים האשורים יכולים

 ההגליה בקיליקיה. ברזל וחרשי בפיניקיה מצויים היו עץ חרשי למשל, ,49ומתכת. עץ
 ולממש לנסות המלכים יכלו כך רק מתאים. אדם כוח להשגת חשוב אמצעי אפוא הייתה

 העסיק ב סרגון הארץ״. כנפות ב״ארבע ולשלוט המלכים״ ״מלך להיות שאיפתם את
 דור־ הבירה בבניית [(LÚ. Sa-mi]r-i-na-a-a משומרון מלאכה ובעלי קדרים נגרים,
 בכשדים מלחמתו לצורך בסביבתה. או בעיר גרו שהם ונראה (,SAA XV, 280)שרוכין

 ובהם המערב מן מקצוע בעלי בעזרת ספינות של צי בנינוה סנחריב בנה ובעילמים
 ,50הפרסי. המפרץ עד והגיע פיניקים מלחים בעזרת דרומה הספינות את והשיט פיניקים,

 דרכים, חומות, ארמונות, מים, גדולים)תעלות בנייה מפעלי ולביצוע נינוה העיר בבניין
,5,שונות. מארצות רבים בגולים סנחריב נעזר ועוד( פארקים
 ״רב כלומר ,itinnu שתוארו )פקח( Pa-qa-ha נזכר ב סרגון מימי המכתבים באחד
 בחפירת הממלכה בשירות העובדים פועלים 100 של קבוצה על ממונה והוא בנאים״,

 סרגון של החדשה לבירה מים לאספקת תעלה בחפירת שמדובר נראה (.SAA 1,65)תעלה
 מים לאספקת מים ואמות מים תעלות ובהם בנייה, מפעלי אחר להוט שהיה סנחריב ב.

 תעלות)״מסגרים״?, לחפירת מומחים מיהודה בשבי לקח ודאי אחרות, ולערים לנינוה
 שעשה הניקבה דבר ממנו נסתר לא שכן הללו, בפרויקטים בהם להיעזר כדי להלן( ראו

 אשור. מלך של העונשין מסע לקראת לירושלים המים אספקת את להבטיח כדי חזקיהו
 מתפאר סנחריב ,52הממלכה. בשירות היו רבים ברזל וחרשי בפיקוח היה באשור הברזל

 ולשם מברונזה, גדולים גופים ביציקת ובייחוד מתכת, בעבודות שלו הטכנולוגית ביכולת
 התופעה בולטת בבל בארץ ,55גולים. מקצתם כנועות, מארצות מתכת לחרשי נזקק כך

 עליה שנאמר ,54בניפור, ובעיקר אחרות, ומתכות ברזל חרשות מתפתחת ז המאה שמן
 בניפור הושבו מתכת במלאכת המומחים גולים שונות. מארצות עמים בה שיושבים
היו כסף זיקוק בעבודת המומחים חרשים גם הממלכה. בשירות במלאכתם והמשיכו

 ״סוחרים״, רדנר, ;275-274 ׳עמ ״חברה״, דנדמאייב, ראו במסופוטמיה מתכת בחרשי הצורך על 148
הממלכה. בשירות היו (nappáhu)שחרשים המציינת 125 עמ׳

 המחסור על ושם 56-55 ׳עמ ״דור־שרוכיך, פרפולה, ;104-99 ,60-54 ׳עמ הגליות, עודד, 149
עץ. חרשי לו לספק אשור מלך של הדרישה ועל בבנאים

A.K. Grayson, CAHUl/2, p. 107 150 
־1121 עמ׳ פרוסופוגרפיה, בקר, בתוך:  ,E. Fr ahm, ראו סנחריב של הרבים הבנייה מפעלי על 151

.1123
עמ ביפרר, קול, 152, 66-65.

H. Tadmor, in: L. Milano et al. (eds.), Landscapes, ;109 ,104 ,153 ,עמ אב^ליס, לקנביל
[RAI XLIV], 1997, p. 61 

McG. Gibson, Nippur under Assyrian Domination [ The Oriental Institute 1981- 154 
1982, Annual Report], Chicago 1982, p. 43; J.A. Brinkman, CAHWMl, p. 21



חמישי פרק180

 בחרשי צורך והיה כסף במתכת היה המלכים שגבו המסים מן ניכר חלק שכן חיוניים,
 של קבועים תקנים על־פי מחדש וליציקה זיקוק לשם הללו המשלוחים את שיתיכו כסף

155ומשקל. איכות
 של מאוד גדול למספר ב נבוכדנאצר נזקק בבל בעיר האדירים הבנייה למפעלי

 החרש ״כל את הגלה שהוא נאמר נבוכדנאצר על סבל. עבודת עושי ושל מלאכה בעלי
 עץ, לעבודות מומחה מלאכה בעל הוא ״חרש״ (.2 כט יר ;16,14 כד והמסגר״)מל״ב

ד ;13 יג שמ״א ;28 כה >שמ׳ ואבן מתכת  סוג )א( שונים: פירושים יש ל״מסגר״ (.3 י י
 )השוו כלא בית )ב( סגור״(; ״זהב )השוו זהב בעבודות מומחה אולי מתכת, חרש של

 של לשוער זה במקרה והכוונה (8 קמב תה׳ ;22 כד ;7 מב יש׳ אסיר״, ממסגר ״להוציא
 תעלה חפיר, כמו מצור מתקני בבניית למומחים והכוונה ״מסגרת״ מלשון )ג( כלא; בית

 במל״ב מכונים שהם וכפי הצבאי, המערך מן חלק בהם לראות מתאים זה במקרה ודייק.
,56מלחמה״. ״עושי 16 כד

 קיבלו ניכר חלק הממלכה. אוצר על נסמכו ממלכתיים במפעלים ששולבו האומנים
 עבדים. של במעמד היו לא והם הממלכה, בשירות הם עוד כל ממנה להתפרנס אדמה

 מאוצר מזון מנות קיבל ב, נבוכדנאצר מארכיון הלוחות באחד הנזכר הגנן, שלמיהו
 לביצוע מקצועי ובלתי מקצועי אדם לכוח נזקקו המקדש בערי המקדשים גם ,57המלכות.
 קטן שמספר להניח אמנם אפשר ,58הרבים. ובנכסיו המקדש בתחום השונות העבודות

 של במעמד ובמקדשים בארמון הוחזקו מלאכה בעלי שהיו המלחמה משבויי מאוד
 הממלכה של הייצור במערכות חשוב גורם כאמור הייתה לא עבדים עבודת אבל עבדים,

,59חופשים. ופועלים מקצוע בעלי של עבודה על בעיקר הסתמכו ואלה והמקדשים,
 שעסקו יהודים של גדול ריכוז על מעידות מורשו בית של הארכיון מן התעודות

 אם גולים, צאצאי לוודאי קרוב הם אלו יהודים ,60ובסביבותיה. בניפור שונות במלאכות
גולים של קבוצות ,6,הנאו־בבלית. האימפריה מזמן ואם האשורית האימפריה מעידן

עמ׳ ״חברה״, דנדמאייב, 155 275-274.  
Hoftijzer-Jongelung, ;(135 156 הע׳ )לעיל הלצר, ׳ומ אבישור י׳ ראו השונים לפירושים  
D.J. Wi s eman, ראו נבוכדנאצר של הבנייה מפעלי על  .DSSI, II, s.v. .msgr(h), p. 663

Nebuchadnezzar and Babylon. Oxford 1983, pp. 51-80
.935 עמ׳ ״יהויכין״, ויתר, 157
 אדמות קבלת תמורת הנאו־בבלית בתקופה המקדש עבור העובדים שונים מקצועות בעלי על 158

J. MacGinnis, JAO. 63-67 דאו והקצבות S120 (2000), pp.
 נמסרו השבויים מן שחלק מציין ,35 ׳עמ ״מקצועות״, פאלס, ;653-652 ׳עמ עברות, דנדמאייב, 159

ולמשרתים. לפועלים מקצוע, לבעלי שנזקקו למקדשים
 הפרסום יהודית. אינה מורשו בית משפחת .12-6 עמ׳ ״ניפור״, קוגאן, ;34 עמ׳ יהודים, צדוק, 160

בבבל. יהודה גולי של עיסוקיהם על מידע יוסיף TAYN אוסף של
״שכיר״. דנדמאייב, ראו החברתי ומעמדם הבבלית באימפריה מלאכה בבעלי הצורך על 161
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 לציין יש 162לעיל. שהוזכרו הסופרת״ ״בני דוגמת המקצועי־חברתי, ייחודם על שמרו
 החברתי־ מצבה המשפטי, מעמדה מבחינת גולה משפחה של גורלה אחר לעקוב שקשה
 בעלי רוב 163משפחה. אותה על זמן ולאורך רצופות ידיעות אין שכן ומקצועה כלכלי

 הממלכה שכן עצמאים, של במעמד הנראה ככל היו הנאו־בבלית בתקופה המלאכה
,64למיניהם. הייצור ענפי את כמונופול בידה החזיקה לא הבבלית

שי .4 צבא אנ

 )חיילים מולדתם בארץ כחיילים ששירתו אלו ובעיקר שנכבשו, מארצות רבים גולים
 חיילים ולסיפוח שכירים לחיילים זקוקה אימפריה 165האימפריה. לצבא סופחו מקצועיים(,

 כל 166כבושות. ומארצות מנשה( בימי יהודה מצבא )כמו כפופים מלכים של מצבאות
 למלא הכרח היה ולכן ובמרכבותיה בפרשיה האימפריה, חיילי במספר מקצצת מערכה

 זרים בחיילים שימוש על 167האיורי)איקונוגרפי(, בחומר גם רבות, ידיעות יש השורות. את
 ניכרים הזרים זה בחומר הנאו־בבלית. באימפריה והן האשורית באימפריה הן גולים, ובהם

בימי החל במיוחד גדל האשורי הצבא וההגנה. ההתקפה ובנשק בתסרוקת בלבוש, בקובע,

 (,1999)מיארופ ראו בערים מקצועיות חבורות על .hatru המושג קשור אלו מקצועיות לקבוצות 162
.143-141 ׳עמ ,2 הע׳ לעיל,

 למקצוע מוגבל ומומחיותן עיסוקן שלמות ומשפחות לבן, מאב עובר המקצוע רבים במקרים 163
 וכן משפחה, = qinnu המונח על (39 >עמ׳ ושם 37-36 עמ' ״מקצועות״, פאלס, ראו מסוים.

״גילדה״.
״הפרטה״. דנדמאייב, כך 164
 .“eli kis ir/ummánáte(ja) sarrütja uraddi” הוא שבויים חיילים לגיוס האופייני הביטוי 165

 ו/או כבושות מארצות גולים ובתוכם רבים לא־אשוריים מיסודות המורכב אשור צבא על
,164-163 עמ׳ מחקרים, תדמור, ;54-48 ׳עמ הגליות, עודד, אצל ביבליוגרפיה ראו צאצאיהם

 R. Jas, BiOr. 43 (1986), 149-153; D. Nadal,¡ ;110-106 ׳עמ ״סוסים״, היידורן, ;226
The Representation of Foreign Soldiers and their Employment in the Assyrian“ 

Army” :הצבא מבנה על .166 הע׳ ולהלן, ספרות ושם 232-222 עמ׳ אתבי, וךסולדט, בתוך 
T. Dezsó, SAAB 15 (2006), pp.. 94-104 ראו האיורי החומר ולאור האשורי

 הפרסית הכשדית, האשורית, באימפריות גולים, בחלקם שונות, מארצות בחיילים שימוש על 166
 וחיל פרשים השונים)מרכבות, ובחילות ההלניסטיות והממלכות הגדול אלכסנדר של ובצבאות

הגליות, עודד, ;105-104 ׳עמ ״מלחמה״, אפעל, ״צבא״; מניתיוס, ראו השונים( סוגיו על רגלי
 פוסטגייט, ;164-163 ׳עמ ״גולה״, פרויס, צבא; מלברן־לבאט, ;109-105,67-62,54-48 עמ׳

T.C. Mitchell, CAH m. 378-379 ראו מנשה על ״עירוב״. /2 pp. ביב היהודי החיל על 
,191-189 ׳עמ א, אפיון, נגר כשר, א׳ ראו ויון פרס בצבא יהודים על ״יהודים״. פורטן, גם ראו
204.

 M.T. Larsen, Power and Propaganda, [Mesopotamia בתוך: הנ״ל, :108 ׳עמ ״חצר״, ריד, 167
329-343 .7,] Copenhagen 1979, pp
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 168כבושות. או כנועות ממדינות צבא אנשי בסיפוח רבה במידה מקורו זה וגידול ב, סרגון
 במסופוטמיה אדמיניסטרטיביים במרכזים גולים חיילים להושיב אשור מדיניות לנוכח

 דרכים ולאורך והחבור, הפרת עמקי ובהם גבול, באזורי ובמצודות במבצרים ובפרובינציות,
 ב נבוכדנאצר בצבא גם מישראל. לגולים בנוגע גם כך נהגו שהם להניח סביר 169ראשיות,

 ומארץ מאכד אנשים לצבאו גייס הוא לתימא שלמסע אומר נבונאיד 170זרים. חיילים שירתו
 ארמי בטקסט 171שבבבל. יהודה מגולי חיילים גם בצבאו שנכללו הסברה והועלתה חת

4 242),נבונאיד ״תפילת המכונה מקומראן Q) את שריפא גלותא" ״מן יהודי על מסופר 
 הבסיס את היוו בבבל יהודה מגולי שחיילים משערים ד(. ;25 ב ת׳ בתימא)והשוו נבונאיד

 בדבר לסה״נ ז המאה מן הידיעה מצטרפת זה לעניין ערב. האי בחצי היהודים להתיישבות
 ה )מאה הפרסית בתקופה הברורות העדויות לנוכח ,72ערב. האי בחצי יהודיים יישובים

 ״חילא מצרים, בדרום אשר ביב)אלפנטינה( יהודים אנשים של צבאי שירות על לפסה״נ(
 שהחיל הסבורים חוקרים יש ובבבל. באשור גם כאלה היו שלא להניח סיבה אין יהודיא״,

 שמנשה אשוריות בכתובות הידיעה על מסתמכים והם מנשה בימי ראשיתו ביב היהודי
 173לפסה״ג 667 בשנת למצרים אשורבניפל של במסעו להשתתף חיילים שלח

 בחיילי (kisir sarrüti) הממלכה צבא של השורות את מילאו האשורים כאמור,
 המופיעים הרבים השמיים־המערביים השמות הם לכך העדויות בין 174שנכבשה. הממלכה

הנראה ככל מנמרוד/כלח, ברשימה 175ומפקדים. מכתבים כמו צבא, בענייני בטקסטים

אשור. לצבא שבויים/גולים של גיוס על גם ושם 53-52 ׳עמ ״הכנות״, פאלס, 168
 ובמבצרים, גבול במצודות הגולים, מקרב שגויסו כאלו בתוכם חיילים, הצבת של המדיניות על 169

NL על ושם 77-68 עמ׳ ״ביצור", פרקר, .74-69 עמ׳ ״אשורים״, קונה, ״חבור״; ליבראני, ראו
מחדש. שפורסם 67

.262 עמ׳ ״חברה״, דנדמאייב, 170
171 35-92 .C.J. Gadd, “The Harran Inscriptions of Nabunidos” An. St. 8 (1958), pp

85 .esp. p. 172 הע׳ ולהלן, ,166 הע׳ לעיל, וראו.
172 31-32 .D.N. Freedman, “The Prayer of Nabunaid” BASOR 145 (1957), pp; ,סמית 

 שכן מיהודה, גולים ובהם בבלים, שאינם תושבים גייס נבונאיד גד, לדעת .28 עמ׳ ״הערכה״,
 למקורות הפנייה ראו סין. פולחן את העדפתו בגלל הבבלים לבין נבונאיד בין מתיחות שררה

.172 הע׳ שביעי, פרק ולהלן ;96 עמ׳ גלות, אלברטץ, ;426-425 ׳עמ ״גולה״, מיטשל, אצל
173 294 .ANET, p. ״אלפנטינה״. פורטן, ספרות; ושם 439-437 טורים ג. מק צ.1א ״יב״, בן־חיים, ז׳

.161,113,60 ׳עמ צבא, מלברךלבאט, ;211 ׳עמ ״כלכלה״, פוסטגייט, 174
 מימי כאלה ברשימות השמות שבדיקת מציין פאלס .104 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, זה לעניין ראו 175

 דהיינו שמיים־מערביים, שמות נשאו סרגון של הצבא מן חמישית שלפחות מעלה ב סרגון
 השמיים־ השמות אחוז אסרחדון, מימי יותר, מאוחר רק אשוריים. שאינם בחיילים מדובר

 8 ׳עמ ״דרמה״, ברינקמן, .106 ׳עמ שם, חברתיות־תרבותיות. מסיבות וזאת יורד מערביים
 הם הצבא מאנשי 22% ב סרגון שבימי מעלה צבא אנשי ברשימות השמות של שניתוח מציין
 הרב־אתנית החברה על גם ושם .17%כ־ אסרחדון בימי ואילו שמיים־מערביים, שמות בעלי
 ההגליות היקף לפיהם המלכותיות בכתובות הנתונים עם מלאה בהתאמה זאת אשור. בארץ

.184 הע׳ ולהלן, 21 עמ׳ הגליות, עודד, ראו אסרחדון. מימי והלך קטן
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 רגלי( וחיל פרשים )רכבים, חיילים במאות מדובר ,ND 2619 וסימנה ב, סרגון מימי
 זרים חיילים מאות על דווח (SAA V, 215) ב סרגון אל במכתב 176שונות. מארצות

 מעילם קשתים כמו אשור, בצבא זרים 177מזמוא. בפרובינציה אשור בצבא המשרתים
 חיילים 178שמש״. לאל ״שאלות בשם הידועות בתעודות גם מופיעים אשורבניפל, בצבא

 בנה/שיקם השני במסעו áSAA I, 155) ארבלה שליד Luqase בעיר הוצבו פלשתים
 הכרחית הייתה פרשים ובחיל מרכבות בחיל עליונות 179גולים. בו ויישב מבצר סנחריב
 הצבאות מקרב ופרשים מרכבות האשורים סיפחו ולכן הקרב בשדה להצלחה ומכרעת

 מספר היה ג שלמנאסר של מכורח המונולית שבכתובת הנתונים לפי 180המובסים.
 המגמה מובנת ולכן ג שלמנאסר של מזה בהרבה גדול הברית בעלי של המרכבות

 פלש ג פלאסר כשתגלת שלה. המרכבות צבא את להגדיל האשורית האימפריה של
 מרכבות בחיילי השתמש הוא לפסה״נ( 731 )שנת זר מוכין נגד בפעילותו בבל לדרום

181ארמים.
 puhur)תושביה״ ״כל את עמרי״ בית מ״ארץ הגלה שהוא טוען ג פלאסר תגלת
nisésu) 182)העזר״ ״צבא זה ובכלל אשור לארץ(.tillütu/tillätu עם ב, סרגון לדברי 
 ידיעות לאור narkabâm.)183)רכב (50 )נ״א 200 המלכותי לצבא צירף הוא שומרון כיבוש

 במרכבות שמדובר להניח יש להלן(, )ראו אשור בצבא שירתו משומרון רכב שאנשי
את המתארים האנאלים של המהדורות באחת סנחריב. בימי גם כך רוכביהם. על ובסוסים

176 38 .B. Parker, Iraq 23 (1961), p. משנת ג)אולי פ. ת. מימי היא התעודה קפלן, י׳ לדעת 
 רגלי וחיל פרשים מרכבות, סיפוח על .135-152 ׳עמ ארצררת, כוגן־קאהן, ראו לפסה״נ(. 731

R. Mattila, The Kings Magnates אצל המקורות ראו אשור לצבא מגן( ונושאי )קשתים
151 .5Æ45XI], Helsinki 2000, p.] ראו האשורי הצבא של וההרכב המבנה על.J.N 

89-108 .Postgate, “The Assyrian Army in Zamua”, Iraq 62 (2000), pp הפניה ושם 
קודמת. לספרות

M. Fales, SAAB IV. 23-34 גם זו לתעודה ראו 177 /l(1990), pp. אזור מאותו זרים חיילים 
.SAA XV, 166ב־ גם נזכרים

178 139-147 .I. Star, SAA IV, 280:7-8, and nos במבוא. שם, וכן
.27 ׳עמ אנאליבז, לקנביל, 179

180 61-68.D. Noble, “Assyrian Chariotary and Cavalry” SAAB4 (1990), pp נובל, לדעת 
 על ״סוסים״, היידורן, ראו כן פרשים. לטובת במרכבות בשימוש ירידה חלה סנחריב מימי

מכוש. ורכבים סוסים
שבויים. משם ונלקחו לפסה״נ 732 בשנת נכבשה דמשק .27-26 ׳עמ ביפור, קול, 181
 irsû tilläti הקריאה על ושם 141-140 ׳עמ ג., פ. ת. תדמור, של והתרגום ההשלמה, על־פי 182

 גלאגר, ;295-294 עמ׳ ב״, ״סרגון ינגר, גם ראו זה לעניין .41 שר 3 טור סנחריב של באנאלים
E. Frahm, Einleitung in die Sanherib- Inschriften [AfO Beiheft 26], p. ;140 ׳עמ סבחריב,

54:55
 בנוגע .36-34 ׳עמ ״מרכבות״, דאלי, ראו קודמים, למחקרים והפניה דיון השונים, הנוסחים על 183

רכב, 50ו־ פרשים 200 לגרוס יש שומרון לגבי גם ואולי פרשים. 200ו־ רכב 50 נאמר לכרכמיש
בשבלונה. שמדובר נניח אם



חמישי פרק184

-היהודאי חזקיהו ובהם המערב מלכי נגד שלו השלישי המסע (Ha-za-qi-a/ia-ú Ia-ú 
184,(da-a-a של המדיניות לנוכח מגנים. 10,000ו־ קשתות 10,000 שלל שלקח מציין הוא 

 נראה סנחריב בידי מיהודה אוכלוסייה של וההגליה האשורי לצבא כנועים צבאות סיפוח
 אשור בצבא (mähisu)קשת הוא Ahi-ia-u חזקיה. מצבא חיילים גם לצבאו סיפח שהוא

 “The Horse Lists” המפרסמים בפי המכונות ברשימות Sm.)185 1518) בנינוה המוצב
(9 8 -1 1 8 ,85 .C T N  III, nos) על יחידות ב סרגון של והפרשים הרכב בחיל נזכרות 

 שומרונים האתני/גיאוגרפי)כשדים, המוצא על־פי מצוינות היחידות מקצת מפקדיהן.
 707 בשנת לדור־שרוכין מכלח הבירה להעברת שקדם בזמן שמדובר נראה 186ועוד(.

 המונח מופיע הרשימות באחת שמי־מערבי. מטיפוס הם השמות מכלל כרבע לפסה״נ.
saglûte 187, 101; 102)״גולים״ כלומר<. C T N  III שסימנו החלק מעניין לענייננו E 

C, 99 ברשימה T N  III שמות הגדול לרובם חיילים, 13 נמנים זה בחלק (.169 >עמ׳ 
 בראש שמופיע כפי שלהם והתואר (,108 שמספרה ברשימה גם )וכך שמיים־מערביים

 ותוארו אכדי שם בעל מפקד עומד בראשם יחידות. ־־מפקדיrab urâte הוא הרשימה
sukkallu. ״״שומרונים מוגדרים היחידה אנשי(Sa-mir-ni.) באנשי הנראה ככל מדובר 

 אל שונות מארצות בגולים ולא אשור אל משומרון ובגולים 188בפרשים, ולא מרכבה
 שסיפח שומרון מצבא מרכבות בדבר סרגון של לעדותו מלאה בהתאמה וזאת שומרון,

 יהויסטי, תיאופורי רכיב עם שמות יש זו ברשימה מהאנשים לשניים 189אשור. לצבא
Ia-u-ga-a (,15 יג ׳במ גאואל, והשוו )יוגאה Ahi-i-ú .)נמנה קבוצה באותה 190)אחיו 

נדביהו בשם אדם 191משומרון. גולה כנראה הוא וגם )שמע( Sa-ma-a בשם חייל גם

 ״סרגון ינגר, ראה השונות והדעות זה לעניין .54*5עמ׳ ,182 הע׳ לעיל פרהם, ראסאם; מנסרת 184
.23 הע׳ ,294 ׳עמ ב״,

.25 עט׳ דיאספורה, צדוק, ;Ahi-Iâu ערך 63 עמ׳ 1/1 פרוסופוגרפיה רדנר, לפסה״נ. ז מאה 185
 כן הראשוני. לפרסום הפניה ושם ״מרכבות״, דאלי, ראו ופוסטגייט. דאלי ע״י פורסמו הרשימות 186

.21-20 עמ׳ דיאספורה, צדוק, ;77-75 ׳עמ בקינג,שובזחץ, ;42-32 ׳עמ ״שומרונים״, אפעל, ראו
.165 הע׳ לעיל, ,Dezsö ראו ובטרמינולוגיה אלו ברשימות מפורט דיון

 על מפקדים הם rab saglûti, musarkisu sa saglûti התואר את הנושאים האנשים דאלי לדעת 187
.121 עמ׳ ,165 הע׳ לעיל, ,Dezsö ;37 ׳עמ ״מרכבות״, דאלי, גולים. חיילים קבוצות

 צדוק, ראו בפרשים, שמדובר להניח נוטה צדוק לעיל. הערה ראו ואחרים, דאלי כך [.16] נספח 188
.10 עמ׳ ״ישראלים״,

 היא דאלי, שמציינת כפי לכך, סיוע .30 הע׳ 104 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, ״מרכבות״; דאלי, 189
 שמות של רשימה ובו מכלח האוסטרקון גם נמצא מבנים של קומפלקס שבאותו בעובדה

.91 ׳עמ לעיל שמיים־מערביים,
 ׳עמ פחז־הלניסטי, צדוק, ;210 ׳עמ ״שמות״, ינגר, ראו .Ahi-ia-ú וצ״ל כתיב כשגיאת נראה 190

 הנזכר אחיה עם זהה זה שאחיה האפשרות את מעלה צדוק .726 ׳עמ ״הערות״, הנ״ל .462,409
(.118,113)קבוצה מאותה ברשימות

 ולדעתה (rab uräti, TFS 99:1) גבוה מרכבות מפקד הוא שמעיה( של )קיצור שמע דאלי, לדעת 191
B)מבלאואט בתעודה הנזכר רבים, נכסים בעל ,Sama^ זהה הוא T  בתעודות וכן 710 משנת (101

ושם 276-275 עמ׳ יומיום״, ״חיי ינגר, גם ראו זה לעניין .48-47,41-40,32 ׳עמ שם, נוספות. עסקיות
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(Na-ad-bi-ia-a-ü) ע פי מו ם שלשה של מכר בשטר כעד ה ת עבדי שנ  לפסה״ב 709 מ

(34 ,1/ SAA VI) שא  192״רכב״(. או במרכבה״ )״נוהג mukil appâte התואר את נו

ל עמדה דאלי ם׳ ת של שהצבא כך ע שראל ממלכ שען י ל בעיקר נ ל ע ת חי  כפי המרכבו

שר ד שאפ מו אסר של מכתובת לל ת ג שלמנ  )ולא אחאב של מרכבות 2,000 בה שנזכרו

ם כפי 200 עי ם שמצי ת קרקר בקרב חלק שלקחו בכתובת( החקוק את לתקן אחדי שנ  ב

ת בכתובת גם לפסה״ג. 854/3 תל הארמי מה בקשר ופרשים רכב נזכרו דן מ מלח  בין ל

דה(. דמשק הו שראל)וי שי של לשירות הדים 193לי  של והפרשים הרכב בצבא שומרון אנ

ם אשור שמעי אה מדברי נ קאל של הנבו חז ל מדובר שם ,6-5 כג י  אהלה = שומרון ע

שוו שבחוריה ה ם״) בי רו ק qurubtu ״  /sa qurbatu = ,אשור, אל פקיד( לוחם, קצין 

ם״. רוכבי פרשים ״כולם 194סוסי

ת מן ABL 1009 בלוח ת המאה של הראשונה המחצי שביעי מי )אולי ה  אשורבניפל( י

שי של קבוצה נזכרת em) צבא אנ üqu) ם״ ובהם שונות מארצות שומרוני  Sa-mir)- ״
Ana-a-a ם והכוונה שי  זו בתעודה הממלכה. לצבא שסופחו משומרון שמוצאם לאנ

שראלי שהוא ואפשר )גדיה( Ga-di-a נזכר הודה חיילים לזהות ההצעה 195במוצאו. י  מי

טי באחד תבלי ש תהלוכה המתאר (BM 124901)סנחריב מ  סמך על וזאת אשתר, למקד

ט טלת לכיש, כיבוש את המתאר התבלי ד 196בספק. מו רו מ ח/נ  הנראה ככל לוח נמצא בכל

מי N 2443+2621)ב סרגון מי D) הנראה ככל חלקם אנשים, שמות של ארוכה רשימה ובו 

ם שבויי לי  Hi-il)-חלקיהו נזכרים המקבלים בין שונים. אנשים לידי הנמסרים מלחמה/גו
qi-ia(-u)) וגריה(Gïr-ia-u) 197צבאי. או אזרחי בתפקיד ששימשו SAA VI, 163) Û-si-i)

CTN)ישראלי אולי )פקח(, Pa-qi-hi בשם חייל נזכר הרשימה של (A)אחר בחלק .30 בהע׳ ספרות
2 ,99:1 III.) להתחשב יש אבל ישראלי, מטיפוס אינם השומרונית״ ב״פלוגה השמות רוב אכן 

 ושם 213 עמ׳ ״לשון״, צדוק, ;30 הע׳ ,104 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, ראו מקומי. שני שם לאמץ במנהג
עזריאל. = עדריאל כמו ארמי מטיפוס שמות נשאו הגלעד מן הגולים מן שחלק האפשרות על

.21 ׳עמ ריאספורה, צדוק, ;78-77 ׳עמ שומחץ, בקינג, ;67 הע׳ 41 ׳עמ ״מרכבות״, דאלי, [.10] נספח 192
 לספרות הפניות 156-155 בעמ׳ ושם ,156-145 ׳עמ מיכאל, אבישוד־דויטש, בתוך: P.E. Dion ראו 193

בתוך: דן״, מתל הכתובת בעקבות - דוד ׳בית ״פולמוס ליפשיץ, א׳ הכרונולוגית. ולבעיה קודמת
.42-41 ׳עמ ,1997 ירושלים וקייס?־, חי ישראל מלך דור ליפשיץ)עורכות(, וא׳ ברון ה׳

 בגרסה שמצדדים שיש נציין זה בהקשר .163 ׳עמ מחקרים, תדמור, ;40 ׳עמ ״מרכבות״, דאלי, 194
(.20 ישראל״)ער לבני הזה ״החיל

 460 ׳עמ פרח־חלביסטי, הנ״ל ;10 ׳עמ ״ישראלים״, צדוק, ;417 ׳עמ ,1/11 פרוסופונרפיח, רדנר, 195
 וכי יותר מאוחר או סנחריב מימי היא שהתעודה הסבור 44 ׳עמ ״שומרונים״, אפעל, השם; לעניין

 בנוכרים שמדובר אפשר אלא משומרון שגלו צאצאיהם( )או בישראלים שמדובר הכרחי זה אין
יותר. סבירה השנייה האפשרות יותר מאוחרת שהתעודה ככל לדעתו, שומרון. מפחוות

S. Dailey, JSO. 391-392 ״נמרוד״; ברנט, ראו 196 T28 (2004), pp; ,עמ׳ "יהודה״, סטולמן 
מאירן. באנשים שמדובר ההצעה על ושם 167-162

 בשורה להשלים המציע 163 עמ׳ מחקרים, הנ״ל, ;42 עמ׳ ״אשור״, תדמור, [.19] נספח 197
 רדנה .50,21 ׳עמ ריאספורח, צדוק, ישראלי; שם Yasur¡ בשם גם ורואה Qu’ya[u] השנייה

גריהו)אביגד, מופיע בחותם .472 ׳עמ 2/1 פרוסופוגרפיה, בקר, ;425 ׳עמ ,1/11 פרוסופונרפיח,
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ת מפקד הוא ע מן זה ואין (rab kisri)חיילים פלוג מנ שראלי שמדובר הנ  לפסה״ג(. 686)בי

Ú-,-se שים של ברשימה נכלל ה בכלח, שנמצאה אנ שים של מצבם על דיווח שעניינ  אנ

N.)198 2629)ב סרגון בצבא ששירתו חולים( )כולל D 2803 בתעודה N D שומרוני״ נזכר  ״

(Sa-me-ñ-na-a-a) ש הנראה ככל סו]...[, מעיר שר אחר שכן צבא, אי  איש נזכר (28 כך)

ם( galiti והמילה (,qurbütu)כלשהו ממלכתי או צבאי בשירות אחר ת/גולי עה )גלו פי  מו

ם שם מדובר .18 בשורה לי ם)גו שי ת באנ שומרון( מממלכ שראל/ ם י  ומצרכים מזון שמקבלי

הו 199אחרים. ד מילא ,1A-zar-ia-u)עזרי שמר )רכב qurbütu של תפקי תי, במ המלכו

1 , 118/SAA V II, ל 200(.661-663 שנים ה tA-zar-ia-u)עזריהו בשם חיי מנ חידה עם נ  הי

xSAA X'20, 183) איש 50 של יחידה על מפקד ,Ahabû של I יחידה מפקד (rab kisri) 

מי ,A 961 )במסמך עד משמש אשור העיר מן A-za-H-ia-a-ú בשם  ג פלאסר תגלת י

ם. או רי ח הו בשם אדם שגם אפשר 202סנ מי (,Ahi-ia-u)אחי שורבניפל, או אסרחדון מי  א

ד שימש ש בזיקה נזכר הוא - צבאי בתפקי rab m.)203)צבא לאי ugi 

1)ב סרגון אל במכתב ,8 SAA) ל מדובר ה שערק מאררט נכבד ע מחנ מונה האשורי ל  ו

ד כזה מקרה אשור. בצבא גבוהה לדרגה ת שאין מעי אלי בצבא בשירות לראו מפרי  האי

ל ם שעבוד. כפוי, עו צלו מי היו ראשית, הפוך. היה המקרה לעתי ם והיו מהרג שני  חייבי

מלך חייהם את ת, המנצח; ל פני אם שני  הם עתה הרי מלך, של בצבאו שירתו הם כן ל

מלך הגדול״, ״המלך של בצבאו משרתים ם״. ״ המלכי

ם מן חלק שי ם האנ עי פי ם המו ם כממלאי די ם הצבאי בשירות תפקי ם אינ  חיילי

ם עיי ם מקצו שים אלא וקבועי  בקרקע אחזקה תמורת מוגדר זמן בפרק צבאי שירות עו

ה תנ ה. מטעם שני קי קיבלו הצבא מן ששוחררו אלה מקצת המדינ ענ ת מ שו אדמו  ונע

ם. ם. לשחרור שזכו מי היו ואף לאיכרי דה ממסי מי מתעו  (SAA V, 109) ב סרגון מי
ת קיבלו במבצרים שהוצבו מאלו שרבים להבין אפשר תם אדמה חלקו  המעבר וכך למחיי

204חד. היה לא אזרח לחיי צבאי משירות

שראל  ׳עמ פרה־הלביסטי, )צדוק, Gir-re-e-ma אכדית ובכתובת (,4 ׳עמ תשכ״ט, ט, ארךי
 שחלקיהו גליל ג׳ של ההצעה ועל גולים בתעודה הנזכרים באנשים לראות הקשיים על (.460
 ראו שבמדי סגבת ביישוב האשורי במנהל ושולב ג פלאסר תגלת בידי משומרון גולה הוא
 בקבוצת אולי מדובר סאגס ולדעת ״יהודאים״ נזכרו ND 2608 בתעודה .121 הע׳ רביעי, פרק

(.128 ׳עמ בימרור, באררט)סאגס, הנלחם סרגון בצבא מיהודה חיילים
.21 ׳עמ דיאספררח, צדוק, [;18] נספח 198

199 56 .M. Weippert, RLA V, 203-204 ;B. Parker, Iraq 23 (1961), p; ,״שומרונים״, אפעל 
.194 ׳עמ דלה״אפיגרפיה״, ;164-163 ׳עמ מחקרים, תדמור, ;41 עמ׳

.S. Parpóla, OLZ 74 (1972) p. 32 ;23 עמ׳ ריאכיפורה, צדוק, [.17] נספח 200
 רדנר, ראו כן. לפני שנזכר ״עזריהו״ עם זהה זה במסמך שעזריהו אפשר S. Cole לדעת 201

.25 עמ׳ ריאספורה, צדוק, ;Azri-Iâu ערך 240 עמ׳ ,1/1 פרוסופוגרפיה
.22 ׳עמ ריאספורח, צדוק, ;240 ׳עמ ,1/1 פררסרפרגרפיח רדנר, 202
.23 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 203
.148-147 אימפריה, פרקה ;85 ׳עמ ״אימפריה״, לפרנצ׳י, זו לסוגיה ראו 204
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אלי לצבא הסיפוח מפרי  (,mukîl appâté; bal markabti) לרכבים הצטמצם לא האי

חיל (,pëthallu) פרשים תני גם כלל אלא (kallàpu; zük sëpê) רגלים ו ם נו  שירותי

ת מלאכה ובעלי ם, כמו הצבא, במחנו ם, סופרים, כוהני ם, רופאי טי ם, חיי ם, מהנדסי  טבחי

לי אופים, בי עוד חמורים שיירות מו ם אלה כל - ו ח נכללי sàb sarrütu/sarri.205 במונ

כפייה/״סבל״ עבודות עושי עבדים. .5

ת אין ת בתעודו תיו ה התקופה מן ובבל אשור מלכי של המלכו דונ ת הני עו די ת י שו  מפור

ל על די ב ה ל ה) ר בי ק( מ ם של ממענ ם גולי ת, בצו לעבדי ת על ולא המלכו ם מחנו עי  קבו

ם של וריכוזים ם עבדי ת הממלכה. בכלכלת יצרני עבודה ככוח גולי מ ת יש זאת לעו  עדויו

ת מפורשות, ם, כתובו טי תבלי ל ו ם העסקת ע שבויי ם/ לי ת גו ה בעבודו  כאמור, שונות. כפיי

ה חקר ה החברה מבנ טמי פו קל במסו ת ם המקורות של טיבם בגלל רבים בקשיים נ  שאינ

ם שרי ם ובבבל. באשור החברתי הריבוד את לשחזר מאפ ת על מחקרי ם בבבל העבדו  מעלי

א( של סוגים שני היו שהיו ת) בדו  בני דבר. לכל (chattel slave)חפץ כלי, שהוא עבד ע

מד אדם מע שפטי ב ד קטן חלק היו המונח של הצר במובן (u/ardu) עבד של מ  מאו

סייה ת, באוכלו טמי פו ל לדבר אין ולכן 206המסו ם ע ם מספרי ם של גדולי  ובבבל באשור עבדי

ת זכויות בעל עבד )ב( 207ברומא. למצב בניגוד מו שני הסוג בקרב פרטי. ורכוש מסוי  היו ה

ם בקרב 208חופש. של שונות דרגות שפטי מעמדם בין להבחין יש הזה הסוג מן העבדי  המ

ה החברתי־כלכלי. מצבם לבין ת מבחינ שפטי ה אבל האדון, רכוש הם מ ת מבחינ  כלכלי

ת מבחינ מד ו מע ם הם החברתי ה ם״. כלכלה חיי עם ״עבדי שיי ם 209חופ  שקיבלו עבדי

הם ת מאדוני ת לחכור רשאים היו הם היבול. מן בחלק תמורתן שילמו אדמו  ולשכור אדמו

ם עלי ם עבדים(, או )חופשים פו שפחה, לקיי ק מ ם. ולשמש פרטי רכוש להחזי הם 210עדי

 לצבאות הצטמצם לא האימפריאלי לצבא הסיפוח זו מסיבה .45,42,41 ׳עמ ״הכנות״, פאלס, 205
 האוכלוסייה מקרב גם אלא כפחוות באימפריה נכללו או אשור בעול שבאו המדינות של סדירים

 ואם כמענק אם המלך, מן קרקעות שקבלו אנשים ונומדית. כפרית עירונית, - האזרחית
 במעמד שגולים אפשר לכן (.ilku כמס)כמו לצבא חיילים לספק חוייבו לממלכה, שרות תמורת

 ״עם פריד, ;228-218 עמ׳ נויסרי, פוסטגייט, צבאי. לשרות הקרקע בעל מטעם נמסרו צמיתים
.128-127 עמ׳ הארץ״,

שלישי. פרק לעיל ״חברה״; הנ״ל, ״אזרחים״; הנ״ל, ״שכבות״; הנ״ל, עברות; דנדמאייב, 206
.208-207 ׳עמ ״אשור״, גרייסון, ;95 עמ׳ ׳׳אזרחים״, דנדמאייב, 207

.1. Kopytoff, “Slavery”, Annual Review of Anthropology 11(1982), pp. 207-230 208
 הנאו־ לתקופה מתייחס דנדמאייב .437 עמ׳ ״שכבות״, הנ״ל, ;657 עמ׳ עברות, דנדמאייב, 209

בבלית.
 שימשו לא העבדים כלל בדרך הנאו־בבלית. לתקופה בנוגע 107 עמ׳ עברות, דנדמאייב, כך 210

 111,עמ׳ לעיל, אולסנר, ראו גמור. עבד של בקטגוריה שאינו עבד של מקרים להוציא כעדים
.56 הע׳
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ר זכאים היו די דלא נכסי להחכי ם, שקיבלו ניי ק מאדונ ל ולתבוע במסחר לעסו ב א ( ן די  ל

ם, ברוב עבדותם, בעליהם(. את לא ש ומוסכם קבוע בתשלום התבטאה המקרי  לאדון מרא

ת בו ת ובהתחיי ל האדון את לפצו ם נזק ע ר ע  עבודת של התופעה ידועה לא 2באשמתם." ש

ם פה עבדי מעין קצובה בלתי לתקו ת) חוזו א ת״( ב דיו פונ ת ״לטי תיו מלכ ת, או מ שיו  או מקד

ת. באחוזות ת בעלי פרטיו פו אחוזו ק העדי ק חוכרים או אריסים איכרים להעסי  מלהחזי

ם. ת אין 212עבדי ת עדויו ם. בעבודת עובדו המלך שאדמו ת נמסרו בבבל עבדי  המלך אדמו

ת או בחכירה ם באריסו ת לאיכרי די באמצעו תה האדמה עבודת 2,3הממלכה. פקי  היי

ם. זעירים איכרים של נחלתם ובראשונה בראש ם, היו רבים איכרים 214וחופשיי תי  צמי

ם איכרים כלומר מדי ה עצמם ברשות העו ת, מבחינ מד בהיותם אבל כלכלי מע שפטי ב  מ

ם של תי ק נמסרו או נמכרו הם צמי מענ חד כ תה הקרקע עם י קנ ענקה. או שנ  אדם הו

שפחתו Ia-u-id-ri ושמו ד של ברשותו היו ומ בל האחרון שזה בשעה אשורי פקי ר קי  פטו

ם סי SAA X, 27)המלך מן ממי II) ת שנ סה״נ. 657 ב 215לפ

ם המילה של המצומצם במובן עבדים ם ובבבל באשור מוצאי ם, בבתי  בארמון פרטיי

ם. המלך שי ם ובמקד ם במסמכי שפטיי ת יש מ מאו ם לחוזים רבות דוג  אדם בני מכירת שעניינ

ת, ם של הגדול הרוב אך לעבדו שאים הנמכרי ת נו ם, שמו מיי ם, או אשוריים מקו  2,6בבליי

ם אין כלומר ם העבדי ה, דרום שבערי ידוע דווקא. גולי טמי פו  מכרו וניפור, ארך כמו מסו

ם, בהכרח אלו אין אבל בשוק, עבדים ם. היותם בגלל או גולי ת נמכרו גולי  בני לעבדו

ם, גם ובהם אדם, חטפו גולי די בידי כדין שלא שנלקחו או שנ קי  לסוחרי ונמכרו שלטון פ

ם ש נמכר אדם 2,7אחוזות. לבעלי או עבדי קד מ ל ת) בדו ע  אי־יכולתו בגלל אם לאחר( או ל

שהי, מצוקה בגלל ואם כ^רב, או חוב כבעל חוב לפרוע  עקב ואם רעב, מצוקת כמו כל

ש. בכופר הכרוך רצח כמו חמורה, עברה בגין דין פסק ם 2,8נפ הם או גולי החזיקו צאצאי

מורשו. בית תעודות לאור וזאת 347 ׳עמ בבל״, ״גולת ביקרמן, ;661 עמ׳ עברות, דנדמאייב, 211
.198 ׳עמ משפחות, גליל, ;651*649 ׳עמ עברית, דנדמאייב, 212
.651 עמ׳ עבח־ת, דנדמאייב, 213
.661-652 ׳עמ עבח־ת, דנדמאייב, 214
.24 ׳עמ ריאספורה, צדוק, ;497 עמ׳ 2/1 פרוסופגגרפיה, רדנר, [;20] נספח ראו 215
.114-113 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, אצל ראו דוגמאות 216
 צמיתים או גולים שמכרו פקידים שהיו להבין ניתן אחדות תעודות מתוך .62-61 ׳עמ ביפור, קול, 217

 המושל אל אנשים של תלונה מכתב למשל ראו הממלכתית. הרשות בידיעת שלא לעבדים
(3660/A.) לעבדים. ונמכרו צמיתים של במעמד הנראה ככל היו אלו אנשים,V. Donbaz 

88-89 .N.A.B.U. 2002/4, pp■, ,67,43 הע׳ שלישי, פרק לעיל.
 ׳עמ תשנ״ז, ירושלים הקרוס, במורח וגילוייו המצור בצורה: כעיר אפעל, אצל דוגמאות ראו 218

 לעבדות דוגמה ושם 105 ׳עמ ״סוחרים״, רדנר, ;40-37 ׳עמ ״מקצועות״, פאלס, ;129-128
 G. Chirichigno, Debt-slavery in ראה כן החוב; תשלום ידי על העבד ופדיון חוב, בעקבות

1993 Israel and the Ancient Near East [JSOTSup. 141], Sheffield. הנפגע על״פיצוי 
 המערכת משאלי, א׳ ראו אחר מישהו של לחוב ערבים ועל נפש כופר של העקרון על־פי

R. גם עניין ובאותו ;256-254 ,233-230 ׳עמ ,1995 רמת־גן הבאו־אשורית, בתקופה השיפוטית
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הם, והורישו פרטי ברכוש ם לוו לבני ם גם והיו סחורה או כספי ת. ערבי או של, להלוו  למ

שמו אדם ת בהלוואה לקח Ia(?)-a-hu-nu-ú-ñ ו ת של כמו שנ ם)ב רי □. 583 שעו  219לפסה״

lia-riba של הבן A-sil-ia-u ב בעל הוא ק ע ב) ש הלוואה( חו  Me- 220אכדי; שם בעל לאי
eh-sa-a ת שנ ב ה) ם, 764 מנינו ה״ ס ת Né-ñ-ia-a-ma לפ שנ ב בל)  la- וכן לפסה״ב( 511 מב

a-hu-ú-a-za-ri ט 498 )בשנת ה״ ס פ ם היו ל ת. ערבי ת 221לעסקאו שרו  הלוואה לקבל האפ

ת וכן שרו או האפ ה) ל ת לעסקה ערב יהיה שלו( צאצא שגו ת מסחרי  לא שהגולים מלמדו

בן נכבשו מו ב ת) בדו ת המילה( של הצר לע מדיניו ת כ אלי מפרי ת אי תי ט  סביר ועקיבה. שי

שע -שהו (Ú-si) שתי תיו ו שו ת נמכרו נ ד לעבדו קי כולת בגלל אשורי לפ ע אי־י  חוב לפרו

(111 ,222(.SAA VI מים ם קיי ת נמסר שאדם מקרי ש כופר תשלום במקום לעבדו  בגלל נפ

שר כאלה ובמקרים 223גנבה, כמו אחרת עברה עקב או אדם הריגת ת היה אפ אותו לפדו

הג או להסכם בהתאם הכול - מנ ה. ל ם המדינ שי ם המס את לשלם יכלו שלא אנ שי  למקד

תנו שפחתם מבני או מרכושם נ ת מ ש לעבדו פה מן sirku.)224) במקד ת התקו או־בבלי  הנ

ת נמצאו דו שה שעניינן תעו ם. אדם בני של הקד שי ש אדם למקד  את או בנו את מקדי

תו מי ם. לשרות שבחסו שי ת לא אבל בפעם, פעם שמדי ברור זאת ועם 225במקד מדיניו  כ

ל וכשיטה, די ב ה ל תנו) ה שבויים מנמכרו( ני ם במתנ שי ם למקד די ם ולפקי  שמלך ולמפקדי

דונו מלחמה שבויי ביקרם. חפץ היה בבל מלך או אשור ת שני שי כלל בדרך היו לעבדו  עו

ם. בארמון שירותים ת יש 226ובמקדשי של שזרים, עדויו מד היו מצרים, למ מע  עבדי של ב

ת, בתקופה מקדש שר אבל הנאו־בבלי ת אפ תנו מהם חלק שלפחו ה ני ם במתנ שי  למקד

רט אחרת, סיבה בגלל אלא שבויים, היותם משום לא המלך מידי ל. כמפו ב סרגון 227לעי

32-33 .M. Dandamayev ;Jas, SAAS V, pp :הנ״ל, ;36 עם׳ ופוליטיקה, רת ברלין, בתוך 
לעבדות. נידונו (halqu)שברחו גולים נבונאיד. בימי הרעב לימי בקשר 265 עמ׳ ״חברה״,

 אביהם רכוש את היורשים יהוד היישוב מן יהודאים אחים חמישה על .28 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 219
״ירושה״. אברהם, ראו לחובותיו, וערבים

.24 עמ׳ ריאספורה, צדוק, [;15] נספח ראו 220
.34 ,32,23-22 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 221
.50 ׳עמ ריאספורה, צדוק, גם משער וכך [11] נספח 222

223 65-66 .R. jas, 5A4S V, pp שפחה( או בת אישה)אישה, מוסר אדם שבו למקרה דוגמה ושם 
(.68-67 >עמ׳ גנבה על כופר כתשלום וכן אחר אדם שהרג כך על כפיצוי

224 226-230 .S. Zawadzk¡, A0F 24 (1997), pp ; ,263-262 ׳עמ ״חברה״, דנדמאייב.
225 -D. Vanderhooft and W. Horovitz, “The Cuneiform Inscription from Tell en 

318-327 .Nasbeh: The Demise of Unknown King”, TA 29 (2002), pp
 “There was an especially large number of such slaves (i.e. :107 עמ׳ עברות, דנדמאייב, 226

POW, B. O.) in the palace and temple households”; F. P. Daddi, “Palace Servants 
451-468 .and their Obligations”; Orientalia 73 (2004), pp

227 5 321-32 .M. Dandamayev, £4 /38 , 1991, [Paris 1992], pp, בשבויים, שמדובר הסבור 
 אליבא גם לעבדים שבויים הפיכת של מדיניות על מלמדת אינה התופעה זה במקרה גם אבל

דדנדמאייב.
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 228בארך. וננה אשתר של למקדשים במתנה פוקודו)?קוד( משבט שבויים נתנו וסנחריב
 דרגת את במדויק להגדיר שנוכל בלי המקדש״ ״עבדי של בסטטוס היו שהם נראה

 למקדש )רצף( מרצפה שבויים במתנה סנהריב נתן למלכותו 22ה־ בשנה עבדותם.
 ובהם בסיפר למקדש במתנה ניתנו אנשים VAT.)229 9656) אשור לעיר הסמוך אכיתו

 נבונאיד 23,בבל. למקדשי שבויים הקדיש ב נבוכדנאצר 230שבויים. שהיו ואפשר זרים
 ניתנו ששבויים לכך האינדיקציה 232בבבל. האלים למקדשי כמתנה שבויים 2850 הקדיש

 מטעם 233המקדשים. מארכיוני לוחות על המופיעים לא־אכדיים בשמות הוא למקדשים
 המשרתים ישראלים/יהודאים שהיו אפשרות מכלל להוציא אין לעיל האמור ומן זה

 כעבדים ואם המקדש באדמות כצמיתים אם 234סיפר, של המרכזי המקדש כמו במקדשים,
עצים״. וחוטבי מים וכ״שואבי מקצוע כבעלי במקדש, שונות מלאכות העושים ממש

 שפחות מכירת על מדובר (dénu)דין פסקי שעניינם אחרים וממקומות מגוזן במסמכים
T, 6)מגוזן משפטי במסמך 235עבדים. (patäru)פדיון על וכן H  111= SAAS V) נאמר 

 Da-a-a-na-a האישה את שבועיים בתוך למסור צריך Bi-U-ba-ra-ki ששמו שפלוני
 שמדובר ואפשר ברורות, אינן האישה מסירת של הנסיבות )הושע(. Ú-se-e^b )דינא(
 Cyr). 531 משנת בתעודה 236קצובה. לתקופה כן לפני אותה מסר שהושע או בפדיון

 תימסר שהיא והוזהרה דין לבית שהובאה ישעיה בת אישר טבת בשם אישה נזכרת (307
 בגולים שמדובר סביר האחרונים המקרים בשני 237מסוימת. הוראה תפר אם כשפחה

238אחרות. מסיבות אלא גולים היותם מעצם נובעת אינה ועבדותם ישראלים/יהודאים,

228 8 24 .S.W. Cole, Z4 84 (1994), p שתי שנתן אשור מלך על נוספים; מקרים על ושם 
 N. ;(VAT 9755) 354 ,247,332,226 עמ׳ מסמכים, רדנר, ראו אשור לעיר עילמיות שבויות

252-253 .Na aman, ZA 81 (1991), pp
229 50 .S. Dailey, Iraq 56 (1994), p. 27 הע׳ ,130 עט׳ לעיל, ראו )?(עזריהו על.

.59 ׳עמ ״מצרים״, בונגנאר־הרינג, 230
הממלכה. בשירות סבל עבודות על גם ושם 64 ׳עמ ״אספה״, דנדמאייב, 231

232 248 .S.W. Cole, ZA 84 (1994), p. והוקדשו לפסה״נ< 556) מקיליקיה נלקחו השבויים 
ונרגל. נבו לאלים כעבדים

 אופנהיים, ראו למקדשים שניתנים מלחמה שבויי על .4-3 עמ׳ ״דור־כתלימו״, צדוק, 233
.108 ׳עמ ,מסופוטמיה

.137 הע׳ לעיל, וראו במקדש כמקוננים שמשרתים שומרונים שלושה על 11 ׳עמ ״ישראלים״, צדוק, 234
235 31-33,65-66 .R. Jas, SAAS V, pp 50 ,45,17,16,13,11,5 שמספרן תעודות ושם.

 626/5 משנת כנראה המסמך ;K. Jas, SAAS V, 1996, no. 60 והערות תרגום ראו .16] נספח 236
 שהאישה המשער 25 עמ׳ דיאספורה, צדוק, .85-83 עמ׳ ״גוזך, מייזלר)מזר(, לפסה״נ. (610 )או
 הסבור ,W. Heimpel, Orientaba 69 (2000), p. 89 וראו הושע. של אמתו או אישתו היא

 של מקרה על אמה. עבור מוהר לקבל אפשר אי שכן מוהר לקבל כדי נקנתה/נפדתה שהיא
.SAA VI, 152 ראו לפלוני נמכרה כן שלפני אלמוני בידי אישה פדיון

.21 ׳עמ ״עבדות״, בקר, [.32] נספח 237
 את מוסר שאדם התופעה נעלמה הפרסית שבתקופה מעיר ,332 ׳עמ בבל״, ״גולת ביקרמן, 238

החוב. תמורת המלווה עבור לעבוד צריך היה חוב בעל חוב. בגין לעבדות עצמו



191הגולים של והכלכלי החברתי מעמדם

 הנציבים לידי ומסרם בפרובינציות שבויים אלפי פיזר שהוא מספר ג פלאסר תנלת
 אנשי עם אותם מניתי אחד, פה עשיתים אותם, ״הושבתי מציין: הוא זאת ועם האשורים.

 אותם הפך לא שהוא אפוא ברור 239אשור״. אנשי על כמו עולי את עליהם והטלתי אשור
 חולקו/נמסרו שהגולים/השבויים במפורש שנאמר המקרים המושלים. של לעבדים
 מלמד עצמו בפני וזה מאוד נדירים הם לה סמוך או ההגליה בעת המלך בצו לעבדות

 השבויים/ של מכירה או חלוקה של שיטתית מדיניות נהגו לא והבבלים שהאשורים
 השלישי המסע תיאור של האחרון בקטע סנחריב, של ראסאם במנסרת לעבדות. הגולים

 הארצות מן שלקח אדם, בני גם כלל בדרך כולל וזה הרב, (sallatu)השלל שמן נאמר
 ,(ki-ma se-e-ni lu ú-za-i-iz)צאן כמו חילק הוא יהודה( גם )דהיינו זה במסע שהכניע

 אומר דומה דבר 240מכר. לא אבל חילק - הגדולות הערים ואנשי פקידיו חייליו, בין
 241אשור. לארץ שמצפון אררט ממחוזות שלקח שבויים הכולל רב לשלל בקשר אסרחדון

 שהיה עד שבויים הרבה כך כל שנלקחו לומר ומטרתה הגזמה או נוסחה התפארות, זוהי
 אין כישלון. על כיסוי לשם ולעתים ועוד, לפקידים לחיילים, כצאן אותם לחלק אפשר
 הוא (853) קרקר שבקרב המתרברב ג שלמנאסר של ההתפארות מדברי שונה הדבר

 וכי גוויותיהם, את מלהכיל צר היה שהמישור עד הברית צבאות מחיילי המונים הרג
242גשר. כמו הארנת נהר על סכר הקים הוא מגוויותיהם

 על צמיתים כחקלאים רובם יושבו מיודעיו, בין חילק שהמלך שבויים/גולים
 שבויים הובלת על הממונים שהפקידים מקרים היו כן 243השבויים. מקבלי של אדמותיהם
 בענייני מכתבים מכמה להשתמע שעשוי כפי המלך, ידיעת בלא גולים, מכרו והושבתם

 בקהילת )אזרחית( פנימית הנהגה מוסדות של קיומם עצם יהודה, לגולי אשר 244מנהל.
 מיעוטים גם כך ממש. עבדים של במעמד גולה אתני מיעוט זה שאין מעיד ״בני־הגולה״

 ליחזקאל שישי(. פרק ״הזקנים״)ראו מוסד כמו משלהם, פנימי ארגון להם שהיה אחרים
 יוחסין מגילות של קיומן גם הגולים. זקני נאספים ובו בית יש (18 כד שהתאלמן)יח׳

 מגילות שיהיו קשה עבדים שבקהילת היות מסוימת אוטונומיה על מעיד ז( ׳נחמ ב: )עז׳
 dullu) מס ובעבודות במס חייבים הם אמנם ובתי־אבות. משפחות של במסגרת יוחסין

sa sarri; dikütu; ilku) כעבדים. לא אבל - האוכלוסייה כשאר 
בעיקר 245כפייה, בעבודות הועסקו בשבי, לקיחתם מירלאחר לפחות הגולים, מן חלק

.145-144 עט׳ (,176 הע׳ )לעיל, Mattila זה לעניין ראו .45-42 ׳עמ ג, פ. ת. תדמור, 239
240 55:60 .E. Frahm, AfO Beiheft 26 1997, p

.26-21 שר 106 עט׳ אסרהחץ, בורגר, 241
RIMA 3/II, pp. 23-24 242

.148 עט׳ ״בעלות״, פוסטגייט, 243
 עט׳ ,1/1 פרומופמרפיה רדנר, אצל זה למכתב וההערות SAA XV, 181 וכן 217 הע׳ לעיל, ראו 244

.194 מס׳ ארמון, פוסטגייט, ;516 עט׳ ,1/2 שם, ;173,111,99
 הגליות, עודד, וכן השלישי הפרק לעיל, ראו ומתבליטים. אשוריות מכתובות עדויות כך על 245

M. Wäfler, AOAT 26, 1975, p. 57; A. ;269-268 עט׳ ״חברה״, דנדמאייב, ;59-56 עט׳
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ם, ארמונות, ערים, בבניין ת דרכים, בסלילת 246ובביצורים, מצודות מקדשי  סכרים בניי

ת בחפירת וסוללות, ת הכשרת ושיקומן, תעלו ת קרקעו ת לעבודו  רב ספק אבל 247חקלאיו

הם שנגזר או הממלכה״ ״עבדי של קבוע במעמד הוחזקו אם ד עלי  קבוע באופן בפרך לעבו

 והם läsir sarrüti,248 המשוער, על־פי נקראו, אלו עבודה גדודי קצוב. זמן לפרק ולא

ם עבדו ם במפעלי ר בניין שונים. בתחומים הממלכתיי שך דור־שרוכין העי  שנים, 11 נמ

ת קצר זמן ת יחסי ם, ורחבת גדולה בירה עיר לבניי ם משאבים על שמרמז מה ממדי  גדולי

תה דור־שרוכין 249אדם. כוח של בנ ה עבודת בעזרת גם נ  בדור־שרוכין 250גולים. של כפיי

ט נמצא שים נראים ובו תבלי ה. עץ קורות סוחבים אנ ת דור־שרוכין 251לבניי מצא  באזור נ

לי חלק הובאו לשם חלח ם מדובר SAA XV, 280 במכתב ישראל. מגו שי  מנשומ[רון באנ

 252החדשה. הבירה בניין במסגרת וקדרים, נגרים מהם בדור־שרוכין, מלאכה העושים

ד סנחריב ם פרך בעבודת העביד שהוא עצמו על מעי לי ם/גו ת מארצות שבויי  - כנועו

ם, ארמים, כשדים, אי ם מנ שי ה, מקוה אנ קי מקילי שת ו הם וכפה - ומצור מפל שאת עלי  ״ל

ם״. וללבון סל ם קשורים זה לעניין 253לבני טי 254סנחריב. ארמון בניין את המתארים התבלי

Paterson, Assyrian Sculptures. Palace o f Sinnacherib, 1915 pis. 24 (BM 124822,
ספרות. ושם 67-66 ׳עמ גלות, קיפר, ;228-226,83,81 ׳עמ מיסרי, פוסטגייט, ;32-33)

B. J. Parker, Iraq ראו האשורית באימפריה ומצודות ביצורים לבניין עבודה כוחות גיוס על 246
77-87 .59 (1997) pp; ,עבודת על ממונה שהיה הפקיד .148-145 עמ׳ איבזפריה, פרקר 
המס״(. על ״אשר )והשוו sa bit kudini נקרא הכפייה

 היישובים כאחד נזכרת למשל, גוזן, .T and R. Zadok, N.A.B. U. 1997/1, pp. 16-17 דוגמה ראו 247
.147-145 עמ׳ אינופריה, פרקה ראו האימפריה. של הבנייה למפעלי עבודה במס החייבים

248 kisir sarri 2 ראו עבודה. קבוצת וגם חיילים קבוצת מובנו ,CAD, s.v. kisru. כפייה עבודת עושי 
 ממלכתיים בנייה במפעלי גולים של כפייה עבודות על הצבא. ארגון של הדפוס על־פי אורגנו

 CAD, s.v. .kisittu, pp. ;267-263 ׳עמ ״מעביד״, פוסטגייט, ראו כאלה לעבודות והמונחים
 diküt) מיוחדים ולמבצעים מסוימת לתקופה כפייה עבודות עושי בין להבחין יש .452-453
mäti; ilku) עבדים. לבין למחצה( חופשים או חופשים אזרחים על גם לחול יכול וזה

 שלוש־עשרה במשך ארמונו ואת שנים שבע במשך המקדש בית את שלמה בנה המקרא מסורת על־פי 249
ראו דור־שרוכין העיר בניין על .1 ז ;38-37 ו ;29 ה מל״ב סבל״. ״נושא אלפי מעביד כשהוא שנה,

[,M. van de Mieroop, in: B. Böck et al. (eds.), Munuscula Mesopotamica [J. Renger Fest 
338 .Münster 1999, p מתואר סבל עבודת עושי אלפי בעזרת הבירה בניין של הזה האדיר המבצע 
 בידי העולם בריאת מתיאור הלקוחים לשון שימושי עם (182-181 ׳עמ ב, מתון ב)פוקס, סרגון ידי על

 מקורות ושם 300,299-298 ׳עמ ב״ ״סרגון ינגר, ;1 הע׳ ,69 עמ׳ ״דור־שחכיך, פרפולה, ראו מרדוך.
במלאכה. העושים מן אחד כל שקיבל המזון כמות וכן דור־שרוכין לבניין בנוגע ומחקרים

 ׳עמ יומיום״, ״חיי ינגר, ״דור־שרוכיך; פרפולה, ;SAA 1,259 ;339,60-55 ׳עמ כזרגוןב, פוקס, 250
כפייה. עובדי שקיבלו המינימלית המזון כמות על ושם 66 ׳עמ ״ישראלים״, הנ״ל ;280

251 271-272 .P. A l b e n d a , 3/3:1-34 p. 23; N. Franklin, 7A 21(1994), pp. פרנקלין 
ישראלים. היו מהם שחלק סבור

 COS ;54 עמ׳ ״דור־שרוכין״, פרפולה, xLÜhu-ub-te)מלחמה שבויי על מדובר מכתב, באותו 252
248 ,III. ומעמון. מישראל אסירים כפייה בעבודות העביד מואב מלך

.104,56-52 ׳עמ אגאליבו, לקנביל, 253
העושים מן שחלק סבורים ורסל ברנט .164-161 ׳עמ בימררד׳, ברנט, ;5 פרק סבחריב, רסל, 254
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 וגם מקדשים, בבניית גם כפייה, עבודות לעבוד וארמים כשדים הוכרחו אסרחדון בימי
255מסופוטמיה. בצפון חקלאיות בעבודות

 שוקמו בבבל רבים ויישובים בבל בארץ רב הרס גרמו לבבל אשור בין המלחמות
 נבוכדנאצר 256גולים. של עבודה כוח בעזרת אחריו שבאו והמלכים ב נבוכדנאצר ביוזמת

 בבל העיר את הרחיב הוא רבות. בנייה״ ב״כתובות שהונצחו גדולים בנייה מפעלי יזם
 את שיקם הוא 257בכתובותיו. מתפאר הוא כך ועל בבל, בארץ נוספות וערים (27 ד )ת׳

Etem)מרדוך מקדש enanki) אין 258שונות. מארצות גולים בעזרת יישובים ושיקם בבבל 
259אלו. כפייה מעבודות שוחררו מיהודה שהגולים להניח סיבה

 את לדעת אפשרות כל בלי urdu נקראים שישראלים/יהודאים מקרים כמה להלן
 נאמר שבהם מקרים וכן האיש, של המדויק החברתי־כלכלי והמצב המשפטי המעמד
 איש קנה לפסה״נ 709 בשנת ממישהו. מישהו בידי נקנה או (patäru) נפדה שהאדם
 שמו הנמכרים אחד (.SAA VI, 34) כסף מנה שלושה תמורת נפשות שלוש מרכבה

Mil-ki-û-ri המפקח פקח הסופר, אחירם ובהם עדים העסקה על וחתומים )מלכיאוח 
 בשם אדם (SAA VI, 61) 700 משנת מכר שטר על־פי 260הרכב. ונדביהו הכפר על

Bahianu את מנה)כסף( בשלושים פודה M annu-kî-Arbail של בנו Ahi-ia-u. בהמשך 
 השם שאת אפשר zarâpu, laqû.)261)ונלקח״ ״נקנה והאיש במלואו שולם שהכסף נאמר

עקב עבדות של למצב נכנס הוא מבעליו. אלא אחיהו מאביו לא הבן קיבל הפגאני

 שבארמון לתבליטים לכיש תבליטי בין הראש בכיסוי הדמיון לאור מיהודה שבויים היו במלאכה
.281 ׳עמ יומיום״, ״חיי ינגר, סנחריב;

 של עבודה כוח באמצעות מקדשים בניית על לכתובות. הפניות ושם 21-20 ׳עמ ״צל״, ברינקמן, 255
.59 עמ׳ אסרהרון, בורגר, למשל ראו (kisitti näkiri)שבויים

.177 עמ׳ ערים, אדמס, 256
)בידי פורסמה הכתובת .JBR 1096 שסימנה הכתובת ראו 257 ,2000) 62 F. N. Al-Rawi, Iraq 

35-39 .pp. 191,163-162 עמ׳ אימפריה, ונדרהופט, ראו ב נבוכדנאצר של הבנייה מבצעי על-
.360-356 עמ׳ ״מרש״, הנ״ל, ;58 נא וליד׳ ,13-12 ב לחב׳ הפניה ושם 192

258 F. Wetzel and F. H. Weissbach, Das Hauptheiligtum des Marduk in Babylon Esagila
47 und Etemenanki. Leipzig 1938, p•, ,יח׳ ;6 מז יש׳ השוו ,68-67 עמ׳ תיאולוגיה, סמית

 I. Zeitlin, Ancient זה לעניין והשוו ,119 עמ׳ דת, סמית, ראו במקרא הנ״ל לפסוקים .27 לד
259 .Judaism, 1984, p. בין דרוש, היה המיעוטים של הפנימי שהארגון אפשר סמית לדעת 

 במפורש נזכרו לא נבוכדנאצר בכתובות אמנם הממלכה. לעבודות אנשים גיוס לשם השאר,
 לבבל שהובאו בשבויים/גולים מדובר הנראה ככל אבל כבושות, מארצות אנשים אלא גולים,
 כפייה עבודת לצורך משועבדות מארצות עבודה קבוצות נשלחו ואם בנייה. עבודות ועשו

 בתקופה לפחות כפייה, עבודות לעשות אולצו שגולים/שבויים וחומר קל קצובה לתקופה
לגלותם. הראשונה

.296 עמ׳ ״מסמכים״, צדוק, 259
.21 ׳עמ ריאספורה, צדוק, הכרחי. זה אין אבל ישראלי הוא שמלכיאור נראה [.10] נספח 260
;21 עמ׳ ריאנזפורה, צדוק, אשור. בעיר אולי נולד שמנו־כי־אדבאל סבור צדוק ר׳ [;14] נספח 261

•COS III, p. 260
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 אחיהם את פדו בגולה שיהודים נאמר 8 ה בנח׳ 262נפדה. והוא אחרת מסיבה או חוב
 אי בגלל לעבדות שנמכרו ביהודים מדובר ההקשר פי ועל לגויים״, הנמכרים ״היהודים

חוב. פרעון
 רכש המלכה של הסריס (ADD 316)אשורבניפל או אסרחדון מימי מנינוה מכר בשטר

 המוגדרים אחרים אדם בני עם יחד )?( Ú-se-a ושמו ילד שקלים ועשרה מנים שני תמורת
 Ú-si-uvi אדם נזכר (SAA VI, 111) 681 משנת מנינוה בתעודה 263מסוים. אדם של עבדים

 30 תמורת אשורי לפקיד אדם בני ארבעה ועוד נשותיו שתי עם יחד מכרו האשורי שאדוניו
u/ardu, u/ardäni (ARAD.M)הנמכרים מוגדרים זו בתעודה 264)כסף(. מנה ES, דהיינו 

 שהושע נראה ״הושע״. השם הארמי האלפבית בכתיב מופיע המסמך בתחתית ״עבדים״.
 בתעודה נשותיו. עם שנמכר גולה היותו משום דווקא ולאו רגל״ ״פשיטת בגלל נמכר זה
+633 ABL פקידים בשני מדובר אבל נריהו, של עבדו מוגדר פלטיהו לעיל, שנזכרה 

 האשורי)ימי המושל של למשמעתו נתונים ושניהם השני, של למרותו כפוף שהראשון
265אסרחדון(.

 אחוז( 100 עד אחוז 25וקנס)מ־ ריבית נשא חובם - חוב בעלי היו ישראלים/יהודאים
 לפסה״נ 504 משנת מיהוד בתעודה 266הציליהו. של הבן Ilä-riba כמו עסקיהם, לרגל
 ביותר נראה בבל, בעיר כלא״ ב״בית שישבו ולבניו ליהויכין אשר 267סעדיהו. העבד נזכר

 קשה פנים כל ועל הקשים, תנאיו על כלא בבית שהייה מאשר יותר בפיקוח שמדובר
 ירושלים ובני יהודה בני מכירת על מדובר 6 ד ביואל עבדים. של במעמד שהיו להניח

 על מדובר פה אבל (,9 א עמ׳ גבולם״)והשוו מעל הרחיקם ״למען היוונים לבני לעבדים
 זרים תעבדו ״כן יחזקאל: הנביא דברי 268מרש. הכרזת שלאחר מצב ומשקף ישראל שכני

 בניגוד זר לעם ושעבוד משמעת של במובן לעבדות מכוונים (19 ה לכם״)יר׳ לא בארץ
 ה׳״. עבדי ״הללו הנאמר דרך על ישראל לאלוהי לעבדות

צורך והיה צמיתים או עבדים שהיו מכיוון לא כורש להכרזת נזקקו לציון העולים

 מכל בע״פ(. צדוק, בפדיון)ר׳ שמדובר אפשר ולכן אביהם שם עם נזכרים אינם עבדים כלל בדרך 262
 ונשאר בעלים שהחליף בעבד או לחופשי( בפדיון)יציאה מדובר אם זה במקרה לדעת קשה מקום

אותו. שפדה האיש של ממושכן להיות שעובר ממושכן, של בסטטוס באדם או בעבדותו,
 215 ׳עמ ,179 מס. קריזבג׳יק, קווסמן, בתרגום. שצוין כפי רב, בספק ״הושע״ הקריאה [:12] נספח 263

p קורא  .Sam-si-a 48 ראו .S. Parpóla, Assur2l5, p.
 ישראלי גולה הוא הושע אכן אם .60 ׳עמ נזשפחרת, גליל, .22 עמ׳ ריאספורה, צדוק, [.11] נספח 264

חוב. לפרוע אי־יכולת בגלל שמסתבר וכפי פעמים שתי נמכרו ונשותיו שהוא הרי
 במסמך ״עזריהו״ השלמה( )עם הקריאה ספרות. ושם 23 ׳עמ דיאספורה, צדוק, [:21] נספח 265

 B. Faist, Alltagstexte ראו רב. בספק מוטלת (VAT 9762)לפסה״נ 630 אשור, העיר מן משפטי
21-22 .aus neuassyrichen Archiven, Wiesbaden 2007, pp.

 עמ׳ לעיל, ראו ,111 מס. )גוזן<, חלאף מתל המסמך על .24 עמ׳ ריאנזפותז, צדוק, [.151 נספח 266
190.

מבעליו. ישראלי שם שקיבל בנוכרי שמדובר אפשר .218,212 ׳עמ ״ירושה״ אברהם, 267
.5 ׳עמ פוורה, שטרן, מ׳ 268
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 לשלטון שעברה לארץ גדולה בקבוצה שלעלייה מכיוון אלא לשחררם, כדי מלכותי בצו
 המסע בעת כספית ולתמיכה להגנה לחסות, השלטונות, מן לאישור נזקקו הם פרס

 מרמזת לציון עלו ולא בגולה נשארו שרבים העובדה גם 269הפחווה. בתחום מכן ולאחר
 ובשפחות בעבדים שהחזיקו מי היו 270וצאצאיהם. הגולים מן ניכר חלק של חלקם ששפר

 במסופוטמיה. שנמצא החומר ומן (65 ב )עז׳ ונחמיה עזרא מספרי ללמוד שאפשר כפי
 ADD) 621 או 624 בשנת בבלי צבא לאיש שפחה מכר Il-ia-a-u ושמו אדם למשל,

 במעמד היו מורשו בית של בתעודות הנזכרים היהודים מן כמה זאת לעומת 271(.312
272עבד. של

סיכום

 עבדות של במובן לעבדים נכבשו לא מישראל/יהודה שהגולים מלמד המידע מכלול
 הם במצרים. ישראל בני של העבדות על למסורת בדומה (11 א >שמ׳ ענותו״ ״למען קשה

 נבדלו לא הגולים רגשית. אלא פיזית מצוקה בגלל לא קלז( בבל״)תה׳ ״נהרות על בוכים
 היו המקומית. בכלכלה נקלטו הם והזרה. המקומית האוכלוסייה משאר כלכלית מבחינה

 רוב וסוחרים. צבא אנשי פקידים, שכירים, מלאכה, בעלי היו חקלאים/אריסים, מהם
 גרו ממלכתיות במשרות והאוחזים סוחרים סופרים, ואילו בפריפריה, גרו החקלאים

 )ראו הגולים קהילת של הפנימי בארגון תפקידים שמילאו מי היו הגולים בין בערים.
 גבוהים פקידים על הנאו־בבליות הכתובות מן מפורשות ידיעות אין שישי(. פרק להלן,

 לאפשרות רמז אולם הכשדי, השלטון את ששירתו הגולים קהילות מקרב צבא ומפקדי
4)נבונאיד״ וב״תפילת דניאל בספר החוקרים מוצאים כזאת Q 2 4  ״יהודי״ בעניין (2

 בחצר הועסקו גולים שיהודים רמיזה כאן מוצאים הם ממחלתו. נבונאיד את שריפא
273חלומות. ופותרי עתידות מגידי רופאים, בתפקיד המלוכה

 בעקבות לציון עלו ולא מרצונם בבבל נשארו שרבים מספר מתתיהו בן יוסף כאמור,
 עז׳ לפי (.15-9 )ו, וזהב כסף בעלי הגולים מן אנשים מזכיר זכריה הנביא כורש. הכרזת

אלא נחותה, בקהילה או עבדים של במעמד גולה בקהילה מדובר אין ,69-65 ב ;4 א

 עזרא)עז׳ לעליית בקשר פרס מלך ארתחשסתא של הנשתון״( דפרשגן האיגרת העתק למשל 269
 ד ואשורבניפל)עז׳ אסרהדון בידי לארץ־ישראל הגולים צאצאי של הלגיטימציה טענת וכן ז(,
3, 10)

.374 עמ׳ ב, כרך ישראל, דת אלברטץ, 270
.24 עמ׳ ריאספורה, צדוק, ;517 עמ׳ 2/1 פרוסופוגרפיה, רדנר, שומרון; בקינג, [.13] נספח 271
.55-54 עמ׳ ריאספורה, צדוק, 272
 .TAYN אוסף פרסום עם להעלות אפשר יותר ברורות מסקנות .96,89 עמ׳ גלות, אלברטץ, 273

.CAD, H, p. 116 b שונים. מקצועות בעלי ממצרים הגלו ואסרחדון ב סרגון
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 הייתה העיר בחיי השתלבות 274ועברים. רכוש ובעלת הנוכרית החברה בחיי משולבת
 השתתפות כמו זכויות, בעלי העיר בני עם נמנו ולא מבחוץ שבאו לגורמים גם אפשרית
 עבודת עם עבדות ומצוקה, סבל ומחסור, עוני כמקום הגלות/גולה תיאור 275העיר. באספת

 (,3 א איכה למשל הקינות, בספרות ספרותי)כמו ומוטיב הגזמה איום, לשון הוא פרך,
276הגולים. של האמיתי המצב את משקף הוא ואין

־ ז* ז ז!(י זז; :* ! —  v  ^  ! 3 5 ¿ ״  ״ ח זז ז  
:= ־ ־ ̂ז £= ־ < ¿ ־ ז ז - ז י&י <ז<- ־3:זז ז  
m!> > ז  - +  5 = ?¡ש ־ : m ־  ז< =־5:י ־ £ - ז ז ז ,
9B* -זז; ^  tb V m  WI -H* 4
t r זץ מ ז  ; t M f ñ ז^ ^ ^1 ץ  ז ^ ז ™  ^  - n  - 1; ^
-  <^h  ! * ״ :ז ז : g n  * ח ^ מ  * s  £1 g= <ץ-  ^  ^y  
* m*  < ei í  £1 v זחש £1 1 ^ ש y  < ^  t n !  ^
¿ 3 5 «~cÍ* d  ^  y -  4  EET<r ¡CT < *T
5 ¿  ~ זז ד »  - n  cet? ■m ~  ? זז ז  m  * v  ^  ? - ז<- ו* ח ז ז < ^

K1366+K11448(=ABL 633+) :[21] נספח 
ופלטיהו נריהו נזכרים פנים( )צר 4 בשורה

 בבל יהדות את ומשייך אתני למיעוט אופייניים מודלים כמה מביא ״התבוללות״, ק־רפאל, 274
נחותה(. לא אך סגורה סימבולית״)קהילה ״אתניות של למודל

 מבחוץ אנשים השתלבו כיצד מדגימה החקלאית( הפריפריה מן בבלית אגיבי)משפחה משפחת 275
 על ,208 ׳עמ ״נישואין״, הנ״ל, :9-1 ׳עמ ״אגיבי״, אברהם, ראו העירוני. במשק והתבססו
 לאיש נישאה מבנותיו ואחת סיפר, בעיר העירוניים בחיים יפה שהשתלבה )?(הושע משפחת

 של כוחו את לחזק במגמה אשורי ממוצא שלא אנשים גבוהות למשרות מינו אשור מלכי בבלי.
.260-259 עמ׳ (126 הע׳ פרפולה)לעיל, ראו הוותיקה. האשורית האריסטוקרטיה מול המלך

(.4 א כורש)עז׳ הכרזת השוו .4 הע׳ ולעיל, במקרא הגלות תפיסת על שנים־עשר פרק ראו 276



הפנימי הארגון

ק ר י פ ש י ש

מבוא

 שבארץ מזו שונה הייתה בגולה והתרבותית הכלכלית החברתית, הפוליטית, המציאות
 החברתי במרקם לשינוי לגרום עשויים החיים ואורח הסביבה בתנאי שינויים המולדת.
 שהמבנה משום אם חדשה, הנהגה של צמיחתה כדי עד הגולה הקהילה של הארגוני ובמבנה
 מחייבים החדשים שהתנאים משום אם נעלמו, או אכזבו הקודמת והמנהיגות הקודם

 הוא, מטעמיו הזר, המרכזי שהשלטון משום ואם הארגוניים המוסדות של והתאמה שינויים
 המלוכה משפחת של והתפקיד המעמד ויהודה, ישראל לגולי אשר חדשה. הנהגה מינה

 הפרטים בין מלכד מרכז הוא המקדש מלוכה. חצר עם מלך ובאין ממלכה באין השתנו
 לערי משותפת)השוו אתנית או תרבותית לאומית, דתית, תודעה בעלות השונות והיחידות

מקדשים או מקדש העדר 1מקודש(. מרכז סביב ביוון האמפיקטיוני ולארגון בבבל המקדש

 קבוצת משמעותם העתיקה בעת העוסק זה בספר ״אומה״ ״עם״, ״לאום״/״לאומי״, המונחים 1
״אבות״, ״אפונים״, - אחד קדמון אב דם, )קרבת משותף אתני במוצא הכרה בעלי אדם בני

,primordial origins, ethnogenesis,) היסטורי קולקטיבי״, )״זיכרון משותף עבר של תודעה 
גורל, ודתיים(, כלכליים חברתיים, פוליטיים, ואינטרסים תנאים בתוקף מלכד כאמצעי מיתי, או

 קולקטיבית, אחריות של תודעה משותפים, דת< )כולל ותרבות <24 יג ׳נחמ ;22 א )אס׳ שפה
 אנו אבות״. ״נחלת מולדת״, ״ארץ בעיניהם הנחשב טריטוריאלי ומוקד לעתיד משותפות תקוות

 ישראל״, ״כל ישראל״, ״עם של המקראיים לאפיונים בהתאם ישראל״ ״עם במונח משתמשים
 מאמינים משותף(, אתני ממוצא השבטים ״שניס־עשר״ דם)מסורת קרבת דהיינו ישראל״, ״בית
 ארץ־ישראל)מוקד = כנען ארץ את לאבותיהם הבטיח האמונה שעל־פי ״יהוה״, לאומי, באל

 (group identity) הקבוצתית הזהות לתודעת בסיס המהוות משותפות מסורות טריטוריאלי(,
 הופכים שמקצתם ומשפטים״(, )״חוקים מוגדרים סייגים באמצעות חיים לאורח ולמעטפת

 מבית־אב מעבר של טבעי תהליך כללית בצורה תואמת זו הגדרה מאחרים. שונות של לסמלים
 התודעה ואת (1034-1033 עמ׳ ״זהות״, ליבראני, א, הברזל בתקופת )בעיקר לממלכה ושבט

 המדינות/ ״האחרים״. לעומת ״אנו״ - הקדום במזרח השונות האוכלוסיות בקרב המושרשת
 ותרבותית אתנית מבחינה אחרת או זו במידה הומוגניות ברובן היו העתיקה בעת ממלכות

 משמעות יש זה בספר ל״גוי״ זאת, לעומת ורוחנית(. חומרית תרבות לשון, משותף, אתני )מוצא
 במובן ״גוי״ של במקרא המשמעות את אחדים במקרים תואם זה נוכרי)ואין עם נוכרי, של

והסמנטיקה האטימולוגיה על כאלה. בהם רואים לא או ישראלי ממוצא שאינם מי ממלכה(,

[197]
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 של חייהם ובאורח במעמדם כלשהו בשינוי בוודאי כרוך היה במסופוטמיה ישראל לאלוהי
שהוגלו. שבעם ולעידית המנהלי לסגל בנוגע הדין הוא לגלות. שיצאו בקודש המשרתים
 אתני, מיעוט של ההישרדות באסטרטגיית והכרחי חשוב יסוד הוא הפנימי הארגון

 העצמית הזהות על ולשמירה הלכידות לחיזוק גדולה חשיבותו גולה. ושאינו גולה
 ועקירה )מדינה( גיאוגרפית־לאומית מסגרת העדר המדיני, החופש שלילת האותנטית.

 לאומית־ כישות בגלות הישרדותו על המתמודד המיעוט את דוחפים המולדת מארץ
מתוכו. הצומחים מוסדות בעזרת אבותיו למסורת להיצמד ״האחר״ מן נבדלת דתית

 ״גוי״, ״עם״, של והחברתיות( האתניות הטריטוריאליות, הפוליטיות, - השונות )המשמעויות
 אלו בערכים דברים עיקרי ראו הקדום המזרח מן הכתוב ובחומר במקרא ו״לאום״ ״אומה״

 D.L. Christensen, “Nations”, in: D.N. Freedman et al. (eds.), The Anchor בתוך:
Bible Dictionary, Vol. 4, New York 1992, pp. 1037,1048; J. Botterweck et al. (eds,).

.Theological Dictionary o f the Old Testament, Vol. II, pp. 426-433; Vol. VII, pp 
 הקדומה בספרות .Vol. XI, pp. 163-177 (Lipiriski)שם, ״עם״, ערך ובעיקר ,397-398;

 “nation̂’ ״עם״ עבור people לתרגם נהוג המקרא במחקר אלו. למושגים מדויקות הגדרות אין
 אינן השונים במילונים “nation” של ההגדרות גם ״אומה״. דעם״+״ממלכה״<, ״גוי״ עבור

 ״לאום״, למושגים שונות הגדרות מוצעות החברה( במדעי המודרני)בעיקר במחקר אחידות.
 תואמות שאינן הגדרות (,national states ,nationality ,nation)לאומיות״ ״מדינות ״אומה״,

 אלו הגדרות של במקצתן מצוי עדיין אבל המקרא, תקופת של המציאות ואת המשמעות את
 הפתוחה, האוניברסיטה מולדת, אומה, עם, וסרמן, ה׳ ראו אחרת. או זו בצורה האתני ההיבט
 הגדרה אין (ethnicity) ״אתני״ למונח גם .66-53 ׳עמ ״זהות״, ברקוויסט, תשס״ז. רעננה

 Ann E. Killebrew, Biblical Peoples and Ethnicity, Atlanta 2005, p. 8: ראו מדויקת.
The term remains elusive and contested, with a multitude of definitions reflecting“ 

the diversity and broad spectrum of conditions encompassed by the concept of 
ethnicity”. ,בעת העמים בתולדות ״אומה״ במונח השימוש את מצדיק לאומיות, גודבלאט 
 I too do not see any useful distinction between national identity and“ העתיקה:

(204 .ethnicity” (p. במזרח אתנית״ ״תודעה כולל השונות, והגדרותיו ״אתני״ המונח על 
 בולטים השונות בהגדרות ״אתני״. פראי, אתגי? ון־סולדט, בתוך המאמרים ראו ובישראל הקדום

(nationality)״לאום״/״אומה״ שהמושג הגישה רווחת כן ומסורות. טריטוריה - רכיבים שני
 גוף לאום״, )״מדינת ללאומיות כקודמת נתפסת טבעי( )תהליך והאתניות מודרני מושג הוא

 מאוחדים אבל בתרבותם ואפילו בלשונם במוצאם, מזה זה השונים מקיבוצים המורכב פוליטי
 היהודי ״העם באומגרטן, א״י ראו משותף(. ממשל מרכז ועם מוגדרת טריטוריאלית במסגרת

-18 ׳עמ תשס״ד, ירושלים ותפוצה נזרכו גפני, י׳ בתוך: מדומיינת״, כקהילה השני הבית בימי
 E. ;1031 ׳עמ ״זהות״, ליבראני, ;1 הע׳ ,1 בעמ׳ ספרות ושם לאומיות, גרוסבי, ספרות; ושם 21

1983 Gellner, Nations and Nationalism, Ithaca. אתני, וךסולדט, בתוך: ון־דר־ספק, לדעת
 “The main difference between nations and ethnic groups is, that in ethnic :393 ׳עמ

groups the link with territory may be only historical and symbolic, whereas in the 
”case of the nation it is physical and actual. שונה המודרנית הלאומיות תפיסת מקום, מכל 

 מודרנית פוליטית זהות על מבוססת הראשונה העתיקה. בתקופה ״עם״ של הזהות מתפיסת
 הן המסורות אם גם דם<, אתניות)קשרי על מבוססת והשנייה ממלכתית(, רשמית ולשון )מדינה
 על־פי העתיקה בעת עמים של היסטוריה ולתאר לשחזר כן על אמיתי. עבר ולא האמונה בתחום

.7 הע׳ ,483 ׳עמ להלן, גם וראו אנאכרוניזם. אלא אינו המודרנית הלאומיות של התפיסה
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 על יותר מושתתים היו פנימיים הנהגה מוסדות של המרות וקבלת ההתארגנות בגלות
 ולנהוג עמו לבני להשתייך מלכדת, במסגרת לחיות הפרט של החופשי הרצון של העיקרון

 קהילה מזו, יתרה האימפריאלי. השלטון מצד כפייה על ופחות אבותיו, מסורת על־פי
 הפנימית ההתארגנות אותה. המרכיבים הפרטים בקרב ביטחון משרה ומאורגנת מלוכדת

 והזהות הקיום על ושמירה הגלות של מציאות עם בהתמודדות כמכניזם נוכרייה בארץ מרצון
 משותפות תקוות ועל בגורל השיתוף תודעת על רק לא רבה במידה מבוססת המיעוט של

 כפי והלא־דתית, הדתית הארגונית, המסורת של ההיסטורי הרצף עקרון על גם אלא
 בארץ החדשים התנאים מן הנובעים לשינויים הסתגלות תוך המולדת, בארץ קיימת שהייתה

 ההנהגה מוסדות על לגיטימציה של רבה מידה האצילה ההיסטוריוגרפית היצירה 2הנוכרייה.
 ויש מקודשים הם ולכן האל בסמכות הגלות לפני הללו המוסדות קמו זו יצירה לפי בגלות.
 ומה נשאר הישן מן כמה השאלה: עולה מקרה בכל המולדת. לארץ מחוץ גם עליהם לשמור

לאוטונומיה? וקרוב עצמי בארגון הגולים זכו האם וגודלו: השינוי אופי היה
 יחזקאל ירמיהו, של הנבואות גיאוגרפי, או אתני מוצא על־פי בקבוצות וההושבה ההגליה

 ידיעות הגולים, של האתני־גיאוגרפי המוצא שם על יישובים שמות הגולים, אל וישעיהו
 פנימי ארגון של קיומו על מעידים גולים של (puhru) ואספות (sïbütu) הזקנים מוסד על
 שזכו האוטונומיה למידת בנוגע המידע מיעוט היא המרכזית הבעיה גולים. קבוצות של
 3הגולה. הקהילה למוסדות שהיו והסמכויות במסופוטמיה הפנימי לארגונם הגולים, לה

 אתניים מיעוטים של הימצאות על מעידים למקרא שמחוץ הזמן בנות והתעודות המקרא
 בגולה. מיעוט כקהילת או כקבוצה ארגונם על הרבה ללמד כדי בהם אין אבל עיסוקם, ועל

 שאלות על אבל המיעוטים, קהילות של מוסדות כמה על ללמוד אפשר ידיעות מפירורי
 המיעוט נציגי היו ומי המוסדות היו מה תיעוד: על שיסתמכו מפורטות תשובות אין רבות
 להידרש המיעוט מקרב הפרט את ששחררו מיעוטים של דין בתי היו האם השלטונות? כלפי

המשפט נושא דין? פסקי לכפות והכוח הסמכות היקף היו מה כן, ואם 4גויים״? של ל״ערכאות

 ד )המאה הימים דברי ספר של המחבר תפיסת על המתבסס ויינברג, עמד זאת נקודה על 2
המלך. של בפעולותיו ביהודה העם כל של וההתנדבות הרצון של היסוד את המדגיש לפסה״נ(

 J.P. Weinberg, in: Z. Zevit (ed.), Solving Riddles and Untying Knots, 1995, ראו
372-375 .pp. באספקטים דן רת, סמית, בגלות. כבר כנראה, נתחזקה, או נוצרה זו תכונה 

 חשוב אמצעי הפנימיים הארגוניים במוסדות ורואה אתניים, מיעוטים בקרב הסוציולוגיים
כמיעוט. הקיום להמשך

H. Zucker, Studien zur Selbverwaltungיחזקאל; דוגויד, ראו בגולה המנהיגות על כללי דיון 3
173-191 .in Altertum, 1936, pp

 ״שופט״ משרת/מקצוע נזכרת לא נאו־אשוריות דין( משפט, = dênu) משפטיות בתעודות 4
(dajänu.) כמו מנהלי בתפקיד פקידים hazannu, sa muhhi âli ברמה( m ^ ^ ^ r a״sukkalu 

sartennu, masennu, bei pähäte, rab sâqê הממלכתית(, )ברמה sangu מקדשית( )רשות 
 גם העליון. השופט היה המלך דין. לפסוק ומוסמכים מתפקידם, כחלק ובוררים שופטים שימשו

 לרשות מבצעת רשות בין הפרדה הייתה לא כלומר (.bit déni)משפט״ ״בית המונח מופיע לא
ובעלי רכוש בעלי - החופשים העיר מאזרחי העיר)המורכבת לאספת בבל. בארץ כן לא שופטת.
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 מסורת של לערכים להיצמרות גם הקשור אוטונומיה של סממן בהיותו חשוב הוא והשיפוט
 נושבו, הם שבה המדינה ממנהג השוני רקע על ההישרדות באסטרטגיית כאמצעי אבות
 צורך שהיה לשער אפשר המולדת. בארץ ששרר המנהג את בחלקו, לפחות תואם, היה שלא

 לכתב בדומה ההנהגה, מוסדות בידי שהייתה כלשהי לסמכות המרכזי השלטון של באישור
 (.9-7 ולנהמיה)א (26-21 ז לעזרא)עד המקרא, מסורת על־פי שניתן, פרס מלך של הסמכות

ולתרומות? למסים ולמוסדות, הקהילה למנהיגי למשמעת הקשורות תקנות היו האם
 היחסים היו מה במולדת? נהוג שהיה כפי ההיררכי המבנה בגולה נשמר האם ועוד,

 והאם הכוהנים(? הדת)כמו מנהיגי לבין דוד( בית צאצאי ״החילונית״)כמו המנהיגות בין
 משפחות האם 5בגולה? גם נמשכו המולדת בארץ והשפעה כוח בעלי חוגים בין היריבויות

 הגבוהים התפקידים ובעלי המנהיגים יצאו ומהן המולדת בארץ החברה בצמרת שעמדו
 מעמדן על שמרו אבות( בתי ראשי זקנים, מפקדים, שרים, כוהנים, המלוכה, )משפחת

 ,587/6)החורבן מגולי לפסה״ט 597) יהויכיך ״גולי נבדלו האם 6הגולים? בחברת גם
 ולטיב הזר לשלטון היחס בעניין הגולים בקרב דעות חילוקי נתגלעו האם לפסה״ט? 582

 עשויים החדשים והמצבים המולדת מארץ העקירה הנוכרית? האוכלוסייה עם הקשרים
 לפני אם גם עמדות לתפוס ושררה כבוד ושואפי יוזמה בעלי לאנשים אפשרויות ליצור

 בארץ הגבוהות המשרות על ״מונופול״ להן שהיה המכובדות המשפחות עם נמנו לא כן
 האימפריה של והמנהל השלטון במעגלות לגדולה שעלו הגולה מבני אישים האם המולדת.

בהנהגת מרכזיות עמדות לתפוס הצליחו( אף ניסו)ואולי הכלכלה במערכות חיל שעשו או

עמ׳ ״אספה״, דנדמאייב, ראו ומשפחה. רכוש בענייני לשפוט סמכות הייתה בבל בערי מקצוע(
 שופטים היו המקצועיים לאיגודים שגם סבור (147-144 עמ׳ ושם ,2 הע׳ 155 עמ׳ מיארופ)לעיל, .67

W. Westbrook,ראו שיפוטיות. סמכויות היו מסוימת בעיר הסוחרים למועצת פנימיים. דין ובתי
28 .Judges in the Cuneiform Sources”, Maarav 12 (2005), p“ המשפט מערכת על ושם 

(;abat sarri)העליון והפוסק העליון השופט הוא המלך ששם מלכותי משפט במסופוטמיה)בית
 משפטי להליך בזיקה והמינוח המשפט על מקומי(. משפט בית אזורי־פרובינציאלי; משפט בית

ראו שופטת כרשות גם ששימשה )מנהל( המבצעת הרשות ועל הנאו־אשורית בתקופה באשור
K. Radner, “The Reciprocal Relationship between Judge and Society in the Neo- 
Assyrian Period”, Maarav 12 (2005), pp. 41-68; idem, “The Neo-Assyrian Period”, 
and J. Oelsner et al., “Neo-Babylonian Period” in: R. Westbrook (ed.), A History o f 
Ancient Near Eastern Law, Leiden 2003, pp. 886-890; R. Jas, Neo-Assyrian Judicial 

לפי למיעוטים מיוחד משפט בית היה אם ברור לא  .Procedures [SAAS V], Helsinki 1996 
הקהילות של למנהיגים או הזקנים לאספת משפטית סמכות הייתה אם ידוע לא וכן מוצאם ארצות

הע׳ להלן וראו הזרות/גולות. 61,56-52.
משפחת בין )כמו בגולה הפנימיים הכוחות בין היחסים שטיב סבור 73 ׳עמ תיארלעיה, סמית, 5  

שהיו כפי יחסים אותם של המשך הם אמת״ ל״נביאי שקר״ ״נביאי ובין לכהונה המלוכה  
“exile often serves as an arena for the continuation of conflicts : המולדת בארץ קיימים  

ראו לד יח׳ של פרשנות סמך על הגולים בחברת מתחים בדבר השערה על  .begun at home”
׳עמ יתזקאל כשר, 653.

זר מיעוט של ההישרדות במכניזם מתרכז סמית דת. בספרו סמית בצדק מעלה אלו שאלות 6 .
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 מיעוט דוד(? בית ״המסורת״)כמו מתוקף שנתמנתה המנהיגות על להשפיע או הקהילה
הללו. השאלות על ברורות תשובות להשיב מאפשרים אינם המקורות ואופי הידיעות

 לפי הגולים את להושיב בבל ושל אשור של המכוונת המדיניות על עמדנו כבר
 בייסוד כרוכה הייתה לא זו מדיניות כי אם הוגלו, שמהם היישובים ולפי משפחות
 המוצא שם על שנקראו יישובים היו מזו יתרה אתנית. מבחינה ״טהורים״ יישובים

 פוליטית ישות היוו לא שהגולים על־פי אף בצוותא. שיושבו הגולים של הגיאוגרפי
 מוסדות עם למחצה פנימית מאוטונומיה נהנו שהם ביותר סביר בכך, הכרוך וכל מוגדרת
 עם אחד בקנה עלתה זו מדיניות להלן(. המרכזי)ראו השלטון בעיני המוכרים הנהגה

 הרגשת שנטעה רק לא ביחד והישיבה ביחד, לגור המיעוט בני בקרב הטבעית הנטייה
 הדת ממצוות שחלק היות 7אבותיהם, מנהגי לפי לחיות למיעוט אפשרה גם אלא בטחון

 בסיס על פנימי ארגון קטנה. קהילה ולו קהילה חיי של במסגרת לקיים אפשר היה
 מאותו אנשים של סביר מספר יש מסוים במקום אם כמובן מתאפשר אתני־דתי־לאומי

 או המינוי או הייחוס, מכוח המיעוט מתוך שצמחה הנהגה בנוסף, בגלות. גם כך מוצא.
 שהיה המרכזי השלטון מדיניות בשל גם נתאפשרה מרצון בעיניו מוכרת והייתה הבחירה

 של היומיום בחיי להתערב בלי המיעוט של נציגיו באמצעות במיעוטים לשלוט נוח לו
 הנהגה מוסדות גולים למיעוטים שהיו לקבוע אפשר כבר בלבד הזה מהטעם 8הפרט.

 הגולה הקהילה של נציגים עם פנימי ארגון של קיומו על משלהם. ארגוניות ומסגרות
.1 כ ;1 ח יח׳ ;1 כט יר׳ כמו מכתובים ללמוד אפשר
 היתר לתת נהגו הבבלים וגם האשורים שגם לקבוע אפשר הדל המידע סמך על

 בלא והדתית, האתנית זהותן את לבטא גולות, ולא גולות אתניות־לאומיות, לקבוצות
 בכתובות כבר המופיע האשוריות, בכתובות אחד״ ״פה הביטוי כמובן. מדינית עצמאות

 אלא )אסימילציה( לבילול מכוון אינו לפסה״נ(, 1208-1244) א תוכולתי־נינורתא של
 מיוסדת הייתה במסופוטמיה והכפרית העירונית שהאוכלוסייה העובדה 9למלך. למשמעת
 קדומים מימים כבר הקלה המילה( של הרחב )במובן משפחתית קרבה על־פי ומאורגנת

הנהגה סביב להתארגן הגולים יכולים זה באופן 10מיעוטים. של פנימי ארגון התגבשות על

.111-110 עמ׳ ״טמיעה״, פאלס, ראו זרים מיעוטים בקרב ביחד לגור נטייה של התופעה על 7
 הנ״ל, ;257-252 עמ׳ ״חברה״, דנדמאייב, ראו בבבל אתניים מיעוטים של הפנימי הארגון על 8

 ,community = Politeuma היווני במונח הידועה התארגנות צורת על .147-135 עמ׳ ״הרכב״,
 בממלכות החברתיים החיים וגיבוש דת, פנימיים, למוסדות הנוגע )בכל אוטונומיה ומובנה

ון־דר־ ״מצרים״; הנ״ל, ראו והפרסית הנאו־בבלית בתקופה שורשים לה ושיש ההלניסטיות(
 היהודית הקהילה של לפוליטאומה השוו כן .162 ׳עמ פוורה, שטרן, ״אשורולוגיה״; ספק,

 בתפוצה קהילתי ארגון של דגם באלכסנדריה: היהודית ״הפוליטאומה כשר, א׳ באלכסנדריה.
.118-117 יד בקדמ׳ ;91-57 עמ׳ (,1 הע׳ גפני)לעיל י׳ בתוך: רומית״, ההלניסטית

.100 ,91 הע׳ ,120,118 ׳עמ ולעיל, ,RIMA I,236:36-37 ;92 ׳עמ ״אשורים״, משיניסט, 9
 הערים תושבי של הפנימי העצמי שהארגון מציין ,65 ׳עמ ״אספה״, דנדמאייב, עיר; מיארופ, 10

מיעוטים זה, נוהג לאור לפסה״נ. השלישי האלף מן כבר אופיינית תופעה היה במסופוטמיה
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 מסתבר שטרות( משפטיות)כמו מתעודות אבות.״ מסורת על־פי חייהם את ולנהל ומוסדות
 בבל גולי של פנימי ארגון של קיומו המיעוטים. על גם חלו בממלכה שנהגו המדינה שחוקי
 המאורגנות העליות ומן הדתי, הייחוד ושל הלאומית הזהות של ההמשכיות מעצם מוכח
 הגולים שנציגי הדעת על מתקבל (.28 ז ;6-5 א מכן)עז׳ ולאחר כורש הכרזת עם לציון

 מלכותית והכרזה למולדתם לחזור לגולים לאפשר בבקשה כורש אל פנו )״ראשים״(
 הפנימי הארגון ריבונות, בהעדר הגולים. לנציגי בכתב או בעל־פה ניתנה כלשהו בנוסח
 שמהם הפרטים בקרב קולקטיבית ואחריות הדדית במחויבות גם כרוך מוסדותיו, על בגולה

הגולים. קהילת מורכבת
 העולים את המונות והרשימות לעירו״, איש ויהודה לירושלים ״וישובו 1 ב בעז׳ האמור

 לפי וצאצאיהם הגולים ישבו שבגולה מלמדים הגיאוגרפי מוצאם ו/או משפחות על־פי
 מרכיב אפוא היא ביחד הישיבה 12שלהם. המוצא יישובי לפי גם מהם ורבים משפחות

ההישרדות. באסטרטגיית חיוני
 וליישוביהן. למשפחותיהן בקבוצות כי אם שונים, במקומות פוזרו הגולים כאמור,
 יהודיא״, ״שבי הגולה״ ״זקני ״ראשים״, אבות״, ׳׳ראשי הגולה״, ״בני כמו הביטויים

 ,1 כ ;1 יד ;1 ח יח׳ וכן ;1 כט ביר׳ ירמיהו איגרת ״הגולה״)ראו הגולה״ ״קהל העם״ ׳׳כל
 על מרמזים (17-15 ח ;28 ז עזרא)עז׳ של הפעולות ועוד(, 6 י ;4 ט ;28 ז ;9,5 ה ב; עז׳ ; 3

 15לנו. נהיר אינו זה ארגון של טיבו אך הגולים, כלל של מוכרת מנהיגות ועל ארגון־גג
 מאורגנת, אבל מפוזרת בקהילה מדובר כלומר (,1 כט דר׳ ההנהגה אל פונה ירמיהו

 ושל יחזקאל של שהנבואות אפשר ההנהגה. באמצעות הציבור אל עוברים והמסרים
14הגולים. נציגי באוזני נישאו או עם״ ב״אספת נאמרו ישעיהו)השני(

 לקיים הורשו (,mär bane)העיר״ ״בני נחשבו לא אם גם הנאו־בבלית, בתקופה בבל, בערי
 כמו אחה במקום יהודאים של קיבוצים על הקהילה. את המייצגת זקנים אספת עם פנימי ארגון
״יהודאים״. פירס, ראו Nasar^i ביהוד

 בתקופה (Landsmannschaft) המוצא וארצות העדות על־פי ו״המרכזים״ ה״עמותות״ 11
 ולליכוד המוצא בארצות שרווחו כפי המסורות את לשמר מגמתן ובתפוצה, בישראל המודרנית

ועדתו. איש איש העדה,
 שברשימה האפשרות את מעלה 140-138 עמ׳ נזשפחות, גליל, .20 ׳עמ ״גלות״, אפעל, 12

+2443 ND התואר )?( גולים של sa ziqni במנהל שולבו חלקם משפחות, ראשי מציין 
האימפריאלי.

 בגולה. שישבו הזמן מן מורשה אחרים, כך על שעמדו כפי כנראה, הם ״הגולה״ הגולה״, ״קהל 13
 מנבדליש דומיננטים)להבדיל היו ציון ששבי רומז ציון, שיבת לאחר גם אלו בהגדרות השימוש

ציון. שיבת בראשית יהודה בפחוות היהודים בקרב
השמיני. הפרק ראו ספר״ כ״נביא יחזקאל בדבר ההשערה על .214 עמ׳ גזיסטרריה, בלנקינסופ, 14
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דוד בית .1

 מי בראש, יעמוד מי ההנהגה. שאלת ובראשונה בראש עולה פנימי ארגון של במסגרת
 משמעית. חד היא התשובה יהודה גולי לרוב אשר נבחר? או נקבע הוא כיצד המנהיג, הוא

 של הכישלון למרות בגולה להיות צריך וכך המולדת בארץ היה כך דוד. לבית היא ההנהגה
 התקווה את סימל דוד בית והממלכה. הבירה המקדש, על להגן האחרונים דוד בית מלכי
 יב זכ׳ ;4-2 כה הנופלת״)יד דוד ״סוכת את מחדש ולהקים לציון לחזור בבל גולי בקרב

 מה יהודה, בפחוות למושלים הגולה מן שעלו דוד בית מצאצאי מינו הפרסים (.11 ט עמ׳ ;7
 להמשכיות ביטוי זה בבבל. הגולים בקהיליית מנהיגות של מעמד היה דוד שלבית שמעיד
 אלה של גם הנראה וככל מיהודה הגולים של ההיסטורית בתודעה ובסיסי חשוב כמרכיב
 בעתיד. הגאולה על בחזונותיהם הנביאים דברי מופנים שאליהם ישראל גולי מצאצאי
 יהודה תושע בימיו מלך... ומלך צדיק צמח לדוד והקימתי באים... ימים ״הנה למשל:

 ;24-23 לד ;24-22 יז יה׳ ;17 לג ;9 ל ;4 כב ;25 יז גם ראו ,8-5 כג לבטח״)יד ישכן וישראל
 -4 ז )שמ״ב לעולם מלוכה שושלת לדוד הבטיח שהאל האידיאולוגיה י5(.1 יא יש׳ ;24 לז
 החורבן. ולאחר החורבן בעת התפוגגה ולא המלוכה בתקופת כבר קיימת הייתה (5 כג ;18

 יש׳ גם וראו 4-1 ה מי׳ ;5-4 ג ;2 ב הו׳ ;12-11 ט ;2 א >עמ׳ ומיכה הושע עמוס, בימי כבר
 מלפני נביאים של גאולה שתקוות אפשר 16דוד. בית ממלכת תקומת על חזונות נאמרו יא(

 על האשורית האימפריה השתלטות רקע על הן (9-5 יד ;11-8 יא ;17 ב הו׳ החורבן)כמו
השכנות. הארצות ועל ארץ־ישראל

 דוד מימי ברצף בירושלים שמלכה השושלת 17דוד, בית בהנהגת הכירו הגולה אנשי
 בכלא וישב ב נבוכדנאצר בידי שהוגלה לאחר כמנהיגם ביהויכין הכירו הם צדקיהו. ועד

ב״בית אסור יהויכין היה מקרא של פשוטו לפי 18(.34-31 נב יר׳ גם ראו ,27 כה )מל״ב

 שאלת על גם ושם 160 הע׳ ,423 ׳עמ ראו דוד, בית תקומת לבין לגאולה התקוות בין הקשר על 15
בעתיד. דוד בית ולתקומת דוד לבית וישעיהו)השני( יחזקאל ירמיהו, של היחס

 של ההיסטורי קיומה את השוללים .279 ,272-271 ׳עמ ב, המקראית האסופה הרן, ראו 16
 ג הר )כמו דוד בית תקומת בעניין שהכתובים טוענים ושלמה דוד בימי מאוחדת ממלכה

 ט ׳עמ דוד)כמו בית תקומת על שהנבואות הטענה על החורבן. מלאחר מאוחרים, הם (5-4
 בלנקינסופ, גם ראו הגלות, בזמן המוקדם לכל מאוחרות, דויטרונומיסטיות תוספות הן (11

 בדבר האמונה ועל המסורת על מושתתים אלו חזונות מקום מכל .193-192 עמ׳ היסטוריה,
 של הנבואה לפיו לפירוש ממש של הוכחה אין דוד. לבית עולם למלכות האלוהית ההבטחה
 בבל גולי בקרב מתיחות משקפת כרועה, ה׳ ובעד ודם בשר הרועים נגד לד בפרק יחזקאל

.653 עמ׳ יהוקאל, כשר, ראו בעתיד. דוד בית לתקומת בנוגע
 .276 עמ׳ חגי, קסלר, שושלת; פומיקלה, ; 7-4 עמ׳ רור, בית ליוור, ראו בבל בגולת דוד בית על 17

.208 עמ׳ להלן, ראו דוד. מבית אישיות נזכרת לא 1 כט ביר׳
 על ״יהויכיך. זבדסקי, ;91,84-83 ׳עמ בבל, פריים, ראו אחרים מעמים נוספות דוגמאות 18

וספרות. מקורות ושם ״יהויכיך אבישור־הלצר, ראו בגולה יהויכין
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 מלכותו בראשית ששוחרר עד 19ערובה, בן של במעמד אולי שנים, ושבע שלושים כלא״
(rés sarrüti) במעמדו שינוי מסמל האסיר בגדי שינוי 20.561 שנת היא מרודך, אויל של 

 בגולה יהויכין על נוספת ידיעה שחרורו. לאחר חי שנים כמה ידוע לא (.42 מא בד )והשוו
 Ia-’-ú- בבל. בעיר הדרומי בארמון שנמצאו לפסה״נ, 592 משנת בבליות בכתובות מצויה
kin21 )בתואר אלו בכתובות מכונה )יהויכין sar (mat) Ia-a-hu-du יהודה״(. ]ארץ[ )״מלך 

 יהודאים אנשים ושמונה יהודה״, מלך ״בני חמשת יהודה״, ״מלך יהויכין נזכרו אלו בלוחות
(22 Ala-a-hu-da-a-aמזון מנות הנפקת עניינן הכתובות(kurum m atu,) קמח שמן, בעיקר 

 אשקלון, מוצאם)כמו ארץ ציון עם אנשים של גדול למספר המלכותי המחסן מן ותאנים,
 מוצאם ברשימות הנזכרים רוב בנאי(. מלח, גנן, מקצועם)כמו או ועוד( מצרים צור, יהודה,

 ,28-10 השנים מן הם הלוחות חסות. מדינות שהיו או נבוכדנאצר בידי שנכבשו ממקומות
 מחוצה או הארמון בתחום שהו המנות מקבלי כל אם ברור זה אין נבוכדנאצר. למלכות 34
 היה ליהויכין בבלי. שם הנושא פקיד של (sa qat)באחריותו היו המזון מנות מקבלי לו.

 לפרש ואין השלטון, ובפיקוח קלים מעצר בתנאי נתון היה והוא גולה, מלך של מעמד
 מסתברת זו מסקנה במטפורה. שמדובר ואפשר המצומצם, במובנו כלא״ ״בית המונח את

 לגלות יצא (15 כד ונשותיו)מלב אמו עם יחד יהויכין יהויכין. של בניו חמשת מהזכרת
ב״בית היותו בתקופת בניו לו נולדו פרשנים, לדעת ולפיכך, שנה, שמונה־עשרה בן והוא

B. Becking, From David to Gedaliah,״יהויכיך: גרהרח, ראו הקטע של פילולוגי לניתוח 19
174-189 .Göttingen 2007, pp. המלך הכתרת לרגל יהויכין שוחרר לדעתו (anduràru.)

 סבור זבדסקי,״יהויכיך, ;209-208 ׳עמ ״אשור״, גרייסון, ראו זו בתקופה ערובה בני על
 רק .dïm, litütu, saprâtu)תערובות בן של ולא מלחמה שבוי של מעמד תחילה היה שליהויכין

 מלך יכינלו בן ליחימלך בניגוד וזאת לחופשי, יצא ולא תערובות לבן מעמדו שונה יותר מאוחר
 יהויכין של הירוד למצבו פט מזמור את הקושרים פרשנים יש למולדתו. וחזר ששוחרר אדווד,
 582ב־ כלא בבית הושם שיהויכין שאפשר מעיר ,120 ,92-90 עמ׳ גלות, אלברטץ, כלא. בבית

המלוכה״. ״מזרע אישיות בידי גדליהו רצח בתכנון שנחשד משום (597 בשנת לפסה״נ)ולא
 M. Cohen, ZAW 115 (2003,) ראו מ...״ ״לשחרר של במובן ראש״ ״נשא הביטוי על 20

58-72 .pp. באכדית résa nasû אתו ״וידבר על לטובה. הדין)והעונש( גזר את לשנות מובנו 
עמ׳ )לעיל, M. Luukko בתוך M. Fales ראו (dibbi tâbûti issisu dabâbu טובות״)ובאכדית

 שיהויכין אפשר (.6 כה משפט״)מל״ב עמו ״וידברו נאמר עליו צדקיהו לעומת (.118 הע׳ ,175
.31-30 עמ׳ ״יהויכיך, אביעוז, ;205 ׳עמ להלן, ראו בבבל. פנימי אי־שקט רקע על שוחרר

.8 ׳עמ יהוריגז, צדוק, ראו אלו בתעודות השם של השונות הצורות על [;36] נספח 21
 אבישור־הלצר, ״יהויכיך; גרהרדז, ראו אלו בתעודות דיונים .938-928 ׳עמ ״יהויכיך, וייתר, 22

 מוגדרות התעודות ״זרים״. פדרסן, ראו נבוכדנאצר של הארמון במתחם הארכיון על ״יהויכיך.
 יפורסמו זה מארכיון נוספות תעודות מזון. מנות (têlïtu) הנפקות של (nikkassu) כרשימות

 בסתירה עומד הדבר יהודה״ מלך ״בני חמשת לעניין .J. Marzann O. Pedersén בידי בעתיד
 שיהויכין נראה (.23-20 ב חגי השוו ליהויכין)אבל זרע יהיה לא לפיו ,30-24 כב ביר׳ לאמור
 של מחדש לכינון שהתנגדו חוגים בידי נוספה בירמיה שהנבואה סברה נשותיו. עם יחד הוגלה

 ואם בגולה אם כהונה, מחוגי לבוא יכלה זו התנגדות בכלל. למלוכה או דוד מבית המלוכה
 בתוך: A. Albertz, “The Thwarted Restoration” זו לבעיה ראו הפרסית. התקופה בראשית

.29-27 עמ׳ ״יהויכיך, אבישור־הלצר ;10-9 עמ׳ יהויובו, אלברטץ־בקינג,
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 לכשרים נכנע שהוא משום יהויכין עם החמיר לא שנבוכרנאצר אפוא אפשר 23כלא״.
(.12 כד ירושלים)מל״ב על במצור שהחלו בשעה

 מחוכם מדיני כצעד החוקרים בידי פורשו בגולה ליהויכין שהוענקו הנוחים התנאים
 נאמר אחת יהודה״)ופעם ״מלך התואר את ליהויכין השאיר בבל מלך נבוכדנאצר. של

 יוחזר צדקיהו ימרוד שאם בירושלים שמלך צדקיהו על לחץ כאמצעי מלך״( ״בן עליו
 ״מלך התואר עם יהויכין נזכר 27 כה במל״ב גם 24יהודה. על כמלך לירושלים יהויכין
 שהוגלה לאחר שנה שלושים עת, באותה ביהודה מלך לא שהוא על־פי אף יהודה״
 סביר מיהודה. לגולים יהויכין בין מגעים אפשרו כלא בבית הנוחים התנאים בבלה.
 מנהיג)אולי נחשב אבל ״מלך״ התואר את עוד נשא לא הוא שחרורו שלאחר ביותר
 המלוכה)מל״ב בחצר מהלכים לו היו הזמן ובאותו הגולה של ״נשיא״( או ״ראש״ בתואר

 לעלייתו שהתנגדו חוגים בבבל היו 25השלטונות. בפני הגולים את ייצג והוא (30-29 כה
 קבוצות של תמיכה בהשגת מעמדו את ולחזק לבסס ניסה והוא מרודך אויל של למלוכה

26מיהודה. הגולים ובהם וזרים גולים של קבוצות כמו היטב, מאורגנות
 שאומר וכפי (,3 נח עולם״)יש׳ ״ברית היא דוד עם ישראל אלוהי של שהברית האמונה

 ביסוד המונחת היא ״מלך״( - 24 ובפסוק 25 לעולם״)לז להם נשיא עבדי ״ודוד יחזקאל:
 על מבוססת דוד בית מלכות בנצחיות האמונה דוד. בית של המנהיגות את מרצון קבלה

 בגלות ונערכו מחדש נוסחו אלו שקטעים וייתכן ,36-35 יא ובמל״א ז בשמ״א המסורת
אני ימים שנתים ״בעוד כי שניבא מגבעון הנביא עזור בן חנניה על המסופר מן 27בבל.

 ניתן צדקיהו .bit kili באכדית - כלא״ ״בית .18-17 ג דה״א ראו אבל .51-50 עמ׳ חד, בית ליוור, 23
גלות, אלברטץ, ראו הסגר למקומות בקשר מונחים על (.11 נב דר׳ מותו יום עד בבבל הפקודות בבית

 M.F. Scouflaire, in: Reflets des Deux Fleuves [Akkadica Suppl. VI], 1989, pp. 157-:90 ׳עמ
165.160; F. Joannès, RA 86 (1992), p. יהויכין. בבני מדובר לא ״יהויכיך, גרהרדז, לפי

 לאפוטרופוס יוכן״ נער ״לאליקים החותם בשיוך רב ספק להטיל יש מלכיש הממצאים לנוכח 24
 בישיבתו .D.D. Ussishkin, BASOR223 (1976), p. 11 ראו: ביהודה. יהויכין של רכושו על

 בבל. מלך את לירוא כיצד מחדש״ ״חינוך מלכים ובני מלכים עם יחד עבר הוא כלא״ ב״בית
 של בארמונו היושב יהויכין שבין לזיקה ביחס שונות סברות הובעו דניאל. של למקרה והשוו

 למקרא שנתון עודד, ב׳ ראו זו נבואה על .18-12 כ במל״ב ישעיהו נבואת לבין נבוכדנאצר
שנ״ח, ציון נאמן, נ׳ ראו ולספרות 126-115 ׳עמ ,1987 ט, הקרום המורח ולחקר ,17-16 עמ׳ נט)ת

 ומיוסדת דויטרונומיסטי( בסגנון קל ניסוח לישעיהו)שעברה מקורית שהנבואה נראה .36 הע׳
בעתיד. לאויב יהפוך בהווה הברית בעל לפיו (,20 ז השכירה״)יש׳ ״התער של הרעיון על

 J. Granowski, in: D.N. Fewell (éd.), Reading ״תיטרונומיסט״: צנגר, ראו אלו פסוקים על 25
173-188 .between Texts, 1992, pp.

 בקינג, :59-58 ׳עמ גלות, אלברטץ, :97-92 ׳עמ נהרות, ניוסאם, :56-49 עמ׳ ״יהויכיך, בג, 26
 R.H. Sack, Amel Marduk 562-560 B.C. [AOAT / ראו מרודך אויל על ״יהויכין״.
314-315 .Sonderreihe 4], 1972; S. Zawadzki, §ulmu IV, 1993, pp. הורד מדודך אויל 

המלוכה. את תפס ונריגלסר מלכות, שנות שתי לאחר מכיסאו
 ראו מותנית. הבטחה זו אחרים ובכתובים נצחית היא ההבטחה במקרא אחדים בכתובים 27

בגלל יהודה חרבה לפיו 4 טו יר׳ :3 כד במל״ב שהאמור סברה .24 עמ׳ ״שושלת״, פומיקלה,



שישי פרק206

 כל ואת יהודה מלך יהויקים בן יכניה ואת ה׳... בית כלי כל את הזה המקום אל משיב
 (,30-24 כב שם והשוו ,4-3 הזה...״)כה המקום אל משיב אני בבלה הבאים יהודה גלות

 שחרורו לירושלים. יהויכין של לשובו שקיוו גופא יהודה בממלכת חוגים שהיו משתמע
 דוד בבית האמונה את חיזק הקרובה, הגאולה את המבשר כסימן נתפס מרודך אויל בידי

28בארץ־ישראל. מדינית להתחדשות המאוויים את ועודד
 לפי השנים את מנו הגולה שאנשי בכך התבטאה בגלות יהויכין של במנהיגות הכרה

 מניין 29(.1 מ ;21 לג ;2 א יה׳ ;27 כה יהויכין)מל״ב של ״גלותנו״( גלותו)כתיב שנות
 השנים מניין של הנוהג את מזכיר יהויכין מגלות שחלפו השנים מספר על־פי השנים
 ישראל״, נשיא רשע ״חלל הוא יחזקאל בעיני צדקיהו המלך. של מלכותו שנות על־פי

 יהויכין צאצאי באמצעות בעתיד יתרחש המלוכה חידוש 30(.32-30 מלך)כא ולא ״נשיא״
 לשאת המשיך שיהויכין למדים בבבל שנמצאו הכתובות מן כאמור, (.23-22 יז )יח׳

ד גם כלא״)ראו ב״בית בהיותו ״מלך״ בתואר  מתוכן כמובן ריק זה תואר (.32 נב י
 מותו לאחר עברה זו והנהגה יהודה גולי בקרב מנהיג של מעמד מציין אבל מלכות של

המלוכה״)השוו ״מזרע או ״מלך״ בתואר מוכתרים אינם וזרובבל ששבצר 31לצאצאיו.

 תקוות נכרכו שבה השושלת דוד, בית שושלת של באידיאליזציה קשור מנשה״, ״חטאות
 הגישה על השושלת. בגלל ולא )מנשה( אחד מלך בגלל חרבה שיהודה לך לומר הגאולה.
 אבישור־הלצר, לדעת .397-396 ׳עמ ירושלים, ליפשיץ, ראו דוד לבית בבל גולי של החיובית

 כקבוצה הגולים, של תמיכה על מרמז כלא מבית יהויכין של השחרור 35-34 ׳עמ ״יהויכיך,
.160 הע׳ ,423 עמ׳ גם ראו דוד. ובבית ביהויכין מלוכדת,

 הסופר כלשהי. לאומית משמעות לו ואין פרטי עניין הוא יהויכין ששחרור הסברה במחקר מהלכת 28
 ולתחיית ליהודה וחזרה לגאולה תקוות על מרמז ואינו ומותו השחרור עובדת בציון מסתפק
 אלא עובדה ציון לשם בעלמא הערה אינו 27-30 כה במל״ב שהקטע נראה אולם דוד. בית מלכות
 ״יהויכין״; בקינג, קודמת; לספרות הפניה ושם ״יהויכיך, גרהרדז, ראו מסר. להעביר מגמתו
 לדעת .271-270 עמ׳ תשמ״ג, ירושלים הבזקרא, בתקופת ישראל מלמט, א׳ ״מפיבושת״; שיפר,

 של הסוג מן סיפור והוא ציון שיבת לאחר חובר יהויכין שחרור על הסיפור ״יוספוס״, מיינהולד,
 של בסופו אבל קשה במצב שהיו בגלות גיבורים/אישים על חצר״( היסטוריות)״סיפורי נובלות

 שכן לנו, נראה הדבר ואין שביעי(. פרק בהמשך, ראו זה סוג )על לגדולה ועולים מצליחים דבר
שבו. אלוהים ויראת יושרו או חכמתו בזכות לגדולה ועלה שניצל בצדיק מדובר לא

 ההנהגה את קבל שיהויכין כך על שמרמז אפשר טובות״ אתו ״וידבר 28 כה במל״ב הכתוב 29
 ראו: יחזקאל בספר התאריכים על השלטון. של ובאישור בהסכמה בבבל היהודית הקהילה על

 גם ראו בנבואותיו. יהויכין את מזכיר אינו יחזקאל ״תאריכים״. פרידי, ב; א, יחזקאל, גרינברג,
.70 הע׳ ,241 ׳עמ להלן,

 שזהו סברה יחזקאל. אצל וחוזר מלך( ישנו )שהרי המלוכה בתקופת נעלם ״נשיא״ התואר 30
 השלטון מן שקבל רשמי תואר ולא הגולים של הפנימי הארגון במסגרת יהויכין של תוארו

E.A. Speiser, CBQ 25 (1963), pp. 11 l 17 הבבלי. - l. ושל ירמיהו של היחס סוגיית על 
הע׳ ,423 ׳עמ ולהלן ״יחזקאל״, רום־שילוני, ״יהויכיך; אבישור־הלצר, ראו ליהויכין יחזקאל

160.
 או ״נשיא״ )כמו מסוים תואר נשא ציון, שיבת לפני בגולה, דוד מבית המנהיג אם ברור לא 31

של קבוצות בראש שכן saknu התואר לו היה אולי (.8 א עז׳ )ראו הגולים כמנהיג ״ראש״(
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ד ;25 כה מל״ב  ״צמח״ או ״עבד״ בתואר אלא וזכריה, חגי ובנבואות עזרא בספר (1 מא י
ד גם וראו 12 ו ;8 ג ׳זכ ;23 ב )חגי  הנראה ככל וששבצר)הוא שאלתיאל (.15 לג ;5 כג י

 מרכזיים תפקידים מילאו 33שאלתיאל בן זרובבל כך ואחר 32(,18 ג בדה״א הנזכר שנאצר
 בית על ייחוסם מתוקף ביהודה כך ואחר בבבל הישראלית־יהודאית הקהילה בהנהגת

 א ליהודה״)עד ״הנשיא התואר את נשא ששבצר המלוכה. נתחדשה שלא אף־על־פי דוד
 בית שושלת 34(.2 ב לזרובבל)עז׳ בדומה (11 א לציון)עז׳ השבים ראשי עם נמנה והוא (8

 -5 כג ;16-14 לג ;4 כח ולאחריה)יד כורש הכרזת לפני לאומיות לתקוות סמל הייתה דוד
 תלו ובזרובבל ועוד(, 12 ו ;14 ד ;8 ג זב׳ ;23-21 ב ;15-12 א חגי ;25-24 לז ;24-23 לד יח׳ ;6

 למלכות האלוהית ההבטחה על המסורת מכוח (23 ב דוד)חגי בית מלכות לחידוש תקוות
 ב דוד)חגי מבית זרובבל בהנהגת ייבנה המקדש בית (.19 ח מל״ב ;36 יא )מל׳׳א עולם

 הגולה. בני קהילת בעיני דוד בית של הנכבד מעמדו על עמדו ופרס בבל שלטונות (.4
 עז׳ יהודיא״, ״פחת ,bei pihäti)פחה נתמנה ששבצר (7 ו עז׳ גם )וראו 14 ה עז׳ על־פי

לפי 35(.21,2 ב ;14,1 א יהודה״)חגי ״פחת שאלתיאל בן זרובבל את מזכיר וחגי (,7 ו

hatru, אפעל, ראו זה. תואר שנשאו אנשים עמדו אתני, בסיס על מאורגנים היו מהם שחלק 
.30,4 הע׳ ולעיל, 82 ׳עמ ״מיעוטים״,

 בעייתי הוא הזיהוי (.18 ג שנאצר)דה״א עם ששבצר את לזהות יש אם בדעתם חלוקים החוקרים 32
 ״סין״ הוא התיאופורי הרכיב בשנאצר ואילו ״שמש״ הוא התיאופורי הרכיב בששבצר שכן

P.E. Dion, ZA 12 ראו זו בעיה על שונות. אלוהויות שתי - )ירח( W 95 (1983), 11 l - l; 
 חוקרים יש .34,33 הע׳ ולהלן, ,170-168 כוהןונזלךעמ׳ פריד, ;58 ׳עמ השלישי, ישעיהו שראם,

 בו הרואים כאלה ויש המחבר, מידי דמיונית דמות אלא נברא ולא היה לא שששבצר הסבורים
.87 הע׳ ,55 עמ׳ לעיל, אדלמן, ;306 עמ׳ עורא, סמית, למשל ראו בבלי. ממוצא פקיד

 של כבנו מופיע הוא היחס ברשימות בבבל. נולד השם שנושא כך על מרמז זרובבל השם 33
בעז׳ וכך שאלתיאל, של בנו הוא השבעים בתרגום אבל (,19-17 ג שאלתיאל)דה״א אחי פדיה,

 שאלתיאל, עם האב״( את ינצור שמש )״האל ששבצר הזיהוי בעיית על .23 ב ;1 א ובחגי 2 ג
 נאמן, ״ששבצר״; יפת ;51-50 בעמ׳ 20 הע׳ ״שומרון״, קרוס, ראו שנאצר, זרובבל, פדיה,

 ,17 עמ׳ וגחנזיה, עורא ויליאמסון, ;39-34 ׳עמ ״שמות״, דמסקי, ״זרובבל״; לוסט, ״ששבצר״;
 או זרובבל עם ששבצר את לזהות אין קסלר לדעת ספרות. ושם 72-63 ׳עמ חגי, קסלר, ;45-43

 עמ׳ ״מקדש״, יפת, וכך פחה של בתפקיד שמשו ושניהם לזרובבל קדם ששבצר וכי שנאצר עם
 לאחר ״זרובבל״. ביאנקי, ראו לפסה״נ ב המאה עד דוד בית ומשפחת זרובבל על .365-363
בהנהגה. ששימש דוד מבית צאצא על מבוססות ידיעות אין זרובבל

 על מדובר ששם 2 ג ;2 ב בעז׳ למסופר תואם אינו ששבצר בעניין (17-7 ה תתני)עז׳ של המכתב 34
בעז׳ המקדש. וכבוני כורש הכרזת בעקבות ליהודה החוזרים בראש כעומדים ישוע ועל זרובבל

 אינו ששבצר 16 ה פרק לפי ואילו מבבל המקדש כלי להבאת מצטמצם ששבצר של התפקיד א
 שששבצר סברה הופיע. שזרובבל לפני המקדש בניין בעבודות התחיל גם אלא יהוד מושל רק

 בית בבניית ונכשל (14 ה ;8 א עז׳ וראו לפסה״נ 538)הראשונה לעלייה קשור ליהודה״ ״נשיא
 520ב־ להיבנות החל והמקדש לפסה״נ 530 אחרי עלה ישוע< עם )יחד זרובבל ואילו המקדש,

 קיימת כורש. הכרזת בעקבות עליות שתי שהיו להניח מחייב כזה שחזור (.14,1 א לפסה״נ)חגי
.32-31 עמ׳ שושלת, פומיקלה, ;2.3.3 יהרות, גרייבי, המלוכה. מזרע הוא ששבצר אם הבעיה גם

 )ביוונית( המילה באה השבעים בתרגום ״פחה״. מכונה אינו זרובבל ונחמיה עזרא בספרי 35
ספרות ראו וזרובבל ששבצר על ״פחה״. מכונה זרובבל ששם במסורה מקומות באותם ״שבט״
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 בית את מחדש לבנות המשימה עליו והוטלה כורש של שליחו היה ששבצר 16-14 ה עז׳
 לפסה״ג 520 בשנת רק החלה והבנייה עיכובים שהיו אלא המקדש,
 כחוט עובר דוד בית תקומת עם ישראל בית תקומת של והמהותי הפנימי הקשר רעיון

 ציון שיבת בימי החורבן, בעת החורבן, לפני שפעלו הנביאים של הנחמה בנבואות השני
 ;3 נה יא; יש׳ ;15-11 ט עמ׳ למשל )ראו בזה זה כרוכים דוד ובית ישועה מכן. ולאחר

 34-21 פט תה׳ ;7 יב ;14 ו ;9 ד זכ׳ ;23 ב חגי ;25-24 לז ;24 לד ;23 יז יח׳, ;4-2 כח יר׳
 שיצמיח דוד מבית צמח עם ישראל״ ״בית ישועת את כורך ירמיהו שמיני(. פרק ולהלן,

 ;5 כג יר׳ גם ראו 14-7 ישראל״)לג בית אל דברתי אשר הטוב ״הדבר במסגרת האל
 ;5 ג לשעבר)הו׳ ישראל מממלכת הגולים צאצאי את גם כולל ישראל״ ״בית 36(.10 כט
 תפיסתו רקע על נאמרה (30 וזרעו)לו יהויקים נגד ירמיהו של הנבואה (.28-27 מו יר׳
 נבואתו דוד. מבית הוא וצדקיהו האל, ברצון כמלכות צדקיהו מלכות את הנביא של

 שם״ לשוב נפשם את מנשאים הם אשר ״הארץ ליהודה ישובו לא ואמו יהויכין לפיה
 לחידוש ירמיהו של כהתנגדות בהכרח מתפרשת אינה (28-24 כב בבבל)יד ימות אלא

 נגד הנבואה )השוו כעונש אלא (23 ב חגי והשוו ,6-5 כג )יד בעתיד דוד בית מלכות
 בעיני השקר נביאי השלום״, ״נביאי בחוגי שטופחה התקווה וכנגד (,6 כ יר׳ פשחור,
 וזאת יהויכין. בחיי עוד כלומר (,3 ימים״)כח שנתים ״בעוד לארץ שיבה בדבר ירמיהו,

 כשלושה דהיינו שנה״, ״שבעים ארוכה, היא שהגלות ירמיהו לדברי מלאה בהתאמה
 נגד נאמרו (30 לו ;24-30 ויהויכין)כב יהויקים נגד ירמיהו נבואות בנוסף, דורות.

 צדקיהו)יז נגד יחזקאל של הנבואות צדקיהו. מלכות של הלגיטימיות את השוללים
דוד. בית נגד מכוונות אינן (32-30 כא ;20-16

 בתקופת נביאים מפי נשמעות ישראל כל על דוד בית של המלוכה חידוש על נבואות
 יהוצדק בן יהושע של משותפת, הנהגה מציב זכריה וזכריה. (23-20 חגי)ב ציון, שיבת

 ׳׳ועצת 37(,10 יב ;10-9 ט גם ראו ;13-9 ו ;14-6 ד ;9-6 ג דוד)זרובבל, מבית ״צמח״ ושל
זרובבל את המזכירים בכתובים 38(.22-17 לג יר׳ והשוו 13 ו שניהם״)זב׳ בין תהיה שלום

ראשון. פרק לעיל, ראו .A. Lemaire, Transeuphratenes 3, 1990, p. 34 and n. 15 אצל
 הנסיבות על גם ושם (46 הע׳ )להלן, למייר ראו זכריה בספר לזרובבל כמכוון ״צמה״ על 36

.30 עמ׳ ״יהויכיך, אבישור־הלצר, דוד. בית לירידת
 קטעים על ;W.H. Rose, Zemah and Zerubabel. [JSOTS 304], Sheffield 2000 ראו 37

 ׳עמ ״יהויכיך, אבישור־הלצר, ראו ליהויכין יחזקאל של אהדה המגלים (23 יז ביחזקאל)כמו
.126 ׳עמ יחזקאל, כשר, ;35-31

 ולא למלכות מכוון כיסא שכן ימינו״, על כהן ״והיה השבעים גרסת עדיפה כסאו״. על כהן ״והיה 38
 ויהושע זרובבל על .216 ,177 ׳עמ ,1994 תל־אביב החב״ך, עולם זכריח. קוכמן, מ׳ ראו לכהונה.
)דאו בזכריה ,1977) 18 M. Barker, “The two Figures in Zecharia”, Heythrop Journal 
38-46 .pp; ,יהושע - זרובבל הצמד הלצר, ׳ומ אבישור י׳ לדעת .137-136 עמ׳ ״גלות״, טלמון 

 הכוהן־הסופר היה עזרא ואילו חילוני(, )תפקיד הפחה היה נחמיה עזרא. - נחמיה לצמד דומה
Y. Avishur ־ M.FIeltzer, Transeuphratene 29 (2005), pp. 35-36 דתי(. )תפקיד
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 בן ישוע נזכר שם 2 ג בעז׳ הכתוב את להוציא תחילה, נזכר זרובבל הכוהן, ישוע ואת
 שמו ואילו המרכזית, האישיות הוא יהוצרק בן יהושע 15-9 ו בזכ׳ אולם תחילה. יוצדק

הגדול. הכוהן של ועלייה דוד בית של לירידה רמז נזכר, לא דוד מבית המנהיג של
 לפסה״ג ד המאה לפני לא שחובר הימים, דברי בספר דוד בית של האידיאליזציה

 תצמח שממנה כשושלת ביהודה מסוימים חוגים בעיני נתפס עדיין דוד שבית מלמדת
 שחטאו החטאים עקב נגרם שהחורבן במקרא התפיסה למרות וזה בעתיד המנהיגות מחדש
 של חשיבותו זרובבל. לאחר המשך היה לא דוד בית של שלמנהיגות ולמרות דוד בית מלכי
 הגולה״ ״ראש אצל מאוחרת בתקופה מאלף ביטוי מוצאת בבל גולת של בתודעה דוד בית

 בתפוצה היהודים 39הוכחה. לו שאין ייחוס - דוד לבית מוצאו את ייחס אשר )״בוסתנאי״(,
 חשובה הגולה״. ׳׳ראש של מנהיגותו את מרצון וקיבלו דוד בית שושלת בהמשכיות האמינו

 הוא שעיקרה ההיסטורית״(, ״האמת דווקא )ולאו בבבל ההיסטורית התודעה אפוא כאן
 של נצר הוא בהווה המנהיג דוד. בית באמצעות העבר עם ישיר וקשר ההיסטורית הרציפות
 שאינה בעתיד הגאולה בעת המנהיג יקום דוד ומבית הראשון הבית חורבן מלפני המלכים

בזה. זה כרוכים ועתיד הווה עבר, זו, היסטורית בתודעה הראשית. אל חזרה אלא
 תקווה הייתה עדיין זה זמן שבפרק מראים ציון שיבת לראשית הנוגעים הכתובים אכן

 מעמד ועלה דוד בית של מעמדו ירד כך אחר ואולם דוד. בית של הממלכה לחידוש
 שומעים אין זרובבל לאחר 41בערפל. לוטה זרובבל של הפתאומית היעלמותו 40הכהונה.

 בספר מצויים דוד בית של המעמד ירידת לתהליך רמזים דוד. מבית מנהיגה אישיות על
42ולמלוכה. דוד לבית משמעותית התייחסות בהם שאין ונחמיה, עזרא ובספרי מלאכי

 בתקופת בבבל הגולה ראשות גרוסמן, א׳ ;104-92 עמ׳ בבל יהורי גפני, ראו זו סוגיה על 39
 )ראשי הגאונים לבין הגולה ראשי בין המתחים על גם ושם תשמ״ד, ירושלים הכאובים,
 של הסמכויות על זו מתקופה ללמוד שאין אלא הגולה, ראש של הסמכויות ועל הישיבות(

הגלות. בתקופת המנהיג
 משולם הוא השני״ ש״ישעיהו הסברה והובעה (19 ג )דה״א זרובבל של בכור בן הוא משולם 40

,222 ׳עמ היסטוריה, בלנקינסופ, ראו .19 מב ביש׳ ה״ ״עבד לבין משולם בין ההקבלה לאור
 ;129-112 עמ׳ ״גלות״, טלמון, ראו הכהונה ועליית דוד בית של במעמד הירידה על .71 הע׳

 בחזון גם מבחין אלברטץ .331,283-278 עמ׳ ׳עמ גלות, אלברטץ, ;59-58 עמ׳ ״שומרון״, קרוס,
הכהונה. של ערכה ועליית דוד בית של ערכו לירידת סימנים יחזקאל)מ-מח( של המקדש

 שהיא שלומית נזכרת 19 ג בדה״א .311 עמ׳ ״ירושלים״, ויינברג, ראו להיעלמו הסיבה על 41
אביגד, נ׳ ראו אלנתך אמת ״לשלומית החותם על וחנניה. משולם זרובבל, בני שני של האחות

 פחה היה שאלנתן סבור מיירס .510-509 עמ׳ ״זרובבל״, מיירס, ח-יב. עמ׳ תשל״ו, ,4 קרם,
 ושם הכוהני, החוג מול האזרחי היסוד של השליטה את לחזק כדי - לפסה״נ 490-510 בשנים

 הוא יהוד/חננה שהחותם הנמנע מן זה אין נחמיה. ועד מששבצר ביהודה הפחות שחזור 8 בהע׳
זרובבל. בן חנניה של החותם

 ראיה. לשמש יכול אינו 7-6 ו בנחמ׳ והכתוב הוכחה לה אין דוד בית מזרע הוא שנחמיה הסברה 42
 ג, בדה״א רק אלא דוד, מבית הם וזרובבל שששבצר צויין לא ונחמיה עזרא זכריה, חגי, בספרי
 בית מלכות לחידוש לתקווה רומזת דוד לבית הימים דברי ספר בעל של החיובית הגישה .19-16

המחבר. בימי דוד
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 )ב בחשיבותם מכיר גם אבל ומוכיחם הכוהנים אל מתייחס לפסה״נ?( ה מלאכי)המאה
 לנביא המיוחסים בפרקים דוד. בית לחידוש ציפיות בנבואותיו אין זאת ולעומת (7-6

 הבעת אין הפרסית, בתקופה ביהודה שחי נו־סו(, )יש׳ השלישי" ״ישעיהו במחקר הקרוי
 המפואר העתיד בתיאור 43דוד. בית של הזכרה ואין דוד בית של הממלכה לחידוש תקווה

 ס< )יש׳ בלבד ישראל אלוהי אלא דוד מבית נצר נזכר לא בעתיד ישראל את שיפקוד
 עזרא עם העולים שעם סתמית הערה יש 2 ח בעז׳ .5-1 נה יא; ביש׳ התיאור לעומת
 יוצדק בן ישוע בן יויקים נזכר 26 יב בנחמ׳ דוד. מצאצאי (22 ג דה״א חטוש)ראו נימנה

 הגולים בקרב המנהיג הוא הכוהן עזרא דוד. מבית לצאצא זכר אין הפחה. נחמיה ליד
 ־16 ח ;28 ,25,12,6 ז )עז׳ היהודים של כנציג המלוכה בחצר מהלכים לו היו וכנראה

 פני את שקידם הוא הגדול הכוהן ידוע מתתיהו, בן יוסף שמביא הסיפור על־פי (.17
 דוד בית של המלוכה 44דוד. בית מזרע מנהיג ולא היהודים של כנציגם הגדול אלכסנדר

45הימים״. ״לאחרית נדחתה והיא אפוא נתחדשה לא
 זרובבל ושל ששבצר של באי־יכולתם אולי נעוצה דוד בית של במעמד לירידה הסיבה

 אישים אצל פוליטיות שאיפות מהתעוררות הפרסים של בחשש או המלוכה, את לחדש
46יהודה. אנשי בקרב ותומכיהם דוד מבית

 המשכיות את המתנה 12 ח מל״א כמו שכתובים סבור שראם .77-75 עמ׳ השלישי, ישעיהר שראם, 43
 לפי דוד. בית בנצחיות האמונה החלשת על מרמזים יז< והמצוות)דב׳ החוקים בקיום דוד בית
 נה הנאמנים״)יש׳ דוד ״חסדי על דוד. מבית נצר ולא העם את ירעה עצמו האל 19-11 לד, יח׳

.160 הע׳ ,423 ׳עמ להלן ראו (3
 עם הגדול הכוהן פגישת על בסיפור ספק המטילים יש .335-329 יא, ׳קדמ מתתיהו, בן יוסף 44

 אהרן לפיה במסורת משתקפת הכוהנים מעמד עליית M. Dijkstara לדעת הגדול. אלכסנדר
 היה לא אהרן הקדם־גלותית המסורת על־פי ואילו בתר־גלותית, מסורת זו וכי גדול כוהן שימש

.79 עמ׳ יהריש, אלבדטץ־בקינג, בתוך: מאמרו ראו משה. של המלווה אלא
D. Mendels, ZAW. 96-110 ראו דוד בית לירידת והסיבות התהליך על 45  95 (1983), pp 

 את המפארים 12,10-6 ד בזכריה הכתובים ,513-512 ׳עמ ״זרובבל״, מיירס, לדעת .46 הע׳ להלן
 יהוד פחוות של לקיומה הצדקה לתת מגמתן זכריה נבואות הימים. לאחרית עניין הם זרובבל

 חיבור הוא 18-11 ח בשמ״א המלך״ ש״משפט סברה (.513 עמ׳ מלך)שם, ללא אבל מקדש עם
 M.של במאמרו זה קטע של ומגמתו זמנו על דיון וראו אנטי־מונרכי חוג מידי הגלות מתקופת

543-558 .Leuchter, ZAW  117 (2005), pp.
 ראו זה לענין ״זרובבל״; למייר, ראו דוד. בית את שדחק הוא הפרסי השלטון Lemaire לדעת 46

 ;F. Bianchi, Transeupbratenes 7,1994, pp.153-165 ;76 עמ׳ ״אידיאולוגיה״, מאייס, גם
 תלויה האכימנית התקופה בראשית וסאלים מלכים היו וששבצר שזרובבל ביאנקי של הסברה

 האוטונומיה את מאוד והגבילו הפרובינציות על מטעמם מושלים מינו הפרסים בלימה. על
 לפיהם מאוחרות מסורות .157-156 עמ׳ (,117 הע׳ ראשון, פרק )לעיל, פריד ראו הפנימית.

 ״ראש במנהיגות, והמשכה בירושלים דוד בית מלכות קץ רקע על הן מת ושם לבבל חזר זרובבל
דוד(. לבית הגולה״ ״ראש ייחוס יד; שביעי, פרק זוטא, עולם סדר בבבל)ראו הגולה״,
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הזקנים ואספת הזקנים .2

 ״ואלה :1 כט ביר׳ שהוזכרה הגולה״, ״זקני של ההנהגה מתבלטת דוד מבית ההנהגה בצד
 ואל הכהנים ואל הגולה זקני יתר אל מירושלים הנביא ירמיה שלח אשר הספר דברי

 המלך אל פנייה אין 47בבלה״. מירושלים נבוכדנאצר הגלה אשר העם כל ואל הנביאים
 כלא״, ב״בית הושם המלך שכן (2 כט, שם יהודה״, שרי פמליתו)״הסריסים ואל יהויכין

 הנ״ל הכתוב מן בכתובים. פורש לא עמו גלו אשר השרים גורל ואילו קטינים היו בניו
 מיד כלשהי בדרך ולהתלכד להתארגן השכילו שהגולים להבין אפשר ירמיה בספר
 היו הם לפרש, נראה כך שכן, הראשון במקום נזכרים הגולה״ ״זקני הגלייתם. לאחר

 ״ויהי נאמר: 1 ח ביח׳ 48הגולה״. ״כל את המייצג כגוף שהוכר עת באותה החשוב המוסד
 לפני״)השוו יושבים יהירה י וקב ו בביתי יושב אני לחדש בחמשה בששי הששית בשנה
 592 שנת אפוא היא השישית והשנה יהויכין גלות שנות לפי היא הספירה (.32 ו מל״ב

 אומר הוא כאשר גם שבגולה לזקנים מתכוון יהויכין, עם גלה אשר ויחזקאל, לפסה״ג.
 מכוון אינו בדבריו ישראל״ ״זקני (.3,1 כ ;1 יד ;11,1 ישראל״)ח ״זקני או יהודה״ ״זקני

 ״יהודה״ 49יהודה״. ל״זקני נרדפת צורה זו אלא לשעבר ישראל מממלכת גולים לצאצאי
 אחד עם וביהודה בישראל רואה שהוא היות יחזקאל אצל בערבוביה משמשים ו״ישראל״

 שכוחו לומר אפשר בישראל הזקנים מוסד על 50לד. ;40 כ ;7 לג ;17 כולו״)ג ישראל ״בית
שבטי כלל של גג בארגון מאורגנים היו ישראל בני כאשר המלוכה, תקופת לפני רב היה

 לגולה שהלכו לזקנים מכוון ש״יתר״ אפשר בשבעים(. חסר הגולה״)״יתר״ זקני ״יתר נאמר 47
 נבוזראדן שהגלה ההמון״ ״יתר והשוו יהויכין. עם גלו שלא (17 כו דר׳ הארץ״ ״זקני לעומת
 של ההזכרה על הגולה. זקני מבין נבחרים או ראשים = ש״יתר״ הוא אחר פירוש (.11 כה )מל״ב
.433 ׳עמ יהוקאל גרינברג, ;79 עמ׳ ״מיעוטים", אפעל, ראו הגולה״ זקני ״יתר

 ושם 136 ׳עמ ״טקסט״, שטאהל, ראו .99-94 ׳עמ רת, סמית, ;375 עמ׳ ישראל, רת אלברטץ, 48
ד של פילולוגי ניתוח  תוספת הוא בשבעים( ״הגולה״)חסר המלה לפני ״לכל״ לדעתו כט. י

(.137 >עמ׳ העם״ ״כל נאמר ששם הראשון לפסוק להתאים כדי מאוחרת
 מכוונת בגולה יחזקאל בבית היושבים ישראל״ ״זקני בפני הנאמרות כ( ;23-12 יד הנבואות)יח׳ 49

 מהי לדעת רצה גם וכנראה יהודה ממלכת בגורל התעניין זה גוף וירושלים. יהודה לאנשי
J. Blenkinsopp, Ezekiel, Louisville ראו בגולה. מקדש/במה להקמת ביחס הנביא של גישתו

71 .1990, p. תשמ״ג, בישראל, מרםרהמןבים רביב, ח׳ ראו בגולה קיומו ועל הזקנים מוסד על
 וגם ובא״י בסוריה אחרים עמים בקרב זה מוסד על שונים, במקומות שם, וכן 111-110 ׳עמ

 ל״זקני יד( ישראל״)יח׳ ״זקני בין מבחין ,467 עמ׳ ״יחזקאלכ״, הופמן, קודמת. לספרות הפניה
 האחרונים ואילו אנטי־בבלית עמדה ונקטו יהויכין עם גלו לדעתו הראשונים ח(. יהודה״)יח׳

 אלא הופמן, לפי גם כאן, ואין בבבל, המרד ברעיון תמכו ולא החורבן עם מירושלים הוגלו
 שתי היו לפיה ,35 עמ׳ ״יהויכיך, אבישור־הלצר, של להשערה בנוגע הדין הוא השערה.
 ״זקני ואילו ב, וסרגון ג פלאסר תגלת מימי הגולים את ייצגו ישראל״ ״זקני גולים, של קבוצות
מיהודה. הגולים את מייצגים יהודה״

 וירושלים. שומרון אחיות, שתי של בעבר, פוליטי למצב התייחסות ותוך האלגוריה, למרות 50
.49 ׳עמ ״תפיסה״, ויליאמסון,
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 המקרא מסורת ההיא. בעת הפטריארכלי־השבטי המבנה על מושתת היה והוא ישראל,
 ;16 ג >שמ׳ לארץ הכניסה ולפני מצרים יציאת בפרשת כבר הזקנים מוסד את מזכירה

 מלך. אין כאשר מיוחד ובאופן בהנהגה חשיבות הזקנים למוסד כה(. כא; יט; דב׳ ;29 ד
 המלכות, מטעם שמונו פקידים לטובת מערכו זה מוסד הפסיד בישראל המלוכה כשכוננה

 ממקורות סמכותם את שיונקים גופים סובל ואינו מטבעו ריכוזי הוא מלוכני משטר שכן
 מוניציפליים, לתפקידים כנראה צומצם הזקנים תפקיד המלוכה. מחצר נובעים שאינם
 בכתובים נרמז שעליהם המשפט בתחום ולסמכויות (11 ח יח׳ ;32 ו וייצוג)מל״ב לייעוץ

 כמו אמירות (.14 י עז׳ ;14 ב איכה ;9 ד רות ; 9 לב איוב ;8 כא מל״א ;7 יא שופ׳ רבים)כמו
 ״ובקשו (,6 יב הזקנים״)מל״א את המלך ״ויועץ (,4 א, זקנים״)יואל אספו עצה ״קראו

 של פעילותו על מושג נותנות (26 ז מזקנים״)יחז׳ ועצה מכהן תאבד ותורה מנביא חזון
 לפרט הנוגעות החלטות שמקבלים לפני עמו שמתייעצים וכגוף העם את כמייצג זה גוף

(.32 קז תה׳ ;14 ג יש׳ ;7 כ מל״א ;29 ד ;18,16 ג שמ׳ ולכלל)כמו
 (14,8-7 ו ;9,5 ה עז׳ היהודים״, ״זקני = יהודיא״ ״שבי )ובארמית הזקנים מוסד
 במדי אשר באחמתא נמצא ו, פרק בעז׳ המסופר על־פי ציון. שיבת לאחר גם התקיים

 עם יחד יהודיא״ ״שבי נזכרים ושם למלכותו הראשונה השנה מן כורש מאת ״דכרונה״
 אחרים הנהגה גופי זה במסמך הוזכרו שלא מכיוון המקדש. בניין בעניין יהודה פחת

 בעיני גם ביהודה ואם בגולה אם כזה לגוף שהיה החשובה העמדה על מכך להסיק אפשר
 הכירו שהפרסים מלמדת (7 ו )עז׳ הפחה לצד הזקנים הזכרת האימפריאלי. השלטון

 בניין מלאכת על המנצחים בין היו הם יהוד. בפחוות היהודים של חלקית באוטונומיה
 ו, ;9,5 ה עז׳ יהודה״)למשל ״צרי בעניין ודברים בדין חלק ולקחו א דריוש בימי המקדש
 מונו או נבחרו כיצד יודעים אין (.14,8 י עזרא)עז׳ בימי גם נזכר הזקנים מוסד (.14,8,7
בבבל. הגולה״ ״זקני שימשו תפקידים ובאילו זה למוסד היו סמכויות אילו הזקנים,

הג (sibütum)כזה מוסד או שגוף לפי חידוש אין בבל בגולת הזקנים במוסד  בקרב גם נ

קני היישוב ״ז ( מי קו מ ם ובקרב העיר״( ה טי ה. שונים מיעו  סיפר העיר זקני 51במסופוטמי

ת לפני העיר תושבי את ייצגו שלטונו שפוט סמכות להם והייתה ה N 104:14)ל bk ת שנ  מ

שפט בענייני גם שעסקו ניפור העיר של הזקנים גם כך (.591  דב׳ והשוו BE 8, 29) מ

שורבניפל (.14 י עז׳ ;12 יט ט עילם שמלך בעת עילם״ ״זקני אל פנה א מל  מלך מפני נ

איד אשור של (puhrum)האספות 52מקדש. בניין בעניין בבל העיר זקני עם התייעץ ונבונ

 ;38 ׳עמ ״זקנים״, דנדמאייב, ראו העתיקה הבבלית התקופה מן כבר הידוע בבבל זה מוסד על 51
״מיעוטים״, אפעל, העיר; אסיפת על גם ושם 148-147 ׳עמ (,2 הע׳ חמישי, פרק מיארופ)לעיל,

תשס״ז, ירושלים מארי, בתעודות ושבטים בריתות בבואות, ענבר, מ׳ ;56-53 הע׳ ולהלן, 76 עמ׳
.218-207 עמ׳

 ראו לנבונאיד בנוגע .M.W. Waters, JCS 54 (2002), p. 85 דאו אשורבניפל לענין 52
 רביב, ראו המשפט בתחום הזקנים סמכויות על בביבליוגרפיה. המופיעים בפרסומיו דנדמאייב

T.M. Willis, The Elders of the City: A Study o ;160-149 עמ׳ הוקבים, מוסר f the Elders in
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 במחלוקות לשפוט הסמכות להן ונשארה פרס שלטון בתקופה מסמכותן הפסידו בבל ערי
 את קיימו אחרים מעמים מיעוטים 53מקומית. במסגרת פושעים ולדון רכוש על ובסכסוכים

 54ימימה. מימים במסופוטמיה קיים היה כאמור זה שמוסד העובדה לכך עזרה הזקנים. מוסד
 מדובר 55לפסה״נ(. 529 משנת Camb 85)שיפוטית סמכות הייתה בבל בעיר מצרים לזקני

 בשם הזקנים מוסד נקרא אכדיות בתעודות אתני־גיאוגרפי. מוצא לפי חלקית באוטונומיה
puhur sibütu או הזקנים״( )״אספת sibüt ¿li ערים בכמה הזקנים מוסד העיר״(. )״זקני 

56הנאו־אשורית. האימפריה מעידן מתעודות גם ידוע וממלכות
 בקרב סמכותי כגוף הזקנים מוסד של חשיבותו עלתה המלוכה וביטול החורבן עם

 מן משפטית בתעודה בבבל. סמכויותיו את להגדיר כאמור קשה כי אם הגולים, קהילת
 נוכרי, לבין ישראלי/יהודאי מטיפוס ששמו איש בין ודברים דין יש האכימנית התקופה

 זה מוסד על הידוע לאור זאת, עם 57ישראלי/יהודאי. דין בית על שם מדובר אין אבל
 בני בקרב לשפוט סמכות הייתה בבבל הגולה לזקני שגם סביר ההיא, בעת אחרות מחברות

 שאמינותה ידיעה ישראלים/יהודאים. גולים של משפט בתי על עדויות אין אם גם עדתם,
 א שארתחשסתא/ארתקסרקסס נאמר שם ,25 ז בעז׳ מצויה חוקרים בעיני בספק מוטלת

 הנהר, עבר בכל היהודים( העם)דהיינו כל את דנים יהיו אשר ודיינים שופטים למנות ציוה
58בישראל. ומשפט חוק ללמד (11-10 עזרא)פס׳ שקיבל לסמכות בדומה

2001 Deuteronomy [SBL Monograph Series, 55], Atlanta. ארגון זקני בין מבחין ויליס 
 מציין הוא אולם (.14 י, עז׳ )השוו העיר וזקני העם; או השבט זקני אחר; או ממלכתי מסוים,

 שונים היו התנאים שכן דברים שבספר לאלו שוות בגולה הזקנים של הסמכויות אם ברור שלא
אוטופיה. אלא אינם הזקנים למוסד בנוגע דברים בספר שהחוקים אפשר וכי

53 25 .M. Dandamayev, Bulletin 30 (1995), p; סמכות עם בבבל הגדולות בערים אספות על 
 J. Olsner ראו העיר זקני של השיפוט סמכות על .17 ׳עמ אימפריה, ברינקמן, גם ראו שיפוטית

et al. (eds.), “Neo-Babylonian Period”, in: R. Westbrook (ed.), A History o f Ancient
919 .síbütu^ .Near Eastern Law, Leiden 2003, Vol. II, p גלגמש בעלילת כבר נזכרו 
 )להבדיל CAD, S, s.v. sibu, p. 393b ראו הזקנים. של באספה אלא סתם בזקנים המדובר ואין

 הנמנע מן זה אין חבריה את לשפוט סמכות הייתה מקצועיות לחבורות אם עדים(. = sibü מ־
 משפט וחרצו שדנו שופטים היו להלן( ראו המצרי, למיעוט מאורגנות)כמו גולים לקבוצות שגם

הע׳ ,433 ׳עמ ״גלות״, בלנקינסופ, ראו כן (.61 הע׳ )להלן, הקבוצה לחברי המוגבלים במקרים
ניפור. של העיר אספת בפני מורשו בית נגד לערכאות שפנה יהודי על 50

54 445 .M. D andam ayev ,OS 118 (1998), p ,51 הע׳ ולעיל.
 של קהילה בראש שעמדו (puhur LÚ si-bu-tu sa LÚ mi-sir-a-a)מצרים״ זקני ״אספת על 55

.324-323 ׳עמ ״מצרים״, דנדמאייב, ;80-79 עמ׳ ״מיעוטים״, אפעל, ראו בבבל ממצרים גולים
 .ABL 91 (=SAA I, 77); 202; 256; 287; 377; 517; 576; 753; 1044 (= SAA תעודות ראו 56

(116 ,XV. עילם״ ״זקני לתעודות. הפניה ושם בבל, פריים, ראו ובניפור בארך הזקנים על 
.81 ׳עמ ,52 הע׳ לעיל ווטרס, ראו .BM132980 בתעודה נזכרים

כד. ׳עמ מקוררת, הנ״ל, ;83 עמ׳ יהררינז, צדוק, 57
 העניינית הפנימית, אחידותה מבחינת מעוררת זו שאיגרת והקשיים ארתחשסתא איגרת על 58

 אבישור־ ;72-67 ׳עמ ,1985 רמת־גן התג״ך, עולם ונהמיה. עזרא קוכמן, מ׳ ראו וההיסטורית
.38 הע׳ לעיל, הלצר,
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 נאמר הגלות, מתקופת עיבור/עריכה או חיבור בה רואים שרבים שלמה״, ב״תפילת
 שם מדובר לא (.32-31 ח האל)מל״א לפני יובא המקרה אזי אנשים, שני בין ריב יהיה שאם

 רמז בכך הרואים יש המקדש. בבית הופעה על אלא הממלכתית הרשות מטעם שיפוט על
 במישרין, אליו שפונים ממלכתי שיפוט מוסד ואין בישראל מלך אין שבה בתקופה שמדובר

 היהודית הקהילה של פנימי מוסד היה שבגלות הסברה מכאן הגלות. לתקופת מתאים וזה
 עיר ״זקני :14 י בעד הכתוב ברוח הזקנים מוסד עם לזהותו ומתאים שיפוטית, סמכות בעל
 בידי מופקד שהיה השיפוט בדבר אבות מסורת של המשכיות אלא כאן אין 59ושפטיה״. ועיר

 (“excommunication”)הנידוי שיטת את לנקוט מוסמכים היו שהזקנים אפשר 60הזקנים.
 ישראל" בית מ״מכתב המנודים מחיקת חייבו כאלה מקרים 61חמורה. עברה העובר כלפי
(.9 יג ישראל״)יח׳ ל״אדמת לשוב הזכות את אבדו הם ובכך

 בתי־אבות, מראשי מורכבת הייתה הזקנים שאספת כך, על חולקים יש כי אם סביר,
 ש״הזקנים״ בין ובפריפריה. בעיר הפזורים בתי־האב את ייצגה האספה חלקם. או כולם

 היה הזקנים אספת של שכוחה לומר אפשר שלא, ובין זהים מונחים הם האבות״ ו״ראשי
 יודעים אין ביהודה. ואם בגולה אם השונים, ההנהגה יסודות שבין הכוחות במאזן תלוי

 שונים. במקומות כאלה מוסדות כמה שהיו או הגולים לכלל אחת זקנים אספת הייתה אם
 על מושתת היה ובגלות המלוכה בתקופת הזקנים מוסד מידה באיזו לקבוע גם קשה

 שילוב ואפשר גיאוגרפי, מוצא של בסיס על מידה ובאיזו משפחה/בית־אב של המסגרת
 ולהמשך הגולים של ללכידות תרם הזקנים שמוסד להדגיש חשוב 62היסודות. שני של

 בביתו הגולה זקני של ההתכנסות גם הנוכרית. הסביבה מן נבדל אתני־דתי כגוף קיומם
 ישראל זקני התכנסות של המסורת המשך היא (1 ח ;1 כ ;1 יד )יח׳ יחזקאל הנביא של

(.32 ו מל״ב ;4 ח הנביא)שמ״א לפני

לה׳. מקדש היה לא בבל שבגולת נציין .98 עמ׳ אתני, כוסה, ;116-115 ׳עמ תיאולוגיה, סמית, ראו 59
פרשנות. פישבין, ראו הגלות שלאחר התקופה אל הנמשכים הגלות מלפני יסודות על 60
 ויינפלד, ראו הקהילה מן לנידוי האפשרות על הגולה״. מקהל יבדל ״והוא 8 י בעז׳ לאמור השוו 61

 -180 עמ׳ יחוקאל, מיין, ;5 סו יש׳ והשוו 339 עמ׳ ״בבל״, דנדמאייב, ;234 עמ׳ הגולה״, ״קהל
 (8 עמי״)יד מתוך והכרתיו ולמשלים לאות ״והשמותיהו ביחזקאל: כתוב על מסתמך מיין .187

 ש״מנדיכם״ האפשרות על .9 יג יח׳ גם ראו החוטא. של ולחרם לנידוי שהכוונה לדעתו, ואפשר,
 להבין אפשר שושנה מספר .562 עמ׳ ישעיגז, פאול, ראו הקהילה מן העבריין לנידוי הכוונה

 אך פליליים. מקרים כולל למשפט, הנוגע בכל פנימית אוטונומיה הייתה בבל בעיר שליהודים
 שמהימנותו עוד ומה ציון, שיבת ובימי כורש הכרזת שלפני התקופה על זה מחיבור ללמוד קשה

 היווני בתרגום שנשתמר והזקנים״ ״שושנה הסיפור על בספק. מוטלת ההיסטורי ההיבט מן
״מוסדות״. הלצר, ראו בלבד,

.96-94 עמ׳ רת, סמית, דן זו בבעיה 62
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האבות״ "ראשי .3

 אב( בית )משפחות, משפחתי קשר על החורבן לפני מבוסס שהיה החברתי הארגון
 ונחמיה, עזרא ספרי לפי כן, פי על אף אבות״. מ״נחלת והניתוק ההגליות בגלל נתרופף
 מאורגנים הגולים היו 63ה(, פרק החיצון עזרא ז; ׳נחמ ב; היחס)עז׳ רשימות לפי ובעיקר

 ;68,59 ב ;5 א האבות״)עז׳ ״ראשי עמדו ובראשם מוצאם מקומות ולפי בית־אבות לפי
 יהודה לארץ עלו גם וכך (,23-22,12 יב ;13 יא ;13 ח נח׳ ;16 י ;1 ח ;28 ז ;10 ה ;3 ד ;12 ג

 היה זה 64(.17-13 ח ;61 ז נחמ׳ ;20-1 ח ב; עז׳ מתוך גם שמסתבר )כפי בית־אבות לפי
 בעת מאורגנים היו וכך ז(, נח׳ ב; )עז׳ כורש הכרזת ערב בגולה החברתי המבנה אפוא

 נאמר: 1 ח בעז׳ (.8 ז >נחמ׳ נפשות 2172 מנו למשל, פרעש, בני ח(. )עז׳ עזרא עליית
 ׳׳ראשי שנאספו נאמר 13 ח בנח׳ 65וגו׳. עמי״ העלים והתיחשם אבתיהם ראשי ״ואלה
 על מדובר (17 )פסוק ובהמשך (,28 ח עז׳ וכך ״ראשים״ 16 העם״)ובפסוק לכל האבות

 בקרב נהוגה שהייתה כפי ייצוגית מנהיגות על פה מדובר הגולה״. מן השבים הקהל ״כל
 מאורגנת הייתה וביהודה בגולה החברה ונחמיה עזרא ספרי לפי כלומר, בגולה. ״הקהל״

 ראשי לפי הארגוני המבנה אחרות, במילים 66ציון. שיבת לאחר גם ״בית־אבות״ לפי
67יהודה. בפחוות גם נשמר אב״(, בארץ־ישראל)״בית כן ולפני בגולה שנהג בית־אבות

R. Klein, HTRG2 (1969), pp. 99-107 דאו החיצון בעזרא העולים של הרשימה על 63
 וילסון, ״משפחה״; סטאגר, ראו ״בית־אבות״, ״בית־אב״, לפי בישראל הארגוני המבנה על 64

 ולגבי ;S. Bendor, The Social Structure ofAncient Israël. Jerusalem 1996; גגיאלמיה.
 ,164 ׳עמ מרגותיאיומ, סמית, לפי .210-206 ׳עמ ״אשור״, גרייסון, ראו המסופוטמית החברה
.78-73,67 הע׳ להלן, ראו אב״. ״בית הקדום המונח את החליף אבות״ ״בית המונח

 שעלו אלפים כמה לייצג שיכולים המשפחות ראשי אולי בלבד, הזכרים נמנו ח בעז׳ ברשימה 65
 והכהנים ובנימין ליהודה האבות ראשי ״ויקומו 5 א בעז׳ הכתוב אחדים לדעת עזרא. עם

ב. בפרק הרשימה על נשען אלא עצמאי ממקור אינו והלוויים״
 הפרסית בתקופה יהודה בפחוות האזרחית־מקדשית״ ״הקהילה בעניין ויינברג של ההשקפה 66

 ויינברג, ראו בבל. בגולת המתרכז לענייננו במישרין נוגעת ואינה עצמה בפני סוגיה היא
.74 ,73 הע׳ ולהלן, ״ירושלים״

 ;20-2 ב משפחות)עז׳ לפי העולים את המונה ז< נחמ׳ ב; לציון)עז׳ שחזרו הגולה בני רשימת 67
 לפי בבבל הגולים של התלכדותם על מורה בארץ־ישראל מושבותיהם ולפי (64-6 ז נחמ׳

שראל. יישובם מקומות ועל־פי משפחות  ״איש שבו הם וליהודה לירושלים כשחזרו באו־ץ־י
 מנירב בבל אל גולים אצל זו לתופעה מאלפת הקבלה על (.6 ז נחמ׳ ;1 ב לעירו״)עז׳ איש

 המורחבת המשפחה על .87-84 עמ׳ ״מיעוטים״, אפעל, ראו לנירב השיבה ועל שבסוריה
 ודיון)עם הפרסית בתקופה יהודה תושבי של החברתי והמבנה ועל הגרעינית, המשפחה לעומת
 בית לחורבן שקדמה לתקופה וזיקתם ״בית־אבות״ ״בית־אב״, במושגים השונות( הדעות הצגת

 H.G.M. Williamson, “The Family in Persian Period Judah: SomeTextual ראו ראשון
Reflections”, in: W.G. Dever and S. Gitin, Symbiosis, Symbolism, and the Power o f 

469-485 ,the Past, Winona Lake 2003, pp. ,שהמונח מציין ,480 ,477 ׳עמ ויליאמסון 
 הגלות, בתקופת פיקטיבי שהוא ובין ריאלי שהוא בין אתנית, קונוטציה לו שיש אבות״ ״בית

 ח ;3-2 ד ;5 א לציון)עז׳ שחזרו מי ושל בבבל הגולים של ארגוני מצב ובראשונה בראש משקף
.72 הע׳ ולהלן, הקיבוצית. הזהות ואת הלכידות את להגביר כאמצעי (14-1



שישי פרק216

 זה אין לכן 68הימים. דברי בספר בייחוד ״ראשים׳/ בשם לעתים קרויים הזקנים
 מתוך נבחרה הזקנים מועצת וכי האבות״, ״ראשי גם נקראו הגולה שזקני הנמנע מן

 ידועה ״ראשים״ עם בתי־אבות לפי התארגנות 69(.28 ח ;28 ז ;12 ג ה״ראשים״)עז׳
 LU. SAG). ו״ראשיהם״ הצידונים נזכרו למשל, בנינוה, אחרים. מיעוטים אצל גם
70(.DU. MES-te החברתי־ המבנה את ולקיים לשמר לחזק, סייעה כזו ארגונית שיטה 

 אתנית. לטמיעה מכשול שימשה היא ובו־בזמן בגולה היהודית הקהילה של המשפחתי
 המולדת. לארץ מחוץ מיוחד ובאופן היוחסין)גניאלוגיה(, מגילות של החשיבות מכאן

 מושבו מקום את וזכר יוחסין מגילת על שמר אותו, המרכיבים הפרטים על בית־אב, כל
 גולים, הם הפשט, לפי מואב״, פחת ״בני (.65-61 ז נחמ׳ ;59 ב )עז׳ המולדת בארץ

 המשתרעות היוחסין מגילות על ששמרו (,6 ה דה״א ג)ראו פלאסר תגלת מימי כנראה
 אם וזרעם אבותם בית להגיד ״יכלו היוחסין מגילות באמצעות רבים. דורות פני על

 תושבי יכלו היחס מגילות בעזרת (.7-5 ב אס׳ השוו ;61 ז נחמ׳ ;59 ב הם״)עז׳ מישראל
 ״ובכתב 9 יג ביה׳ שנאמר וכפי לא, ומי ישראל בית עם נמנה מי לדעת יהודה פחוות

 אופייניים אבות״ ״ראשי אבות״, ״בית שהביטויים העובדה יכתבו״. לא ישראל בית
 הימים( דברי וספר ונחמיה עזרא ספרי ציון)כמו שיבת לאחר שנכתבו לחיבורים דווקא
 המבוסס מוצק פנימי ארגון ועל היחס, לרשימות שייחסו הגדולה החשיבות על מעידה

הראשון. הבית חורבן לאחר ביהודה והן בגולה הן ״בית־אבות״ של המבנה על
 היהודים מן נכבד ״שחלק כך על מצביע מורשו בארכיון הנזכרים היהודים על מחקר
71וטוביה״. רחמיאל ידעיה, גדולות: משפחות לשלש השתייכו בארכיון שנזכרו

 אכן אם השאלה וצפה עולה המקרא בתקופת ישראל עם ותולדות המקרא בחקר
ח ;68 ב ״ראשים״)עז׳ (,68 ב האבות״)עז׳ ״ראשי ״בית־אבות״, ״בית־אב״, המונחים

 ומשפחות בתי־אב משקפים ונחמיה, עזרא בספרי הגולה״ ׳׳בני של הרשימות וכן (,16,1
 פיקטיביים דם״ ״קשרי אלא כאן אין שמא או ושארים, דם בקשרי הקשורות אותנטיות

בין זהות ואין ארגוניים, לצרכים יותר מאוחר זמן בפרק או הגלות בתקופת שנוצרו

 אבישור־ בתוך: אבישור י׳ ראו ישראל בני בקרב המלוכה בתקופת שנהג ״ראש״ המושג על 68
.125-124 15,עמ׳ הגקבים, רביב, ראו ״ראשים״ הקרויים הזקנים על .14 ׳עמ מיכאל, דויטש,

 אפשר (1 ט ,29 ח לישראל״)עז׳ האבות ״שרי שגם המעיר 475 ׳עמ ,67 הע׳ לעיל, ויליאמסון, 69
דת, סמית, לדעת הזקנים. ליד השרים של ההזכרה מן הנובע הקושי למרות לזקנים, שהכוונה

 גניאלוגי בסיס על מיוסד אינו אבות״ ״בית וכי הזקנים מתוך נבחרו הראשים 115,102 ׳עמ
 הזיקה על דיון גיאוגרפי־חברתי. בסיס על מלאכותי חברתי במבנה מדובר אלא דם( )קשרי

 ״ראשים״ ״ראש״, המונח על וכן הגלות שלאחר ל״בית־אבות״ הגלות מלפני ״בית־אב״ של
.73,72 הע׳ להלן, ראו קודמת. ספרות ושם 126-94 עמ׳ דת, סמית, ראו ל״זקנים״, וזיקתם

70 1 ,153 ABL 175 = SAA. ראו אחרים מיעוטים בקרב גם הידועה זו תופעה על ב. סרגון ימי 
 ראו ״ראש״. היה גולה מצרית לקהילה .54 עמ׳ גביאלגניה, וילסון, ;102,99,78 ׳עמ דת, סמית,

.321 עמ׳ ״מצרים״, דנדמאייב,
כ. עמ׳ מקוררת, צדוק, 71
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 הרווחת הדעה 72ולאחריה. הגלות בתקופת ״בית־אבות״ לבין הגלות מלפני ״בית־אב״
 ועל הלכידות על לשמור שמגמתן מלאכותיות, ארגוניות במסגרות שמדובר היא במחקר
 הבסיסי המבנה לשבירת גרמה ההגליה 73ביהודה. מכן ולאחר בגלות האתני־הדתי הייחוד

 והושבו לגלות ושנלקחו שונים בבתי־אב שמקורן הבודדות, המשפחות בית־האב. של
 אתני בסיס על ״ראש״, עם ״בית־אבות״ של יותר גדולה למסגרת התאחדו אחד, ביישוב

 על לשמור כדי וזאת ביניהן, אמיתית משפחתית קרבה הייתה שלא אף־על־פי ודתי,
 אתנית־דתית. המשכיות ולהבטיח ״משפחתית״ במסגרת הגולים של ליכוד ועל אחדות

 שונים בתי־אב של מחלקים מורכב הוא שכן פיקטיבי משפחתי־גניאלוגי מבנה אפוא זהו
 של העיקרון על גבר הגיאוגרפי־יישובי העיקרון 74בגולה. המגורים למקום בהתאם

 בערים מסופוטמיה. בערי שנחשפה חברתית תופעה על נסמכת זו אפשרות דם. קרבת
 או מגורים מקום או אתני או משפחתי בסיס על המאורגנת לקבוצה קשור הפרט היה אלו

 את אימצו מקצועי או גיאוגרפי בסיס על שהתארגנו מי גם מקצועי)״גילדות״(. עיסוק
 ״בית־אב״ זהו משפחתית. קרבה ביניהם הייתה שלא אף־על־פי ״בית־אב״, של הדפוס

כלכליים חברתיים, לצרכים ״בתי־אבות״ של מלאכותית מסגרת יצירת על 75פיקטיבי.

 106-103 ׳עמ רת, סמית, ״מתיחות״; שולץ, ראו ולמונחים לרשימות ביחס השונות הדעות על 72
 של מחדש בנין מזמן היא ב( )עז׳ הרשימה שלדעתו ״גולה״, גאלינג, קודמת; ספרות ושם

 129 עמ׳ בוכרירת, בשים דור, בורש. הכרזת לאחר שנה 18כ־ דהיינו ,520-525 בסביבות המקדש,
 טוען (478 >עמ׳ ויליאמסון .67 הע׳ לעיל, ויליאמסון, ;61-49 עמ׳ קהילה, ויינברג, ספרות; ושם

״בית־אב״ המוסד של והרחבה התפתחות הוא הפרסית ובתקופה הגלות בתקופת ש״בית־אבות״
לחורבן. שקדמה התקופה מן

 לבית־האב )ובניגוד מכן ולאחר בגלות בית־האב לדעתו .115 ,107-94 עמ׳ דת, סמית, ראו 73
- a familial fiction on a sociological necessary unit of survival הוא הגלות(, שלפני  the“ 

bands of “remnants” in Exile who settled together. Post-exilic sources show such 
”(23:11 .changes occurring for social and political reasons (cf. 1 Chron. בשונה זאת 

 השונות הדעות על משפחתית. קרבה שציין מונח הגלות, מלפני ״בית־אב״ המקורי המונח מן
 היהודית שלאוכלוסייה סבור ויינברג ;17-7 עמ׳ רבחבזיה, עזרא רודולף, וארץ״; ״עם יפת, ראו

 המקדש, שוכן שבתוכה וירושלים, עצמאיים, מוסדות היו ועוד( לכיש )ירושלים, יהודה בערי
 הם שבתי־אבות טוען ויינברג (.Citizen-Temple Community)ודתי ארגוני מרכז שימשה
החורבן. שמלפני משפחות על לייחוס שטענו האזרחית־מקדשית, הקהילה של משנה יחידות

 ראו (.outsiders) לזרים הארץ״, ל״עם נחשבו הפחווה של השדה בישובי פזורים שהיו אלו
 )א( שניים: ונציין אחדים בקשיים נתקלת הזו התיאוריה ״בית־אבות״. הנ״ל, קהילה; ויינברג,
 על שידוע בזמן יהודה, בפחוות שונות פוליטיות־חברתיות־כלכליות מערכות שתי מניח ויינברג

 שלטו האזרחית־מקדשית הקהילה שבמסגרת מניחה שלו התיאוריה >ב< יהוד; כל על אחד פחה
הכוהן. ולא השליט היה הפחה אולם ודתי, מדיני שלטון הכוהנים

- fictionalized lineage זאת מגדיר ,78 עט׳ רת, סמית, 74  a significant source for social“ 
”cohesion בתי־אבות של יותר גדולה במתכונת משפחות של התארגנות של דומה תופעה על 

.23 ׳עמ ״צל״, ברינקמן, ראו אשור שלטון תחת בבבל
 257 בעמ׳ וכן ,“fictional kinship groups” אלו בקבוצות הרואה ,108-107 ׳עמ עיר, מיארופ, 75

“cities were made -up of various groups, which could be familial, ethnic, אומר הוא
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 ויעוש השני וזיזה הראש יהת ״ויהי :11 כג בדה״א מהנאמר למשל לומדים פוליטיים או
 .23-21 ד דה״א כמו מכתובים וכן אחת״ לפקרה אב לבית ויהיר בנים הרבו לא ובריעה
 שגרו קטנות משפחות כמה של צירוף ידי על ״בית־אב״ של מסגרת ביצירת אפוא מדובר
 הסברה מכאן 76גיאוגרפי־יישובי. בסיס על ארגונית מסגרת יצרו כלומר לזו, זו סמוך

 מואב״; פחת ״בני הגיאוגרפי)למשל המוצא לפי נמנו העולים ברשימות שהמשפחות
78מכן. ולאחר בגלות אירע חוקרים, לדעת כזה, תהליך 77ז(. ׳נחמ ועוד, גבעון״ ״בני

 של החשובה התופעה ביטוי לידי באה זה במקרה גם הרי נכונה, זו סברה אכן אם
 וגיאוגרפי ממשפחתי( אתני)להבדיל מוצא של בסיס על והסולידריות האחדות תודעת

 המסורתית במסגרת אבל החדש, המצב לנוכח מחדש התארגן הגולה המיעוט משותף.
 של חדירה ומניעת נוכרייה בארץ ההישרדות באסטרטגיית אחד כלי זהו ״בית־אב״. של

 במונחים השימוש 79משפחה. קשרי על לכאורה המושתתת הקבוצה תוך אל זרים יסודות
 )רובע, גיאוגרפית במסגרת חברתי ארגון עבור ״בית־אב״( )״משפחה״, מסורתיים

 בזיקה עת. באותה הקיים החברתי־ארגוני למבנה וחיזוק לגיטימציה נותן גם שכונה(
 משותף, יישובי מוצא לבין משפחתית קרבה בין קשר יש מסוימת שבמידה לציין יש לכך
 מכלל שעולה כפי היישוב לבין המורחבת המשפחה בין זהות הייתה רבים במקרים שכן

80בפרט. המקראית הישראלית ובחברה בכלל הקדום במזרח החברה על העדויות

residential, or professional in nature. An individual outside of these groups did 
not have a means to participate in the social and political life of the town”. ,ויינברג 

quasi agnatic groups. - בדה״ב וכן ונחמיה עזרא בספרי ״בית־אבות״ את מגדיר קהילה,
 משותף מוצא הוא כשהעיקרון שונים בתי־אב של מחדש ארגון על מרמז ש״בית־אבות״ סברה 76

 אלברטץ שונים. מבתי־אב משפחות של הקבצה כלומר .92 עמ׳ גלות, אלברטץ, ראו אתנית. מבחינה
הבאה. ההערה גם וראו (.93 ׳עמ אשור)שם, בידי שגלו ויהודאים ישראלים גם זו בפעולה כולל

״מיעוטים״; אפעל, ראו וגיאוגרפי אתני מוצא של שילוב על המיוסד ״בית־אבות״ לענין 77
,1995 ,J. Weinberg, in: Z. Zevit, Solving Riddles and Untying Knots, Winnona Lake 

373 .p. על דווקא לאו מיוסד היה פרס שלטון תחת יהודה בפחוות בתי־אבות ויינברג לדעת 
 המדיניות לאור לדעתו, וזאת, כלכלי־גיאוגרפי בסיס על ובעיקר, אלא, אתני־לאומי בסיס

 בסיס על ״בית־אבות״ של קבוצות לפי האימפריה ברחבי האוכלוסייה את לארגן הפרסית
 באלה לראות הוצע כן זה. בעניין נוספת לספרות הפנייה ושם ״בית־אבות״ הנ״ל, כלכלי;

 שלא כמי היישוב לפי הנמנים את ואילו מבבל העולים את ״בית־אבות״ במונח המוגדרים
׳עמ נוכריות, בשים דור, ראו מגוריהם. מקומות על־פי להגדירם היה אפשר כן ועל לגלות יצאו
129.

 ואין יהודה בפחוות היהודית הקהילה את ומשקפות נחמיה מימי הן שהרשימות הטוענים ויש 78
״בית־אבות״, ויינברג, ;106,103 עמ׳ רה, סמית, ראו במסופוטמיה. הגולים חברת עם דבר להן
.400 ׳עמ

 המציאות בסיס על שונה חברתי מבנה של התגבשות דהיינו בגלות, שנוצרו שהדפוסים אפשר 79
עמ׳ רת, סמית, ראו זו השערה על בארץ. שנשארו לאלה לציון השבים בין הבדלים יצרו בגולה,

65.
 א׳ ראו זו סוגיה על (.55-42 ב דה״א היחס)כמו רשימות לאור ואחרים אולברייט עמדו כך על 80

המורח ולחקר למקרא שבתון המלוכה״, בתקופת הישראלי בכפר הקהילתי ״הארגון פאוסט,



219הפנימי הארגון

ולוויים כוהנים .4

 בקרב המיוחד מעמדו על שמר אבל הממלכה חורבן עם מכוחו איבד דוד שבית כשם
 כמשרתים המיוחד מעמדם את איבדו לא אבל כוחם נתמעט הכוהנים גם כך הגולים,
 ואיבוד השביעי( הפרק בבבל)ראו מקדש העדר בירושלים, המקדש חורבן אף על בקודש

 והשפעה כוח 8,שבירושלים. במקדש כמשרתים ביהודה להם שהיה והרכוש ההכנסות
 יאשיהו של הרפורמה על במקרא בידיעות לכך והדים החורבן לפני לכהונה נודע גדולה

 להורג הוצאו משנה כוהן וצפניה הראש״ ״כהן שריה ירושלים. כוהני בהשפעת שבוצעה
 הוגלה שריה בן ויהוצדק (,21-18 כה )מל״ב חמת בארץ אשר ברבלה נבוזראדן בידי

 בבית ״נגיד הכוהן, פשחור שגם ללמוד אפשר 6-1 כ יר׳ מתוך 82(.41 ה, )דה״א לבבל
 משפחות מארבע אחת הייתה אמר משפחת לבבל. גלה אמר, משפחת עם שנמנה ה׳״

 זרובבל עם הגולה מן ששבו הבית( הר ממתחם חותם טביעת ;14 כד ;12 ט כהונה)דה״א
 הכוהנים בראש עמד יהוצדק להלן(. וראו 13 יא ;40 ז ;29 ג ׳נחמ וכן 20 י ;37 ב )עז׳

 מ־מח, ביה׳ המקדש בחזון 83לציון. השבים המנהיגים בין מופיע ישוע, ובנו בבל בגלות
 והצדקה הסבר וגם אחרות ולוויה כהונה משפחות פני על צדוק״ ל״בני עדיפות ניתנת

הכוהנים אל פונה ירמיהו 84(.9-8 כג מל״ב והשוו 11 מח ;16-15 מד ;19 זו)מג להעדפה

 על בעיקר מסתמך פאוסט קודמת. לספרות הפניות ושם ,104-102,93 ׳עמ תש״ס, יב, הקרום
 מכמה מורחבת)מורכבת במשפחה מיושב היה שלם כפר שלעתים ומציין הארכיאולוגי המחקר

 לבין יישוב בין זהות של התופעה ומכאן ושארות, דם קשרי על המושתתת גרעיניות(, משפחות
היישוב. זקני עמדו שבראשן משפחות

 אפוד ואין מצבה ואין זבח ואין שר ואין מלך אין ישראל בני ישבו רבים ימים ״כי ;4 ג בהושע 81
 -192 ׳עמ היסטוריה, בלנקינסופ, ראו הגלות מזמן הם 5-4 שפסוקים הטענה על ותרפים״.

 אצל דוגמאות ראו גלותם במקום גם ייחודם על ששומרים הקדום המזרח מן כוהנים על .193
 המעמד לירידת הביא לסה״נ< 70)השני הבית חורבן זאת לעומת .6 פרק נזטזפהה, ון־דר־טורן,

לסה״נ(. 132-70)יבנה חכמי של החשיבות את והעלה הכוהנים של
 הגליית על שהידיעה סביר ולכן (26,22,6) מישראל הגליות על נוספות ידיעות ה בדה״א 82

ריאלית. ובלתי מאוחרת תוספת ואינה מקרית אינה 41 בפס׳ יהוצדק
 הראשון יוחנן ;545 בסביבות נולדו ואלישיב יהויקים ;570 בסביבות בגולה נולד ישוע קרוס, לפי 83

 ״יהודה״; הנ״ל, ״אספקטים״; קרוס, ראו .495 בסביבות נולד השני ואלישיב 520 בסביבות נולד
231-246 .L.L. Grabbt,JBL  106 (1987), pp. ,שהכהונה מציין 122 עמ׳ ״גלות״, טלמון 

 והנבואה המלוכה לעומת ציון שיבת עם כוחה את הגבירה ואף בגולה גם הרם מעמדה על שמרה
נפגעו. ומעמדן שיוקרתן

 לוויים לבין להקריב הזכות להם שרק צדוק בני הלוויים הכוהנים בין יחזקאל אצל ההבחנה על 84
J.M. O ;87 הע׳ להלן, ראו מלאכי אצל ביניהם ואי־ההבחנה ’Brian, Priest and Levite in 

240-255 .Malachi, Atlanta 1990, pp. 27-48; P.L. Redditt, CBQ 56 (1994), pp:
 ה״כהנים הצירוף מופיע שם 14 מד ;19 מג ביה׳ הכתובים .207-205 ׳עמ ״מקדשים״, צ׳ונק,

 על משה(. לוויים)בני לבין אהרון( כוהנים)בני בין מבחין שיחזקאל הטוענים על מקשה הלוים״
 משפחת בין הגלות בתקופת בבבל הגולים בקרב אידיאולוגית מריבה הייתה לפיה התיאוריה

,D) הדויטרונומיסטית באידיאולוגיה שהחזיקו התורה( )מלמדי והלויים תורה( שפן)סופרי
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 שכן קיומן, בעצם היא בגולה והלוויה הכהונה של החשיבות (.1 כט )יד בגולה אשר
 התקווה סמל גם והן הגלות מלפני פולחני דתי מוסד של ההמשכיות את מסמלות הן

נב )יש׳ מחדש לכשייבנה הקודש״ ״עיר בירושלים במקדש העבודה ולחידוש לגאולה
 נושא הם (,22-21 לג ה׳)יר׳ עם עולם בברית הקשורים והלוויים, הכוהנים לפיכך (.11,1

 מג; יח׳ ;21-18 לג )יר׳ בירושלים הפולחן חידוש על חזונות הכוללות הגאולה בנבואות
(.21-20 סו יש׳

 כוהנים( גם ונתינים)וכנראה לוויים של ריכוז היה שבכספיא מתברר 20-15 ח עז׳ מתוך
 נחמ׳ ;59 ב אמר)עז׳ הנקרא ברובע( ביישוב)או שגם ייתכן 85״הראש״. אדו עמד ובראשם

 הגולים 86הגלות. לפני ידועה אמר בשם כוהנים משפחת שכן כוהנים, של ריכוז היה (61 ז
 השבטית המסורת על מקדש( בגלות)ובאין גם שמרו מולדתם בארץ בקודש שימשו אשר
 לפני גם הייתה זו נטייה 87במרוכז. לשבת ונטו (17 ח ייחודם)עז׳ ועל ייחוסם על לוי(, )בני

 בענתות״ אשר הכוהנים ״מן שהיה ירמיהו על הנאמר מתוך ללמוד שאפשר כפי החורבן
 של ההמשכיות תופעת בולטת כאן גם הלוויים״(. ״ערי והשוו 10-7 לב ;27 כט ;1 א )יר׳

 הגניאלוגיות לרשימות הייתה מיוחדת חשיבות לגלות. שקדם מעידן הארגונית המסורת
 קרקע)על־פי זכויות על שמירה בגלל רק לא לוי, שבט על המתייחסות המשפחות בקרב

משום אלא קרקעי(, רכוש להם שהיה ברור לב יר׳ מתוך אבל נחלה, להם אין המסורת

 כוהנים בתורת שהחזיקה צדוק, משפחת לבין ארוכה( גלות ירמיהו)פרו־בבלי, תמך ובהם ם<1-1
 ראו - בירושלים( הפולחן חידוש חשיבות קצרה, גלות )אנטי־בבלי, בהם תמך ויחזקאל >ק<

הנחות: על מתבססת היא שכן עלי מקובלת אינה זו תיאוריה .6,5 פרקים בעיקר גולה, לווכטר,
 על (2)הלוי; על התייחס וירמיהו צדוק, מבית היה שיחזקאל הוכחה( לה ההשערה)שאין על (1)

 למנהיגות הנוגע בכל הלויים לבין צדוק( )בני הכהונה משפחת בין מחלוקת שהייתה ההנחה
 בין המשוערת ההבחנה על (3)בלויים; תמכה בגולה שפן משפחת וכי מקדש, באין ולתפקיד

 רומזים 10 לו ויר׳ 4 לה יר׳ לפסה״נ; 587/6 משנת הגולים לבין לפסה״ט 597)יהויכיך ״גולי
 29-25 כ יח׳ כמו מגמתית פרשנות על (4)לפסה״נ; 597 בשנת כבר שפן משפחת הגליית על

 תורות שתי של קיומן בדבר ההשערה על (5)דברים; ספר לחוקי כמכוונים טובים״ לא ״חוקים
 תורה חומשי לחמישה אוחדו אלו תורות שתי וכי דויטרונומית)ם<, ותורה >ק< כוהנים תורת -

.132 הע׳ ,261 עמ׳ להלן אכנבאך, גם ראו ונחמיה, עזרא ימי לאחר רק
נקראו בסיפר Ebabar מקדש של הסגל אנשי (.24 ח הכהנים״)עז׳ ״שרי עמדו הראש לצד 85

-11 מכונה זו חבורה בראש והעומד )׳׳כנסת״(  בארמון תפקיד לממלא תואר - 81111^
).קק 63-67 ראו במקדש. או ,2000) 4 0 5 120,/ ]300111̂ו1ו15, .

״אמר״. ערך ,440 טור א, נזק. אב. ליונשטאם, ש״א טו; ׳עמ מקורות, צדוק, 86
 המקדש למשוררי מכוון נכר״ אדמת על ה׳ שיר את נשיר ״איך קל״ז: במזמור שהאמור אפשר 87

עמ׳ )השוה טמאה אדמה על בקודש לשרת יכולים שאינם כך על מקוננים והם בבלה, שנלקחו
 הסבורים שביעי. פרק בהמשך, ראו בבבל מקדש הגולים בנו לא מדוע השאלה על (.17-12 ז

 שעבודת ההנחה את מעלים הגלות בתקופת בירושלים ההרוס במקדש נמשכה הקודש שעבודת
 וכי (10 ז >עמ׳ מבית־אל הגיעו שאולי צדוק מבני שלא כוהנים באמצעות שם נמשכה הקודש

 צדוק מבית הכוהנים של לשובם אלו כוהנים של התנגדותם רקע על נאמרה ג׳ בזכריה הנבואה
 עדות שאין אלן מציין זאת עם .269-259 עמ׳ ״כהנים״, אלן, ראו יהוצדק. בן יהושע בראשות

צדוק. בני במקום ההרוס במקדש לשרת שהמשיך בירושלים כוהנים צוות היה שאכן ממש של
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 את ולהוכיח בית־אבותם להגיד לוי שבט על המתייחסים יכלו יוחסין מגילות שבעזרת
 יוחסין מגילת יש (9 ח ׳נחמ ;11 ז הכוהן)עז׳ לעזרא המסורת, על־פי בקודש. לשרת זכותם

 בעת מבבל שעלו כוהנים של משפחות (.5-1 ז הכוהן)עז׳ אהרון בן אלעזר עד המגיעה
 המתיחשים כתבם ש״בקשו מכיוון (64 ז נחמ׳ ;62 ב הכהונה)עז׳ מן ״גואלו״ לציון, השיבה

 דוד)עז׳ מימי המשפחה לאבי עד מוצאם מסורת על ששמרו ברזילי, בני וכך נמצאו״. ולא
 מבני 88הכוהן, אוריה זאת, לעומת ה׳. מקהל גורשו לא אבל הכהונה מן ״גואלו״ (,62-61 ב

 ושגם (10 כד דוד)דה״א לימי עד המשפחה מוצא מסורת על שמרו הם שגם הקוץ, משפחת
 (,21,4 ג )נח׳ נחמיה בימי במקדש משרת נמצא המתיחשים״, ״כתבם את מצאו לא הם
 על למתייחסים שרק (8-6 דברים)יח בספר המצוי הרעיון (.33 ח מרמות)עז׳ בנו גם וכך

 הכוהני במקור בעיקר ביטוי לידי בא בקודש, לשרת הזכות יש ואהרון( משה לוי)בני שבט
 לקבוע אי־אפשר ומשפטים. חוקים של בצורה ויקרא( ספר וכן יה טז; ׳במ למשל ״כ,0)

 בספר 89כך. נוסח הוא ומתי הקודש בעבודת לוי שבט של הבלעדיות רעיון של ראשיתו את
 הגדולה והכהונה מאליה מובנת בקודש לשרת לוי שבט של הבלעדית הזכות הימים דברי
(.11-9 יג דהי״ב צדוק)למשל לבית

נחמ׳ ;53-43 ב והלוויים)עז׳ הכוהנים לרשימת צמוד מופיעים לציון שעלו ״הנתינים״
 מעונים״ ״בני כמו הלא־ישראלי, מוצאם מסורת על שמרו הנתינים מן חלק (.60-43 ז

 )אדומי(, ברקוס כמו ישראלים, שמות אינם ששמותיהם הנתינים מן יש (.50 ב )עזרא
 המיוחד מעמדם על שמרו הם המקראית המסורת על־פי זאת, עם (.53 ב )עז׳ סיסרא
 מעמי להיבדל האמנה על חתמו הנתינים בקודש. כמשרתים הגלות מלפני להם שהיה

 המקדש סגל עם נמנו הם כך, אחר קצר זמן או לציון שובם עם (.29 י )נחמ׳ הארצות
90חורין. ולבני ישראל בני לעדת שייכים ונחשבו ומוגדר מיוחד במעמד

 דוד מבית המנהיג בין בגולה והתפקידים הסמכויות נחלקו כיצד בדיוק יודעים אין
 להניח סביר אבל ביניהם, היחסים היו ומה הגדולה הכהונה משושלת המנהיג לבין

 ו ;9-8 ד ;8-6 ג ׳זכ קודש)ראו ענייני על והשני החולין ענייני על ממונה היה שהראשון
91להלן(. וראו התורה, הוראת זה ובכלל ,13-12

 N. Avigad, IEJ 7 הקוץ ממשפחת אוריה הוא אביגד ולפי ״אדיר׳ כתוב מיריחו בחותם 88
(1957,) .ק1צ2

 והחלוקה ההבחנה לראשית נוגעת עצמה בפני שאלה .148-125 עמ׳ גלית, קליין, כך על ראו 89
 לוי שבט בני כל ועוד 5 כא ;8 י דב׳ לפי שהרי וללוויים לכוהנים בקודש המשרתים כלל של

 A. Cody, The History of the Old ;261-260 ׳עמ ״כהנים״, אלן, ראו כך ועל לוויים נקראו
1969 Testament Priesthood, Rome

 הרן מ׳ ראו הנתינים על לנתינים. מכוונים 21 יד וזב׳ 7 מד יח׳ אם ברור לא .60-39 ז ׳נחמ 90
 C.R. Cohen, “Genesis 14:1-11”, in: K.L. ;986-983 טורים ה, נוק. צ.1א ״נתינים״, ערך

67-107 .Younger et al (eds),Scripture in Context IV, Lewiston 1991, pp
 -136 ׳עמ ״גלות״, טלמון, ראו (dyarchy) הגדול לכוהן זרובבל בין התפקידים חלוקת על 91

קהילת בקרב שונים חוגים בין מתיחויות לחשוף מנסים ואחרים הנסון .38 הע׳ ולעיל, 137
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 המקדש הפולחן. לחוקי הכפוף נשיא על מדבר (3 א הכהן״)יה׳ בוזי ״בן יחזקאל
 והשיבה הגאולה לאחר ישראל עם של החדש בסדר מרכזי מקום אצלו תופסים ומשרתיו

 יהיה לא המלוכה, בפיקוח יהיה לא יחזקאל, לפי המקדש, בית מ־מח(. לציון)פרקים
 המלוכה בית של המערך מן מנותק ויהיה המלוכה במוסד כלכלית מבחינה תלוי

 היו המלוכה בתקופת אם הראשון. הבית בימי קיים שהיה למצב בניגוד וזאת והארמון,
 ;27-26 א מל״א ;26-23 כ ;18 ,16 ח למשמעתו)שמ״ב ונתונים במלך תלויים הכוהנים

 והרפורמות (,13-12 ז >עמ׳ מלך״ ״מקדש היה והמקדש (,7-3 כב ;17-5 יב מל״ב ;6-2 ד
 למלכות הזיקה מן הכוהנים השתחררו בגלות הרי המלך, ביוזמת מבוצעות הפולחניות
 ״עיר עוד תהיה לא ירושלים השני. הבית בימי יותר מאוחר ביטוי לידי באה ועצמאותם

 יהיה בתוכה מסוים ששטח (,39 כא יהר וראו 8 מה בישראל״)יה׳ ״אחוזה אלא דוד״
 אפשר אלה בדברים (.5-4 הבית״)מה ״משרתי וללוויים המקדש״ ״משרתי לכוהנים

 המלוכה. חשבון על הכהונה של קרנה לעליית והקרקע הלבבות הכשרת מעין לראות
ציון. שיבת לפני בגלות, כבר החל המלוכה חשבון על הכהונה מעמד עליית תהליך

 ;8 ג זב׳ ;2 ב ;1 א צדוק)חגי מבית הגדולה הכהונה משושלת יהוצדק בן ישוע של ההזכרה
 ב ;1,14 א מכן)חגי ולאחר לציון העלייה בעת זרובבל עם יחד (18 י ;2 ב עד ;41-29 ה דה״א

 לזרובבל זכריה הנביא שנותן השווה היחס 92ועוח, ;1 יב ׳נחמ ;2 ה ;3 ד ;8 ג ;2 ב עזרא ;2,4
 והסמכותי הרם מעמדו מכן ולאחר 93,(15-9 ו ;14-11 ד >זכ׳ הגדול״ ״הכהן וליהושע/ישוע

 מעמדה על ששמרה רק לא שהכהונה מעידים אלה כל - סופר( גם הכוהן)שהיה עזרא של
 התקופה במרוצת המלוכה משפחת של רגליה את דחקה ואף התחזקה אלא בגולה המיוחד

 לדרגה הגדול הכוהן ובראשה הכהונה עליית הפרסי. השלטון של בסיוע וכנראה הפרסית,
 את ניצלה הכהונה 94ומלך. ממלכה בהעדר סיבתה הפרסית בתקופה ביהודה העם מנהיגי של

 מול אל הכהונה מעמד לעליית הדים ביהודה. המלוכה חיסול עם שנוצר במנהיגות החלל
 אישיות נזכרת לא ונחמיה עזרא בימי .13-11 ו בזב׳ הכתובים מתוך נשמעים המלוכה מוסד

 לאחר דוד מבית פחה על ידוע לא וכן דוד, בית לצמיחת לתקוות רמז ואין דוד מבית מנהיגה
(.12 ה במנהיגות>נחמ׳ הכוהנים של חלקם בולט זאת לעומת 95וזרובבל. ששבצר

 (.15-9 ו ;9-8 ג )זב׳ בישוע תמך זכריה ואילו (,23-20 ב >חגי בזרובבל תמך חגי וכי הגולים,
P.D. Hanson, The Dawn o,ממש. של ביסוס לדבריו אין לדעתנו, ואולם, f Apocaliptic 

100-134 .Philadelphia 1975, pp. הוכחה זו האם ביניהם״. תהיה שלום ״ועצת אומר זכריה 
 בין למתיחות הד או ראיה בו אין הגדול הכוהן לאלישיב נחמיה בין החיכוך גם למתיחויות?

 פעולה בשיתוף פעלו ונחמיה עזרא הגלות. בתקופת בבל בגולת הדתית לזו החילונית ההנהגה
מלא.

.264-262 עמ׳ פרה־הלביסטי, צדוק, ראו וישוע זרובבל עם שעלו והלוויים הכוהנים שמות על 92
 בית ובשושלת אהרון בבני נוהגת המשיחה שכן וליהושע לזרובבל מכוונים היצהר״ בני ״שני 93

.12-2 ג עז׳ גם ראו זכריה. לספר השונים הפרושים וראו דוד,
.183 עמ׳ ראשון, כרך ,1969 תל־אביב ישראל, עבו תולררת ק־ששון, ה״ח בתוך: שטרן מ׳ ראו 94
Cowley),לפסה״נ 410 בשנת בגוהי אל יב יהודי ששלחו במכתב .112-111 ׳עמ רת, סמית, ראו 95
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 הדגשת ופולחן. דת עניני מודגשים ציון שיבת לאחר המצב את המתארים בספרים
 בספרי אם ולוויים(. המקדש)כוהנים עובדי בהשפעת הנראה ככל היא המקדש בית בניין

 רשימות מרובות ונחמיה עזרא בספרי הרי המרכזית, הדמות הוא המלך ומלכים שמואל
 הם והלויים הכוהנים הכהונה. ממעמד אישים של והזכרות ולוויה כהונה משפחות של

 היהודים בעיני ומרכזי חיוני נחשב לא המלוכה מוסד זרובבל לאחר העניינים. במרכז
 להלן(. )ראו התורה אלא ממלכה חוקי לא בירושלים, המקדש אלא ובגולה ביהודה
 שכן מובן, זה תהליך עיקריים. מלכדים גורמים שני היו והתורה בירושלים המקדש
 ממלכת את מחדש לכונן לא אבל המקדש בית את לבנות הרשאה נתנה כורש הכרזת
 גם היא הפרסית התקופה במרוצת הכהונה מעמד עליית 96בראשה. דוד ובית יהודה

 מעמדה את ועמו בירושלים המקדש ערך את שהעלו ונחמיה עזרא פעולות של תוצאה
הירושלמית. הכהונה של

 יהודה בפחוות הפרסית ובתקופה בגולה הנאו־בבלית בתקופה הכהונה מעמד עליית
 מקבלת התורה בבל, בגולת מקדש בהעדר מצוותיה. וקיום התורה ערך בעליית קשור

 עברו בקורבנות מעיסוק במקדש. הקורבנות לפולחן זה, בשלב כתחליף, גדולה חשיבות
 המקודשות המסורות של העתקה שעיקרה הסופר למלאכת בקודש המשרתים הגולים

 לחבורה בארץ־ישראל כוהני־פולחני מממסד מעבר זהו התורה. ולהוראת העם על
 לימדוה התורה, על מחיברו( שמרו)להבדיל הכוהנים 97בגולה. משה״ ״תורת מורי של

 ;5 כא ;18 יז רב׳ ;11-8 י ויק׳ והשוו ;8-7 ח נחמ׳ ;16 ח ;10 ז )עז׳ הגולים בקרב והפיצוה
 זב׳ ;3 טו ;13-11 ב חגי ;23 מד ;26 ז יח׳ ;18 יה יר׳ ;11 ג מי׳ ;27 יז מל״ב ;10 לג ;13-9 לא

למשפחת נצר הוא מהיר״, ״סופר עזרא, 98(.9-7 יז ;3 טו דה״ב ;8-7 ח נחמ׳ ;7 ב מל׳ ;3 ז

30,31 .nos) לעליית מאלף ביטוי דוד. לבית זכר ואין והחורים הכוהנים הגדול, הכוהן נזכרים 
 את מינה שמשה נאמר שם מאבדרה, היקטאיוס בדברי מצוי דוד בית והיעלמות הכהונה

א׳, כרך יוונים, שטרן, ראו מלך. ליהודים היה לא מעולם וכי ולשופטים העם למנהיגי הכוהנים
 והתעלמות גדול ככוהן עזרא מוצג ששם החיצוני עזרא בספר גם משתקפת זו תופעה .28 ׳עמ

.125-123 ׳עמ ה-ו)תשס״ח(, נעילות, יפת, ש׳ מנחמיה.
 ״גלות״, טלמון, ראו ונחמיה עזרא בספרי והלוויים הכוהנים שתופסים המרכזי המקום על 96

 ודוגמה תקדים שימש ביהודה הנשארים על למושל גדליהו שמינוי מציין טלמון .140-138 עמ׳
 )נחמיה(. ביהודה היהודית האוכלוסייה על זר שליט מטעם הממונה דוד מבית שלא למנהיג

 ומאוחר יג<, >נחמ׳ הכוהן אלישיב עם נחמיה של הריב על במסופר גם רואה ״מאבק״, פריד,
הכהונה. של החזק למעמד הדים כוהנים, שם על במטבעות יותר

 “Prayer rather than ritual slaughter became the primary :20 ׳עמ "חוקה", קלמנטס ראו 97
aspect of worship and the levitical priests became teachers rather than sanctuary 

324-342 ..ministers”; J. Shaper, VT 55 (2005), pp
 T.J. Betts, Ezekiel the Priest.ראו התורה חשיבות עליית בעקבות הכהונה מעמד עליית על 98

2005 A Custodian ofTôrâ [SBL 74], New York. שומרי הם שהכוהנים מקרה זה אין 
 היו ואוכלוסייתה הארץ את שפקדו והאירועים המסורות שומרי הקדום במזרח והמצוות. התורה

 הוא לסה״נ. ג המאה עד במקדשים הכוהנים ע״י נשתמרה היתדות כתב של המסורת הכוהנים.
הטכסים את לקיים צריכים הכוהנים הקדוש״(. הכתב = )היירוגליפים מצרים כוהני אצל הדין
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 משפחה וקרוב (40-29 ה רה״א ולאור ,5-1 ז הראשון)עז׳ הבית ימי של הגדולים הכוהנים
 כפי משה״ תורת ׳׳ספר את עמו הביא הוא (.4 יג ;1 ג >נחמ׳ הגדול הכוהן אלישיב של

 בישראל וללמד ״לעשות שנאמר: כפי 99ביהודה, גם להפיצה כדי בגלות ונערכה שנוסחה
 והדתית הלאומית המסורת היא התורה 100(.11-8 דב׳ והשוו 12,10 ז >עז׳ ומשפט״ חק

 גם אלא העם של הקולקטיבי ההיסטורי הזיכרון את רק לא בתוכה המקפלת המקודשת,
 כחטיבה הגולים להישרדות התורמים חשובים גורמים שהם המשפטים, ואת החוקים את

 ושאר וטהרה טומאה חוקי של הכוהנים בידי וההוראה השמירה ועוד, לאומית. אתנית,
 קדוש״, ל״עם והשוו 13-11 ב חגי )למשל וליהודה לישראל המיוחדים ומשפטים חוקים

 אתנית־לאומית־ כקבוצה ולהיבדלות לייחוד תרמו ועוד( 6 ז דב׳ יא; ויק׳ ״קדושים״,
הנוכרית. הסביבה מן הגולה הקהילה של נפרדת דתית

 לרמוז עשויה ובהפצתה בהוראתה התורה, בשמירת הכוהנים של העמוקה מעורבותם
 והספרותית ההיסטוריוגרפית ביצירה חלק היה ולסופרים, לנביאים בדומה שלכוהנים,

 העם את ללמד המשיכו (7 ז )עז׳ זרובבל עם עלו שלא והלוויים הכוהנים 10,בגולה. גם
 עזרא מספרי ללמוד שאפשר כפי ומצוותיו חוקותיו משה״, תורת ״ספר את בבל בגולת

 לימדו עזרא עם מכן לאחר שעלו הכוהנים (.9 יז רב׳ והשוו 8-7 ז נחמ׳ ;13 ז ונחמיה)עז׳
 של חשיבותם את העלה היומיום בחיי העברית השפה מן הניתוק ביהודה. לעם התורה את

 עזרא (.8 ח >נחמ׳ והמצוות החוקים את ולפרש להסביר שיכלו הקודש שפת את היודעים
 ״סופר״ התואר לגדולה; ועלה בגולה שצמח הוראה למורה דוגמה הוא והסופר הכוהן

 המסורות על ששמרו מוסמכים סופרים גם היו בגולה הכוהנים שמן מלמד לעזרא המיוחס
 המשך אלא וללוויה לכהונה חדש תפקיד כאן אין זאת, ועם לעם. אותן ופירשו המקודשות

 המלך)דברים בחוק כמו הגלות, לפני עוד שחוברו ביצירות ניכרים שעקבותיו עיסוק של
 אין לכן (.9-8 יז דה״ב והשוו ;26 ז יח׳ ;18 יח מכהן״)יר׳ תורה ״ותאבד כמו ובאמרות יז<,
 בירושלים במקדש משה״ תורת ״ספר את שמצא הוא הגדול הכוהן שחלקיהו מקרה זה

 בין לשפוט סמכות הייתה בגולה לכוהנים אם לדעת קשה (.10 כב יאשיהו)מל״ב בימי
(.11-8 דב׳ התורה)השוו בחוקי בקיאותם בתוקף המשפט״ דבר ״את ולאמר יריבים

 עם לציון עלו שלא מי בקרב גם אחזה הגולה בני בקרב המקודשות במסורות הדבקות
כך אחר רבים שדורות היא, לכך הראיה עזרא. עם כך אחר עלו לא וגם כורש הכרזת

 M.J. Geller, Z4 87 ראו ימימה. מימים הכללים ועל־פי המקורית בשפה לאלים הדתיים
47 .1997,) p;) ,בקודש המשרתים של המרכזי התפקיד את מדגיש (38 עמ׳ גהות)בעיקר סמית 

 בהוראת בבבל הכוהנים של עיסוקם על לדור. מדור המסורת כמעבירי שונים דתיים ומוסדות
 של בקיאותם שמכוח אפשר .59-43 ׳עמ יגזוקאל, קוק־פאטון, בתוך: I.M. Duguid ראו התורה

(.24 >מד השיפוט רשות את יחזקאל להם מייעד משה״ ב״תורת הכוהנים
אלישיב. לעניין 66 ׳בעמ ושם 49 ׳עמ ונחמיה״, ״עזרא דמסקי, 99

בבבל. הנוהג על־פי הייתה עזרא מפי התורה קריאת ״דיכוטומיה״, מנטל לדעת 100
השביעי. בפרק ראו בגולה והספרותיות ההיסטוריוגרפיות היצירות על 101
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 כולו לעם והונחלו התורה על המבוססים חשובים תרבותיים־רוחניים נכסים בבבל נוצרו
ואתר. אתר ובכל לדור מדור

 למיניהם, תשלומים ממסים, והדתית החילונית ההנהגה מתקיימות ממלכתית במסגרת
 בגולה, המנהיגים התפרנסו כיצד ברור לא ידיעות באין ותרומות. מעשרות מענקים,

 תרומות הוראה, רכוש, פרטי)כמו ממקור או הקהילה בני לשלם שחויבו ממסים האם
,02כלשהו(. מסוג אחרות ועבודות

נביאים .5

 ניתנת והיא אדם לכל פתוחה הנבואה הגברים(, בירושה)דרך העוברת הכהונה כמו שלא
 של חשיבותו עלתה המקדש בית בהעדר נביא. גם אבל כוהן היה יחזקאל אלוהים. בחסד
 בחיכוך עמדה גם היא ולעתים ממסדית, לא הנהגה זו והמעודד. המטיף המדבר, הנביא

 מאמונת אלא פורמליות מסמכויות נבע לא נביאים של כוחם הממוסדת. ההנהגה עם
 הם שמפניהם והגלות החורבן בעקבות נתחזקה הנביאים אמינות האל; שליחי שהם העם

 וההגליה החורבן ממשבר הגולים את להוציא שבכוחם האמינו הנביאים מראש. הזהירו
 בדברי הצורך מתוך ופעלו צמחו (1 כט בגולה)יד הנביאים ועידוד. נחמה נבואות בעזרת

 מתוך תקוות ובהפחת (5 כט )דה״ב רוחנית בהדרכה מהצורך (,18 כט מש׳ חזון)ראו
 הנבואה מעמד גם המלוכה למוסד בדומה שמיני(. פרק גלות)ראו לאחר בגאולה אמונה

,03ומלאכי. זכריה חגי, לאחר פסקה והנבואה)״הקלאסית״( ציון, שיבת בתקופת ירד

סיכום

 הגלות. לפני המולדת בארץ שרווחו דפוסים על מושתת היה הגולים של הארגוני המבנה
 סוציולוגית תופעה זו ביהודה. קיימת שהייתה כפי ארגונית מסגרת של העתקה כאן יש

 ההיסטורי הרצף שונים. ובזמנים שונים ובמקומות גולים מיעוטים בקרב גם הידועה
אחרת, או זו במידה זה, שמבנה נניח אם ו״בתים״)גם ״אבות״ של הארגוני המבנה של

 בפני חטיבה מהווים הנתינים ׳׳כהונה״. בלנקינסופ, ראו הפרסית בתקופה בבבל הכהונה על 102
(.58-43 ב >עז׳ היחס ברשימות נמנים הם וכך עצמה

 נסתלקה ומלאכי זכריה חגי, ״משמתו ע״ב: מח, סוטה בבלי, )השוו נחמיה בספר נזכרו נביאים 103
 ראו זו לסוגיה אמת. לנביאי נחשבו לא הם התלמוד חכמי שבעיני נראה מישראל״(. הקודש רוח

 מציין טלמון זה. בעניין ובתלמוד במשנה לאמירות הפניות ושם 143-140,123 עמ׳ ״גלות״, טלמון,
 את מנעו לא והגלות החורבן סכנת מפני אזהרותיהם שכן כ״צופה״ בתפקידם נכשלו שהנביאים

שמיני. פרק גם ראו אמת. נביאי נחשבו הם ולכן התממשו הפורענות נבואות בבד בד אולם האסון,
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 בני של וההסכמה הרצון על אלא כפייה כוח על נסמכה לא ההנהגה ושל הוא( מלאכותי
 בהנהגה. שנתנו האמון ועל המסורתית הארגונית המתכונת על ולשמור להמשיך הגולה
 והמשך מנהלי־ממלכתי, מנגנון או מריני־צבאי כוח היה לא למשל, בגולה, דוד לבית

 בבד בד ולראשים. לזקנים בנוגע הדין הוא מרצון. קבלה של עניין היה בגולה מנהיגותו
 הכוהנים, של כוחם עלה החדשות, הנסיבות בתוקף דוד בית של בסמכות השחיקה עם
 השליט, בחצר מהלכים להם שהיו מי של גם ובהמשך ״הראשים״ ושל ״הזקנים״ של

א. ארתחשסתא של בחצרו נחמיה דוגמת
 השלטונות של מתמיכה הקהילה, מתוך סמכותה ואת כוחה את שאבה בגולה ההנהגה

 שהם אמונה על נכון אל מושתתת הייתה אלו מוסדות של הלגיטימציה מהסכמתם. או
 הנהגה נוצרה לא בבל בגלות 104האל. של לרצונו בהתאם החברתי הסדר את מבטאים

 אלילית, נוכרית סביבה ופיצול, פזורה )מיעוט, החדשים ובתנאים החדשה בארץ חדשה
 בירושה העוברת הנהגה לגולה, מיהודה ההנהגה של ״העברה״ אלא זר(, לשלטון נתונים
 סביבה בתוך האתנית־הלאומית הזהות על לשמור הרצון מן יוצא וכפועל המסורת בתוקף

 בעבר שהייתה כפי המתכונת אל ההורה ושל ההמשכיות של אידיאליזציה נוכרית.
 חלוקת על מז( )פרק יחזקאל אצל ביטוי לידי באה הגלות( של לאידאליזציה )בניגוד
 ארגון דפוסי ועל אמונה עיקרי על בשמירה אין זאת, עם שבטים. לשנים־עשר הארץ

 הגלות בארץ הכלכלה במערכות השתלבות והעדר התאבנות משום במולדת שנהגו כפי
 גם השאירה עתיקות במסורות הדבקות הנוכרית. הסביבה עם היומיום בחיי מגע והעדר

 זרות מהשפעות להימנע שיש מודעות תוך הנוכרית הסביבה עם למגע לגמישות, פתח
הגולים. קבוצת של המשותפת הזהות ושל הייחוד של במהות לפגוע שבכוחן

 ההכרה )ב( אתנית; מבחינה השייכות הרגשת )א( על: מושתת היה הפנימי הארגון
 והסולידריות האחריות רגש )ג( בעתיד; משותפות ותקוות ובהווה בעבר הגורל בשיתוף
 אחרות מקבוצות והשוני הייחוד תודעת )ד( הקבוצה; את המרכיבים הפרטים בין ההדדית

 עמים לעומת ישראל לאומית, תודעה על מעידות הגויים על הנבואות (;27-1 ז דב׳ )ראו
 אבות״ ב״מסורת דבקות )ו( מרצון; בהיבדלות הגובלת מרצון התלכדות )ה( אחרים.

 העם קץ היא ואין ארעית היא בגולה שהישיבה האמונה )ז( משותפים; אמונה ובעיקרי
הזרה. הסביבה עם משותפים לאומיים־דתיים אינטרסים העדר )ח( בארצו;

 אחד יסוד רק הוא מסורתיות מסגרות על־פי ומנהיגות( חברתי הפנימי)מבנה הארגון
 הגולים 105והדתית. הלאומית זהותו בשמירת הרוצה מיעוט של ההישרדות באסטרטגיית

 פנימי לארגון זכו הם שגם במסופוטמיה, המיעוטים מכלל אחד מיעוט רק היו ישראל מבני
 הוא שנטמעו( אלה את מתוכו הישראלי/יהודאי)להוציא המיעוט כן אף־על־פי משלהם.
בהמשך. יידונו ואלה נוספים, לגורמים הודות וזה דורות, לדורי ייחודו על לשמור שהצליח

חברה. ברגר, ראו והנהגה שלטון למוסדות לגיטימציה למתן בדת שימוש על 104
הגלות. שלאחר אלה עם הגלות שלפני יסודות של המשכיות על מצביע פרשגות, פישבין, 105
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בבבל הגולה בני של ותרבות זהות

מבוא

 הלאומי(, המדינה)ההיבט אובדן בעקבות היחיד ואת האומה את שפקד העמוק המשבר
 ״ארץ אל החברתי־כלכלי( וההגליה)ההיבט החברה פירוק הדתי(, המקדש)ההיבט חורבן

 של בליל ובה הגולה, המיעוט של מזו בתרבותה שונה ונוכרייה, (14 כ רחוקה״)מל״ב
 והמורשת המקורית הזהות של הקיום להמשך ממש של סכנה בהם יש ולשונות,' עמים

 השפעות קליטת של נמנע הבלתי התהליך את להוסיף יש עליהם והדתית. הלאומית
 בתרבותה מאוד מפותחת שהייתה הסביבה עם היומיום בחיי ההשתלבות בעקבות זרות

 ואובדן מגפה רעב, הרג, מלחמה, לאחר שבאה בגלות הישיבה והרוחנית. החומרית
 בסביבה ואי־הביטחון הזרות הרגשת המולדת, מארץ והמשפחה הפרט ניתוק רכוש,

 קשה ולאומי דתי אישי, למשבר גרמו אלה כל - (68-63 כח דב׳ )השוו מוכרת הלא
 עם הקשר כניתוק להתפרש יכול הפולחן ביטול ובעקבותיו המקדש בית חורבן ולייאוש.

 כיצד אדמות. עלי הנעשה כל על אחראי הוא הרי יכול, כל הוא ה׳ אם ישראל. אלוהי
 האמונה משבר על העצמית, הזהות ואיבוד ההתבוללות סכנת על להתגבר אפשר היה

טוב? ולעתיד לשיקום לשיבה, תקוות ולהפיח והייאוש,

והייאוש המשבר .1

 וגרמו בספק הוטלו רבים דורות בעם מושרשים שהיו ישראל באמונת וסמלים עיקרים
 שפקד והחברתי הדתי הפוליטי, המשבר את לחוש אפשר הדתית. במחשבה עמוק למשבר

 זהות המציינים הסמלים עם יחד הגלות לפני קיים שהיה המצב את כשמשווים העם את
וההגליה. החורבן לאחר שנוצר למצב ומנהגים( חוקים מקדש, בירה, )ממלכה, וייחוד

 בתעודות השמות באוצר מצוי ובבל אשור אוכלוסיית בקרב רבים מיעוטים של לנוכחותם ביטוי 1
״טמיעה״. פאלס, ראו במסופוטמיה. שנמצאו והמנהליות העסקיות

[227]
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 דוד)שמ״ב בית בנצחיות האמונה את חיזקה חזקיהו בימי סנחדיב מידי ירושלים הצלת
 ;5-4 מו ראו וכן ,13 קלב ;38-2 פט )תה׳ המקדש ובחסינות ירושלים של בחוסנה (,16 ז

 המקום הוא המקדש (.17 סח תה׳ ;7 ד מיכה ;12 ה יר׳ ;30 יח מל״ב ;13 ח מל״א ;7 ז שמ״ב
 לכם תבטחו ״אל (;4 ירמיהו)ז וכדברי האחרון, הרגע עד מבטחם את יהודה בני שמו שבו
 כג ;13 יד ;15 ח ;14 ו ;16 ג גם המה״)ראו ה׳ היכל ה׳ היכל ה׳ היכל לאמר השקר דברי אל
 ירושלים של בחוסנה האמינו הגויים אפילו (.9 מח ;6 מו תה׳ ;11 ג מיכה ;19 לז ;9 כז ;17
 ד ירושלים״)איכה בשערי ואויב צר יבא כי תבל ישבי וכל ארץ מלכי האמינו ״לא :

 הם שכן הנביאים, של הפורענות דברי בדחיית ביטוי לידי באים והשאננות הביטחון 2(.12
(.8-7 כ יר׳ ;27 יב רחוקות״)יה׳ ולעתים רבים ״לימים חוזים
 חוסלה, הממלכה הומתו. ובניו נוקרו עיניו בשבי, נלקח המלך כאשר האכזבה גדולה ומה

 נא יר׳ ;10,1 א )איכה באש ועלה זרים בידי חולל ה׳ ומקדש גויים בידי חרבה ירושלים
 ירושלים ודרכי לרגל העלייה מצוות את לקיים היה אפשר אי לגלות היציאה עם (.51

 ואין לשלום ״קוה ייאוש ניצני הופיעו המלחמה, של בעיצומה החורבן, לפני כבר נשמו.
 גבר לעובדה הפכו וההגליה החורבן כאשר ואולם (.15 ח בעתה״)יר׳ והנה מרפה לעת טוב

 שקבלו למסורות שיש ובתוקף באמינות הפקפוקים וגברו האמונה משבר הועמק הייאוש,
 והאמונה (20 ד איכה ;50,39 פט )תה׳ הופרכה דוד בית בנצחיות האמונה מאבותיהם.

 שווא. כאמונת נתגלתה שבתוכה והמקדש (14-4 כד שם, והשוו ,3 יא ירושלים)יה׳ בחסינות
 התווך מעמודי הייתה בארץ־ישראל שהישיבה כיוון מיוחדת, משמעות הארץ מן לעקירה

 לאבות, האל של ההבטחה מסורות על שנסמכה המלוכה בתקופת הישראלית האמונה של
 בדבר מסורות על ישראל, לעם האל בין נצחית ברית על המושתת הקשר בדבר האמונה על

 משכנו כמקום שבתוכה המקדש ועל האלוהים״ כ״עיר ירושלים תפיסת על הארץ, כיבוש
 לב )דב׳ המצוות מטעמי הקרקע נשמטה וההגליה החורבן עם לעולם. ישראל אלוהי של

3לאלוהיו. העם בין לקיטוב פתח ונפתח (47-46

 J.H. Hayes, “The Tradition of Zions ראו ירושלים של בחסינותה האמונה על 2
419-426 .Inviolability”//?¿ 82 (1963), pp

 במלחמה, תבוסה כמו כבד, אסון עליה שנפל אוכלוסייה שפוקדת הקשה הטראומה על 3
 העם את שפקד הקשה המשבר על .88 ,76,73 ׳עמ תיארלעיה, סמית, ראו והגליה חורבן

;125-122 עמ׳ ״גלות״, טלמון, ראו וההגליה החורבן בעקבות העידית, את בעיקר ביהודה,
 סמלי העלמות בעקבות הזהות משבר על ,39 ׳עמ ״סמלים״, ויאט, ;4-1 ׳עמ יתזקאל, מיין,

 היישוב, חברה)הידלדלות של מהתמוטטות הנובעות התוצאות על ״שינויים״, פאוסט, הזהות;
 זו בסוגיה לספרות הפנייה ושם ועוד(, העבר פיאור לאסון, סיבות אחר חיפוש תרבותית, נסיגה

 301-286 ׳עמ תררה, קרוסמן, ;50-1 ׳עמ ד, תא״י, קויפמן, ;J.A. Tainter של לחיבורים ובעיקר
 בעקבות תקפים היו לא כבר שטעמיהם לחורבן שקדם בנוסח בתורה והמשפטים החוקים על

 אבויה בן אלישע התנא של למקרה השוו החדש. למצב להתאימם והצורך וההגליה, החורבן
 אסון)בבלי, אותו ופקד התורה מן מצווה שקיים אדם של במקרה שנוכח לאחר ל״אחר״ שהפך

א(. הלכה ב, פרק חגיגה ירושלמי, ע״ב; לט קידושין
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 כל את הפסידו שהם רק לא הרי העילית, עם נמנו הגולים מן ניכר שחלק מכיוון
 בארץ להם שהיו והכוח הסמכות מקורות ואת המיוחד מעמדם את גם אלא רכושם,

 לענפיה חקלאות על מבוססת הייתה מסופוטמיה של הכלכלה מזו, יתרה המולדת.
 מן ניכר חלק החקלאית, התוצרת את להגדיל האימפריאלית המדיניות ולנוכח השונים
 ומכאן להן, רגילים היו שלא עבודות בחקלאות, הועסקו העידית, שכבת ובהם הגולים,

 נמרץ ביטוי לידי ובא בארץ שנשארו אלה את גם פקד המשבר יותר. עוד גבר שהמשבר
איכה. בקינת
 ובם עלינו וחטאתינו פשעינו ״כי הגיע: שקצם חשים חטאם על שנענשו המודים גם

 ,8 א איכה ;8 עט תה׳ ;15-14 ח יר׳ ;11 לז ;10 לג יה׳ ;8 סד נחיה״)יש׳ ואיך נמקים אנחנו
 חוסר בתחושת וגם אשם בהרגשת גם אפוא מקורו הייאוש (.9 ז מי׳ והשוו 6 ד ;42 ג ;18

 של כוחה ומחמת ריחוקה בגלל הגלות ארץ את ולעזוב לקום הכוח בהם אין - אונים
האשורית(. האימפריה כן הבבלית)ולפני האימפריה

 ;10 ז מי׳ ;16-15 ב איכה ;4 לו ;39 לד יח׳ ;8 ט ולאלוהיו)מל״א לעם לועגים הגויים
 שכן ״נידחה״, הגנאי בשם ציון את ומכנים (3 קכג ;7 פ ;10 עט עד; ;11 מב תה׳ ;17 ב יואל

 גם וראו ;12 מד תה׳ ;3 נב ;1 נ כסף)יש׳ אין חינם נמכר והעם (17 ל לה״)יר׳ אין ״דורש
 שכרת הברית קשר את ניתק שהאל סימן כאן אין האם (.4 ז אס׳ ;9 יב שמ״ב ;7 י שופ׳

 ,23 ז ;19 ה עמו)יר׳ על להגן התחייבותו ואת דוד לבית שבועתו את הפר העם, אבות עם
 מאס (,20 ה איכה ;50,46-39 פט תה׳ ;14 מט יש׳ ;24 לג ;38 כה ;22-21 יד ;7 יב ;5 יא ;29

שך״)יד געלה בציון אם יהודה את מאסת ׳׳המאס בעמו:  ;26,24 לג ;27 כג ;19 יד נפ
 ירושלים את ונטש (20-19 לב דב׳ ;20 יז מל״ב והשוו ;11 י תה׳ ;19 סג ;14 מד ;27 מ יש׳
 עצמו הוא אלא (13 ו שופ׳ והשוו 1 נ עמו)יש׳ את נטש רק ולא (?14 מט מקדשו)יש׳ ואת
 ובאמצעות החזקה בזרועו בעמו נלחם ישראל״, בלע כאויב, ה׳ ״היה העם: לאויב הפך

 יר׳ וכן ;10 סג ;25-22 מב ;5 י יש׳ ;3-1 ג ;5-4 ב ולשלל)איכה לבז עמו את ונתן שליחים
 כה ;46 כג ;39 ,27 טז ;21 ז יח׳ ;10-9 לז ;16 ל ;6-5 כא ;11 יט ;13 טז ;14 ח ;7-6 ו ;14 ב
 נבוכדנאצר מסעות (.11 קב ;44-39 פט ;7-5 פ ;5-3 ס ;13-12 מד תה׳ ;29-28 לד ;5 כו ;7

 צבועה ואויב נוקם כזועף, האל דמות (.10,5 כא בעמו)יד ה׳ כמלחמת פורשו יהודה נגד
 ובנטישת במאיסה נתחלפה ישראל בעם הבחירה האם יחזקאל. בנבואות עזים בצבעים

(?39 פט תה׳ ;24 לג ;19 יד לעמו)יד האל של ההתחייבויות
ד למולדת מהירה שיבה על הנבואות  יהודה, ממלכת על הקץ בא בטרם עוד (16 כז ר

 בארץ שנשארו ואלה שהגולים מלמדות כח(, )יד עזור בן חנניה של לנבואה בדומה
 למען שמו, למען כוחו את במהרה יפגין ישראל שאלוהי קיוו עדיין יהויכין גלות לאחר
ד ימים״ ״שנתיים כשחלפו אולם והיכלו. עירו  הייאוש. גבר באה טרם והגאולה (3 כה ד

ד כמו כתובים  10-8 עז תה׳ ;14 מט ;27 מ יש׳ ;24 לג ;19 ;9-8 יד ;23-20 ,15 ח ;10 ד י
רצונו או יכולתו מידת בדבר ספק הטלת של גילויים הם (19-15,12-10 יט מל״ב )והשוו
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 העם 4קודשו. עיר וירושלים המקדש חורבן לנוכח להושיע, הכועס ישראל אלוהי של
 שלהם לאלים המייחסים הכשרים מלכי ושל אשור מלכי של ההתפארות על ידע ביהודה

 ואילו (17-13 א המנצח)חב׳ הוא האלילים עובד הגוי כולם. העמים על ניצחונותיהם את
 עלולים היו והגלות החורבן הכשדים, ניצחון (.13 ח >זכ׳ בגוים״ ל״קללה היה ה׳ עם

 שלא אלה בקרב גם ישראל. אלוהי חולשת לעומת האויב אלי של כעוצמה להתפרש
 בברית להחזיק ימשיך האל האם השאלה נשאלה ישראל אלוהי של בכוחו ספק הטילו
 מאתו והלכה אשתו את איש ישלח ״הן המטפורה מן מבצבצת זו שאלה העם? את ויושיע
(?1 ג עוד״)יר׳ אליה הישוב אחר, לאיש והיתה
 על להגן ירצה או יוכל כיצד המובטחת, בארץ סגולתו עם על להגן האל מן נבצר אם

 שההגליה כלשהו רמז היה לא לפסה״נ 586-597 בשנים הגויים? בין והמפורד המפוזר עמו
 וכפי למולדתם שבו בהמוניהם שגולים נשמע טרם תבוא. בא הגאולה וכי זמנית היא

 אוכלוסייתה ושל שומרון ממלכת של הגורל ביתה״. פתח לא ״אסיריו 17 יד ביש׳ שנאמר
 ממלכת אנשי בעיני ראייה לשמש היה עלול ב( וסרגון ג פלאסר תגלת בימי )ההגליות

 אלא הפוליטית למסגרת רק לא לנו״( )״נגזרנו קץ מביאים וההגליה שהחורבן יהודה
 לא שומרון וממלכת חזרו לא שומרון שגולי רק לא שכן האתנית־הלאומית, לזהות גם

 לאומית אתנית, זהות בעלי בקיבוצים נעלמו ישראל מגולי רבים גם אלא נתחדשה
 את ה׳ ״בשוב שנאמר: וכפי חלום אלא אינו לציון לשוב 5מקומם. איה נודע ולא ודתית,
(.1 קכו כחולמים״)תה׳ היינו ציון שיבת

 ישעיהו איכה. קינת של ובסגנון אבל ייאוש, של רוח מצב משקפים רבים כתובים
 יעבור״)יש׳ משפטי ומאלהי מה׳ דרכי נסתרה ישראל ותדבר יעקב תאמר ״למה שואל

 ;19-13 ב איכה ;6-4 פה תה׳ והשוו ;1 נ ;2-1 נ ;15-14 מט ;3 נח נב; נא; יש׳ ראו וכן 27 מ
 (,19 ח וכן ;20 ד נקרא״)יר׳ שבר על ׳׳שבר (,6 נ אובדות״)יר׳ ״צאן כמו ביטויים (.1 ד

 לאין עד בעמו ה׳ ״חמת (,6 נד רוח״)יש׳ ועצובת עזובה ״כאשה (,1 סא לב״)יש׳ ״נשברי
;12 א זכ׳ ;4 יב מתי״)יר׳ ״עד כמו: קינה של בסגנון ייאוש וקריאות (16 לו מרפא״)דה״ב

 הלל, במזמורי האל לתפיסת המנוגדת קינה, במזמורי משתקפת שהיא כפי האל התנהגות על 4
 הזכרת אי .257 ׳עמ ישעיה, פאול, ראו האלדש כעס מוטיב על קרבפליקט. ברוילס, ראו

 כעיר בירושלים ספק הטלת אמון, משבר על מרמזת בסמוי אלא בתורה במפורש ירושלים
 מצפה של ערכן עלה עת באותה ואילו הכשרים, בידי והמקדש ירושלים חורבן בעקבות אלוהים

 Y. Amit, “Epoch and Genre: The Six Century and the Growth of ראו וביתיאל.
”Hidden Polemics, :146-143 עמ׳ ,יהודה ליפשיץ־בלנקינסופ, בתוך.

 מדובר SAA XI, 162 במכתב המוני. ולא אישי בסיס על היא נכו והנסיך מנשה שקיבלו החנינה 5
 ואחר מסוימת בארץ שהושבו בגולים ולא ערב ארץ מלכת לשמשי ערביאים שבויים החזרת על
 מדרום ק״מ 7>כ־ מנירב הנאו־בבליות התעודות מן אמנם לארצם/שבטם. לחזור להם הותר כך

 מנירב ההגליה הייתה מתי ידוע שלא עקא דא לנירב. חזרו מנירב גולים שצאצאי מתברר לאלפי(,
 בימי אולי לנירב, הגולים צאצאי חזרו מתי ידוע לא וכן ב, נבוכדנאצר בימי אולי לבבל)ניפוח,

״נירב״. טים, ראו ציון שיבת לנושא זו סוגיה משמעות על ציון. לשיבת סמוך כלומר א, דריוש
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 וגלמודה שכולה ״ואני (,20 ה תשכחנו״)איכה לנצח ״למה (,13 צ ;5 פ ;5 עט ;10 עד תה׳
 נטוי״)תה׳ כצל ,״ימי(7-6 מב נפשי״)תה׳ עלי תשתוחחי ״מה (,21 מט וסורה״)יש׳ גלה
 לז לנו״)יה׳ נגזרנו תקותנו ואבדה עצמותינו ״יבשו (,10 לג נחיה״)יה׳ ״איך (,12 קב
 ״העצמות של בדימוי השימוש ייאוש. של רוח הלך ועל המשבר עוצמת על מעידים (11

 עצמות אין הטבע בדרך שכן התקווה חוסר את מבטא (12,4 קב תה׳ לז; היבשות״)יח׳
 הנשארים של והיהירות המופרז הביטחון דברי עם ההשוואה לתחייה. קמות יבשות

 ואת בגולים שאחזה הייאוש עוצמת את מבליטה (24 לג ;22 יב ;15,3 יא יח׳ ביהודה)כמו
 עמו)איכה את האל ונטישת פנים הסתר מסמנים וההגליה החורבן האם התקווה. אובדן

בארצו? העם קץ ואת (25 מד תה׳ ;24-23 לט יה׳ ;18 לא דב׳ ;22 ה
 בפקפוק גובלים (14 לז יה׳ ;15-14 ח תקווה)יר׳ ואין ייאוש של רוח והלך האמונה משבר

 בפי המצוטטות העם של ומחאה התרסה באמרות משתקף הדבר האלוהי. הצדק בדרכי
 ב )יר׳ חטא שהוא מכחיש העם ובמזמורים. העם עם שלהם הפולמוס במסגרת הנביאים

 ה׳ עשה מה ״תחת לאמור: אלוהיו על קובל (,19-18 פ ;23-17 מד תה׳ ;10 טז ;19 ה ;35,23
 הצדק מידת על מערער (,23 כט דב׳ ,8 כב יר׳ והשוו 22 יג ;19 ה אלה״)יר׳ כל את אלהינו

 לב את שמקשיח הוא האל אדם. בבני האלוהים דרכי נגד ומתריס האלוהי)תיאודיציה(
 ;29,25 יח ה״)יח׳ דרך יתכן ״לא - נכונות אינן האל דרכי (.17 סג אותו)יש׳ ומתעה העם

 ומה עוננו ומה הזאת הגדולה הרעה כל את עלינו ה׳ דבר מה ״על (.17 ב מל׳ ;20-17 לג
 ג מל׳ ;9-8 כב ;1 יב יר׳ והשוו 13 פ ;23-18 מד תה׳ ;11 יט ;19 ה ;13-10 טז חטאתנו״?)יר׳

 העם. את שפקדה הקשה בפורענות האשם והוא הברית את שהפר הוא העם ולא האל 6(.14
 נאמנים היו דווקא הם כן, על יתר (.28 כב יהויכין?)יר׳ הוגלה מדוע ושואל מוחה העם
 טבחה״)תה׳ כצאן נחשבנו היום כל הרגנו עליך ״כי בה׳: אמונתם בגלל סובלים הם לה׳.
 בעוון סובלים הם אלא חטאו לא שהם הטוענים והנשארים הגולים מן יש 7(.23-17 מד

 חטאו ״אבתינו (;2 יח יה׳ ;28 לא תקהינה״)יר׳ הבנים ושני בסר יאכלו ״אבות אבותיהם:
 הגזים גם אלא זאת רק ולא (;16 כד דב׳ והשוו 7 ה סבלנו״)איכה עוונותיהם ואנחנו ואינם
 ;43 ג ;21,20,2 ב הדין)איכה גזר בביצוע רחמים ללא ופעל העם על שהביא בעונש האל

(.15-12 מד תה׳ ;14 כד ;13 יא ;10,8,5 ט ;18 ח ;11 ה יח׳ ;14 יג יר׳ והשוו 19 יד יר׳
 אלהים עביר ״שוא כי האלילי הפולחן אל פנייה של הסכנה קיימת אמונה משבר בעת

מג )יש׳ העם לאויב והפך עמו את נטש האל (.14 ג משמרתו״)מל׳ שמרנו כי בצע ומה

 “Theodicy is primarily :89 עמ׳ רת, ראייט, ראו בבל. בגלות החריפה האלוהי הצדק שאלת 6
”a ph enomenon of the sixth century, of the Babylonian exile; ,7-6 עמ׳ יחוקאל, כשר, 

 ״המובאות״; גרינברג, ;55-54 ;10-9 ׳עמ ותורבן, גלריות רום־שילוני, ספרות; ושם 363-361
החטא מן כבד שהעונש התלונה על 219-218 עמ׳ קרגפליקט, בדוילס,

 בתקופת חוברו שהם סבורים ויש קינה בלשון הכתובים מזמורים הם פט עט, עד, מד, תה׳ 7
 H.G.הגלות, מתקופת קינה היא 19-7 סג יש׳ ויליאמסון, לדעת .87 עמ׳ דת, ראייט, הגלות.
48-98 .M. Williamson, Z A W 102 (1990), pp 159 ,154 הע׳ להלן, וראו.
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 זקוק שעם הסיבה מן רק ולו אחרים אלוהים לעבוד חופשי העם כן ועל (5 ב איכה ;28
 בתשובה (.1 לב >שמ׳ העגל לחטא המחבר שנותן הסיבה זו והגנה. הדרכה לשם לאלוהים
 בארץ "היושבים עונים (9-2 מד )יד הגויים כתועבת נוהגים שהם על הנביא לתוכחת
 ובחוצות יהודה בערי השמים למלכת הקטירו ואבותיהם הם עוד שכל לנביא מצרים״
 השמים למלכת לקטר שחדלו מיום אבל ראינו״, לא ״ורעה להם היה טוב אזי ירושלים
 שהמיט האסון בעקבות הייאוש מזו, יתרה (.19-16 מד מתנו״)יד וברעב ובחרב כל ״חסרנו

 אתה ״הן :4 סד ביש׳ האמור דרך על פשע על חטא להוסיף העם את דוחף בקצפו האל
 אשר תהיה לא היו רוחכם על ״והעלה לאמר: העם את מוכיח יחזקאל ונחטא״. קצפת
 תיגר קריאת זו (.32 כ ואבן״)יח׳ עץ לשרת הארצות כמשפחות כגוים נהיה אמרים אתם

 למולדת לחזור תקווה אובדן של הרגשה מסתתרת כזו אמרה מאחורי בייאוש. הגובלת
 20-19 ח ביר׳ הפסוקים התבוללות. לקראת המקורית הזהות אובדן של התהליך ומתחיל

 הסכנה על ומצביעים נושענו״( לא ה׳)״ואנחנו מישועת לאכזבה פסילים עבודת מסמיכים
 וההגליה החורבן בעקבות אלילים לעבודת והמעבר ישראל באלוהי לאמונה שנשקפה

 בדה״ב אחז בדברי משתקף אלילים עבודת לבין אסון בין הקשר (.64,36 כה ברב׳ )וכך
 להם אתם מעזרים הם ארם מלכי אלהי כי ויאמר בו המכים דרמשק לאלהי ״ויזבח :23 כח

 שחי הימים, דברי של העורך בידי אחז של בפיו הושמו אלו מילים אם ויעזרוני״. אזבח
 אם 8אסון. אותה שפקד אוכלוסייה בקרב רוח הלכי מבטאים הם אז גם ציון, שיבת לאחר

 הגולים של הרוח מצב השתקפות בהם יש מציאות, של תיאור (32 יחזקאל)כ בדברי אין
 בספר שנאמר וכפי אתני, למיעוט הנשקפת והסינקרטיזם ההתבוללות לסכנת ומודעות

 אלהים שם ועבדתם מספר... מתי ונשארתם בעמים אתכם ה׳ ״והפיץ (:28-27 דברים)ד׳
 של ותסמונת תקווה וחוסר ייאוש מביעות אלו מחשבות 9וגו׳. ואבן״ עץ אדם ידי מעשה
 (.5 ח שמ׳׳א הגויים)השוו מנהגי את לחקות רצון סתם ולא ה׳״( דתית)׳׳עם זהות משבר
(.33 חזקה״)פס׳ ״ביד אותם יגאל והאל בגולה גם ה׳״ ״עם - ברורה יחזקאל תגובת

 ואבן עץ ״גילוליהם עם הגדולות, בבל בערי והגדולים המפוארים המקדשים בנוסף,
 רב, קהל בקרב המרשימים הפולחן טקסי עם (,17-16 כט עמהם״)דב׳ אשר וזהב כסף
 האל את לנטוש פיתוי לשמש יכלו יושב״ ״מאין השוממה בירושלים החרב המקדש מול

ירמיהו״ ב״אגרת מסופר זו ברוח המקום. אלי את ולעבוד מקדשו ואת עמו את שזנח

 לא ״כי אלישע: סיפורי במחזור המובאים נעמן בדברי מצוי דומה, מסר עם אבל הפוך, מצב 8
 היורדים דברי על (.17-16 ה לה׳״)מל״ב אם כי אחרים לאלוהים וזבח עולה עבדך עוד יעשה

ספרות. ושם 49-48 עמ׳ ״היסטוריה״, הופמן, ראו (18-16 מד דר׳ מצריימה
 וכי ציון שיבת בימי או בגלות נתחבר בדברים ד שפרק סברה יש .67-66 ׳עמ נביא, גראפי, 9

 )עורך(, גליל ג׳ בתוך: ויינפלד, מ׳ בבל. גולי של רוחם מצב את משקפים 29-21 הפסוקים
 רום־ ראו 32 כ ליח׳ השונים הפירושים על .59 עמ׳ ,1994 תל־אביב התב״ך. עולם דברים.
 הדת בתחום להשפעה כמקור האימפריאלית השליטה על .122-120 עמ׳ ״דויטרונום״, שילוני,

״אימפריאליזם״. משיניסט, ראו הנשלטים העמים על והפולחן
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 כשיראו אלילית השפעה מפני לבבל לגלות העתידים את הזהיר שהנביא )אפוקריפה(
רב. המון של התהלוכות ואת וזהב כסף עשויים הפסלים את

זרות השפעות .2

 זרה אוכלוסייה בקרב מיעוט היותם ובבבל, באשור ויהודה ישראל גולי של הישיבה
 הגולים של עיסוקם לרגל הנוכרים עם היומיומי המגע ועשירה, מפותחת תרבות בעלת

 במנהל והשירות במסחר במלאכה, כצמיתיש, ואם חופשים כאנשים )אם בחקלאות
 10הגולים. של היומיום לחיי זרים תרבותיים יסודות בחדירת היו כרוכים ובצבא,
 זרה. השפעה מכל ונקי ישכון״ לבדד ״עם אין שכן טבעית תופעה היא זרה השפעה

 במערב הרומית והאימפריה במזרח האשורית המעצמה כמו אימפריאליות מדינות גם
 זרות השפעות חדרו המולדת בארץ אם הכנועים. העמים של התרבויות מן הושפעו

 יב דב׳ והפולחן)ראו האמונה בתחום זה )ובכלל והיהודאית הישראלית החברה לתוך
 אורח עם וזרה חדשה בסביבה ונשתלת ממקומה הנעקרת חברה בגלות. וחומר קל ("30

 החדשה המציאות לבין אבות״ ״מסורת בין מתח בה נוצר שונות, ודעות אמונות חיים,
 אתנית, מבחינה וטמיעה התבוללות לבין ולהמשכיות להישרדות הרצון בין והשונה,
 לבין ל״אחר״ ה״אני״ בין המבדילים והמחיצות הסייגים הגבהת בין ותרבותית, לאומית
 בבל, בארץ ערים של הקוסמופוליטי האופי זרות. השפעות לקליטת ופתיחות גמישות

 השמירה 12ההתבוללות. סכנת את והגביר הזרות, ההשפעות ספיגת את הקל ניפור, כמו
 העובדה לנוכח גם קל עניין היה לא במסופוטמיה גולה מיעוט של הדתית המסורת על

המגע 13ועוד(. הודו )פרס, המזרח מן דתיות תפיסות בעוצמה נפוצו לפסה״נ ו שבמאה

10 J. Koenig, “Traces d’influences Babyloniennes dans le Judaïsme Biblique et post 
67-75 .Biblique”, Reflets des deux fleuves [Akkadica Suppl. VI], Leuven 1989, pp 

 הנאו־בבלית בתקופות וצאצאיהם מיהודה שגולים ברור TAYN מאוסף גם ספרות. ושם
 פירס, ראו זרות. אוכלוסיות עם אחרים ובנושאים כלכלה בעסקי מעורבים היו והאכימנית
״נישואיך. הנ״ל, ״ירושה״, אברהם, ;314,271 עמ׳ ״בעלות״, רנג׳ר, .408 ׳עמ ״יהודאים״,

 בספר כמו המקרא, בספרות גם וניכרת לארץ־ישראל שחדרה המסופוטמית ההשפעה על 11
 P. Dutcher-Walls, ״השפעה״; דאלי, של הכללית הסקירה ראו אשורית(, )השפעה דברים

610-611 .JBL 121 (2002), pp ספרות; ושם F. M. Cross, “King Hezekiah’s Seal Bears 
Phoenician Imagery”, BAR 25 (1999), pp. 42-45; P. V. Mankowski, Akkadian 

2000 Loanwords in Biblical Hebrew, Winona Lake', ,ך שטרן, א׳ ;80-71 הע׳ ולהלן ר  א
.229-218 (עמ ישראלכז)תשס״ג(,

 ינגר, ראו שומרון ממלכת גולי בקרב זרות השפעות חדירת על .10 עמ׳ ״צל״, ברינקמן, 12
.225-223 ׳עמ ״הגליות״,

 .Zoroaster, Confudus, Buddha של האמונות את מיוחד באופן מציין תומס ״.6 ״מאה תומס, 13
אסכטולוגיה, כמו וההלניסטית הפרסית בתקופה הניכרות הדת בתחום ההשפעות גרייבי לדעת
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על שלא לנהוג לעתים חייב וכלכלה, מסחר בענייני הנוכרית האוכלוסייה עם היומיומי
 ומפותחת עתיקה תרבות עם בארץ לפיכך המרינה״. ״כמנהג אלא אבות״ ״מסורת פי

 של היכולת רגיש. עניין הוא הזהות נושא מעורבים, ויישובים אתניים מיעוטים ועם
 בהם״. ״וחי בבחינת גמישות, מחייבת זרה בסביבה אבות״ ״מסורת לקיים המיעוט

 חוקים של שונה פרשנות תוך זרות השפעות קליטת הוא המעשי שפירושה הסתגלות,
 14האתנית־הלאומית. הזהות של הקיום להמשך היא חיונית אבות, במסורת המעוגנים

 עניינים, בכמה קולקטיבית אחריות והייתה הכפר ומאנשי העיר מאנשי חלק היו הגולים
 של הנציגים על־ירי במרוכז שניגבו תבן( פרי, תבואה, - היבול )על מסים תשלומי כמו

 צריכים היו וחוכריש אריסים )או שדות בעלי גולים 15הממלכה. לפקיד וניתנו היישוב
 ובכלי במתקנים בבאר, או שלחין( )חקלאות מים בתעלת שימוש שכניהם עם לחלוק
 16הכפר. תושבי באספות חלק לקחת וכן הציבור, לרשות העומדים באמצעים עבודה,
 התעודות ,7ולבטחם. עסקיהם את לממן כדי שיתופיות באגודות להתאגד נזקקו סוחרים

 ישבו שהגולים מלמדות האכימנית( התקופה מן )כולל והנאו־בבליות הנאו־אשוריות
 הלבנון, מחוף ממצרים, גולים( )וצאצאי וגולים מקומיים מעורבת, אוכלוסייה בקרב

 היה בגולה כלשהו שיישוב הוכחה כל אין ,8ועוד. עילם אררט, אנאטוליה, מסוריה,
 URU Ia-a-hu- הנקרא בבל בארץ ביישוב גם 19״טהור״. יהודאי או ישראלי יישוב

du ממוצא אחרים תושבים וגם מיהודה גולים וצאצאי גולים היו יהודה/יהוד״( )״עיר 
של קרקע חלקות עם שגבלה קרקע חלקת הייתה מדור־כתלימו לחזקיהו 20שונה. אתני

 שישבו וצאצאיהם גולים דרך ליהודה הגיעו ודמונים מלאכים המתים, תחיית אפוקליפסה,
 .80 הע׳ להלן, ראו פרפולה ס׳ של הדעה על .2.3.10 סע׳ יהדות, גרייבי, ובפרס. במסופוטמיה

 W.F.ראו ממש. מונותיאיזם על לא אבל באשור מונותיאיזם של ״ניצנוץ״ על מדבר סאגס
203-204 .Saggs, The Might that was Assyria, London 1984, pp 

 "the interplay of segregation and integrating :267 ׳עמ "תימן", קציר, י' של הקביעה ראו 14
,mechanism... is essential for the persistence of ethnic identity”, Y. Katzir 

267 .Comparative Studies in Society and History 24 (1982), p: ,בעלות", פוסטגייט"
 שנועד חוקים ספר הוא (33 ־כג23 כ הברית״)שמות ״ספר ולפיה ון־סטרס של התיזה .149 עמ׳

וחוקיו, המקום ממנהגי הושפעו שהגולים התובנה על מושתתת בבבל, ויהודה ישראל לגולי
.177 עמ׳ ריאספורה, וךסטרס, ,משה״ ב״תורת המקופלת מורשתם את זנחו לא בבד בד אבל

J.P. Postgate, Akkadica Sup. VI [A. Finet Vol.] 1989, p. 149 15
 לדוגמה ראו מרעה. שטחי במשותף החזיקו רועים .63 ׳עמ נזיסוי, הנ״ל, :142 עמ׳ שם, פוסטגיט, 16

.61 מס׳ ,36 ׳עמ ריאספורה, צדוק,
מדינות. ובין אזורים בין בסוחרים בעיקר מדובר .116 עמ׳ ״סוחרים״, רדנר, 17
״קבוצות״. צדוק, ראו והאכימנית, הכשדית בבבל אלו יסודות על 18
 הנאו־אשורית, בתקופה אשור בארץ יישובים על עדויות אין .12 ׳עמ ״ישראלים״, צדוק, 19

[,30] עמ׳ ׳׳ראשית״, טלמון, ראו בבל. לארץ בניגוד הגולים, של המוצא מקום שם על הנקראים
 גולי )היינו אפרים בני של ריכוזים/קהילות של ליצירה ממש של הוכחה שאין המציין [38]

אשור. בארץ אשור(
״יהודאים״. פירס, וכן [28] נספח למשל ראו 20
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92)ישראלי/יהודאי מטיפוס אינם ששמותיהם אנשים /6349 /12 .  הנזכר לאחיקם 21^
 של אדמות עם שגובלת אדמה חלקת יש לפסה״נ 660 משנת 5^4 \1, 283 בתעודה

 והפריפריה בניפור המצב 22וארמיים. פיניקיים אשוריים, שמות בעלי אנשים)איכרים?(
 של תולדה רבה במידה הוא לפסה״ג( ה מורשו)המאה בארכיון משתקף שהוא כפי שלה
 שנקראים ביישובים וגם ניפור ובסביבות בניפור ישבו יהודאים או ישראלים קודם. מצב
ו־-/^-// הצורים״( )״מושבת היישובים כמו שונים, מיעוטים שם על

 בעובדה מתבטאת והכלכלה החברה בחיי המעורבות 23האשקלונים״(. ״מושבת
 נוכרים של שונות ובעסקאות בחוזים עדים שימשו ומיהודה)וצאצאיהם( מישראל שגולים

24נוכרים. של נישואין בחוזי גם עדים משמשים יהודאים בנספח(. התעודות )ראו
 בתוקף הגולים על הבבלית או האשורית התרבות כפיית על ממש של עדויות אין

 בכתובות לביטויים 25)אסימילציה(. הגולים הטמעת של שיטתית אימפריאלית מדיניות
 מחדש׳/ ״ארגנתי אחד״, פה ״עשיתים אותם״, מניתי אשור אזרחי ״עם אשור, מלכי

 והשלטת פוליטית אחידות מתן שעניינה מדיניות של משמעות יש ומלך״ אלים ״לירוא
 הכבושות הארצות שילוב בעולו, לשאת האשורי, המלך בשלטון הכרה - וסדר משמעת
 או תרבותית אחידות של כפייה ולא ואתר, אתר בכל ומשמעת האימפריאלי במנהל
 תופעות הן תרבותית)אקולטורציה( הסתגלות שעניינה הזרות ההשפעות חדירת 26דתית.
 שתופעת לומר אפשר הגלות. בארץ המצויים התנאים מן הנובעות הכרחיות לוואי

 החבור חבלי כמו בפריפריה, לא אבל עירוניים, במרכזים חזקה הייתה ״האשוריזציה״
 הקימו שמם, את שינו גלותם, למקום הסתגלו הזמן חלוף שעם רבים ודאי היו 27והג׳זירה.
 הממלכתי במנהל נקלטו במסחר, עסקו מקצוע, רכשו קרקעות, קנו שורשים, היכו משפחה,

 הסעיפים שתי על הפוסחים ואל אלה אל ונטמעו)אסימילציה(. התבוללו הזמן ובמשך
 אלילים לעבודת רק לא שהתנגדו הנביאים של התוכחות הופנו נוכרי״ מלבוש ו״לובשים

אלה דבר, של כללו שמיני(. פרק )ראו בגולה קבע של לישיבה גם אלא כלשהי בצורה

[.8] נספח 21
.107 עמ׳ ״טמיעה״, פאלס, ;139 ׳עמ יהרריגז, צדוק, 22
.178,175 עמ׳ צדוק,״היהודים״, 23
 הנישואין חוזה למשל ראו ביותר. נדירות הן תערובת לנישואי כעדות להתפרש העשויות תעודות 24

 תיאופורי רכיב עם ששמותיהם ועדים )הושע?( A-mu-se-e השם סמך על [.29] בנספח המובא
׳עמ ״נישואין״, אברהם, גם ראו תערובת. בנישואי שמדובר צדוק ר׳ סבור ישראלי/יהודאי

 ראו ת>ע(ל־ארך. עם נבו־אח־אצר של ,542 משנת הנישואין לחוזה בנוגע הדין הוא ,211,208
 ׳עמ ריאספורה, צדוק, [;32] נספח ראו לפסה״נ. 531 משנת אישר טבת של והמקרה [30] נספח

.327-323 ׳עמ ולהלן, 61-58
השלישי. הפרק ראו 25
.150-149 ׳עמ ״שלום״, עודד, ;10 ׳עמ ״הגליה״, רליג, ;96 עמ׳ ״אשורים״, משיניסט, 26
 וזה ״גילדות״( מקצועי)מעין בסיס על אגודות התפתחו אשור בערי .281 ׳עמ ״ג׳זירה״, צדוק, 27

.42 ׳עמ וזהות״, ״כוח לומסדן, ראו והכלכלה. החברה במעגלות זרים השתלבות על הקל
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 התנאים בשל זאת עשו יהודה(, גולי מבקרב יותר ישראל גולי והתבוללו)ובקרב שנטמעו
ובכפייה. מלכותי צו בתוקף לא אבל אישיים, שיקולים ועל־פי בהם שרויים שהיו

 מבחוץ. יסודות אימוץ פירושן ואקולטורציה והכלכלה החברה בחיי אינטגרציה
 מן קיבלו )או להם שאימצו הפרטיים העצם בשמות ובראשונה בראש ניכרת ההשפעה

 מיעוטים 28הגבוה. המעמד ואנשי המנהיגים ובהם ויהודה, ישראל מגולי רבים השלטונות(
 29בבלי. או אשורי תיאופורי רכיב עם שמות כולל מקומיים, שמות אימצו שונים מעמים

 ששולבו אנשים של או מעלה רמי גולים של שמות בכוונה שינו והכשרים האשורים
 ,Balâssu-usur)בלטשאצר נקרא דניאל 30ובפרובינציות. בבירה והצבאי האזרחי במנהל

 זרובבל (Sin-usur) שנאצר או (Samas-abu-usur) ששבצר כמו שמות ועוד(. 7 א ת׳
¡(Zar Babil או Zër-ibni-Bel,) ובלשן מרדכי 31(,2 ז >זכ׳ מלך ורגם שראצר בית־אל 

 בל, שמש, סין, פגאניים)מרדוך, ומקצתם טיפוסיים, בבליים שמות הם ואסתר (2 ב )עז׳
 הייחוד איבוד או אבות מאמונת להינתקות ראיה בו אין פגאני בבלי שם מתן 32אשתה.

 האשורית באימפריה ויהודה ישראל לגולי בנוגע הדין הוא הלאומית. והזהות הדתי
M בשם אדם לדוגמה: פגאניים. מקומיים שמות שאמצו annu-ki-Arbail של בנו הוא 

áSAA VI, 61) Ahi-ia-u 92) מדור־כתלימו בתעודה /6349 /12 SH) נזכר -Adad 

milk¡-eres נזכרים ולידו מנשה של בנו Da-di-la-ñm אחיהו, של בנו Am-ia-di-n 
 של מארכיון בתעודות וגם 34ובחותמות בבולות גם מתועדת זו תופעה 33שמעיהו. של בנו
 מתל באוסטרקון 36במסופוטמיה. אחרים מעמים וגולים מיעוטים אצל וכן 35מורשו בית

 שמות לבנים ואילו מוצאם(, לארץ מקוריים לא־שמיים)אלא שמות נושאים האבות ג׳מה
37שמי־מערבי. מטיפוס

 ״שמות״ דמסקי, פתז־הלגיסטי; צדוק, ראו ההלניסטית לתקופה שקדמה התקופה מן השמות על 28
שני. פרק ולעיל,

ך הסיומת עם שם נושא מצרי ממוצא איש לדוגמה ראו 29  J. S. Cooper, ¡n: E. Leichty ״מרדו
et al.(eds.) A Scientific Humanist [Studies in Memory of A. Sachs], Philadelphia 

89 .1988, p
.256 עמ׳ ״אימפריאליזם״, משיניסט, ;57 עמ׳ ריאכזפורה, צדוק, 30
 סנחריב של בנו אדרמלך והשוו ,Mullissu אשורית אלהות שם של תיאופורי רכיב הוא ״מלך״ 31

,2/11 פרוסרפגנרפיה בקר, ראו וכן (,SAA XVIII, 100) Arad Mullissu הוא (20 יט )מל״ב
.137-135 ׳עמ ״צומות״, הופמן ראו בזכריה השמות על .768-765 עמ׳

 R. Zadok,כוכב. = ״סטאר״ ההודו־אירופית הלשון מן נגזר ״אסתר״ שהשם בסברה מצדד צדוק 32
107 .ZA W 98 (1986), p. גם ראו ההיא בעת בבבל ישראלים/יהודאים של השמות על .P.R 

98-100 .Berger, ZAW  83 (1971), pp. יחד המופיעים ואסתר שמרדכי כך על עמדו כבר 
אשתר. בשער מרדוך בידי הבבלי המלך המלכת טכס את הדעת על מעלים אסתר במגילת

.161 ׳עמ חמד״, ״שיח בקינג, ;111 ׳עמ חמד״, ״שיח׳ פאלס, [;8] נספח 33
.1075,297,251,202,34 מס׳ קורפוס, אביגד־זאס, למשל ראו 34
.86-85 עמ׳ יהודים, צדוק, ;125-124 עמ׳ מורשו, קוגן, ;111 עמ׳ ״שינויים״, אפעל, 35
.112 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, ;59 עמ׳ ״פיניקים״, הנ״ל, ;7 הע׳ ,392 ׳עמ ״מסופוטמיה״, צדוק, 36
.37 עמ׳ ״סרגון״, נאמךצדוק, 37
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 מעברי/יהויסטי השם של השינוי מקרים באילו לדעת אין התעודות של טיבן מחמת
 משמעות לדבר אין מקרים ובאילו ולסינקרטיזם התבוללות על מרמז לנוכרי/אלילי

 היא יהוישמע 38ננאידינא. בן וגדליהו בלאובליט בן מתניהו נזכרו מורשו בתעודות דתית.
 מקרים אלו Dar.)39. 310)בל־זר־אבני של בנו הוא נריהו להלן(. שוששראצר)ראו בת

 חנניה גיור. של לתופעה עדות כאן אין יהויסטי. שם לבן/בת ואילו אלילי שם יש שלאב
 היו לעתים דוד. בית משושלת הוא נוכרי( )שם וזרובבל פדיה בן זרובבל של בנו הוא

 עזרא עם העולים בין אסתר־הדסה(. עברי)למשל והאחר נוכרי אחד שמות, שני לאדם
 בשם אנשים שלושה 40הטוש. בגוי, עזגד, כמו ואיראניים, בבליים ששמותיהם יהודים היו

 לציון העולים בקרב אם (.24 יא ;22,4 ג >נחמ׳ נחמיה בספר נזכרים משיזבאל האכדי
 יהועזח )=יהועדר השמות בבבל. שנשארו רבים בקרב וחומר קל נוכריים, שמות נמצאו

41הארמית. הלשון השפעת על גם מלמדים (23 י קליטא)עז׳ אושע)הושע(,
 מארצות ההמוניות ההגליות הארמית. הלשון השפעת מיוחד באופן בולטת ואכן,

 וארמים במסופוטמיה הארמי היסוד את חיזקו ובבל אשור ערי אל לפרת ממערב אשר
 אימפריאלית״( )״ארמית הארמית והצבאי. האזרחי האימפריאלי במנהל שירתו רבים

 42לפסה״נ, ח המאה מן כבר (lingua franca) בינלאומית לשון של מעמד לה כבשה
 עד וצפונה מצרים לארץ דרומה חדרה היא אשור. ממלכת של חורבנה לאחר בייחוד
 סופרים שני מופיעים אשוריים בתבליטים 43מדי. ולארץ אררט שבגבול המנאים לארץ

טין לוח על (akkadatu) אכדית כותב שאחד להניח ומקובל השלל, את הרושמים

.147 ׳עמ לעיל, .Bánna-Ea בן גדליהו וכך .310-309 עמ׳ פחז־הלניסטי, צדוק, 38
.306 עם׳ פרה־הלביסטי, הנ״ל, לח; עמ׳ ,מקורות צדוק, [;24] נספח 39
 בקרב וכן עזרא עם העולים בקרב נוכריים שמות על .105,104 הע׳ ושם 41 עט׳ יהורים, צדוק, 40

.14-12 ׳עמ ונהנזיה, עורא מירם, ;31 עמ׳ ״היהודים״, אפעל, ראו במצרים יהודים
 .28 עמ׳ ״שמות״, דמסקי, ראו ולועזי, עברי כפולים, לשמות דוגמאות ;26 ׳עמ יהוריס, צדוק, 41

.218 עמ׳ ״ירושה״, אברהם, ראו מיהוד בתעודה יהויסטי רכיב עם אכדי שם על
 הפניות עם הנאו־אשורית בתקופה הקדום המזרח ברחבי הארמית השפה התפשטות על סקירה 42

 תדמור, ;S. Parpóla, SAA I, pp. XV-XVI ;39-37 ׳עמ וזהות״, ״כוח לומסדן, ראו למחקרים
 ״ארמים״ גרלי, .11 הע׳ ,88 ׳עמ לעיל, מילרד, .182-159 ׳עמ מהקריס, הנ״ל, ״ארמיזציה״;

>עמ׳ אשורית־ארמית״ כ״אימפריה תרבותית ראות מנקודת האשורית האימפריה את המגדיר
L.E. Pearce, RAI 42 (2000), pp. 355-368; J. Ben-Dov, Head o f All Years, ;(444 

הדבר .266-265,262 עמ׳ (,126 הע׳ ,176 עמ׳ )לעיל, פרפולה  Leiden 2008, pp. 259-266;
בבל בדרום היושב לפקיד אשור מלך של ממכתב גם מסתבר (SAA XVII, 2:15-18). על  

על התרבותית בהשפעה חשוב כגורם  (“Sumero-Akkadi an”) האשורי התרבותי היסוד הדגשת  
בהשפעה מכיר הוא זאת עם ״טמיעה״. פאלס, ראו הארמית, בהשפעה להגזים אין וכי הגולים  

ליכטי לדעת (.116 עמ׳ > “Assyro-Aramaic symbiosis” על לדבר גרלי, כמו ונוטה, הארמית  
E. Leichty in: Grazer . היומיום בחיי מתה שפה הייתה ח המאה בסוף כבר האכדית השפה

ספרות ושם . ,Morgenländesche Studien 3, 1993, p. 27 
M. Sokoloff, IE]49 (1999),43 ראו ולמדי אררט גבול עד צפונה הארמית השפה חדירת על

עמ׳ אפעל, י׳ של המאמר גם ושם 121-116). ) pp. 105-115
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(tuppu) ארמית כותב והשני (armaiu) גוויל על (SAA XVII, 2:15- ,sipru, niaru 
 לפסה״נ( ט המאה )אמצע לגוזן הסמוכה מתל־פאה׳ריה הדו־לשונית הכתובת (.16

 בהן יש אכדית הכתובות רבות כתובות וכן הארמית ובלשון האכדית בלשון כתובה
44בארמית. ותוספות הערות

 כבר נכבד מקום לארמית היה רבים, גולים יושבו שם והבליח, החבור באזור גם
 האוכלוסייה רוב שפת נראה, ככל הייתה, הארמית השפה 45הנאו־אשורית. בתקופה

K) האשורי״ ״האוסטרקון 46הנאו־בבלית. בתקופה בבבל A I233, לפסה״נ 650 שנת 
 בשפה השימוש על ומעיד הארמית בשפה כתוב אשור בעיר ונמצא מבבל שנשלח בערך(

 שמות על גם פסח לא הארמיזציה תהליך במסופוטמיה. רשמית תקשורת כשפת הארמית
 של בפולחן ובייחוד הבבלי, בפולחן גם ניכרת הארמית ההשפעה 47מקומות)טופונימיש.

 האלילות, מפני הגויים את להזהיר הגולים על מצווה ירמיה 48נבונאיד. שהנהיגו כפי סין
 י )יד הארמית בשפה מנסח הוא האזהרה את בלא־אלוהים. אמונה היא האלילות וכי
 שמית שפה - הארמית שהשפה בכך הבחינו ודאי הם לבבל יהודה גולי כשהגיעו (.11

 בקרב אפילו גלותם, במקומות נפוצה הייתה - שלה האלפביתי הכתב עם צפון־מערבית
 את ולא הארמית השפה את לעצמם שיאמצו טבעי זה היה ולכן לא־ארמית, אוכלוסייה

49המסובך. כתבה על האכדית)שמית־מזרחית( השפה
 הייתה הארמית בארץ־ישראל (.26 יח ארמית)מל״ב יודעי ביהודה נמצאו חזקיהו בימי
כן על והפלישות. ההגליות של תוצאה המעורבת, האוכלוסייה לכלל המשותפת השפה

44 A.R. Millard and P. Bordreuil, “A Statue from Syria with Assyrian and Aramaic 
135-141 .Inscriptions”, Biblical Archaeologist/Summer 1982, pp. ,אפערפימן פאלס 

 הוא לכך ההסבר הפחוות. מושלי עם התכתבות שעניינן תעודות נמצאו לא אסרחדון בימי
 M. Luukko and G. Van ראו פפירוס. או עור על הארמית בלשון הייתה שההתכתבות

,2002 Buylaere, The Political Correspondence o f Esarhaddon [SAA 16], Helsinki 
pp. XVI-XVII. ההשפעה מארי. בתקופת גם ואכדית( דו־לשוניות)אמורית של דומה תופעה 

 ה שלמנאסר מימי בנמרוד שנמצאו משקולות על ובכתובות החותם בחומר גם ניכרת הארמית
הע׳ ,452 ׳עמ ולהלן ;265-259 ׳עמ מיכאל, אבישור־דויטש, בתוך: C. Zaccagnini כך על וראו

13.
 ולחבל הנאו־אשורית בתקופה כבר הג׳זידה וחבל החבור בעמק שלטת הייתה הארמית השפה 45

 כתובות נתגלו שם החבור שבעמק בדור־כתלימו בולט הדבר שונים. מעמים רבים הוגלו זה
 המציין ״ג׳זירה״, צדוק, ״אשורים״: קונה, ליבראני,״חבור״; ראו לפסה״נ. ז המאה מן ארמיות
 ארמית; דיברו אבל ארמים עצמם ראו שלא שונה אתני ממוצא תושבים היו הג׳זירה שבחבל

.159-158,154 ׳עמ חמד׳ ״שיח בקינג, ;39 ׳עמ וזהות״, לומסדן,״כוח ״לשוך; הנ״ל,
G. Frame, Bulletin 28 ;10 עמ׳ שמיים, צדוק, ;107 ׳עמ מפקדים, פאלס, ;44 ,42 הע׳ לעיל, 46

11 .1994,) p.) ארמית. נבוכדנאצר עם דיברו הכשדים 4 ב ת׳ לפי
קודמת. לספרות הפניות ושם 732 ׳עמ ״הערות״, צדוק, 47
.326 ׳עמ ״בבל״, דנדמאייב, 48
.294-293 ׳עמ ירמיה, הופמן, ראו מאוחרת. תחיבה ארמית( )לשון 11 י ביד רואים אחדים חוקרים 49
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 מסקארה הפפירוס 50בארמית. כתובת חקוקה לפסה״ב ז המאה מראשית עמוני פסל של
(266 KAI) אל פלשת)עקרון?( ערי ממלכי מאחד הנראה ככל שנשלח ו, המאה מסוף 

 המלך של הצווים את תרגמו המלוכה בחצרות סופרים ארמית. כתוב מצרים, מלך פרעה
 בתקופה נתעצמה הארמית 51המקום. שפת את ידעה שלא האוכלוסייה עבור לארמית
 ד ארמית״)עז׳ ומתרגם ארמית ״כתוב היה פרס מלך ע״י שניתן הנשתון כתב הפרסית.

 הארמית( באמצעות ארמיות)ואכדיות מילים הרבה והאכימנית הנאו־בבלית בתקופות (.7
 בארץ־ישראל גדולה הייתה העברית הלשון על הארמית ההשפעה 52לעברית. חדרו

 ועל ארמית דברה שרובה אוכלוסייה בקרב חיו בבבל הגולים 55ההגליות. לאחר ובגולה
54העברית. הלשון על תשפיע הארמית שהלשון היה טבעי כן

 עצמם, לבין בינם היומיום בחיי הגולים דיברו שפה באיזו מפורשות ידיעות אין אמנם
 הגולים. של בפיהם שגורה להיות הפכה לעברית( שהארמית)הקרובה לוודאי קרוב אולם

 אמם ״שפת 55ישראל. מבני הגולים בקרב הבכורה על ביניהן התחרו והארמית העברית
 שוב - לבוא יותר המאחרים והן כורש הכרזת לאחר מיד ששבו אלה הן - ציון שבי של
 מן לפחות הגולים בין נפוצה שהארמית לומר אפשר 56ארמית״. אלא עברית הייתה לא

 הערבית השפה השתלטות עד בפיהם שגורה הייתה זו ושפה בגלות לישיבתם השני הדור
 קשר יש שכן המקורית, שפתם את הגולים נטשו לא בבד בד 57התיכון. המזרח רחבי בכל
שפת ואילו 58ועם״, עם ״כלשון אתנית, לשייכות סימן היא המיעוט שפת וזהות. לשון בין

227 ׳עמ תשנ״ג, ירושלים עבריות, כתובות אסופת אחיטוב, ש׳ 50
 ושם 228-224 עמ׳ ההיסטוריה, תדמור, בתוך: הפרסית״, בתקופה הארמית ״הלשון גרינפלד, י׳ 51

לארמית. המלך צווי את המפרשים/מתרגמים החצר סופרי על 225 עמ׳
52 .J. Greenfield, in: M J. Geller (ed.) Studia Aramaica: New Sources and New Approaches

2-3 .Manchester 1995, pp. מילים ובהן האכדית, מן השאולות מקראית בעברית מילים על 
 P. V. Mankowski, Akkadian Loanwords in ראו הארמית דרך לעברית שחדרו אכדיות

2000 Biblical Hebrew, Winona Lake ,11 הע׳ ולעיל.
 העברית הלשון התפתחות בתולדות דרך ציון היא הארמית ההשפעה .153-152 עמ׳ ״עדות״, הודביץ, 53

הגלות. שלאחר זו לבין והגלות החורבן מלפני הקלאסית העברית בין האבחנה את ומאפשרת
 במהלך משמעות רבת מפנה כנקודת ציון ושיבת בבל גלות על ושם 210 עמ׳ שם, הורביץ, 54

העברית. הלשון של ההתפתחות
 בזו״. זו והארמית העברית התחרו בה אשר בתקופות הראשונה אפוא הייתה בבל גלות ״תקופת 55

 תדמור, בתוך: הפרסית״, בתקופה העברית ״הלשון הורביץ, א׳ ;41 ׳עמ ,58 הע׳ להלן, מורג,
.220 ׳עמ ההיסטוריה,

.228 ׳עמ ,51 הע׳ לעיל, גרינפלד, 56
 עיראק״, של היהודית בערבית קדומים ארמיים ״יסודות אבישור, י׳ ;18 ׳עמ יהוריבז, צדוק, 57

.5-1 ׳עמ ז)התשנ״ג(, מסורות
 אמונות לבין הייחוד אמונת שבין ״להתמודדות זיקה הייתה העברית שלשפה הטוען מורג ראו 58

 מורג, ש׳ בתוך: העברית״, של וייחודה העברית של ״ראשיתה מורג, ש׳ האלילית״. הסביבה
ל במדרשי .19 עמ׳ תשנ״ה, ירושלים המקרא, בלשון מהקדיבז  נגאלו ישראל שבני נאמר חד
ועוד(. ה לב, רבה לשונם)ויקרא ואת שמם את שינו שלא בזכות ממצרים
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 אפשרה האכדית( או הארמית )לענייננו האוכלוסייה בקרב והנפוצה המקובלת הרוב
 על שמרו הגולים פרנסה. לצורכי העיסוק על והקלה היומיום בחיי הסביבה עם תקשורת
 ירושלמי, א; כב, סנהדרין בבלי, קודש)וראו יצירות בעברית וקראו קודש כשפת העברית

 ארמי ובתרגום בעברית התורה את קראו ונחמיה עזרא שבימי נראה א־ם. עא, מגילה
 ההיסטוריוגרפיים החיבורים וכן וזכריה חגי השני״ ״ישעיהו הספרים 59(.8־1 ח, >נחמ׳
 הקדם־גלותית( )התקופה הקלאסית התקופה לספרות יותר קרוב סגנונם להלן(, )ראו

 למרות המקראית העברית הלשון על שמרו הם כלומר 60הבתר־גלותית, לתקופה מאשר
 עברית(. גם כתבו או שדיברו עדות אין ביב, ליהודים הארמית)אשר השפה של האימוץ

 הקדום בחלק ויחזקאל, השני ישעיהו בנבואות הארמית בהשפעת להבחין אפשר זאת עם
61ונחמיה. עזרא ובספרי דניאל ספר של

 שהיה אשורי״( הרהוט)״כתב הארמי בנוסחו האלפביתי הכתב את גם אימצו הגולים
 העברית האפיגרפיה מן הידוע בנוסח האלפביתי הכתב הקדום. המזרח ברחבי נפוץ
 הכתב של הארמית בגרסה בהדרגה נתחלף דעץ/רעץ״( )״כתב הראשון הבית בימי

 אשורי״)בבלי, ב״כתב כתובה התורה את עמו הביא עזרא חז״ל לדברי 62האלפביתי.
 ל״כתב המקורי העברי הכתב של שהעיצוב מאוד סביר ע״ב(. כב, - ע״ב כא סנהדרין
 הרצון את מבטאת המקורית הלשון על ששמירה כשם בבבל. דווקא התרחש אשורי״
 על השמירה גם כך הזרות, ההשפעות למרות המקורית העצמית הזהות על לשמור
 ובנוסחו העברית בצורתו האלפביתי בכתב השתמשו הגולים כן על 63המקורי. הכתב

 בת בחותם׳ליהוישמע מאלף ביטוי לידי באו הגרסאות בשתי והשימוש הידיעה הארמי.
 שהשתמש מבבל, יהודי כנראה היה האותיות את זה בחותם שגילף ״מי שכן שוששראצר׳

 ׳שוששראצר׳ הבבלי השם את ואילו ׳יהוישמע/ העברי השם לכתיבת עבריות באותיות
 קדושה של לצרכים רק השתמשו הקדום העברי בכתב 64ארמיות״. באותיות חרת

 לכתיבת יהודה מדבר במגילות )למשל יותר מאוחרות בתקופות גם לאומיים ולצרכים
במטבעות(. ״יהוה״; השם

 אכדית. כתבו ולא קראו לא דיברו, לא הגולים שרוב נראה האכדית, לשפה אשר
ויהודה, ישראל מגולי גם ובהם ולסופרים, למתרגמים נדרשו הם זו לשפה שנזקקו במקרים

.8 ח לנחמ׳ לתת שנוהגים הפירוש זה 59
.223 עם׳ ,55 הע׳ לעיל, הורביץ, א׳ 60
 ירושלים דירל, כי״נו ספר בתוך: ישעיהו״, של לשונו אוצר על הארמית ״השפעת מלמד, ע״צ 61

 האכדית הלשון השפעת על .82 ׳עמ יהוקאל, כשר, ;31 עמ׳ ישעיה, פאול, ;164-142 ׳עמ תשכ״ב,
״יחזקאל״. גלוסקא, ראו יחזקאל בספר

 R.C. Steiner, Orientalia ;235-229 ׳עמ ההיסטוריה, תדמור, בתוך: וכתיבה״, ״כתב נוה, י׳ 62
80-82 .62 (1993,) pp.

63 52-53 .B.N. Porten, IOS XV (1995), pp. 27 ט אם׳ השוו.
 אביגד, ראו נוספות דוגמאות .113 עמ׳ תשמ״ט, ירושלים שלהאלפבית, תולדותיו ראשית נוה, י׳ 64

.40B לוח שם, הגליפטיקה, באומנות גם בהשפעה מבחין אביגד .232-222 עמ׳ ״גולים״,
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 הארמיים באפיגרפים מתבטא הדבר (.4 א ורעיו)ת׳ דניאל כמו כשדים׳/ ״לשון היודעים
 בין שנעשית עסקה היתדות. בכתב לוחות על הכתובות ומשפטיות עסקיות בתעודות

 אפיגרף להוסיף נהגו אבל האכדית, בשפה לוח על כתובה שונות לשונות דוברי אנשים
 בשם איש נמכרו (SAA VI, 111)ושפחות עבדים מכירת של בעסקה 65בארמית. )הערה(

 בלשון הערה ונוספה אכדית כתוב לפסה״ט 680 המכר)משנת שטר נשותיו. ושתי הושע
 ״עסקה)בקשר ותרגומו: 66ארדא]שר[׳/ זי 7 אנש ג)?( ־6 ו הושע ״דנת ארמי ובכתב ארמית

 אחר בחוזה ארד־א]שר[״. של)האיש( אדם( שבעה)בני )סה״ם ושישה)אחרים(. ל(הושע
(250 ,áSAA VI ארמיים אפיגרפים 67״למנחמ״. האפיגרף מצוי עבדים, למכירת הקשור 

 מלאכת 68מעורבת. אוכלוסייה עם יישוב מדור־כתלימו, משפטיות בתעודות גם נמצאו
 מכובדת תעסוקה סיפקה בעיקר( וארמית )אכדית שפות שתי בידיעת הכרוכה התרגום

 המעורבים שכל שבעסקה סביר (.4 א מדע״)ת׳ ומביני דעת וידעי חכמה בכל ל״משכילים
 גווילי על כרגיל כתבו שארמית מאחר אולם בארמית, נכתב ההסכם ארמית, דיברו בה

נשתמר. לא העסקות דבר אחר, מתכלה חומר על או עור
 )תשרי, החודשים של ארמית( השפעה )עם הבבליים השמות את אימצו הגולים
 הראשון, סידוריים)החודש מספרים לפי החודשים נקראו כן לפני וכו׳(. כסלו מרחשוון,

 כמו החודשים, של הכנעניים בשמות גם השתמשו הגלות שלפני סימנים יש וכו׳(. השני
 השמות לפי יהודה בפחוות החודשים נמנו ציון שיבת לאחר 69)?(. צח זיו, איתנים, בול,

 י :8 ז ;15 ו עז׳ ;2 ג ;16 ב אס׳ ;1 ז, ;7 א זב׳ ;18 ב סידורי)חגי מספר לפי וגם הבבליים
 יהויכיך ״לגלות ״לגלותנו״, הכרונולוגיים הציונים ועוד(. 15 ו ;1 ב ;1 א נחמ׳ ;17,16,9

 השנים את לציין נהגו שהגולים מרמזים (1 מ ;21 לג ;2 א יח׳ ;31 נב יר׳ ;27 כה )מל״ב
 חדה וכתפנית דרך כציון הגלות תפיסת מכוח לפסה״ט 597)יהויכין גלות שנות לפי גם

70ישראל. בתולדות

אפערפים. פאלס, ראו בארמית אפיגרפים עם הכתובות על 65
.303 ׳עמ פרה־וזלביסטי, צדוק, ספרות; ושם 89 שומרון,עט׳ בקינג, [;11] נספח 66
ישראלי/יהודאי. בהכרח אינו זה שמנחם כמובן .184-183 עמ׳ אפערפיבז, פאלס, 67
 שיהודאים מציינת ,206 ׳עמ ״נישואין״, אברהם, ״טקסטים״. רליג, חמד״; ״שיח׳ פאלס, ראו 68

המקומית. בחברה המקובל על־פי המשפטיות התעודות את ניסחו)באכדית( יהוד ביישוב
 אהרוני, וי׳ נוה י׳ ;42 עמ׳ ,1975 ירושלים ערר, כתובות אהרוני, י׳ ;39-37 עמ׳ ג, מק. אנצ. 69

.79 ׳עמ ,1973 באר־שבעב,
 אשר (.3 א יד׳ ;30 יח >שופ׳ ירושלים״ גלות ״עד הארץ״; גלות יום ״עד הציונים מן גם עולה כך 70

 D. and Z. Talshir, “The Double ראו סידורי מספר לפי ו/או שמות לפי החודשים למניין
Month Naming in the Late Biblical Books; A New Clue for Dating Ester”, V T 54 

549-55 .2004,) pp.) הספירה וכי השני הבית בימי שליט היה המספר לפי המניין לדעתם 
 הבבלי השם לפי החודש של ההזכרה מבבל. העליות בהשפעת היא הבבליים השמות לפי

 בבבל שהגולים מכאן משתמע מבבל. שעלה מחבר מידי מאוחרת תוספת לדעתם, היא, בזכריה
 כחודש תשרי)סתיו( חודש נקבע ואיך מתי לדעת קשה הבבליים. השמות לפי החודשים את מנו

ניסן)אביב(. במקום ראשון
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 של יצירות וגם 71לסוגיהן, המסופוטמיות הספרות יצירות את הכירו בבבל היהודים
 מתוך ללמוד שאפשר כפי הצורית הספרות את הכיר יחזקאל אחרים. גולים מיעוטים
 החכמה ספרות את הכיר למשל, השני, ישעיהו 72כז. מפרק ובייחוד צור, על נבואותיו
 רקע יש מ-נה פרקים )השני( בישעיה לנבואות בנבואותיו. ניכר שהדבר כפי הבבלית,

 כללית בתרבות או ישירה מסופוטמית בהשפעה מדובר אם לדעת אפשר תמיד לא 73בבלי.
 הקינות ספרות )למשל האחר מן שאול האחד שבהכרח בלי משותפים, קווים משותפת,

 היסטוריוגרפיות מיצירות גם ידוע מלכים ספר של הסינכרוניסטי המבנה 74תהלים(. ומזמורי
 זה ואין במסופוטמיה שמקורם מיתולוגיים מוטיבים למצוא אפשר במקרא מסופוטמיות.

 )אשוריות המסופוטמיות המסורות את הכיר יחזקאל בלבד. הבריאה לסיפורי מצטמצם
 אשוריות/ השפעות 75המסופוטמיים. וההווי הספרות מן השפעות יש ובספרו ובבליות(

בארץ־ישראל הנראה ככל שחוברו מקראיים בטקסטים החוקרים מוצאים מסופוטמיות
 78אחרים. ובספרים 77כיבוש(, )תיאורי יהושע בספר 76חוזה(, של )מבנה דברים בספר -

 בית בתיאורי וגם ובניבים בדימויים ברעיונות, מסופוטמיות בהשפעות להבחין גם אפשר
מהתבוללות. להבדיל תרבותית הסתגלות של גילויים הם אלו כל 79המקדש.

;80-73 הע׳ להלן, ראו המקרא ספרות על המסופוטמית הספרות השפעת על 71
88-87 עמ׳ ״מיעוטים״, אפעל, ראו הפיניקים לעניין 72
 כתובות לבין ישעיהו בין מקבילות המביא ״מקבילות״, שטומר, של היא בנושא חלוצית עבודה 73

 ספרות; ושם ואילך 61 ׳עמ ה, עבר לאטו, ספרות; ושם ״ישעיהו״ אפעל, והימנונים; מלכותיות
 הסבורה ,369-367 עמ׳ ״בקשות״, איילי, ״אימפריאליזם״; משיניסט, ;47 עמ׳ ישעיה, פאול,

 מן מושפעות האדם בלב שמים ליראת האל מן בקשה ובהן במקרא תפילות של שהסוגה
הארמים. באמצעות אולי הנאו־בבליות, התפילות

 (.Deutero-Isaiah)השני ישעיהו בנבואות ישירות בבליות השפעות שולל למשל, ברסטד, 74
 וכי אחרות שמיות בשפות מצויות ועוד (20 ״מסכך׳)מ (,45 >מא ״סגן״ כמו מילים לדעתו
 הפניות ושם ,48-37 ׳עמ ״ישעיהו״, ברסטד, בבבל. ולא ביהודה הנבואות את חיבר הנביא

 שמדובר ״יחזקאל״, גלוסקא, סבור לעומתו במקרא. נוספים לספרים ובנוגע נוספים למחקרים
 החוקים של הזיקה בעיית היא דומה סוגיה יחזקאל. ספר מתוך זאת למד והוא ישירה בהשפעה

 תדמור, בתוך: ויינפלד, מ׳ ראו הקינות לעניין הקדום. המזרח מן החוקים לקובצי במקרא
 ספרות של המסופוטמי המקור על ניפוד. ועל אור על הקינות את המזכיר 170 עמ׳ ההיסטוריה,

.F. W. Dobbs-Allsopp./ylOS 120 (2000), pp. 625-630 ראו (balag, ersemma) הקינות
 S.ראו האשוריות ל״נבואות״ תהילים ממזמורי כמה בין והתוכן הסוגה מבחינת הדמיון על

Parpóla, Assyrian Prophecies [SAA IX], Helsinki 1997, Introduction
 T. J. Lewis, JAOS 116 (1996), pp.״יחזקאל״; גלוסקא, ;23-14 עט׳ יהוקאל, קוטסקו, ראו 75

46-47
 עט׳ ,1994 תל־אביב ההנ׳׳ך, עולס רבריס, )עורך(, ויינפלד מ׳ אצל המובאת הספרות ראו 76

ספרות. ושם 105-104 עט׳ ״אשור״ פרפולה, ;271-270
K.L. Younger, Ancient Conquest Accounts. A Study in Ancient Near Eastern and 77

Biblical History Writings [JSOTSup. 98], 1990
.4-2 עט׳ ״היסטוריוגרפיה״, רומר, 78
.133-124 עט׳ תשנ״ב, ירושלים מיהושע, ויינפלד, מ׳ 79
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 הוכחה אין ידיעות בהעדר אולם 80סינקרטיזם, על או דת המרת על ממש של עדויות אין
 ולאומית. דתית וטמיעה התבוללות בסכנת תמיד נמצא המיעוט הגולים. בין התופעה להעדר
 במל״ב אריות" ״גרי על בסיפור הארץ״ ״אלוהי אל)השוו יש ארץ לכל שלפיו הפגאני הרעיון

 בכתובים גם משתקפת זו אמונה להשפיע. כדי בו היה (35-33 יח במל״ב רבשקה בנאום וכן יז
 שלקח הארמי נעמן על הסיפור ביסוד מונחת זו דתית תפיסה .32 כ ;15 יא יח׳ ;19 כו בשמ״א

 ברך ״למנכאנרת החותם (.17 ה ישראל)מל״ב לאלוהי לעבוד כדי ארץ־ישראל מעפר עמו
 ולאו מלכם, בשם המקומי לאל וסוגר ברבת־עמון היושב בבלי לאדם ששייך אפשר למלכם״

 גם הלאומי)אפשר האל את לעבוד להמשיך אפשר 8בבלי.׳ שם שאימץ עמוני לאיש דווקא
 שומרון: אל לגולים בנוגע שנאמר כפי אחרים, אלים גם לירוא זמן ובאותו האל( שם בשינוי
 מוטב ועוד, זאת (.41 יז עבדים״)מל״ב היו פסיליהם ואת ה׳ את יראים האלה הגוים ״ויהיו
 אלו אלים שכן בבל(, ואלוהי אשור אלוהי את המנצח)ולענייננו העם אלוהי את גם לעבוד
 נוכרייה בארץ הסינקרטיזם סכנת הייאוש(. בסוגיית לעיל )וראו לעובדיהם ניצחון הביאו

 ד דברים אלילים)כמו לעבודת בגלות ישיבה בין הדוק קשר יש לפיהם בכתובים מבצבצת
ד ;17-16 כט ;28-27  בחצר כשרים לא מאכלים בעניין דניאל בספר האמור (.13 טז ; 19 ה י

 לטומאה הנוגע בכל למיעוט האורבת לסכנה הד הם (10 א טוביה וכן 8 א )ת׳ המלוכה
 בארץ־ שרווחו כשם בגולה, היו שוודאי תערובת, נישואי גם אבות. מסורת על־פי ולטהרה
 היוו ונחמיה(, עזרא בימי הנוכריות הנשים סוגיית למשל ולאחריה)ראו הגלות לפני ישראל

 נתפסו הנוכריות הנשים ודתית. לאומית אתנית, ולטמיעה להתבוללות שדחף רציני גורם
 שלמה, נשות ;1-3 כה ׳בבמ מואב בנות )השוו זרות השפעות חודרות שבאמצעותו כצינור
 עמו את זנח האל בכתובים. הדים גולה מיעוט בקרב דת המרת של לסכנה ועתליה(. איזבל
 מאלוהיו, העם את שיחררה ההגליה כאילו להתפרש יכול הדבר אחרים. בידי אותם ומסר

82אחר. לבעל שנמכר עבד או מבעלה המשוחררת לגרושה בדומה

 אלילי פולחן על (13-3 נז יש׳ ויחזקאל)כמו ישעיהו מפי התוכחה נבואות של היעד וקהל זמנן 80
פרפולה, ראו ישראל דת על החיים״( אשורית)״עץ כהשפעה המונותיאיזם על במחלוקת. שנויים

(.74 הע׳ האשורית)לעיל, הנבואה על בספרו וכן ,65,64 הע׳ ובעיקר 175-174 ׳עמ החיים״, ״עץ
 המספרים עם החיים״ ״עץ של האשורית פרפולה( הנסתר)לפי תורת בין דמיון נקודות יש אכן

״ספירות״(, )הקבלה של המיסטיקה לבין וכר( 50 = מרדוך ;30 = לאלים)סין סמלים המשמשים
 קשה אבל האשורי, החיים״ עד״עץ מגיעים הקבלה של המיסטיקה של ששורשיה אפשר וכן

 עוד ומה הנסתרת, או הגלויה האשורית באמונה הישראלי המונותיאיזם של מקורו את למצוא
 מידת ברורה. אינה ב( אשורנצירפל של מארמונו החיים״)רובם ״עץ תבליטי של שהמשמעות

 דת אלברטץ, ראו במחלוקת. שנויה בארץ־ישראל ויהודה ישראל דת על האשורית ההשפעה
.205 הע׳ ולהלן, 13 הע׳ לעיל, גם ראו ספרות. ושם ״יהודה״, כוגן, ;190-189 עמ׳ ישראל,

 F. M. Cross, BASOR184 ;350 ׳עמ בבל״, ״גולת ביקרמן, ״גולים״; אביגד, ראו החותם על 81
7-10 .1966,) pp)

82 227 .B. Cohen, Jewish and Roman Law I, 1966, p. עזב אותם, שנא בעם, מאס האל 
 (.15 ס יש׳ ;3 א מל׳ ;15 ט הו׳ ;11-1 יא שופ׳ אישתו)ראו את שגירש כמי הארץ מן וגירשם אותם

ה׳. כלפי התחייבות לו אין גרושה. אישה של במעמד הוא ישראל עם לפיכך
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 של הלאומית זהותם את לבטל כדי בה היה לא היומיום, בחיי בעיקר הזרה, ההשפעה
 שתי לקיים אפשר אחרות, במילים 83דתי. סינקרטיזם לידי להביא או הגולים מן רבים

 ממלכתיים( חיובים )או הזרות ההשפעות את לבודד הקפדה ותוך נפרדות אבל תרבויות
 של למקדש תשלום חובת הגולה. הקהילה של ייחוד קווי שהם והמצוות המנהגים ממערכת

 אבל המציאות, הכרח כפוי, דבר בחזקת נחשב מקומי או ממלכתי צו בתוקף המקומי האל
 את מנו הגולים הגולה. המיעוט של האמונות ממערכת תחילה ובכוונה במודע מובדל הוא

 הפולחן את אימצו לא אבל בבלי( אל של שם הוא הבבלית)תמוז השיטה על־פי החודשים
 ואת החגים את קיימו הם (.zagmukku; akitu^ )כמו השנה בחודשי הקשורים וטכסיו

 השפעות (.27 ט אס׳ והשוו ,14 ח נחמ׳ ;19 ו ;1 ג עז׳ ;19 ח ;5,3 ג זב׳ )במועדם הזיכרון ימי
 84בבידוד. נמצא הזר היסוד אבל הגולה, הקהילה את שהקיפו לסייגים מבעד חדרו זרות

 מבלי זרים תרבותיים אלמנטים תוספת שפירושה באקולמורציגז)תרבות( אפוא מדובר
 והנפרד, המיוחד האופי את המקנה ייחוד המיעוט, של הייחוד את לבטל כדי בהם שיהא

 אלו 85והדתית. האתנית־הלאומית הזהות איבוד כדי עד התבוללות - באסינזילציה ולא
 אתנית־לאומית־דתית, משמעות בעלי מתחומים וריחוק דיומא בענייני קרבה של יחסים
 התאקלמות, תוך הישרדות זו מהם. ונבדל העמים מכלל שונה ישראל שעם אמונה מתוך

 אבל התרבותית, הסביבה של לצבע בהתאם (8 א צפ׳ נכרי״, חיצונית)״מלבוש השתנות
 לגולים ירמיהו של המכתב לנסיבות. בהתאם מתפתחת אלא משתנה לא הפנימית המהות

 מצוות״ ׳׳שומרי בגולה אנשים על הפולקלוריסטי)״הגלותי״( הספרותי והמוטיב )כט(,
 כמיעוט הישרדות של מצב מבטאים להלן( וטוביה)ראו מרדכי דניאל, כמו לגדולה, שעלו

 והיבדלות התרחקות כאן אין מקומית. אוכלוסייה בקרב התאקלמות תוך אתני־לאומי־דתי
 לשמור רצון מתוך אלא )קסנופוביה(, הזר מן פחד או ולאחר, לזר שנאה מתוך הנובעות

 מאלה מנוגדים, אף לעתים השונים, אבות ומסורת חיים מנהגי על היסטורי, רצף על
86אחרים. על המקובלים

 המקוריים המנהגים קיבלו בגולה, ״המסורתי״ החיים לאורח שנשקפה הסכנה עקב
הסביבה עם היומיומי המגע דווקא חשיבות. משנה הזרה הסביבה ממנהגי והשונים

סיעים. ברת, ראו האתנית־לאומית בזהות לפגוע בלי זרות השפעות קליטת על 83
 על .“Isolarive Integration”, “Bi-Culturalism” על ושם 61 ׳עמ רת, סמית, זה לעניין ראו 84

)תשס״ח(, יה הקח־בז וגזבזותז הנזקרא לחקר שבתרן בן־דב, י׳ ראו ובישראל בבבל השנה ראש
.267-249 עמ׳

 עמ׳ ריאבזפורה, ברקלאי, ״פלשתים״; סטון, ראו אסימילציה לבין אקולטורציה בין ההבחנה על 85
 D.ראו (amalgamation, incorporation > אסימילציה של ואריציות שתי בין הבחנה על .98-92

:L. Horovitz, “Ethnic Identity”, in: N. Glazer and D. P. Moynihan (eds.), Ethnicity 
111-140 .Theory and Experience, Cambridge, Ma. 1975, pp . באה כלל בדרך אסימילציה 

והיטמעות. הזהות שינוי כך ואחר תרבותי שינוי תחילה כלומר, האקולטורציה. של השלב לאחר
 ׳עמ ,11 מס׳ יורביס, שטרן, אצל ותרגום דיודורוס, אצל שמובאים כפי הקטאיוס דברי לכך השוו 86

26, 30.
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 הזהות אובדן של הסכנה בגלל דווקא האחר. מן השונות תודעת את העצים הנוכרית
 ט עז׳ ;5 סו ולמצוותיו)יש׳ ה׳ לדבר וקנאות ״חרדות״ של יותר קיצונית גישה התפתחה

 התחזקות מפני ודתיים לאומיים ערכים ועל אבות מסורת על הגנה״ ״כלי אלו (.3 י ;4
 התבטלות. ומפני 87ה״קוסמופוליטיות״ בבל מערי המנשבות החיצוניות ההשפעות

 בנישואים שהרבו הם ונחמיה עזרא לפני רב זמן לציון ששבו הגולה״ ש״קהל מסופר
 אשדודית מדבר חצי ״ובניהם השבת, את מחללים מסביב, העמים מן נוכריות נשים עם

 יותר, ״מתונים״ היו הם (.24 יג, >נחמ׳ ועם״ עם וכלשון יהודית לדבר מכירים ואינם
 אחדים, דורות כבר מולדתם בארץ ישבו הם שכן ולמצוותיו, ה׳ לדבר פחות ו״חרדים״

 בגולה מחמירה גישה טיפחו בגולה, יותר רב זמן ששהו עמו והעולים עזרא לעומת
 אלילי תיאופורי רכיב עם שם נשא עזרא עם מהעולים אחד לא אף 88ליהודה. והביאוה

 בתעודות כיהודים המזוהים של השמות בבדיקת זרובבל. בימי השמות לעומת ח(, )עז׳
 של ולא האבות של הם הפגאני התיאופורי הרכיב עם השמות כלל שבדרך נמצא מורשו
 אינה ונחמיה עזרא אצל שמוצאים )״חרדות״( וקנאות דבקות אותה כלומר, 89הבנים.
 יש לכך בהקשר בגולה. אחרים במקומות גם בה להבחין אפשר אלא בודדת, תופעה

 587/6) ההגליה שלאחר השלישי או השני בדור שפעלו וזכריה, שישעיהו)השני( לציין
 והדבר הנכר בני כלפי יותר מתונה גישה גילו ונחמיה, עזרא לפני רב זמן כלומר לפסה״ט,

90נוכריות. נשים לקיחת בעניין קיצוניים היו לא הראשונים שהדורות מרמז אולי

וההיסטוריוגרפית הספרותית היצירה .3

 המסורתי החברתי המבנה על־פי להתארגן מהגרים או גולים לקהילת שניתנת הרשות
 מחייבת זהות של תודעה העצמית. הזהות על לדור מדור שמירה להבטיח כדי בה היה לא

 ועל זהותו על לשמור המבקש הציבור של ולהיסטוריה למוצא והתייחסות התעניינות
 לשמירת הרצון השורשים. בעומק תלויה ההישרדות יכולת האתני־לאומי־דתי. ייחודו
 ״כתב בבחינת הרוח, בתחום לסוגיהן ליצירות ותשתית מצע משמש והלכידות הזהות

(.14-16 יז >שמ׳ לדר״ ״מדר העובר קיבוצי זיכרון בספר״, זכרון זאת
 מה אחדות: שאלות מעלה בבל בגולת וההיסטוריוגרפית הספרותית ביצירה הדיון

 ומה החיבורים צמחו חוגים מאילו ההיסטוריוגרפיות, ליצירות המידע מקורות הם
הרוחנית הפעילות של תוכנה ומה מגמתה מה רקעה, מה ההיסטורית? מהימנותם מידת

.18 ׳עמ אימפריה, ברינקמן, של כהגדרתו 87
אחד־עשר. פרק ולהלן, 135-134 עמ׳ ״היהודים״, רפפורט, ראו זו לסוגיה 88
 רכיב עם ששמות המציין ,23,22,15,7 ׳עמ ונחמיה״, ״עזרא ביקרמן, (.12 ח )עז׳ עזגד וכך 89

.366 הע׳ להלן, גם ראו בבל. בגלות הדורות במרוצת ומתרבים הולכים יהויסטי תיאופורי
ולהלן. ,242-228 ׳עמ ״מגמה״, ויינפלד, דן זו בסוגיה 90
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 בקרב גולה, קהילה בקרב שנוצרות הסוגות)ז׳אנריש הן מה בבל? גולת של בראשיתה
הזאת? לספרות אופייניים מוטיבים ואילו גלות, של תחושה לו שיש מיעוט

 או שומרון גלות עם פסקה לא בישראל וההיסטוריוגרפית הספרותית הפעילות
 עם את שמאפיין מה שכן מקרה, זה ואין המקדש. בית וחורבן ירושלים גלות עם

 וחכמיו סופריו מצד המתמיד העיסוק הוא מכן שלאחר ובדורות העתיקה בעת ישראל
 יהודים של ריכוז שיש במקום כי להוסיף יש כך על 91מצבו. ובהבנת עצמו בהגדרת

 העידית גלתה רוחנית. פעילות גם תהיה שם ומוסמכת מוסכמת ארגונית מסגרת עם
 בבבל נמשכה השונים תכניה על הרוחנית שהפעילות בדבר תמה אין ולכן בעם,

 חדשות ביצירות גם מדובר לפסה״ט. 538-587/6)הגלות בתקופת ביהודה ולא דווקא
 סופרים, כוהנים, קדומות. ומסורות קודמות יצירות של ובעריכה בעיבוד באיסוף, וגם

 בכתב אם העבר מסורות על ושמרו זיכרונות ספרי לגולה עמם לקחו ונביאים חכמים
 עם ליהודה עלה שעזרא בידיעה הוא לכך והמובהק הסמלי הביטוי בעל־פה. ואם

 האוכלוסייה בקרב ולימדוה הפיצוה מבבל עמו והעולים והוא משה״ תורת ״ספר
92ביהודה. היהודית

 של אוסף אינם בבבל שהגולים מלמד היסטורי ברצף אירועים של הקיבוצי״ ״הזיכרון
 של רצונו עקב ביחד וחיים גרים והם דומה גורל אותם פקד שבמקרה שונה ממוצא בודדים
ייחוד של תודעה ועם 93לאומית זהות עם מעם חלק שהיא ישות אלא האימפריאלי, השליט

 “What marks ancient Israel as distinctive is its :234 ׳עמ "גולה", נוזנר, ראו 91
”preoccupation with defining itself.

 מיטשל, ;68-64 עבד׳ גלות, אקרויד, ראו בבבל הגלות בתקופת הספרותית הפעילות על 92
 מדגיש 111-101 הע׳ תיאולוגיה, סמית, .99-89 ׳עמ טקסט, קופוד, ;443-442 ׳עמ ״גולה״,

 ״ההיסטוריה כמו היסטוריוגרפיות יצירות והניבה העם בתולדות ענין עוררה בגלות שהישיבה
 האזרחית העילית, שכבת תרומת את המדגיש 38-35 עמ׳ יחזקאל, מיין, הדויטרונומיסטית״.

 כרבים סבור, 233,211 עמ׳ המקראית, האסופה הרן, והספרות; ההיסטוריוגרפיה בתחום והצבאית,
 החברתית שהעילית היא לכך ההנמקות ואחת בבבל הוכן הדויטרונומיסטי שהחיבור אחרים,

 בספרות המאוחרות שהיצירות מציינת ונשארים״, ״גולים רום־שילוני, הסופרים. ובתוכה גלתה
 בישראל בכתב מסורות של קיומן על לציון. והשבים הגולים של מבטם מנקודת נכתבו המקרא
״;6 ״מאה וינטוךתומאס, ראו לפסה״נ והתשיעית העשירית המאות מן החל לדור מדור שעברו

 למאה קדמה לא בישראל היסטורית שכתיבה הטוענים חוקרים יש ״היסטוריוגרפיה״. ברי,
 שכתיבת (postcolonialism של המודל על )המבוססת לתיאוריה בניגוד זאת כל לפסה״נ. ז

 כשם הפרסית, לאימפריה כריאקציה הפרסית בתקופה החלה בישראל)יהודה( היסטוריוגרפיה
 M. Mitchell,ראו, הפרסים. עם המלחמות עם החלה היוונית)הרודוטוס( שההיסטוריוגרפיה

71-83 .in: J.L. Besquist (ed.), Approaching Yehud, Atlanta 2007, pp
 קופוד, ;111-105 ׳עמ תיאולוגיה, סמית, הזהות. ובעיצוב בשמירה קשורה בעבר ההתעניינות 93

 וזהות זיכרון״ מניחה עצמית ״זהות :14 ׳עמ תרמית, פונקנשטיין, גם ראו .94 ׳עמ טקסט,
 החשיבות את המדגיש 110-108 ׳עמ לאומיות, גרוסבי, קיבוצי; זיכרון פירושה קיבוצית עצמית

 people)״אומה״ ״לאום״ ״עם״, למונחים ובמעשה. בהגדה ההיסטוריות המסורות שמירת של
,nation) זהות, סמית, לדעת החוקרים. כל של דעתם על המוסכמת ואחידה אחת הגדרה אין
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טריטוריאלי מוקד עם (,11 ד רות ;31 יח מל״א למשל הרחוק)ראו בעבר ששורשיהם ואחדות
 אלא בעלמא, העבר על התרפקות כאן אין משבר. ועתות זוהר תקופות ועם - ארץ־ישראל -
העצמית. הזהות ועל המורשת על לשמור כדי (7 לב עולם״)דב׳ ימות ״ובגר אלוהי צו

 באנו, מנין אנחנו, מי השאלה: היא היסטוריוגרפית לכתיבה החשובים המניעים אחד
 היסטוריוגרפיים חיבורים יצירת לכן מאחרים. שונים אנחנו ובמה הלום עד הגענו כיצד
 של הגלם חומרי 94ודתית. היסטורית ותודעה זהות הפגנת עצמה בפני היא

 ומתיעוד פה שבעל במסורות שנשתמרו מזיכרונות מורכבים המקראית ההיסטוריוגרפיה
 של ולמקומם לזמנם בנוגע חלוקות החוקרים שדעות עקא, דא ומיהודה. מישראל כתוב
 איזה החיצוניים(; נכללו)הספרים שלא אלה ושל בתנ״ך שנכללו החיבורים מן הרבה
 ש״ההיסטוריה )א( ונאמר: זה בשלב נעיר ומתי? בארץ־ישראל, ואיזה בגולה נכתב חיבור

 זהות של התודעה ללא להתחבר יכולה הייתה לא להלן( )ראו הדויטרונומיסטית״
 כטענת בישראל, המלוכה ייסוד לפני כבר קיימת הייתה לא זו זהות ואם אתנית־לאומית,

 את כללה זו ותודעה המלוכה, תקופת במרוצת המאוחר לכל נוצרה היא הרי אחדים,
 שדווקא היא ידועה תופעה )ב(95שבע״. באר ועד מ׳׳דן ואפרים(, ישראל״)יהודה ״כל
 את ולערוך לפרש לאסוף, ודחיפה התעוררות יש מיעוטים, בקרב ובייחוד משבר, בעת

 להגביר ואף ולשמור המשבר על להתגבר כדי היסטוריה ולכתוב הלאומיות המסורות
ולהפגין העבר על להתרפק המתאים הזמן זה 96האתנית־הלאומית־הדתית. הזהות את

 “Attempt to explain how and why nations מהותית: היא משותף במוצא האמונה ,52 ׳עמ
emerged must start from the ethnic ties and identities that have commonly formed 

”their cultural basis. 1 הע׳ שישי, פרק לעיל, ראו.
 ראו לאומית זהות של תודעה לבין קולקטיב של העבר תיאור שעניינה ספרות בין הקשר על 94

 ההגדרה על .151 עמ׳ ״זהות״, משיניסט, ;N. Wyatt, UF 29 (1997), p. 775 ישראל; לינוויל,
 J. Huizinga, “A Definition of the Concept of History” in: R.ראו היסטורית", "תודעה של

Klibansky (éd.), Philosophy and History, New-York and London 1963, p. 9 “History is 
.”the intellectual form in which a civilization renders account to itself of its past

 בימי הלאומית התחייה על מדבר ,151-150 ׳עמ מיהושע, ויינפלד, .59-56 ׳עמ לאומיות, גרוסבי, 95
 למטרה לו ששם הדויטרונומיסטית״, ההיסטוריוגרפיה ב״מפעל ביטוי לידי הבאה ויאשיהו חזקיהו

החורבן״. לאחר ״עד נמשך זה ומפעל הם, ימיהם ועד מצרים מיציאת ישראל תולדות את לנסח
 המצרים)מנתון(, סכון־יתון<, = הפיניקים)סנכוניאתון תולדות על ההיסטוריוגרפיים החיבורים ראו 96

;191-187 ׳עמ ,1953 ירושלים הנצרות, וער האבן מתקופת אולברייט, ו״פ ראו )ברוסוס(. הבבלים
H. Brunner, Saeculum, 21 (1970), pp. 151-161; J. Krecher, Saeculum, 26 (1975), pp. 
13-44; A.K. Grayson, AJO 25 (1974), pp. 56-64; P. Kavanagh, Biblica 88 (2007),

הודו־ מטיפוס שמות הופעת לאור ז במאה הפלשתים אצל לאומית התעוררות על  .p. 236 
שראל נוה, י׳ ראו אירופי מצטרפת הלאומית להתעוררות .122-119 ׳עמ )תשנ״ט(, בו ארךי  

להשיב הנטייה ניכרת הנאו־בבלית בתקופה קדם. ימי של הזוהר תקופת אל לחזור השאיפה  
בכתובות ניכר הדבר חמורבי)האמורי־בבלי(. של ההרואית התקופה אל קדם״, ״כימי בבל את  

D. Weisberg, “The Neo-Babylonian Empire”, in: J.G. Westenholz, .ראו המלכותיות  
מסורות של השמירה על  .Royal Cities o f the Biblical World, Jerusalem 1996, p. 224
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 המתאים הזמן גם זה העתיקה. תרבותם ואת המפואר עברם את האחרים העמים בפני
 ולהפיק העם את שפקד האסון את להבין כדי העבר אחר התחקות שפירושו נפש לחשבון

 בעם מפציר בגולה שחי ישעיהו)השני( אסון. עליו שהמיטו בעבר הטעויות מן לקח
 של הגישה על כלל בדרך מבוסס לאסון הניתן ההסבר (.9-8 מו ;21 העבר)מד את לזכור

 מראש לקבוע אפשר לפיכך חטא. על התוודות ובעקבותיה )תיאודיציה( האל הצדקת
 ההיסטוריוגרפית והספרות השונים, לסוגיהן ספרותיות יצירות הניבה הגלות שתקופת

97אלו. יצירות במכלול נכבד מקום תפסה
 הגדירוה, שכבר כפי עברו, על עם של וחשבון דין מתן מעין שהיא ההיסטוריוגרפיה

 שלהם הציבור בקרב היושבים המחברים של התפיסות את דבר של לאמיתו משקפת
 והאידיאולוגית, התיאוצנטרית המגמתית, הפרשנות קהלם. אל מכוונים וחיבוריהם

 סביב ומפתחת באמת״ שהיה ״כפי העבר תיאור של הגבולות מן בהכרח חורגת
 של סגנון נוקטת ״מיתוסים״, לגנדות, ונפלאות, נסים מעשי ההיסטוריים האירועים

 תוך החיבור למגמות ובהתאם ושכנוע הסבר לשם הכול במטפורות, מרבה הפרזה,
 השירה( בקטעי )בעיקר במקרא יש המחבר. של המרכזיות והתפיסות הרעיונות הדגשת

 את לבטל אין אבל פט(, תה׳ )כמו היסטוריים אירועים עם המשולבים מיתיים מוטיבים
 במידה הן ההיסטוריוגרפיות היצירות המיתיים. המוטיבים בגלל ההיסטוריים היסודות

 לספר מלכים ספר את למשל הקולקטיבי)השוו הזיכרון של שונות אינטרפרטציות רבה
 בפרשנות ובעל־פה, בכתב עתיקות מסורות של ובשכתוב בעיבוד הצורך הימים(. דברי

 גלות בתנאי מיוחד באופן הכרחי נעשה מגמתיות ותחיבות תוספות תוך אלו מסורות של
ספקות העלו הנוכרית הסביבה בתוך החיים בתנאי והשינוי והגלות החורבן אסון שכן

 אצל .25 עט׳ אוצרות, כוק־קאהן, בתוך: אחיטוב; ש׳ ראו בבבל מצרים גולים בקרב ועיבודן
 כלפי המפואר העבר את להפגין רצון אלא השכל ומוסר חינוכית מגמה אין הנ״ל הנכר עמי
 בנוגע פנים. לצורכי וכן המקום אוכלוסיית של העבר את מכירים ואינם באו שמרחוק אלה

 “It is a well attested fact :98 עמ׳ טקסט, קופוד, ראו גולים( דווקא )לאו למיעוטים/מהגרים
that immigrant minorities tend to be much more conscious of preserving their 
language and identity-related traditions than the majority population of which they 
have become a part... They may have reinterpreted it in order to address the new 
situation, but this does not necessarily mean (as we shall see shortly) that it become 

”.unreliable
 הוא צרה בעתות בגלות ״ישראל - עולם״ ימי ״ויזכיר ,11 סג ביש׳ הכתוב את רד״ק פירש זאת ברוח 97

“The Old Testament itself, in its canonical: VII עמ׳ תיאולוגיה, סמית, מקדם״. ימים זוכר
”form, arises from and responds to the crisis of exile: ,הגלות שבין בקשר דן ישראל, לינוויל 

 אלברטץ, בגלות. לישיבה משמעות ומתן הלאומית הזהות שימור לשם העבר בסקירת הצורך לבין
 ספרותית/היסטוריוגרפית יצירה של בסימן עמדה הגלות תקופת שדווקא מציין 117 עמ׳ גלות,

 שנכתבו יצירות במקרא אין לדעתם ולכן הגלות את המכחישים לפרשנים בניגוד זאת עשירה.
 “Every part of our Old Testament was written :288 ׳עמ עזרא, טורי, למשל ראו בגלות.

in Palestine”. ראו היסטוריונים של יוצר כבית הגלות על J. Dillery, “Exile”: The Making of 
51-70 .Greek Historians” in: J. Gaertner (ed.), Writing Exile, Leiden-Boston 2007, pp
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 כמסורת שקיבלו והדעות האמונות של העבר, מסורות של פרשנות וחייבו ותמיהות
 וכדומה(. המובטחת הארץ הנחלת דוד, לבית עולם מלכות עולם״, ״ברית )כמו אבות

 מזו, יתרה והגלות. החורבן של המציאות לאור ללעג והפכו הופרכו אלו מסורות הרי
 והדורות בהווה הדור למען בגלות, ושינויים( תוספות תוך נערכו שנכתבו)או החיבורים

98הגולים. של עולמם והשקפת מצבם לחקר חשוב מידע מקור משמשים הבאים
 הניסיון ובהנצחת הבאים הדורות למען הכתב על הלאומיות המסורות בהעלאת הצורך

 והבבלים, האשורים בידי וההגליות הפלישות בעקבות הורגש הקולקטיבי, ההיסטורי
 הגליות של במצב בטוחה אינה הלאומיות המסורות של בלבד בעל־פה ששמירה לפי

 אירועים של בלום אוצר על מיוסדת אינה היסטורית תודעה ואולם 99ונשנות. חוזרות
 של ומגמותיו עולמו תפיסת פי הסבר)על מתן ועל דכרונוגרפיה״( העבר מן וזיכרונות
 ״יציאת )כמו לאומיים לסמלים הפיכתם על גם אלא לא, ותו העבר לאירועי המחבר(
 הנוגע בכל מסרים העברת על ״ירושלים״(, דוד״, ״בית ״ציון״, סיני״, ״הר מצרים״,

 והפחת בהווה למצב משמעות מתן ועל (6-3 א >זכ׳ המשותף העבר מן ללמוד שיש ללקח
100(.26,18 יג >נחמ׳ לקח ללימוד מצע העבר בהתרחשויות רואה נחמיה לעתיד. תקוות

 הספרותית היצירה מסורת של המשך הן החורבן לאחר בגולה שנכתבו לסוגיהן היצירות
 הנושאים מקרי. אינו בגולה שנוצרה הספרות של תוכנה 101המקורית. ובלשון הגלות מלפני

 ההישרדות כוח את לחזק גיסא ומאידך עניין לעורר כדי בהם יש גיסא שמחד והמוטיבים
 אחדות על שורשים, על להצביע כדי )היסטוריוגרפיה( העבר תיאור )א( הם: בגולה

 ועל אדם בבני האל דרכי על לקחים, לימוד על הגורל, שותפות על ייחוד, על המוצא,
 אלו זוהר תקופות אל געגועים לעורר כדי בעבר פאר תקופות תיאור )ב( היסטורי. רצף

 תורמים זוהר תקופות של תיאורים כקדם״. ימינו ״חדש בבחינת אליהן לחזור ושאיפה
בהיסטוריה מדובר אם עקרוני זה ואין הגולים בקרב האתנית־הלאומית התודעה לחיזוק

 ומפתחת היוצרת היסטורית תודעה על ,26 ׳עמ תרמית, פונקנשטיין, :117 ׳עמ גלות, אלברטץ, 98
 יריחו חומות ונפילת בסיני התורה קבלת כמו הקיבוצי, הזיכרון מן כחלק ופיקציות מיתוסים
 בתנאי חיוני כצורך העבר מסורות של הפרשנות על 223 ׳עמ יהוקאל, דייויס, חצוצרות: מתרועת

 “The problem of interpretation בגולה: המציאות לבין המסורות בין הניגוד לאור גלות
becomes acute only in the situation of cultural exile...It is surely no coincidence that 
the exilic community greatly intensified the efforts of reconceptualization, writing, 

and editing of the traditions...”. ,104 עמ׳ טקסט, קופוד: “reuse is not equivalent to 
”.distortion

.174-173 ׳עמ גושפנקא, סקא, 99
 שונים מקורות על המבוסס ישראל, ימי דברי על כולל ספר לחבר ״הרעיון מזר, ב׳ לדעת 100

 חורבן של האיומה הטרגדיה שורשי על להתחקות הצורך הורגש כאשר בבל בגלות ודאי נולד
 היהרות. למרעי הראשון העולמי הכיבוס קדומה״, ישראלית ״היסטוריוגרפיה מזר, ב׳ וגלות״.

.361-358 עמ׳ תשי״ב, ירושלים
בעברית. נכתבו היצירות רוב .166-165 ׳עמ בבל״, ״גלות ויינפלד, 101
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 ואת אתכם עשה אשר ה׳ צדקות ״כל עם בעבר טובים ימים היו 102ב״מיתוס״. או ריאלית
 טובים לימים התקווה את ומחזק מעודד זה כי אותם לזכור וכדאי (18-6 יב אבתיכם״)שמ״א

 שאם הקוראים( השומעים)ואת את לשכנע כדי בעבר הושעה על סיפורים )ג( בעתיד. כאלה
 הדין צידוק לשם חיבורים )ח בעתיד. גם תתרחש לא שהיא סיבה אין בעבר ישועה הייתה

 לבין האל בין הנצחי הקשר הדגשת ולצורך אסון, שפקדו העם תגובות רקע על האלוהי,
 ולגלות לחורבן משמעות נותן הדין צידוק עם הנצחית הברית של המוטיב שילוב העם;

 הקהילה של והמורשת המנהגים על שבח דברי ובה ספרות )ה( לעתיד. תקווה פתח ומהווה
 לתת מגמתו המולדת בארץ העבר תיאור )ו( בהם. ולהחזיק להמשיך צריך ולכן הגולה,

 הכהונה מוסדות הזקנים, דוד, בית בגולה. היהודים של הפנימי הארגון למוסדות לגיטימציה
 עם לגלות, שקדם העידן מן בארצו העם של בהיסטוריה מושרשים אלה כל - והלוויה
 נותנת אלו מוסדות האופפת הדתית ההילה העם. מצד והסכמה ישראל אלוהי של הסמכה

 על פולקלוריסטי( גוון סיפור)בעל )ז( קיומם. המשך את ומצדיקה בגולה למעמדם חיזוק
 אבות במסורת דבק והוא כלשהי(, )מסיבה קשה שמצבו הגולה, הציבור עם הנמנה אדם

 של מוטיב )ח( האל. )מלאך( ובעזרת חכמתו בזכות השליט בחצר לגדולה מגיע ובסוף
 בזכות אלא לגולים(, מדיני)שאין או פיזי כוח באמצעות לא הרבים על המעטים ניצחון
לעמו. ישראל אלוהי בין הנצחי הקשר ומכוח אלוהים יראת

 ומעצבות שמעבדות היסטוריוגרפיות יצירות מניבה העבר אחר ההתחקות כאמור,
 הם ההיסטוריוגרפיות ביצירות המוקדים 103מראשיתו. העם תולדות על המסורות את מחדש

 מקדש דוד, מבית מלך האומה, אבות ישראל, אלוהי עם הברית - הקולקטיביים היסודות
 היסטוריים״ ״תקדימים של מחרוזת הן ההיסטוריות הסקירות זו, ראות מנקודת וירושלים.

 יחוש האל בהווה הקשה והמצב הדורות לאורך האסונות שלמרות ואמונה תקווה הנוסכים
העבר לסקירת נוספת מעלה מיוחסת (7 דניאל)ט בספר תבוא. בוא והגאולה העם לעזרת

 להכרה הגורמת הפנים״ ״בשת מעורר אלוהיו כלפי העם התנהגות על לאחור המבט -
 העבר מחטאי בעתיד להימנע יש וכי להתחדשות, בתשובה, לחזרה ודוחפת האל בצדקת

ד בושה)השוו המעוררים 104(.31 לו ;43 כ ;63-61 טז יה׳ ;15 ו י
 שיבה של במובן העבר אל לחזור הרצון את ומחזקת מעודדת גם ההיסטוריוגרפיה

105ושלמה. דוד של הזוהר ימי אל ליושנה, עטרה יחזיר דוד לבית וצמח המולדת אל

 ראו אחרים עמים אצל סופרים בקרב הזהב תור של ובתקופות העבר בזיכרונות שימוש על 102
.68-66 עמ׳ זהות, סמית,

 ולא והנבואי ההיסטוריוגרפי בתחום הוא ציון שיבת לפני הספרותית היצירה עיקר טלמון לדעת 103
 29 ׳עמ ״ראשית״, טלמון, ציון(. שיבת עם רק המסורת)שהחל של ודרשנות בפרשנות העיסוק

ביבליוגרפיה. ושם
.123-120 ׳עמ תיאולוגיה, סמית, ראו 104
 סיבתה לציון שחזרו אלה את שפקדה האכזבה .30 הע׳ ,465 עמ׳ ״היסטוריוגרפיה״, נאמן, 105

 העולים שפגשו המציאות לבין אידיאליים בצבעים שנצבעו לעתיד התקוות בין הגדול בפער
שמיני. פרק ראו דוד בית לתקומת השני ישעיהו גישת על ביהודה.
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 הרוחנית היצירה כן, על אשר המציאות. מול אל אוטופיים לחזונות הבסיס גם זה
 מסוימת במידה גלות. של במציאות ובונה יוצרת תגובה היא מרץ, ובמשנה בגולה,
 )חומרית תרבותית מבחינה ומפותחת חדשה בחברה התמזגות במקום אנומליה. לפנינו

 אחרים(, רבים לעמים שקרה )וכפי המקורית התרבות של היעלמות כדי עד ורוחנית(,
 והגבהת קנאות מוטנדיס(, )מוטאטיס המקורית התרבות של ופיתוח המשך דווקא יש

 הנתפסת הקהילה תוך אל וחדירתן זרות השפעות בפני מכשולים הנחת לשם הסייגים
קודש״. כ״זרע עצמה בעיני

 בעבר העם תולדות את משלבות המקרא בספרות המעוגנות ההיסטוריות הסקירות
 ״זקני באוזני היסטורית סקירה נותן יחזקאל בהווה. הכלל ושל הפרט של המצב עם

 המחזוריות על מצביע הוא ההיסטורית בסקירה ה׳. את לדרוש שבאו בגולה ישראל״
 גזר החטא בעקבות אלוהיו. עם ישראל עם יחסי רקע על ועונשו החטא של ההיסטורית

 המצב מן יצמח העתיר (.23 כ דח׳ בארצות״ אותם ולזרות בגויים אותם ״להפיץ האל
 ביד בם נפוצותם אשר הארצות מן אתכם וקבצתי העמים מן אתכם ״והוצאתי בהווה:
(.34 כ שפוכה״)יח׳ ובחמה נטויה ובזרוע חזקה

 ולפריון נפש לחשבון הדוחפים גורמים אפוא מהווים הגלות ומשבר ההגליה אסון
106והיסטוריוגרפי. ספרותי

תורתית״( הדויטרונומיסטית״)״המשנה ״ההיסטוריה א.
 בראש הדעת על מעלה בבל בגולת עריכתם( )או שמקורם חיבורים אחר ההתחקות
 לכנות מקובל ראשונים. נביאים וספרי דברים ספר ובו הגדול המכלול את ובראשונה

 ״ההיסטוריה ובעברית ,DH) הדויטרונומיסטית״ ״ההיסטוריה בשם זה מכלול
 את בתוכו ומקפל דברים ספר של והסגנון הלשון בו ניכרים שכן המשנה־תורתית״(,

יסוד הוא הגלות מוטיב 107הפולחן. ייחוד כמו דברים, ספר של המרכזיות התפיסות

 D.W. Thomas, “The Sixth Century BC: A Creation :25 ׳עמ ״תגובה״, אוסטוו, ראו 106
33-46 .Epoch in the History of Ancient Israel”, JSS 6 (1961), pp; ,תיאוריציה, לאטו

 מוטיב כן ועל הגלות בתקופת ונערך נאסף המקראי החומר מן ניכר שחלק כך על XXII עמ׳
תקופה. מידלמאס, המקרא; בספרי רבות פעמים מבצבץ הגלות ומשבר הגלות

 תולדות לחקר דברים ספר של החיבור ותהליך הזמן לקביעת שיש המכרעת החשיבות מכאן 107
 החל הבמות עבודת באיסור הגובל בירושלים הפולחן ייחוד של הרעיון האם הישראלית. האמונה

 פרס? מתקופת ואולי הגלות מתקופת הוא זה שרעיון או יאשיהו, בידי ומומש חזקיהו בימי לנסר
 חיבור דברים-מלכים בספרים הרואה דויטרונומיזם״ ״הפאן מגמת על עוררים קמו לאחרונה

 ספרים של דויטרונומיסטית עריכה ומוצאת רויטחעו© נות, )כדעת ואחיד אחד דויטרונומיסטי
 L. Schearing and S.L. McKenzie (eds.), Those ראו ירמיה. ספר כמו במקרא, נוספים וקטעים

Elusive Deuteronomists: The Phenomenon of Pan Deuteronomism [JSOT 268], Sheffield 
,”1999; W.L. Holladay, “Elusive Deuteronomists, Jeremiah and Proto-Deuteronomy 

55-77 .CßQ 66 (2004), PP, 111 הע׳ ולהלן.
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 (,1 א )דב׳ במדבר ישראל בני בשהות הפותחת הדויטרונומיסטית״ ב״היסטוריה בולט
 ימי כל בבל בגלות דוד מבית מלך בישיבת ומסיימת המובטחת, לארץ מחוץ דהיינו

=הדויטרונומיסטי החיבור של החינוכי המסר 108חייו.  לידי ובא ברור המשנה־תורתי( )
 לחורבן תיאולוגי הסבר לתת היא היצירה מגמת 109כא. יז; פרקים במל״ב ספרותי גיבוש

 והפקת האלוהי)תיאודיציה( הדין צידוק של העיקרון על המושתתת פרשנות ולגלות,
 בספר לאמור בהתאמה האלילות(, חטא )בעיקר החטא תוצאת היא ההגליה לקחים.
 אל עקירה שעניינו הגלות, של והמוטיב תנאי״ ״על בארץ הישיבה (.68-64 >כח דברים
 )ראו זה היסטוריוגרפי בחיבור בולטים הגויים״, ״בין והישיבה המובטחת לארץ מחוץ

 למולדת החזרה מוטיב ואילו (,15 יד ;50-46 ח מל״א ;68-63,36 כח ;28-25 ד דב׳ למשל
(.30-1 ל ;31-29 ד נדיר)רב׳ הוא

 ישראל גולי של הגמורה ההתבוללות סכנת את למנוע היא החיבור ממטרות אחת בנוסף,
 וחיזוק דברים בספר המפורטים סייגים באמצעות וזאת וההגליה החורבן בעקבות ויהודה

 החיבור של הסופית העריכה 110ועוד(. 2 יד ;6 ז >דב׳ סגולה״ כ״עם האתנית־לאומית התודעה
 אשר (.30-27 כה כלא)מל״ב מבית יהויכין של שחרורו זמן לפסה״נ, 562 לשנת קדמה לא

1ומנוגדות," שונות דעות הובעו העריכות ולמספר התגבשותו לתהליך חיבורו/עריכתו, לזמן

״גולה״. מקונוויל, ראו הדויטרונומיסטית בהיסטוריה כיסוד הגלות על 108
 דויטרונומיסטית פרשנות בעצם הוא מלכים ספר ועד דברים מספר החיבור שכל ההשקפה על 109

 חינוכית מגמתו האל)תיאודיציה(, מאת כעונש כמשל( ולא היסטורי הגלות)כאירוע לתופעת
 A. Laato, “Theodicy in the Deuteronomistic History”,ראו בבל בגלות נערך ו/או וחובר

in: A. Laato and J. C. de Moor, Theodicy in rhe Biblical World, Leiden and Boston 
183-235 .2003, pp; ,מקור על 31 בעמ׳ ושם ״גולה״, מקונוויל j )שמקורה כיצירה )ס״י 

 ״ההיסטוריה לפניו מונחת הייתה כבר כאשר הגלות מתקופת היסטוריוגרף מידי או בבל בגלות
 J. van- גם כך הדויטרונומיסטי. החיבור את להשלים מגמתו זה ומקור הדויטרונומיסטית׳״

15-34 .Seters, The Life o f Moses, Louisville 1994, pp. הברית״ ש״ספר סבור סתרס ון
 כן הגולה. בני עבור חובר הוא וכי הקדושה ומספר דברים מספר מאוחר הוא -כג(22 כ >שמ׳

 היא הושעה - בתשובה חזרה - עונש - חטא שעניינה שופטים בספר שהנוסחה הדעה הובעה
.278 ׳עמ נזיתום, קרוס, ראו גאולה. תקוות לעורר ורצה בגלות שחי עורך מידי

.284-283,83,53 ׳עמ מיעים, מולן, 110
 ״ההיסטוריה על דיונים ומתרבים. הולכים והוויכוחים וההשערות רחבה זה בנושא המחקר ספרות 111

 האסכולה של ראשיתה ועל דויטרונומיסטיות״(, ״היסטוריות אומרים הדויטרונומיסטית״)ויש
 מצויים בנושא מחקר וספרות תיאוריות ביהודה(, או הצפון בממלכת )אם הדויטרונומיסטית

G.N.ישראל; פודי, ״מלכים״; למייר, ראו בודדים. ובמאמרים במונוגרפיות מחקרים, באסופות
Knoppers and J.G. McConville (eds.), Reconsidering Israel andJudah: Recent Studies 
on the Deuteronomistic History, Winona Lake 2000; T. Römer, The Future o f the 
Deuteronomistic History, Leuven 2000; id., The So-called Deuteronomistic History: A 

2007 Sociological, Historical and Literary Introduction, London היסטורית סקירה ושם 
 קלמנטס, רויטרובום; פרסון, ;252-185 ׳עמ ג, שם, הנ״ל, ב; המקראית האסופה הרן, המחקר. של

,17 הע׳ ,461 ׳עמ ״היסטוריוגרפיה״, נאמן, ״אידיאולוגיה״; מאייס, ״גולים״; הופמן, ״חוקה״;
תיקוני המקרא: ונוסח ישראל אמונת רופא,״תולדות א׳ ;342-309 ׳עמ ירושלים, ליפשיץ, ;18
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 או יהודה, בפחוות או בבל בגולת אחד סופר בידי שחובר אחיד בחיבור שמדובר הסברה מן
 הדעה ועד ״2לגלות, יצאה שלא ישראלית אוכלוסייה בידי לשעבר שומרון בממלכת אולי

 שונים ובזמנים שונים ועורכים שונים מחברים של מחיבורים המורכבת ביצירה שמדובר
 הוסיפו העורכים או (Dtr)המחבר/העורך ובגלות. בארץ־ישראל עריכות(, שלוש )לפחות

 אחת למסכת הללו החיבורים כל את וצירפו הערכה ודברי יז< ומל״ב כג יהר נאומים)כמו
 גם הוא שמחברו ואחיד אחד בחיבור שמדובר סבור נות "3וסיום. פתיחה נוסחאות באמצעות

 תוך שונים, ממקורות המסורות את וערך שאסף (Dtr)״הדויטרונומיסט״ לדעתו, העורך.
 התכוון והוא ו המאה באמצע לבית־אל, או למצפה סמוך ביהודה, חי מצדו, מוגבלת התערבות

"4תיאולוגית־דויטרונומיסטית. ראות מנקודת ויהודה ישראל את שפקד האסון את להסביר

 ׳עמ תשס״ה, ז, כרך ופרשנות, מקרא עיוני )עורכים(, ואחרים ורגון ש׳ בתוך: הפולחן״, ייחוד
.115-113 הע׳ ולהלן, .107 הע׳ לעיל, .308-283

112 .R.J. Coggins, Samaritans and the Jews: The Origins o f Samaritanism Reconsidered 
27-28 .Oxford 1975, pp מקורו דברים שספר הסבור אלט ולא׳ קודמת לספרות הפניה ושם 

K. 250-275) לגולה הלכה שלא שומרון ממלכת של הישראלית באוכלוסייה S II, pp;) לדעת 
 ומקור שומרון( חורבן לפני צפוני)שנפסק מקור הוא ס״א ,188 עמ׳ ב, המקראית האסופה הרן,

 שמסורות אפשר הדויוטרונומיסטי. בחיבור ושולב הדויטרונומיסטי העורך לפני מונח היה זה
 שבטי תולדות הצפונית, ישראל ממלכת ועניינן הדויטרונומיסטית בהיסטוריה המשוקעות

 לממלכת הובאו אפרים, משבט שהיה יהושע בראשות הארץ כיבוש מסורת והצפון, המרכז
שומרון. ממלכת חורבן בעקבות ובנימין יהודה לארצות מישראל מהגרים בידי יהודה

 שביצירה כך על עמדו מקרא חוקרי :211-210 ׳עמ שם, והספרות, 231-210 עמ׳ גלות, אלברטץ, 113
 התואמים קטעים ציון שיבת וראשית הגלות תקופת במרוצת ושוזרו נוספו הדויטרונומיסטית

 להבחין שצריך טוען ״רפורמה״, איינקל, .118 הע׳ להלן, וראו ארוכים. והדברים הכוהני למקור
הע׳ )לעיל, רומר, גם ובגולה. יאשיהו, בימי חזקיהו, בימי עריכה, של רבדים בשלושה זו ביצירה

 )תקופת הנאו־בבלית בתקופה יאשיהו, בימי - דברים-מלכים של עריכות בשלוש מבחין (111
 233-232 עמ׳ ב, המקראית האסופה הרן, שונה: מגמה עריכה ולכל הפרסית, ובתקופה הגלות(
 באמצע כלומר, לפה״ס, 540-560 השנים בין והותקן הורכב הדבטרונומיסטי ש״החיבור הסבור
 העילית מן סופרים ״בידי בבבל הוכן והחיבור בדיוק״, לא אם בקירוב לפה״ס, השישית המאה

 קולמוסים ״שלושה לדעתו לבבל. מירושלים הוגלתה שברובה יהודה״ מלכות של החברתית
 ס״י)מקור הם האחרים והשניים הדויטרונומיסטי, העורך של הוא האחד הקולמוס בו״: ניכרים

 מגעים ״ניכרים לדעתו, זאת, עם שומרון(. חורבן מלפני צפוני )מקור וס״א יהודאי־דרומי(
 שבספרות המוטיבים בדיקת שלדעתו ״נביאים״, רוזל, (.189-188 >עמ׳ כוהני״ קולמוס של קלים

שונים. מזמנים סופרים כמה היו אלא ואחיד אחד בחיבור מדובר שאין מלמדת הדויטרונומיסטית
 M.A. Sweeney, Kingjosaiah ראו (30-26 כג, מל״ב )כמו בבל בגולת שנתחברו הקטעים על

33-63 .ofJudah: The Lost Messiah of Israel, Oxford 2001, pp. ,את משייך מנשה, ון־קולן 
 התקופה מן בתר־גלותי מוצר הם דה״י וספר מלכים שספר הדעה על הגלות. לתקופת כא-כה מל״ב

.A.G. Auld, Kings without Privilege, Edinburgh 1994 ראו הפרסית
 ושיבה( גאולה ללא פסימי)גלות הוא החיבור של שהסיום טענתו וכן נות מ׳ של הדעה על 114

 בצורה אוילמרורן. פרולוק רויטרונוס: פרסון, :4 פרק הטפה, ניקולסון, אצל ובקורת דיון ראו
 ביהודה והחיים לגלות הלכה לא האוכלוסייה שרוב להניח הנוטים שאלה לומר אפשר כללית
 יהורה: ינסן, למשל ראו בא״י. נכתבה הדויטרונומיסטית שההיסטוריה סבורים כרגיל נמשכו

הייתה הדויטרונומיסטית שהעריכה נות כמו סבור ,18-17 עמ׳ שם, ינסן, הריקה. הארץ ברסטד,
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 בידי ונערכה חוברה הדויטרונומיסטית שההיסטוריה סבורים רבים זו, תיאוריה לעומת
 שיבת לפני בבל בגלות ונחתמה הדויטרונומיסטית האסכולה עם שנמנו שונים מחברים

ציון. שיבת את מזכיר ואינו יהויכין בשחרור מסתיים החיבור שכן ציון,
 ומשניים, ראשוניים שונים, ממקורות חוברו ראשונים נביאים וספרי דברים שספר ברור

 תוכחה, דברי של תוספות תוך ויהודה, ישראל בממלכות שרווחו ובעל־פה שבכתב ממסורות
 קטעים אילו בוודאות ולקבוע להבחין שקשה אלא וסיום, פתיחה ונוסחאות הערכה נאומים,

 ועובדו שוכתבו קטעים אלו בחלקם, או בשלמותם והובאו הראשוני המקור מן נלקחו
״הדויטרונומיסט״ בידי חוברו קטעים ואילו ביהודה, ואם בגולה אם העורך, מגמת על־פי

 לאבחן הקושי היא. נכונה הדויטרונומיסטית״ ״ההיסטוריה בדבר התיאוריה אכן אם -
 ובאוצר בסגנון השתמשו שונים בזמנים שהעורכים בכך נעוץ העריכות ואת הרבדים את

דברים(. הראשון)ספר בשלבה היצירה את המאפיין הבסיסי, ״הדויטרונומי״ המילים
 של כפולה עריכה שעיקרה "5קרוס, של דעתו נראית זו בסוגיה הדעות מכלל

״הדויטרונומיסטית״ ״ההיסטוריה (block model.)מל״ב עד והעיקרי הראשון החלק ״ 
 את להצדיק מגמתה זו ועריכה יאשיהו״(, יאשיהו)״מהדורת מימי הוא (Dtrע 25 כג

ז דוד)שמ״ב בית שושלת עם האל של הנצחית הברית את ולהדגיש יאשיהו של הרפורמה
 ובדן)כנגד בבית־אל והציבם העגלים את שעשה ירבעם חטאי על ההדגשה מכאן (.16-12

 ממלכתיים, ממקורות מידע שאב הראשון החלק של המחבר/העורך בירושלים(. המקדש
 אידיאלי כמלך יאשיהו את להציג הייתה הראשונה העריכה מטרת ונבואיים. מקדשיים

 -כה(.26 )כג מלכים ספר של האחרונים הפרקים את מכיל השני החלק לדוד. בדומה
של הזכרה ואין הגלות, ובעקבותיה יהודה ממלכת של נפילתה מתוארת אלו בפרקים

 יהודה שבארץ בטענתו קשורה זו ודעתו איכה(, קינת גם וכך במצפה, )אולי יהודה בארץ
 ביהודה נמשכה הרוחנית היצירה לדעתו בלבד. מעטים גלו לבבל ואילו האוכלוסייה רוב נותרה

 )יחזקאל, ובנבואה הדויטרונומיסטית שבספרות והתוכחה ההטפה וכי לפסה׳׳נ, 586 לאחר גם
 בעקבות ביהודה הנשארים של לנטייה הדים הן האלילי הפולחן נגד והשלישי( השני ישעיהו
האלילי. הפולחן אל לחזור המשבר

 ;134-132 ׳עמ ״המקרא״, נאמן, .47 הע׳ ,56 ׳עמ ״שומרון״, הנ״ל, ;289-274 עמ׳ מיתרנז, קרוס, 115
]בתוך: הנ״ל ;219 ׳עמ ״חזקיהו״, הנ״ל ,VTS109 [Congress Volume, 2004, ed. A. Lemaire 

129-152 .2006, pp. ממקורות בעיקר יאשיהו, מימי הוא הראשון הרובד נאמן, לדעת גם 
 את שהטביע והוא מדי, גבול על בבל בגלות חי החיבור את סופית שערך מי אבל מקדשיים,

 שלא אחת ספרותית־אידיאולוגית למקשה הטקסטים את שיצק והוא כולה, היצירה על חותמו
 הראשונה כפולה, עריכה על הראשון. הרובד של עורך המחבר/ של מזו בהשקפתה שונה הייתה

 R. Nelson, “The Double Reduction of the גם דאו הגלות בתקופת והשנייה יאשיהו בימי
-319 .Deuteronomistic History: The Case is Still Compelling”, JSOT29 (2005), pp

 של שיחרורו רקע על נערכה הדויטרונומיסטית שההיסטוריה סבור פרולוב ספרות. ושם ,337
 שכן קשה, נות של דעתו .S. Frolov, Bíblica 88 (2007), pp. 174-190 כלא. מבית יהויכין

 ונותרו העילית את שכללה מסיבית הגליה הייתה חרבים, היו רבים כפרים וכן יהודה וערי ירושלים
העירוני. המגזר מן כלל בדרך יוצאות ספרותיות יצירות והיוגבים״. ״הכורמים הארץ״, עם ״דלת
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 להניח קשה ולכן טוטאלית הגליה על מדברים הכתובים כורש. הכרזת ושל בבל מפלת
 של דעתם נראית לפיכך לג(. ״רבים״)יח׳ שהם הטוענים ביהודה בנשארים שמקורם
 "Dtr2.)6)כולו החיבור עריכת כדי תוך בבל בגלות נתחבר זה שחלק רבים, חוקרים
 כולו החיבור של שהעורך רמז בארץ״, שם עמד ״ולא אשור מלך על נאמר 20 טו במל״ב

בבבל. אלא בארץ־ישראל, ישב לא
 עומדת הדויטרונומיסטית״ ״ההיסטוריה של הכפולה העריכה של התיאוריה ביסוד
 ועריכה הרחבה עבר זה וחיבור הגלות, מלפני הוא מעיקרו שהחיבור התפיסה

 המרמזים כתובים של בתחיבות מתבטאת העריכה בבל. בגלות כוללת דויטרונומיסטית
 ;20-19 יז מל״ב ;9-2 ט ;50-46 ח ״א יחטאו)מל והעם שהמלך במקרה והגליה חורבן על

 החוקים בקיום תלוי לעולם דוד בית מלכות של והקיום (,20-16 כב ;15-10 כא ;18-17 כ
 שלמה״)מל״א ב״תפילת הקטע זו, תיאוריה על־פי (.5-4 ט ;28 ח ;4 והמשפטים)מל״ב

 למחברי/עורכי לשייכו צריך כן ועל בבבל גולים של הגאולה תקוות את משקף (53-46 ח
 יהויכין גלות שנות על־פי הכרונולוגי הציון (.9-6 ט מל״א גם אולי השני)וכך הרובד
 על הסיפור זה ובכלל מלכים, ספר של הסופי שהחלק הסברה את מאשש (27 כה )מל״ב

"7בגלות. נכתב גדליהו,
 בין בחירה בה שיש עריכה מאין. יש של בחיבור ולא ובשכתוב בעריכה מדובר
מגמתיות ותוספות שינויים תוך ומיהודה מישראל ותעודות מסורות של שחזור מסורות,

האסכולה מידי העריכה ״8העורך. מידי - ותיאולוגיות אידיאולוגיות דידקטיות, -

 של הדויטרונומיסטית העריכה שגם הסבור ,123-122 ׳עמ הטפה, הנ״ל, רבריס; ניקולסון, 116
עט׳ ב, המקראית האסופה הרן, ;514-510 עם׳ ״מנשה״, הלפרן, בבבל; נעשתה ירמיה ספר
 הגדול ההיסטורי חיבורה הוכן ושם בבבל פעלה הדבטרונומיסטית ״האסכולה שלדעתו ,237

 ״גלות ויינפלד, עריכה; נלסון, סייגים; מולן, עריכה; לבנסון, ירמיהו״; של נבואותיו ונערכו
 -27 כה מל״ב על ושם 47-39 ׳עמ ״עריכה״, פרידמן־קלי גלות; פרידמן, גלות; אקרויד, בבל׳;

 אלברטץ, מלכים; מקנזי, הגאולה; את המבשרת (PH) P מאסכולת בבל בגולת כתוספת 30
 נכתב שהחיבור הדעה לטובת הכף את מטים השונים שהשיקולים סבור ,218-216 ׳עמ גלות,
 J. C. Geoghegan, “Until This גם וכך הפרסית. התקופה מן תוספות אילו מאי חוץ בבבל

201-227 .Day”,JBL 122 (2003), pp. 15-10 כא במל״ב הקטע את המשייכים חוקרים יש 
 שההיסטוריה טוען דיוויס מנשה. חטאות על כעונש והגלות החורבן הזכרת בגלל השני לרובד

 למסורות וכהנגדה יהודאית ראות מנקודת הפרסית התקופה במרוצת נכתבה הדויטרונומיסטית
 P.R. Davies, “The Origin of Biblical Israel”, in: Y. Amit ראו פרו־ישראליות. בנימיניות

.[,et al. (eds.), Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context [N. Na’aman Vol
144 .Winona Lake 2006, p. ״ישראל״)וכן שהשם השקפתו, של לוואי מוצר היא זו טענה 

עשירי. פרק להלן, וראו הפרסית. התקופה לפני לא יהודה בני ידי על אומץ ״יעקב״(
 המחבר של מגמתו על־פי שעוצב (7 -מג1 מ גדליהו)יר׳ סיפור על .39 ׳עמ ״ששבצר״, נאמן, 117

שמיני. פרק להלן, וכן 21 עט׳ ״גדליהו״, הופמן, ראו בבל בגלות טמון העם עתיד ולפיה
 ראשונים, נביאים של המשנה־תורתית העריכה לדעתו .169-166 ׳עמ בבל״, ״גלות ויינפלד, 118

 המחבר היה כן לא שאם לפסה״נ... 538 בשנת המאוחר ״לכל נסתיימה מלכים, ועד מיהושע
שלישי כשלב (DtrN)״נומיסטית״ בתוספת המבחינים ויש כורש״. בהכרזת חיבורו את מסיים



שביעי פרק256

 הגולים בקרב וטופחה שהופצה כפי האמונה עקרונות את משקפת הדויטרונומיסטית
 תואם בבל בגולת במה או מקדש היעדר ״9דברים. ספר של ברעיונות שדגלו חוגים בידי
 הזאת ההיסטוריה אכן אם הפולחן. ריכוז בדבר והדויטרונומיסטי הדבריימי הצו את

 המדבר מדור ישראל תולדות את המשחזר חיבור לפנינו הרי בבל בגלות ונערכה נוסחה
 שמוטיב מקרה זה אין לעיל, כאמור ולכן, הגולה, בני של ראות מנקודת החורבן דור ועד

 שהמקום לתופעה דוגמה רק זו זה. בחיבור רבות פעמים מופיע החטא בעקבות הגלות
 ההיסטורי. השחזור על משפיעים הסביבה ותנאי והמעבד המשחזר נמצא בו הגיאוגרפי

 גיסא מאידך ותחיבות גיסא מחד השמטות אילו אי שהיו הנמנע מן זה אין זאת ועם
 לזהות שאפשר בלי יהושע( בספר קטעים ציון)כמו שיבת תקופת לאחר ביהודה שנעשו

 הפרסית בתקופה ביהודה ונערך חובר הימים דברי ספר זאת, לעומת בוודאות. כולן את
המחבר. של תפיסתו ואת זמנו את ומשקף הרביעית( )במאה

 מקובל מלכים. בספר ומסיימת דברים בספר פותחת הדויטרונומיסטית״ ״ההיסטוריה
 של לרפורמה בזיקה הנראה ככל לפסה״נ, ז במאה חובר קדום בנוסח דברים שספר

 לפני שנתחברו טקסטים סמך על (,12-2 יב רב׳ הפולחן)ראו ייחוד שעניינה יאשיהו
 עם אסרחדון של ה״חוזה״ עם ההשוואה סמך ועל רבים(, כדעת לב דב׳ יאשיהו)כמו

 פוליטית התנגדות רקע על יאשיהו בימי ונוסח נכתב החיבור (.VTE)במדי מושלים
 כיבוש בזמן נמלטו שומרון מממלכת שפליטים הסברה רווחת האשורית. לאימפריה ודתית

 בהר מזבח הקמת על לסיפור בדומה צפוניות״ ״מסורות עמם והביאו אשור בידי שומרון
ומסורות ובשילה, בבית־אל הפולחן עיבל, הר ועל גריזים הר על והקללה הברכה עיבל,

 עריכות(, שלוש עברה היצירה )כלומר הדויטרונומיסטית״ ״ההיסטוריה עריכת של ואחרון
 המשנה־ התורה״)החוקה ״ספר את ולקיים לשמור המלך( )כולל העם של החובה שעניינה
 תורת שב״ספר המשפטים ואת החוקים את ישמרו לא אם העם את שיפקוד והעונש תורתית(

 י מל״ב ;8-1 יא ;58-57 ח ;3 ב מל״א ;4 ג שופ׳ ;12 כג ;8 כא יהר ;5 א דב׳ למשל ראו משה״.
 (55 עמ׳ תקופה, מידלמאס, אצל ספרות זו)ראו סברה בעלי .25-24 כג ;9-8 כא ;19-7 יז ;31

 P שמקור הנחה מתוך וזאת ציון, שיבת ימי ראשית הוא הנומיסטית העריכה שזמן משערים,
 הדויטרונומיסטית, היצירה כלומר, הפרסית. התקופה מן הם משה״ תורת ב״ספר והחוקים

 )פרסון, ותחיבות תוספות תוך ביהודה הפרסית בתקופה נחתמה מבבל, שהובאה לאחר
 נוספו כך ואחר זרובבל בידי מבבל הובא שהחיבור הסבור ,152 ,105-104 ׳עמ רויטרובוס,

 לנוכח וזאת העם, אל המלך מן הכובד מרכז הועבר הנומיסטית בעריכה מאוחרים(. קטעים
 וזמנה העריכה על ה״נומיסטיים״, הכתובים על דוד. בית מלכות קץ של ההיסטורית המציאות

 והאמונות הרעיונות עם ה״נומיסטי״ הקשר את המדגיש ,478-476 עמ׳ ״שורשים״, ויג׳ולה, ראו
הגולה. מן שעלו אישים שני ונחמיה, עזרא בספרי משה( תורת ספר הנוכריות, הנשים )סוגיית

 התחלת ש״את טוען 44 ׳עמ ב, המקראית האסופה הרן, .169-168 ׳עמ בבל״, ״גלות ויינפלד, ראו 119
 הייתה פעולתה שתחילת ספק ואין הארץ לחורבן להקדים אי־אפשר הדבטרונומיסטית האסכולה

 נתחבר שעיקרו יהושע בספר השליט המשנה־תורתי היסוד על החורבן״. לאחר אחד דור ימי לפחות
 בתולדות נון בן ״יהושע רופא, א׳ ראו לפסה״נ ז במאה יהושע( על עתיקות מסורות שילוב )תוך

 בידי שעובדו יהושע בספר סיפורים יש זאת עם .27 ׳עמ עג)תשס״ח, תרבין המקראית״, המסורת
הכוהני. המקור של עקבות מוצא ,275-274 ׳עמ תשמ״ח, ירושלים רברים, לספר מבוא הנ״ל, ס״כ;
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 והגלות החורבן עונש בדבר אמירות יש דברים בספר 120דברים. ספר בתוך שוקעו אלו
 מלאה בהתאמה (17-16 לא ;1 ל ;23-22 כט ;64-63,37-36 כח ;15 ו ;28-23 חטא)ד בגלל

 שמ״א ;16-15 בג )יה׳ יהושע-מלכים בספרים ביטוי לידי הבאה הדויטרונומיסט, לגישת
 לה׳ שיבה גם מזכיר דברים ספר (.20 כד ;17-16 כב ;20-19 יז מל״ב ;9-6 ט מל״א ;25 יב

 ה׳ אף חרון על מדובר 27-26 כט בדב׳ 12,(.10-2 ל ;31-29 העונש)ד קבלת לאחר וגאולה
 ובקצף ובחמה באף אדמתם מעל ה׳ ״ויתשם נאמר: זאת. בעקבות שתבוא ההגליה ועל

 ולפני הגלות לתקופת הכוונה הפשט ולפי הוה״, כיום אחרת ארץ אל וישלכם גדול
 בגלות, מחובר( נערך)להבדיל דברים שספר לרמוז יכולות כאלו תוספות 122כורש. הכרזת
123מבבל. הביאו עזרא וכי דברים, בספר המסופוטמיות ההשפעות ומכאן

 ביותר הקדום בנוסחו דברים ספר של הצפונית( ישראל הצפוני)ממלכת מוצאו בדבר ההשערה על 120
 R.D. Nelson, Deuteronomy: A :371-352:342-341 עמ׳ משפחה, ון־דר־טורן, אצל ודעות דיון ראו

4-9 .Commentary [OLD], Louisville 2002, pp: ,רבריס. ניקולסון, ספרות. ושם ״שכם״ נאמן 
 על יהודאיות. הן ציון ומסורות צפוניות הן סיני מסורות ולפיה נוספת תיאוריה קשורה זו להשערה

 26-18 לד ׳שמ (,19-14 כג כ-כג)להוציא שמ׳ כמו לגלות, שקדמו בחיבורים דברים ספר של התלות
 של והחוזה האשוריים החוקים כמו מסופוטמי, חוץ־מקראי בחומר תלות וכן כה טו: דב׳ עם )השוו

 כח כג: דב׳ מהם)השוו שנדרשה הנאמנות ושבועת לפסה״נ 672 בשנת במדי שליטים עם אסרחדון
 E. Otto, Das Deuteronomium. Politische und Theologie ראו ישראל( לאלוהי הנאמנות בדבר
1999 und Rechtsreform in Judah und Assyrien [BZAW 284], Berlin, 213,85-69 עמ׳ בעיקר- 

 תרבותית־ להשפעה ההתנגדות רקע על הם 7-2 יז :10-2 יג דב׳ כמו כתובים לדעתו .302-300,236
 W.S. Morrow, של הביקורת ראו עניין לאותו יאשיהו. של הרפורמה ובמסגרת אשורית דתית

.Cunieform Literacy and Deuteronomic Composition”, Bib. Ori. 112/3-4 (2005), pp“
 הדויטרונומי)ס״ד< החוג של האידיאולוגיה ,22 ׳עמ ב, המקראית האסופה הרן, לדעת .204-213

 מכן לאחר יאשיהו. בימי הגדולה הפולחנית הרפורמה את גררה והיא לחורבן דורות כשני קדמה
הדויטרונומי)ס״ח. החוג של האידיאולוגיה על הדויטרונומיסטי)דברים-מלכים( החיבור התבסס

 בעיקר נמשכה הדבטרונומי החוג ש״פעולת סבור הרן .122,121,118,75 ׳עמ דברים, ניקולסון, 121
 לדעת .46 עמ׳ ב, המקראית האסופה הארץ״, לחורבן יאשיהו של הרפורמה שבין הזמן בפרק

 חזקיהו־ שמתקופת ולמלכו לישראל מדריך ״מעין הוא דברים ספר ,155 עמ׳ מיהושע, ויינפלד,
 ושיבה תשובה גלות, על המדברים ובכתובים דברים בספר קטעים הרואים יש מאידך, יאשיהו״.

שנים־עשר. פרק גם ראו יותר. ומאוחר הגלות מתקופת תוספות (6-1 ל ;31-27 ד דב׳ )כמו
 )והשוו בבל לגלות והכוונה משם״ ״ובקשתם נאמר 29 ד, בדב׳ .665 ׳עמ ״גולים״, הופמן, 122

 והכוונה ההיא״ ״בארץ נאמר 26,21 כט בדב׳ .174-173 עמ׳ ״גלות״, ברוגמן, ראו (.20 טו מל״ב
בגולה. היושבים של ראותם מנקודת לארץ־ישראל

 ציון ושם 25-15 עמ׳ גלות, פרידמן, ;56 ׳עמ סייגים, מולן, ;184 ועמ׳ 43 הע׳ ,63 ׳עמ יצירה, ברטלר, 123
 בגלות חוברו הם ולכן בגלות שהתנסה קהל אל מופנים ל ד, פרקים בגולה. חוברו שלדעתו הקטעים

 ויינפלד, גם ראו ובגלות(. בחורבן כט)איומים כח, בפרקים פסוקים גם וכך ציון שיבת בראשית או
 על המדבר יח פרק על .109 עמ׳ ״דויטרונום״, רום־שילוני, ;221,59-57 עמ׳ התנך, עולס רבריס,

ראו לא״י מחוץ גם חשוב הוא הנבואה שמוסד לומר ומגמתה בגלות שמקורה כתוספת הנבואה מוסד
G.N. Knoppers, Two Nations Under the God: The Deuteronomistic History o f Solomon 
. בגולה נערך דברים שספר סבור קנופרס  .and the Dual Monarchies, vol. I, Atlanta 1993 

במל״ב הסיפור של האמינות ומידת דברים ספר של חיבורו תהליך בדבר השונות הדעות לסקירת  
J.C. McConvill, Deuteronomy, Downers Grove 2002, ראו "הספר", מציאת בדבר כב־כג



שביעי פרק258

 סדר לפי שיטתי באופן הערוך שונים, ממקורות מסורות של אוסף הוא מלכים ספר
 מישראל המלכים הערכת - ברורה דתית השקפה ולאור סינכרוניסטית בשיטה כרונולוגי,

 ההשקפה בירושלים. הפולחן וייחוד ה׳ עבודת בתחום התנהגותם על־פי ומיהודה
 בירושלים)ראו וריכוזו הפולחן ייחוד בדבר המשנה־תורתי הרעיון על מיוסדת הבסיסית

 בקטע מסתיים הספר לספר. אחידות שנותנת היא זו השקפה (.21 יד ;19-18 ה מל״א
 לאחר מיד בבל בגלות נערך או חובר שהספר פרשנים למדים מכאן יהויכין. שחרור על

 תוספות, עם שנערך (20-18 )פס׳ ויהודה ישראל גלות את מזכיר יז פרק 124השחרור.
 של גורלה ולפיהם 27-26 כג ;15-10 כא ;20-19 יז במל״ב הפסוקים 125החורבן. לאחר
 דין פסק להניח קשה שהרי וההגליה החורבן לאחר לוודאי קרוב נכתבו נחרץ כבר יהודה

 שאפשר תקווה מתוך בתשובה לחזרה להטיף זמן ובאותו צדקיהו או יאשיהו בימי כזה
 בא ויהודה ירושלים של החורבן הגזרה. יצאה כבר והרי וההגליה, החורבן את למנוע

 )מל״א שלמה בתפילת 126(.3 כד ;27-26 כג ;17-12 כא מנשה״)מל״ב ״חטאות בעקבות
 התפילה חיבור על לרמז שעשוי מה קורבנות( תפילה)ולא כמקום המקדש על מדובר ח(
 בארץ שבויים על גם מדובר תפילה באותה 127מקדש. אין שם בגלות, שכתובה על או

כה, כד, פרקים במל״ב והסתירות הכפילויות 128(.31-29 ד דב׳ גם וראו ,44-52 אויב)פס׳

pp. 17-51; L.L.Grabbe (ed.), Good Kings and Bad Kings, London 2005; D. Henige, 
“Found But Not Lost: A Skeptical Note on the Document Discovered in the Temple 

1-17 (,2007) Under Josiah”,//¿S7, קבוצות. לחמש והמנוגדות השונות הדעות סיווג ושם
 מלכים ספר חיבור בסוגיית השונות הדעות על ספרות. ושם 424-423 עמ׳ ״גולה״, מיטשל, 124

A. O, 1989, (;123 הע׳ )לעיל, קנופרס, ראו ’Brian, The Deuteronomic History Hypothesis 
17-56 .pp. ,39 עמ׳ ראשון, ספר ,רביעי כרך הא״י, קויפמן, ;97-96 ׳עמ ״מסורת״, זליגמן 

 B. Halpern and D.S. Vanderhooft, “The Editions of Kings in the 7th- ספרות; ושם
179-244 .6th Centuries B.C.E.”, HUCA 62 (1991), pp; ,לינוויל, ״תכלית״; גליל 

 משותפת זהות לתת במטרה הפרסית בתקופה חובר מלכים שספר טוען ,252,87 ׳עמ ישראל,
 את לחזק מגמתה זאת טענה בפזורה. וצאצאיהם שגלו יהודה בני עם יהוד בפחוות לאוכלוסייה

 ליהודה, הפרסים בידי שהובאו עמים של בליל הם הפרסית בפחווה יהודה שתושבי התיאוריה
 של יהודה אנשי בין האתני־לאומי־דתי הקשר את לנתק אין שכן לנו נראית אינה זו וטענה

אחד־עשר. פרק ראו השני. בית ימי של ליהודים יהודה ממלכת
.105 הע׳ ,215 עמ׳ יצירה, ברטלר, 125
 מנשה את להאשים יש כי הגולים של ההשקפה את משקפת מנשה על המוטלת שההאשמה אפשר 126

 של עריכה של מוצר הוא מנשה״ ל״חטאות ההגליה ייחוס אחרות, במילים כולו. דוד בית את ולא
 K. Schmid,בזנשה; ון־קולן, ״מלכים״; הלפרן, כך על ראו (.exilic redaction)בגולה מלכים ספר
649 .Bíblica 78 (1997), pp. 87-99 ;W. M. Schniedewind, CBQ 55 (1993), p

 ינסן, לדעת .587/6 לפני נכתבה שהתפילה אפשר המקדש הזכרת בגלל .76-74 ׳עמ הטפה, ניקולסון, 127
התפללו. רק ולכן הרוס היה המקדש כאשר החורבן לאחר ביהודה מקורם אלו כתובים יהורה,

 והודגשו נערכו או חוברו המלכים מדיניות נגד המדברים מלכים בספר נבואיים שקטעים סברה 128
J. Hogenhaven, SJO. 141 ראו ציון שיבת לאחר או הגלות מימי עורכים בידי T1 (1989), p. 
 (35-9 יט מל״ב סנחריב, מסע על הסיפור )כמו הנביאים סיפורי בתוך בקטעים מבחין רופא

לדעת ה. פרק תשמ״ג, ירושלים הנביאים, סיפורי רופא, א׳ בגולה. עובדו או נתחברו שלעתו
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 סופרים מידי הנראה, ככל הוא, האחרון והרובד שונות, עריכות עבר שהספר מרמזות
129בגולה.

התורה ב.
 חיבורה ותהליך תורה( חומשי התורה)חמישה התהוות על ממחקרים הנובעות למסקנות

 שלאחר ובדורות בגלות הגלות, לפני ולהתפתחותה ישראל לדת הנוגע בכל משמעות יש
 לה׳״ ״עם ישראל, את שהבדילה היא ומשפטיה חוקיה על התורה שכן מכן)יהדות(,

ד חייו)דב׳ אורח את קבעה ייחודו, את מסמלת העמים, משאר (,10-9 כז ;19-16 כו >דב׳
כז >דב׳ כעם ולאומית, דתית כישות וזהותו קיומו המשך את והבטיחה (47-46 לב ;5-8

 בתפוצות, מיוחד ובאופן (,11 כ ;17-15 לג החיים״)יח׳ כ׳׳חקות התורה של חשיבותה (.9
 הדבקות, החשיבות, מודגשות שם טוביה(, ספר הגולה״)כמו ב׳׳ספרות ביטוי לידי באה

 מאכלים )כמו שבתורה האיסורים על ובשמירה המנהגים בקיום וההחמרה ההקפדה
הפולחן. בערך הירידה לעומת להלן( וראו השבת שמירת תערובת, ונישואי

 בערפל לוט בתורה המעוגנות המסורות כל של אחד למארג והעריכה החיבור תהליך
הדויטרונומיסטי החיבור את מקדימים מקרא חוקרי 130מנוגדות. ואף רבות והתיאוריות

 ההגליה מלאחר חיבור הוא (Succession Story) הכיסא ירושת על הסיפורים מחרוזת אחדים
 העלתה הארץ״ גלות יום ״עד :31 יח בשופ׳ ההערה דוד. בית של מחדש לכינון תעמולה כחומר

.9-8 עמ׳ התג״ך, עולם שופטים, גליל, ג׳ ראו בבל. בגלות נערך שופטים שספר הסברה את
.199-167 עמ׳ תיאולוגיה, זייטץ, 129
 העוסקת המונוגרפיה בתחום ואינה המקרא חקר בתחום היא התורה התהוות תהליך בעיית 130

 הקשורות בשאלות עוסקת אינה המונוגרפיה כן כמו בבל. גלות של ההיסטוריים בהיבטים
 הממלכתיים המסמכים מהימנות א-ו; בפרקים השונים המקורות )כמו עזרא ובספר לעזרא

 בבל לגלות הקשורות לסוגיות עקיפה או ישירה נגיעה להם שיש בכתובים רק אלא א-ז( בעז׳
 את המזכירים ונחמיה עזרא בספרי הכתובים של טיבם על ציון. שיבת עד הגולים של ואמונתם

J. Pakkala, Ezra the Scribe. The Development o ראו משה" תורת "ספר f Ezra 7-10 and 
2004 Nehemiah 8, [BZAW 347] Berlin תוכנה בדבר ההשערות על 290-284 בעמ׳ ושם 

 של ס״כ נוסח התורה: מן חלקים בתוספת דברים ספר - עזרא עמו שהביא התורה של והיקפה
 נחתמה התורה כלומר הנוכחי, המסורה נוסח המסורה: מנוסח שונה והיה שאבד נוסח התורה:

 ,33 ׳עמ ארמיביסטרצ־יה, הוגלונד, רבים(. חוקרים לדעת בבל)וכך בגלות שעוצבה וכפי בימיו
׳עמ פקאלה)שם, (.10,6 ז מבבל)עז׳ עזרא עמו שהביא התורה מהי לדעת אפשרות שאין סבור
 תהליך על החוקר בהשקפת תלויה עזרה שהביא התורה של טיבה על שההשקפה מציין (286

 החומר לדעתו ההשערה. מגדר יוצא אינו הכול וכי כולו המקרא של והתגבשותו התפתחותו
“each editorial phase in the transmission of the וכי שונות עריכות עבר (EM)עזרא בספר

EM had a different view on the extend and content of the Torah“. היא מקובלת סברה 
 כללית סקירה הפרסית. התקופה במרוצת שונים חוגים ובידי אחת מפעם יותר נערכה שהתורה

 י׳ ראו שונים מאוספים( )או ממקורות התורה התהוות תהליך על במחקר השונות הדעות על
D.H. Aaron, Etched in ;68-39 עמ׳ ,1997 הביטחון משרד המקרא, כביקורת בזוגיות הופמן,

2006 Stone: The Emergence o f The Decalogue, London, בנוגע השונות הדעות על ושם 
הדברות עשרת מסורת החוקרים רוב לדעת (.4 י ;18-6 ה ;13 ד הדברים״)דב׳ ״עשרת לחיבור
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 שספרים בנימוק )בראשית־במרבח בתורה הספרים ארבעת לחיבור )דברים-מלכיש
 קיימת זה במקרה התהוותו. מראשית ישראל עם תולדות את להשלים כדי חוברו אלו

 פרשני רוב דעת על )כמקובל המקורות מארבעת התורה חיבור האם השאלה: ועומדת
 ובספר ירמיה בספר נזכרת ״התורה״ ציון? שיבת לאחר ביהודה או בבבל נעשה המקרא(

 על מדובר 8 ח ביר׳ (.5 מד ;26 כב ;26 ז יח׳ ;18 יח ;12 ט ;8 ח ;8 ב יר׳ יחזקאל)למשל
 כך על עמדו כבר אבל לדעת, קשה אלו? נביאים שני ידעו ״תורה״ איזו כתובה. תורה

 באופן מכוונים ונחמיה עזרא בספרי וכן וביחזקאל בירמיה אחדים שכתובים הפרשנים,
 ;20 יח ;15 יא ה; ד; יח׳ ;27-21 יז ;5-1 ג )יר׳ בתורה המצויים ולקטעים לכתובים ברור

 התורה מן שחלקים מכאן (.1 יג ;30-29 י ;14 ,1 ח נחמ׳ ;6 ז ;18 ו ;2 ג עז׳ ;24 לג ;31 כ
 מבבל עזרא ידי על הובא משה״, ״תורת התורה, שספר נאמר ז בעז׳ החורבן. לפני חוברו

 חומשי לחמשת הכוונה האם הגולה? מן עזרא עמו הביא תורה איזו (.2 ח נחמ׳ ראו )וכן
 ח יהו׳ ;8 כז גדולות״)דב׳ ״אבנים על לכותבה משה שנצטווה לתורה אולי או התורה?

 בספר קטעים אל מכוונים ,2-1 יג ;9-7 א כמו נחמיה״, ״זיכרונות מתוך כתובים (?34-30
 שהגולים מכאן (.44-39 כג לוי׳ בהקבלה 1 יג ;14 ח נחמ׳ גם וראו ;5-3 כג ;4-1 דברים)ל

 ויציאת אברהם על )כמו מסורות ממנה. ניכרים חלקים לפחות או התורה, את ידעו
 כד )יהו׳ הגלות ובתקופת הגלות לפני כבר ידועים היו בתורה ואמירות חוקים מצרים(,

 קה(, תה׳ ;22 ג מל׳ ;24 לג יח׳ ;2 נא ;8 מא יש׳ ;6 יד מל״ב ;3 ב מל״א ;5 ח עמ׳ ;4-3
 על הסיפור כל וכי השני, הבית מימי תחיבות הם אלו שכתובים ממש של ראיה ואין

 מאוחרת)״מיתוס״( המצאה הוא יאשיהו של הרפורמה במסגרת התורה״ ׳׳ספר מציאת
 התורה הזכרת 131מבבל. עזרא עמו שהביא התורה לספר לגיטימציה לתת כדי עזרא מימי

 התורה)מל״ב ספר בין שקיים הקשר על מצביעה ירמיה בספר רבות פעמים ה׳״( )״תורת
 גם יאשיהו. של ברפורמה שתמך ירמיהו, בנבואות התורה לבין יאשיהו בימי (11 כב

 כז דב׳ משה״)השוו ״תורת של קדום לנוסח הנראה ככל מכוון 24,21 מב ביש׳ ה״תורה״
 שעל ותקנות כללים ומשפטים, חוקים של כללית להוראה ולא (,56,53 ח מל״א ;8 ,3

 אין כי אם (,11 ב חגי ;4-1 מב ;7,4 נא יש׳ ;29 ה במ׳ ;18,7,2 ו ויק׳ )כמו לקיימם העם
יא ;7 לקיימם)ה העם מן ודרש בתורה החוקים את הכיר יחזקאל 132השניים. בין סתירה

 קדום בנוסח דברים ספר ולפיה המקובלת, לדעה מלאה בהתאמה וזאת לגולים ידועה הייתה
 בדבר ההשערה על (.10 מד יר׳ התורה״, ״ספר 8 כב יאשיהו)מל״ב בימי חובר( )או ידוע היה

.84 הע׳ ,219 ׳עמ לעיל, ראו ונחמיה עזרא ימי עד (D ,P> תורות שתי של קיומן
 G. W. Ahlström, The Historybw למשל ראו ״מיתוס״ היא יאשיהו של הרפורמה לפיהן טענות 131

777 .0/Antient Palestine. Sheffield 1993, p. ׳עמ ירבזיה, הופמן, ראו דברים וספר ירמיהו על 
 רום־שילוני, ד ראו וידוע מוסמך כמקור התורה מספרות לדבריו סמכות השואב ירמיהו על .49-43

 בתורה קטעים על .87-43 עמ׳ תשס״ז, יז הקרובו ולבזורח לנוקדא שבתון ירמיה״ בספר ״התורה
D. J.A. Clines, “The Theme of the Pentateuch”,/507ראר ונחמיה עזרא בספרי הנרמזים

98 .A.H.J. Gunneweg, Nehemia [KAT\9H], 1987 ;Suppl. 10 (1978), p
התורה וכי נחמיה בימי חובר מ-נה ביש׳ הנבואות שאוסף הסבור 44-42 ׳עמ ישעיח, בלטצר, 132



261בבבל הגולה בני של ותרבות זהות

 אם הנביאים מדברים ומשפטים חוקים/חוקות אילו על ,33(.24 לז ;27 לו ;21,9 יה ;20,12
 דהמישה ספרותי־קאנוני ניסוח דבר של בסופו שקיבלו תעשה ואל עשה מצוות על לא

 או מעריכה חוברה)בהבדל כולה התורה שלפיה הטענה את לקבל קשה תורה״(? חומשי
 כפרולוג הגלות, מלפני שבעל־פה קדומות מסורות אילו אי סמך על בבל, בגלות שכתוב(

 אבות של נצחית בברית הגולים אמונת את לחזק וכדי הדויוטרונומיסטית״ ל״היסטוריה
 היהויסטי ])המקור שמקור הסברה נראית לא כן 134ישראל. אלוהי עם וצאצאיהם האומה

 הראשיים המקורות ארבעת בין ביותר הקדום למקור החוקרים רוב בעיני הנחשב ס״י(, =
 כיצד לדעת קשה זאת עם 135בבל. בגלות חובר התורה, חוברה ההשערה, פי על שמהם,
 הקדומות המסורות מן שכמה הדעה נראית וישעיהו. יחזקאל ירמיהו, בימי התורה נראתה

הנמצאת לקהילה משמעות להן ושנודעה התורה בספרות המעוגנות 136הקדם־גלותיות,

 יינתק בל בקשר הקשורה תורה(, חומשי משה״)חמישה ל״תורת מכוון >מ-נה( בישעיה הנזכרת
 של כללית בהוראה ו״תורה״ במקרא, ״תורה" המונח של השונות המשמעויות על מהברית.

 נביא באמצעות האל מאת מחייבים ואותות מסרים (,14 יד ;20 ו משלי ;10 א יש׳ הוראות)כמו
;5 הע׳ ,243 ׳עמ והגליות, חורבן רום־שילוני, ראו (12 ז זכ׳ ;13-11 ב חגי ;11 יז >דב׳ כוהן או
 “from divine oracle to law code and to ״תורה״ המונח של במשמעות טרנספורמציה על

”canon, האכדי המונח עם והקבלה têrtum המונח על ספרות. ושם (276 הע׳ בן־דב)להלן, ראו 
 ה׳ דבר (;18 כט ;9 כח משלי ;21 מב יש׳ ;5 כו בר׳ ומצוות)כמו חוקים עבור כללי כשם ״תורה״

 כוהנים״; ״תורת ועוד(; 8 כב דברים)מלב ספר (;6 יד מלב ;3 ב מלא כאנאכרוניזם)כמו )חזון(;
 R. Achenbach, “The Pentateuch,ראו: השונות התיאוריות על וכן כתובה, משה״ ״תורת

the Prophets and the Torah” in: O. Lipschitz et al. (eds ),Judah and the Judeans in 
the Forth Century. Winona Lake 2007, pp. 253-268; J.G. McConville and Y.K.

2007 Möller (eds.), Reading the Law [LHBOTS 461], New-York and London
 ;65-54,44-41 עמ׳ יחוקאל, כשר, ;344-333 עמ׳ בעיקר ,343-327 ׳עמ יחוקאלא, גרינברג, ראו 133

 יחזקאל הכיר פרשנים לדעת כו. לויק ד-ה יח׳ של הזיקה לענין 39 עמ׳ ״יחזקאל״, רום־שילוני,
 R. Levitt ראו הכתובה. התורה של קדום בנוסח ומדובר משולבים כבר כשהם ס״ד ואת ס״כ את

Kohn, :168-159 ׳עמ יחז־קאל, קוק־פאטון, בתוך.
N. Whybray, The Making o. אצל למשל ראו כזאת דעה 134 f the Pentateuch. JSOT  Suppl 

43-131 .53 1987, pp
R.M. Wright, Linguistic Evidence for ראו הגלות מלפני כחיבור (J)היהויסטי המקור על 135

2005 the Pre-Exilic Date o f the Yahawistic Source, London. ,לעיל, וךסטרס, לעומתו
 בגלות נכתב היהויסטי שהמקור טוען ,72 ׳עמ בעיקר ״יהויסט״, הנ״ל, ;34-15 עמ׳ ,109 הע׳

)ס״י( J בין וביטויים משותפים קוים מוצא הוא שכן השני לישעיהו יחזקאל שבין הזמן בפרק
 של המסורות מן הושפעו אלו נביאים שני של הנבואות וכי השני וישעיהו יחזקאל נבואות לבין

J וערך עיבד היהויסטי שהמקור סבור הוא (.88 עמ׳ ישראל)״יהויסט״, עם של ראשיתו על 
 למקור מאוחר J וכי מראשיתו, ישראל עם של ההיסטוריה את להרחיב כדי מחדש מסורות

D את מגדיר ,27 ׳עמ ב, המקראית האסופה הרן, ;174-173 ׳עמ ריאספורח, הנ״ל, להפך. ולא 
 (,35 עמ׳ הפולחן)שם, את לרכז בצורך מכיר שאינו דנה״ ״מקדמת יהודאי־דרומי כמקור ס״י

ירמיה. ובספר מלכים בספר קטעים שובצו זה מקור ובסגנון
 ייתכן לא פלמינג לדעת .68 עמ׳ ״מארי״, פלמינג, למשל ראו אלו מסורות של עתיקותן על 136

של במרכזים ישראל עם של ראשיתו את ייחסו)כהמצאה( באמונתם, מונותיאיסטים שהגולים,
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 הארץ הבטחת לכנען, ממסופוטמיה ההגירה בעיקר האבות, על המסורות )כמו בגלות
 ותוספות( )מחיקות שינויים הכנסת תוך הגלות בזמן ונערכו שוכתבו מצרים(, ויציאת

 היהדות של יסוד כמוסד התורה את קיבע ועזרא בגלות, ולמצב העורכים לרוח והתאמות
137ח(. ׳נחמ ;26-12 ז )עז׳

 העצמית, הזהות לתודעת תורמות הן שכן האבות, על למסורות יש גדולה חשיבות
 ישראל עם של הלאומית התודעה באנו״? ומניין אנחנו ״מי השאלה על לענות ותפקידן
 בני עם הנמנים אלה כל דהיינו - (ethnogenesis)משותף אתני במוצא אמונה על מושתתת

 תורם האומה אבות על המסורות של בגולה הטיפוח לכן 138אחד. אב מבית מוצאם ישראל
 אברהם על המסורות מזו, יתרה 139הקולקטיבית. האחריות רגש את ומעמיק העצמית לזהות

 אלו במסורות הארץ; הבטחת האל, עם ברית כנען, לארץ והליכה בבל עזיבת על מספרות
 שנערכו אלה מסורות האבות; בימי כבר שנתקדשו בארץ־ישראל מקומות על סיפורים יש

140למולדת. לחזרה תקווה ומפיחות אבות״ ״ארץ אל הגולים של הזיקה את מחזקות בגולה

 היא סוריה)חרן( מצפון האבות מוצא על המסורת את לייחס המתאימה התקופה לדעתו הירח. אל
 לפסה״ב ח המאה במרוצת הכתב על הועלו En J הלפרן, לדעת ה״נ<.0לפ 18 מארי)מאה תקופת

B. Halpern, in: J. Cooper et al. (eds.), The Study o f the Ancient Near East in the 21st 
307-308 .century, Winona Lake 1996, p. ,התורה חיבור שתהליך סבור ,113 ׳עמ מברא, רופא 

שנה. מאות כשמונה של וממושך ארוך תהליך הפרסית, התקופה שלהי ועד השופטים מימי נמשך
 ונוסח עובד ולנבואות, הדויטרונומיסטית להיסטוריה בדומה התורה״, ש״ספר מקובלת דעה 137

“The :221 עמ׳ יהוקאל, דייויס, ראו הגולים, של ולצורכיהם לתפיסותיהם בהתאם בגלות
,exilic community probably produced new or greatly revised editions of the Torah 
”the Deuteronomistic History and the Prophets. הוא הפרסי שהשלטון הדעה על 

 זאת וכל יהודה בפחוות היהודית האוכלוסייה על החלה אחידה חוקה של תוקף לתורה שנתן
 לחוקים חוקי)קודיפיקציה( תוקף מתן עם ההקבלה ושם ״פרס״ פריי, ראו עזרא באמצעות
לפסה״נ(. 503-519)אודג׳חורסנת המצרי הכוהן באמצעות א דריוש בימי המצרים הקדומים

 הגולה אנשי של עריכה עברו אברהם שסיפורי הדעה על .174-172 ׳עמ ״דיאספורה״, כוגינס, 138
 ואילך; 309 ,25-23 עמ׳ (,135 )הע׳ לעיל ון־סטרס, ראו שלהם לאידיאולוגיה להתאימם כדי

 T. Römer, Transeuphraténe 7 (1994) pp. 107-121; E. ;352 עמ׳ היסטוריוגרפיה, הנ״ל,
T. Mullen, Ethnic Myths and Pentateuchal Foundations. Atlanta 1997, p. 146; O.

,Kaiser, “The Pentateuch and the Deuteronomistic History”, in: A. D. H. Mayes 
294-295,305 .Textand Context. Oxford 2000, pp. האבות על שהמסורת סבור תומפסון 

 מולדתם את שינטשו בבבל ליהודים ומכוונת השני הבית מימי ״ציונית״ ותעמולה המצאה היא
 של וביקורת מיתוס, תומפסון, נברא(. ולא היה לא )שלדעתו אברהם בעקבות לכנען ויעלו

 מכוון 10 כד בבר׳ נהרים״ ש״ארם סבורים ואחרים ״סייגים״, מולן ״ישראל״. פנטון־עודד,
 מוצא על למסורות משניות הן אלו ומסורות מרוכזים, היו הגולים ששם מסופוטמיה לדרום
סוריה)חרן(. מצפון האבות

 אתני־ בסיס על מושתתת הלאומית התודעה קדומות שבחברות מדגיש ,41-40 ׳עמ זהות, סמית, 139
 אתניות קבוצות של מבליל נוצרו מהן שחלק המודרנית, בתקופה מאומות בשונה גניאלוגי,

 הפוליטית והמסגרת התרבות במדינה, השלטת השפה טריטוריאלית, במסגרת המאוחדות
.1 הע׳ שישי, פרק לעיל, וראו מודרני( כמושג )לאומיות

קטעים על .59 ׳עמ )תשס״א(, 100 קתררה סילברמן, ונ״א פינקלשטין י׳ ;22 עמ׳ והות, סמית, 140
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 בויקרא [H] הקרושה״ הכוהני)״ספר החומר של וזמנו מקורו שאלת ועומדת קיימת
 כי ישראל בני ״כל וקדושת הפולחן קדושת על השומרים בחוקים המתרכז יז־כו פרקים
 ובענייני הכוהנים וקדושת הפולחן בתחום חוקיו על בכלל( [P] ס״כ ומקור ה״/ קדוש

 לעמים, ישראל בין להבדלה סמלית היא לטהור הטמא בין ההבדלה '41וטהרה. טומאה
הכוהני המקור של בחינה 142(.26-24 כ ;47-45 יא הסביבה)וי׳ מן להיבדל רצון ומבטאת

 J.- D. Macchi, in: J.- D Macchi and ראו לא, בבר׳ כמו בגולה, שנערכו בראשית מספר
2001 Th. Römer (eds .),Jacob: A Plural Commentary o f Gen. 25-36, Geneva

 (.H יז-כו, הקדושה״)וי׳ ״ספר הוא עצמאי, בקובץ הכוהני החומר בתוך מבחינים החוקרים 141
 י׳ ראו שניהם. בין ההדדית הזיקה ומה להפך או 1-1ל־ קדם P האם בשאלה הפרשנים בין ויכוח

הע׳ ,258 עמ׳ פגלמרס, לווכטר, ;208-185,119-58 עמ׳ תשנ״ג, ירושלים הרממה, מקרש קנוהל,
 יש ב. ארתחשסתא ועד חזקיהו מימי שונות, לתקופות החוקרים בידי יוחס הכוהני המקור .48

 וכי ?(,H הפרסית)בידי בתקופה מחדש ונערכה שהורחבה בבבל הכוהנים של יצירה בו הרואים
 מסתמכים הם הכוהני. למקור בבל בגולת הכהונה של לזיקתה דוגמה הוא בגולה שישב יחזקאל

 המקדש, חורבן (,21 לו דה״ב הארץ)והשוו שממת על המדברים ,46-31 כו וי׳ כמו כתובים, על
 לשונית זיקה על וכן לארץ לשיבה ורמיזה הברית זכירת בתשובה, חזרה הגלות, וסבל הגליה

 )מקור א בבר׳ הבריאה שסיפור רבים חוקרים סבורים כן השני. ולישעיהו ליחזקאל ורעיונית
P,) שמקור סבור ,18 הע׳ ,244 עמ׳ ״פולמוס״, ג׳ונקר, בבל. בגלות חובר השבת, את המדגיש 
P את לחזק מטרתם זה במקור החוקים ונגד. בעד ספרות ושם הגלות, ובתקופת בגלות חובר 

 שישובו לאחר הגולים עבור ותקנות תכנית והצבת הנוכרית הסביבה לבין הגולים בין הסייגים
 של העריכה אולם הגלות, לפני חובר P ממקור ניכר שחלק סבור גלות, פרידמן, לארץ־ישראל.

P של לעריכה בדומה Dtr בבל, בגלות נעשתה D.N. Freedman, “The Formation of the 
Canon of the Old Testament" in: E.B. Firmage (ed.), Religion and Law, Winona 
Lake 1990, pp 315-331; R.D. Nelson, Raising up a Faithful Priest: Community 

,and Priesthood in Biblical Theology, Louisville 1993; D. Patrick, Old Testament Law
146 .London 1986, esp. p. ,אכן הכוהני שהמקור סבור ,301-286 עמ׳ בעיקר תררה, קרוסמן 

 שיבת בראשית גם נמשך חיבורו תהליך ואולי (,283 >עמ׳ לגלות תגובה והוא בגלות נתחבר
 ולתנאים למצב לחורבן שקדם בנוסח התורה חוקי את להתאים מטרתו וזכריה(. חגי ציון)ימי

“a profound transformation ביצע הכוהני המקור לדעתו וההגליה. החורבן בעקבות שנוצרו
”of all previous law לחיים התורה חוקי להתאמת התשתית את שהניח והוא (,289 >עמ׳ 

 קליין, (.1 יז ;9 ו )בר׳ אברהם ועל נח על למסורות בדומה ופולחן, מקדש ללא חיים בגלות,
 ס״כ לשאר הקדושה״ ״ספר הקדמת על .54-49 עמ׳ רסטררציה, בדפורד, ;148-125 עמ׳ גלות,

 207,-27-5 עמ׳ עבו, יוסטן, ראו ויקרא וספר הכוהני המקור על שונות דעות ״קלעים״. הרן, ראו
 R. Rendtorff and R.A.אצל המאמרים אוסף וכן הגלות, לפני זמנו (H)יז-כו שוי׳ הסבור 203

2003 Kugler (eds.), The Book o f Leviticus [VTS 93], Leiden, ב׳ של המאמרים ובעיקר
 אבל הגלות, ומתקופת החורבן מלפני קטעים יש הכוהני במקור ניהאן, לדעת מילגרום. וי׳ לוין

 הקדושה״ ״ספר לדעתו, הפרסית. התקופה במרוצת הכוהנית האסכולה בידי נערך כולו המקור
 Ch. Nihan, From Priestly Torah to Pentateuch התורה. עורכי בידי לתורה ה במאה צורף

572-575 .in the Composition o f the Book o f Leviticus, Tübingen 2007, pp. לממצא 
.ראו הכוהני. המקור של הזמן בחקר חשיבות כוהנים״( הינום)״ברכת בכתף ,G. Barkay et al 

41-71 .BASOR334 (2004), pp ,148,143 הע׳ ולהלן.
גרלה. גרונואלדט, 142
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 טעם אין ,43הגלות. מלפני קדום מקור הוא שביסודו מלמדת הלשוני( הצד מן )בעיקר
 שמדובר להניח טעם ואין מקדש, לה שאין קהילה בקרב מאין יש קורבנות חוקי ליצור

 היה מקדש, בהעדר בבל, בגלות הכוהנים של החשוב התפקיד לא. ותו אוטופי בחיבור
 גם בקודש כמשרתים מעמדם שמירת (.26 ז יח׳ ;18 יח יר׳ ;11 ג מי׳ התורה)השוו הוראת
 מחדש ועריכה עיבוד תוך הפולחן, חוקי על לשמור אותם חייב הגאולה, בוא עם לעתיד,

 זה אין (.11 ב וטומאה)חגי קודש בענייני הכוהנים את שואל חגי וטהרה. טומאה חוקי של
 המיעוט את העסיק זה שעניין משום כשרות״ ב״דיני הרבה עוסק הכוהני שהמקור מקרה
 כתובים חוקרים, לדעת 144ייחודו. על ולשמור אבות מסורת על־פי לחיות שרצה הגולה

 23 יט בוי׳ הכתוב וכי 145בגלות, מצב משקפים 44 פסוק מיוחד ובאופן 39-33 כו וי׳ כמו
 על לשמור יש ,46בבל. מגלות יציאה דהיינו השנייה, לפעם מכוון הארץ״ אל תבאו ״וכי

 מבבל לארץ שיעלו לאחר שוב אותם תקיא לא שהארץ כדי העם וקדושת הפולחן קדושת
 נכתבו כוהני( הבריאה)מקור שסיפורי הנימוק על גם נסמכת זו סברה 147(.28-26 יח, )ויק׳
 הסברה את לקבל קשה זאת, עם הבבליים. הבריאה סיפורי את שהכירו הכוהנים בידי
 חי זה מחבר וכי הכוהנית, האסכולה מן מחבר בידי סופית עריכה נערכה התורה שכל

 בגלות מחדש נערך הכוחני שהמקור מקרא, חוקרי טענת יותר סבירה 148בבל. בגלות
לאחר תוספות עם שינויים בו חלו אבל המקדש, בית ולבניין לציון לחזרה כהכנה בבל

 M. Haran, JBL 100 אצל זה בנושא ודיון ,26 עמ׳ ״לשון׳/ הורביץ, ;139-144 ׳עמ רת, סמית, 143
321-333 .1981,) pp.) מוציא אינו אבל הגלות, לפני חובר הכוהני שהמקור קובע הורביץ 

 במקור פולחן נוהגי בין הקבלות ציון. שיבת לאחר או בגלות נערך זה שמקור אפשרות מכלל
 ראו הגלות. לפני בעיקרו חובר זה שמקור הטענה את מחזקות הארכיאולוגי הממצא לבין הכוהני

 הראשון הבית מימי כיצירה הכוהני המקור על .202-201 עמ׳ נ)תשס״ה(, מקרא בית גיטין, ס׳
 עד הכוהני המקור של השפעתו ופסקה ירדה חזקיהו אחרי לדעתו, .9-8 עמ׳ ״קלעים״, הרן, ראו

 להבדיל יש כלומר, הקאנון. מן חלק ס״כ את שעשה הוא כוהן שהיה עזרא הכהן. יחזקאל לימי
 כך, אם שני(. ומשפיע)בית פעיל גורם היותו לבין ראשון( הכוהני)בית המקור היווצרות זמן בין

עריכה. כמעשה שאוחדו עד עצמאיים מקורות כשני זה בצד זה התקיימו P ומקור J מקור
 עמ׳ ״אתני״, כוסה, ראו הגולים בקרב והקדושה, הטהרה חוקי ובעיקר התורה, חשיבות על 144

 סבור (138 הע׳ )לעיל, רומר ״תקוה״. גרוס, סבבה; דוגלאס, ״טיהור״; קנסקי, - פריימר ;101
 )לעומת והיהדות ישראל דת של כבסיס ועוד( 6 ז עז׳ משה״, )״תורת התורה ספר שהדגשת
בתפוצה. ליושבים בעיקר ומכוונת הפרסית בתקופה בגלות מקורה המקדש(

.141 הע׳ ולעיל, 22 ׳עמ בבל, הנ״ל, ;86-85 עמ׳ גלות, אקרויד, 145
.140 ׳עמ רת, סמית, 146
 ובני הארץ של מחדש כיבוש להבטיח מגמתם החוקים .398-397 עמ׳ ״קריגמא״, בדוגמן, 147

מאדמתם. שוב יגלו לא ישראל
 משה״. ״תורת את הגולה מן עמו הביא עזרא לפיה הידיעה על היתר, בין נסמכת, זו סברה 148

 חיבורו לקביעת הנימוקים אחד משמשת בגולה יחזקאל של פעילותו גם .119 עמ׳ גלות, פרידמן,
הע׳ ולעיל, 73-69 עמ׳ בעיקר גבואה, בלנקינסופ, ראו הגלות. לתקופת עריכתו( )או P של
141.



265בבבל הגולה בני של ותרבות זהות

 וחוקים תקנות ועוצבו הורחבו בבל בגלות 149לפסה״נ. ה במאה הנראה ככל ציון, שיבת
 לבין ישראל עם עם הנמנים בין להבדיל כדי הטהרה בנושא בעיקר משה״ ב״תורת
 מנת על מחדש הקדום הכוהני המקור את ערכו והלוויה הכהונה חוגי הנוכרית. הסביבה

 הנביא, יחזקאל הגלות. עונש הדגשת תוך הגלות מלפני הפולחניים החוקים את לשמר
 שעלה הכוהן ועזרא בבבל, זו כוהנית אסכולה ממייצגי אחד הוא כוהנים, ממשפחת

הפרסית. בתקופה ממשיכה הוא מבבל
 אלא שימוש, בהן עשו והנביאים המלוכה תקופת במרוצת רווחו בתורה מסורות

 העלה והכוהן הסופר עזרא בתורה״. ה״מבינים ברוח פורשו הפרסית ובתקופה שבגולה
 כך )ואחר ונחמיה עזרא ובספרי נו־סו, ביש׳ וזכריה, חגי בספרי התורה. לימוד ערך את

 לסמכות אחרת, או זו לפרשנות שהתנגדו חוגים של לדעות הדים יש קומראן( במגילות
 סמל ולהיות החיים אורח את לקבוע התורה מן למנוע כדי בכך היה לא אבל אחרת, או זו

 וקביעת התלמוד הפצת יותר מאוחר שבזמן כשם ובגולה בארץ־ישראל היהדות של זיהוי
150שונות. בארצות המפוזרות היהודיות הקהילות את ליכדו סמכותו

נבואות ג.
 גם אבל ירושלים, וחורבן יהויכין גלות לאחר שנאמרו נבואות ונערכו חוברו בגולה
 כתובים ומיכה. עמוס הושע, דוגמת החורבן, מלפני נביאים של נבואות ושוכתבו נשמרו

 החורבן, לפני שפעלו לנביאים אנאכרוניסטית בדרך יוחסו בגולה שחוברו ואמרות
 על מחדש העם ונטיעת הנופלת דוד סוכת הקמת בדבר 15-11 ט בעמ׳ לכתוב בדומה

 מקריה תצאי עתה ״כי :11-10 ד במי׳ לכתוב או אדמתם״, מעל עוד ינטשו ״ולא אדמתו,
 אינטרס היה לגולים 15,איביך״. מכף ה׳ יגאלך שם תנצלי שם בבל עד ובאת בשדה ושכנת
 יחזרו לא אם ה׳ אף בחרון עונש על איום ובהן החורבן לפני שנאמרו נבואות לשמור

גם כך נתקיימו העונש בדבר לחורבן שקדמו הנביאים של שנבואותיהם כשם בתשובה.

 J.G. Vink, The :140-139,12 עמ׳ דת, סמית, ״קריגמא״; ברוגמן, :85-84 עמ׳ גלות, אקרויד, 149
Date and the Origin o f the Priestly Code in the Old Testament, Oudtestamentische 

(1969) 15 J. Milgrom , ZAW  111 (1999), pp. 10-22 ;Studien. זמנו את הקובעים 
 תורת ״ספר את עמו הביא שהוא בעזרא הנאמר על הם גם מסתמכים הפרסית לתקופה P של

 J.ראו אודג׳חורסנת. בידי המצרים הפולחן חוקי של הקודפיקציה על וכן (25,10 ז משה״)עז׳
409-421 .Blenkinsopp,/ß¿ 106 (1987), pp ,137 הע׳ ולעיל.

 שהביא בנוסח התורה להשלטת ו/או לתורה הפרסי השלטון בין הקשר הוא עצמו בפני נושא 150
 לתורה גושפנקא נתנו הפרסים .137 הע׳ לעיל, ראו בפחווה. היהודית הקהילה על מבבל עזרא

>עז׳ יהוד בפחוות (12 ז שמיא״, אלה די דדתא השמים אלוהי וכדת היהודית הקהילה כחוקת
 מציין דנדמאייב .10-9 עזרא, ביקרמן, ראו הללו. החוקים ביצירת מעורבים היו לא אבל ז(

 נשמרו האימפריה חוקי עוד כל הפחוה תושבי של הפנימיים בעניינים התערבו לא שהפרסים
 M.A. Dandamayev, “Achaemenid Imperial Policies נפגעו. לא הפרסיים והאינטרסים

280-281 .and Provincial Governments”, Iranica Antiqua 34 (1999), pp
״משמעות״. ירמיאס, :193-191 ׳עמ נבראה, בלנקינסופ, ראו נוספים קטעים על 151
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 מדגישות בגלות העריכה תוספות הגאולה. על בגולה נביאים של נבואותיהם יתקיימו
 נכבד מקום יש הדויטרונומיסטית״ ב״היסטוריה ,52האלוהי. הדין צידוק של הפן את

 החורבן מלפני נביאים של נבואות אכן אם (.2 כד ;13 יז )מל״ב ונבואותיהם לנביאים
 )א( מלמד: זה הרי כקנון, נתקבל הזאת העריכה ונוסח גלותית״ ״עריכה עברו ולאחריו

 בבל גולת של תרומתה על >ג< לציון; לשוב מאוויים על >ם בבבל; ספרותית פעילות על
ותרבותו. ישראל דת של למורשת

 היא המוצא נקודת היסטורי, שחזור לצורך בנבואות בשימוש הקשיים כל עם
 מן ללמוד אפשר לפיכך הוויכוח(. נבואות )כמו הנבואה תוכן על משפיעה שהמציאות

 הנביאים של משנתם עיקרי על גלותם. בארצות רוחם והלך הגולים מצב על הנבואות
שנים־עשר. ובפרק השמיני בפרק נדון ולגאולה לגלות בזיקה

ותפילות מזמורים קינות, ה
 לה דה״ב ;9-6 א מי׳ הציבור)ראו את או הפרט את שפקד אסון הוא לקינה המתאים הרקע

 האל מאת כעונש והעיר המקדש חורבן ישראל״)יט(. נשיאי ״אל קינה נושא יחזקאל (.25
 בערבוביה משמשים במגילה ה(. ;1 ג ;1 ב ;12 איכה)א, במגילת מרכזי נושא הוא אפו בקנאת

 ההכרה עמו, על האל שהביא האסון על תלונה וההגליה, החורבן וזוועות סבל של תיאורים
 איכה שמגילת סבורים יש (.16 ה ,18 ,8 ,3 א )כמו לעזרה ותחינה האל הצדקת בחטא,

 על (BALAG; ersemmû)קינה של הספרותי הסוג את הגולים הכירו ששם בבבל נתחברה
ובחזרה העיר בשיקום מסתיימות הקינות מן כמה ,53ניפוח. או אור )כמו עיר של חורבנה

 -330 עמ׳ ״משמעות״, ירמיאם, ראו התיאולוגי הצד הדגשת עם בגלות מיכה ספר עריכת על 152
 מיכה לדעתו, .14 ו ;4 ג ;10,3 ב ;13,7,5 א במי׳ הכתובים את טענתו לחיזוק מביא ירמיאס .354

העם, כל על העונש את וכיוונה שינתה והעריכה מסוימות, חברתיות שכבות הענשת על דיבר
 בגלות ולתוספות לעריכה אשר (.13-9 כולם)ה על יחולו והגאולה הטיהור דבר של בסופו אבל

- W.A.G. Nel, “Amos 9:11 ראו עמוס בספר  An Unconditional Prophecy of Salvation 
81-97 .during the Period of the Exile”, Old Testament Essays 2 (1984), pp. על 
 אף הובעה .127-126 ׳עמ זהות, ספרק, ראו הושע בספר ולאחריה הגלות מתקופת תוספות

 המרד בזמן יהודה לאנשי ישראלי־צפוני גולה בגולה שכתב מכתב הוא נחום שספר הדעה
 A.S. van der Woude, ראו לפסה״נ(. 648-652) אשורבניפל באחיו שמש־שומ־אוכין של

108-126.Oudtestamentische Studien 20 (1977), pp. ירמיה ספר של הסופית העריכה על 
שמיני. פרק ראו בבל בגלות

 L.E. ;242-222 עמ׳ מוצא, האלו, ראו איכה למגילות ובזיקה קינות של הספרותי הסוג על 153
Wilshire, in W.W. Hallo (ed.), Scripture in Context III, pp. 237-242; M.E. Cohen,

.Balag Compositions, 1974; S. Tinney, The Nippur Lament, Philadelphia 1996; A
2002 Berlin, Lamentation, Louisville and London; ,קראוס, ;130-124 ׳עמ גלות, אלברטץ 

 ״על גולים של בהתאספות שנאמר מזמור הוא קלז תה׳ קראוס לדעת .227-226 עמ׳ פולגזן,
 F.W. Dobbs-Allsopp, Weep, O Daughter ירושלים; חורבן על קינה לאמירת בבל״ נהרות
1993 o f Zion: A Study o f the City-Lament Genre in the Hebrew Bible, Rome', לדעת 

McDaniel, ובלתי שטחיות הן השומריות הקינות עם ההקבלות - בירושלים נתחברה הקינה
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 איכה ספר אם החוקרים דעות חלוקות ניפוח. ועל ארך על הקינות אליה)כמו התושבים של
 מלמד הספר של לשוני ניתוח בבבל. או ביהודה נכתב והאם יותר או אחד מחבר בידי נכתב

 מכאן השני. ישעיהו ולנבואות ירמיה לספר יחזקאל, לספר המגילה של לשונית קרבה על
 איכה בקינת אין זאת עם 154בבל. בגלות או ביהודה חובר הספר אם בוודאות לקבוע שקשה

ציון. לשיבת או בגלות לישיבה התייחסות
 מאידך לה׳ ותהילה מד( תה׳ )כמו גיסא מחד עם קינות מעוגנים המזמורית בספרות

 שהסקירה מאוד סביר בגלות. חוברו מזמורים אילו לדעת קשה .0מ תה׳ )כמו גיסא
 ״הושיענו ובקריאה: שוביהם כל לפני רחמים בבקשת המסתיימת קו במזמור ההיסטורית

 הדין הוא בבל. ובגלות הגלות, בתקופת חוברה (47 הגויים״)פס׳ מן וקבצנו אלהינו ה׳
 התנהגות על והתרסה מצוקה והגליה, חורבן של הדים מהם שנשמעים למזמורים בנוגע
 חובר קב שמזמור אפשר מד(. תה׳ למשל בעבר)ראו הטוב ליחסו בניגוד עמו כלפי האל

 עח, עז, עד, ס, מו, מד, מג, מב, כמו ולגלות, לחורבן הדים שבהם מזמורים 155בגלות.
אין 156הגלות. ובתקופת בגלות רבים, חוקרים לדעת חוברו, קלז קו, קב, פט, פה, פ, עט,

 W.C. Gwaltney,ראו וכנגדו Th.F. McDaniel, VT 18 (1968), pp. 198-209 דאו תלויות.
-191 .in: W.W. Hallo et al.(eds.), Scripture in Context II, Winona Lake 1983, pp

 חורבן. מינץ, א׳ ראו ממסופוטמיה לקינות התייחסות עם איכה קינת של ספרותי ניתוח .211
.48-25,13-12 ׳עמ תשס״ג, ירושלים לאומיים, עלאסוגות העברית בספרות תגובות

154 1-36 .F.W. Dobbs-Alsopp, JANES 26 (1998), pp. ,36-31 עמ׳ (,153 הע׳ ברלין)לעיל, 
 נכתבה הקינה לדעתה ויחזקאל. השני ישעיהו לבין איכה בין הלשוניות ההקבלות על עומדת

 תומאס, לדעת בבבל. או ביהודה חוברה אם בוודאות לקבוע אי־אפשר אבל בבל גלות בתקופת
 איכה קינת את המייחסת המסורת על בבבל. חוברו באיכה ד ב, פרקים ,37 עמ׳ ״,6 ״מאה

 הספר לחיבור בנוגע במחקר הרווחות השונות הדעות סיכום וכן (25 לה דה״ב לירמיהו)השוו
 A. Cooper, “The Message of Lamentation”, JANES 28 מקרש: מידלמאס, ראו ולמגמותיו

1-18 .2002,) pp:) ההתרסה אותן שמאפיינת העם( )קינות הקינות של הספרותית הסוגה על 
 לעומת עם( לקינות אופייני רכיב אינו עוון לישועה)וידוי בקשה גם אבל עמו נגד האל מעשי על

 ד ראו סליחה ובקשת עוון וידוי חרטה, תיאודיציה, הם אותה המאפיינים שהרכיבים התפילה
 בתפילה הווידוי לתפילת העם קינות בין שיח רב האלוהים: להצדקת התרסה ׳׳בין רום־שילוני,
 .159 הע׳ ולהלן, 96-71 עמ׳ טז)תשס״ח, הקרום, והמורה המקרא להקר שבתון המקראית״,

(.37-32 ט נחמ׳ :19-14 ט >דנ׳ לישועה בקשה גם הווידוי בתפילות יש לעתים
 אינם אלו שכתובים זליגמן סבור 46-40 קו למזמור בנוגע .30-26 עמ׳ ״קורבנות״, ג׳ונס, ראו 155

 על .100 עמ׳ ״מסורת״, זליגמן, אחריה. או בבל גלות בתקופת נתחבר שהמזמור ספק משאירים
לעיל, רום־שילוני, ראו הגלות ובתקופת החורבן ערב שנכתבו כחיבורים במזמורים עם קינות

 תחינה מזמורי בין הפרט, קינות לבין ציבור קינות בין מבחין קוגפליקט, ברוילס, :154 הע׳
תלונה. למזמורי

 ויינפלד, :228-225 עמ׳ גלות, אקרויד, :22-18 עמ׳ גלות, קליין, אצל וספרות דיונים ראו 156
 :121 עמ׳ ובעיקר 130-117 עמ׳ גלות, אלברטץ, :20-19 ׳עמ יהודה, ינסן, :236-235 ׳עמ ״מגמה״,

 לעלייה המכוונים למעלות״ ב״שיר הפותחים שמזמורים הפירוש .383-382 עמ׳ ״מרש״, פריד,
W. M. Schniedewind,וראו מבבל״, המעלה ״יסד 9 ז בעז׳ האמור על כנראה מבוסס מבבל,

120 .Bíblica 81 (2000), p. קיט, :13-1 פו בתה׳ התפילות ,336 עמ׳ ״בקשות״, איילי, לדעת 
.153 הע׳ לעיל, גם וראו בבל. גולי בידי וחוברו בבל״ גלות בתקופת הנראה ככל ״ראשיתן
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 שחוברו מזמורים 157ראשון. בית חורבן מלפני המזמורית היצירה של המשך אלא כאן
 הגולים בפי נאמרו הגולים של ומאווייהם מצבם את ותאמו החורבן לפני בארץ־ישראל

 הפרט של ההזדהות את משקפים קב, מב־מג; כמו מזמורים ביחידות. ואם בציבור אם
 הכלל של למצב ביטוי בהווה במצבו רואה שהיחיד בכך אותה ומחזקים הכלל גורל עם

 החוויה אל ומתגעגע הכלל, ישועת בעצם שהיא האל מאת ישועה מבקש לרע(, או )לטוב
 שתפילות כך על עמדנו כבר 158בעבר. שהיה כפי ירדן״ ב׳׳ארץ הפולחן בתחום הכלל של

 ממנה, חלק או תפילה(, כמקום שלמה״)המקדש ״תפילת כמו במקרא המשובצות אחדות
159המקדש. חורבן לאחר זמנן

יחס)גניאלוגיות( רשימות ה.
 ב״אבות״ הפותחות גניאלוגיות רשימות ובהן פיקטיביות, או ריאליות היחס, רשימות

 להשתייכות וכהוכחה הקיום באסטרטגיית חשוב מרכיב הן (,ethnogenesis)ישראל עם
 העלה טריטוריה, על המבוססת העצמאית הפוליטית המסגרת איבוד 160מסוימת. לקבוצה

 הגולים בגולה. הקהילה בקרב מלכד ככוח דם קשר על־פי ההשתייכות של החשיבות את
 רשימות בגולה. גם נמשך והדבר ומשפחה דם קשרי על־פי במולדתם כבר מאורגנים היו
 במקרא המובאות היחס מרשימות חלק שונים. ומקורותיהן במקרא מצויות רבות יחס

 ונועדו ממולדתם עמם שהביאו לנוהג כהמשך בבל בגולת שהיו אב בתי בקרב חוברו
 ל״זרע שייכותם את להוכיח כדי וכן אבותם, בנחלת ההיסטוריות״ ״זכויותיהם על לשמור
 יתר לדבקות הגורמים אחד היה המשפחה מנחלת המשפחה של הניתוק כלומר, קודש״.

 החזים ״הנביאים שכל פוסק בגולה, שחי יחזקאל, הנביא בגולה. יחס רשימות על בשמירה
 לרשימות רמיזה יכתבו״, לא ישראל בית ובכתב יהיו לא עמי בסוד כזב והקסמים שוא

בקרב מאוד חשובה הייתה יחס מגילת על השמירה (.64 ז נח׳ ;62 ב עז׳ וראו 9 יחס)יג

.175*171 עמ׳ בבל״, ״גלות ויינפלד, 157
ג. איכה כב; תה׳ למשל ראו .95-94 ׳עמ ״מסורת״, זליגמן, 158
 ״מקדש״; לבנסון, ראו בבל בגלות שחוברה שלמה לתפילת כתוספת 51-44 ח במל״ב הקטע על 159

 ביהודה חוברה שהתפילה דעה ובהן במחקר, השונות הדעות על 255-254 עמ׳ שלמה, טלסטרא,
“...we are justified in examining לדעתו .120-111 עמ׳ תיאולוגיה, סמית, ציון. שיבת לאחר

”...the penitential prayer tradition as an element of exilic thinking about history.
הע׳ לעיל, רום־שילוני, ראו ציון. שיבת לתקופת אופייניות סליחה( ובקשת עוון התפילות)וידוי

 טרנספורמציה דיאכרונית? )התפתחות הזיקה בבעיית גם דנה רום־שילוני .72 ׳עמ ושם ,154
 .95-86 ׳עמ שם, הווידוי(, )הדגשת לתפילה התלונה( )הדגשת העם קינות שבין רעיונית?(

 מנוגדות ״תפיסות משקפות הווידוי תפילות לבין העם קינות בין הרעיוניים ההבדלים לדעתה
 כוהניים דויטרונומיסטיים, )מחוגים הווידוי תפילות (.92 >עמ׳ לפנה״ס״ ו במאה זמנית בו

 בקינות שמשלו וספק מחאה של ״ביטויים שבהן העם לקינות פולמוסית תשובה הן ונבואיים(
בערבוביה. משמשים ווידוי תלונה ששם ה איכה עט; מזמור למשל, השוו, אולם (.95 >עמ׳ העם״

.520-519 עמ׳ ישעיה, פאול, ראו לחורבן סמוך שזמנה תחינה של כסוגה 30-7 סג יש׳ על
.137 ׳עמ יצירה, ברטלר, 160
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 הגדולים. הכוהנים מן ייחוסו על שמר מבבל, שעלה יהוצדק, בן ישוע בקודש. המשרתים
 הכוהן משרת את וקיבל מקדש(, בית העדר כמנהיג)למרות הקהילה בו הכירה זה באופן
 ״בקשו ברזילי בני זרובבל. עמד שבראשם הגולה שבי עם יחד לציון עלייתו עם הגדול
 בן מרדכי של מוצאו הזכרת (.62 ב הכהנה״)עז׳ מן ויגאלו נמצאו ולא המתיחשים כתבם
ב )אסתר הגולה עם מירושלים הוגלה אשר ימיני)בנימין( איש קיש בן שמעי בן יאיר
 על שהתייחסו אלו בקרב זה ובמקרה בגולה, יוחסין מגילות של שמירה על מלמדת (6-5
 הבית בימי שוכתבה, לפחות או שחוברה, רות במגילת גם משתקף זה נוהג 161שאול. בית

 מקרא, פרשני לדעת ועוד(. היובלות ספר טוביה, )ספר האפוקריפה בספרות וכן השני
 הגלו ויהודה ישראל מלכי ספר על כתובים והנם התיחשו ישראל ״וכל 1 ט בדה״א הכתוב
 מיד הנאמר וכי מבבל, העולים בידי יוחסין מגילות של קיומן על רומז במעלם״ לבבל
 ־17 ג בדה״א מבבל. שעלו לאלה מכוון ,,הראשונים ״היושבים על (2 פס׳ מכן)שם, לאחר

 של להמשכיות עדות ציון, שיבת לאחר בירושלים שישבו משפחות של רשימות יש ט ;24
 את מסבירה בגולה היחס רשימות של חשיבותן עליית יחס. רשימות על לשמור הנוהג
 היוחסין שושלת את ידע עזרא הימים. ובדברי ונחמיה עזרא בספרי היחס רשימות שפע
 ״בית על מדבר ונחמיה (,5-2 ז )עז׳ ,,הראש כהן מ״אהרן החל הגדולים, הכוהנים מן שלו

 בתי לפי ערוכה ,,הגולה משבי ״העולים רשימת (.3 ב )נחמ׳ ירושלים - ,,אבותי קברות
 ונחמיה עזרא בספרי היחס שרשימות נניח אם גם 162ב(. )עז׳ המוצא ומקומות אבות

 של ומסורת תודעה על מעידות הן אז גם פיקטיביות, בחלקן הן הימים דברי בספר וכן
 רשימות ההישרדות. באסטרטגית וכאמצעי והגלות החורבן למרות היסטורית רציפות

163ההיסטוריוגרפיות. ביצירות לשילובן הודות דורות דורי נשתמרו היחס

התפוצה״ ״ספרות ו.
 גיבורים על כנובלות במחקר ידוע הגולה של היוצר מבית ספרות יצירות של מיוחד סוג

Novels o.) 164) בתפוצה f diaspora; Diasporanovelle נתחברו הסיפורים מן חלק

.110 ׳עמ יצירה, ברטלר, 161
 הם מקומות לפי הנזכרים ואלה מבבל עלו בתי־אב לפי המנויים שאלה ההשערה הובעה 162

 דהיינו יהוד, פחוות אוכלוסיית את היוו יחד וכולם לעולים והצטרפו בארץ שנשארו תושבים
.439 ׳עמ ,,,״שארית יפת, ;148 ׳עמ ,,,״יהודה ויליאמסון, ראו (.1 ב המדינה״)עז׳ ״בני

 כורש מתקופת אותנטי חומר כולל 3 -ד1 א עז׳ ,129-103 עמ׳ ,,,״היסטוריוגרפיה הלפרן, לדעת 163
כורש. לאחר שונות מתקופות 22 -ו4 ד עז׳ ואילו

 ;164-158 ,85,13-12 עמ׳ רת, סמית, ״דיאספורה״; הומפרי, ״יוספוס״; מיינהולד, יהורי; וילס, 164
D.B. Redford, A study of the Biblical Story ofJoseph [ VI'S 20,] 1970 "דניאל"; קולינס,

250 ,241 .esp. pp; ,״נובלה"; גרינפלד, ;23-21 עמ׳ אמהר, ברלין, אסימילציה; וילדבסקי 
 מימי חיבור ״יוסיפוך, כמו המשך, יש חצר סיפורי של הזאת לסוגה .38-23 עמ׳ גלות, אלברטץ,
הביניים.
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 נובלה פסבדו־היסטוריות, מוגדרות אלו יצירות 165בבל. בגלות אבל הפרסית, בתקופה
 מצוקותיו קורותיה תיאור הם כאלו לחיבורים האופייניים הקווים פולקלור. או היסטורית

 הגיבור 166הרשע. האנטי־גיבור של המר גורלו לעומת הצדיק הגיבור של הטוב וסופו
 בעזרת העוינת הסביבה ועל הקשיים על להתגבר הצליח המיעוט עדת עם שנמנה
 לעיני לעמו וכבוד גאווה ישועה, ומביא לגדולה, ולהגיע שבו אלוהים ויראת חכמתו
 נכתבו הנובלות ישראל. מבני גולה של בצאצא או בגולה נעזר הנכרי השליט 167הגויים.
 בחצר האירועים את מכוון הקלעים, מאחורי נמצא האל - תיאוצנטרית ראות מנקודת
 או שליח באמצעות לו הנאמן את המושיע הוא כולה. ובאימפריה האימפריאלי השליט

 ספרות זו כולו. המיעוט במצב לשינוי סמל רק הוא הגיבור של במצבו שינוי בלעדיו.
 בה׳ האמונה וכי לחיקוי הראויות דמויות הצגת - דידקטי צד בה שיש פולקלוריסטית

 מסורת על־פי נוהגת יהודית קהילה כאשר גם הצלה. חבל הן התורה חוקי על ושמירה
 השמירה אמצעי את משקפת התפוצה ספרות ישראל. אלוהי של לחסות היא זקוקה אבות

 ביטחון ונוטעת לעתיד תקווה הבעת המיעוט, של המאוויים את היהודית, הזהות על
 זמן בכל מאמיניו לעזרת הנחלץ ישראל אלוהי בעזרת ההישרדות בכוח וציבורי אישי
 עם הקשר הדגשת באמצעות ההיסטורי הרצף הוא זו לספרות אופייני יסוד מקום. ובכל

 היצירות עם הזה הספרותי הסוג את למנות יש לכן לגלות. שקדם הזמן מן ישראל מסורות
 יסודות ההישרדות. באסטרטגיית חשוב וכלי ולטמיעה להתבוללות התנגדות המבטאות

 מקובלת סברה החיצוניים. הספרים מן ובכמה אסתר במגילת דניאל, בספר מצויים אלו
 ״נתחברו טוביה וספר אסתר מגילת להלן(, ראה הקדום, )החלק דניאל שספר היא

 ההיסטורי שגרעינם וכנראה ההלניסטית, ואולי הפרסית, בתקופה בגולה״ מלכתחילה
 החוקרים 168ובמדי. בבבל שהתרחשו במאורעות נעוץ שהוא( כפי הסיפור מן )להבדיל
או שחוברו יוסף, סיפורי למשל ובנביאים, בתורה גם הזה הסוג מן בסיפורים מבחינים

H. Rourlard-Bonraisin, in: E.M. Laperousazetal. (eds.), La Palestine a lepoque perse, 165 
, זו במונוגרפיה הנידון הזמן לפרק מאוחרת הגולה ספרות אמנם  .Paris 1994, pp. 157-188 

הפרסית בתקופה היהודית התפוצה את שהעסיקו הבעיות ואת התנאים את משקפת היא אבל  
ממלאת אנאכרוניזמיש של שפע )עם הגולה ספרות זו ראות מנקודת שאחריה. ובתקופות  
במסופוטמיה הגולים של היומיום מחיי תיאורים - במקרא החסר את לכאורה .

T. Aarne and S. Thompson, The Type o f Folktale, 166 ראו זה פולקלוריסטי מוטיב על
Helsinki 1961, no. 922 

P. Hinton, “The Karen, 167 כך על ראו למיעוטים. אופייניים כאלה פולקלור סיפורי  
Millennialism, and the Politics of Accommodation to Lowland States”, in: Ch. 
עמ׳ תיאולוגיה, סמית, 203-163,  .Keyes (éd.), Ethnic Adaptation and Identity, 1979 

מפגינים הם סוציולוגית. ראות מנקודת החכמה לספרות גולה סיפורי של הזיקה על עומד  
את מגדיר הוא ברוטאלי. אימפריאלי שלטון תחת אפילו מיעוט כקהילת להתקיים אפשר כיצד  

מידי יצירות עם התפוצה״ ״ספרות של השוואה על גלותית״. חכמה כ״ספרות הגולה סיפורי  
׳עמ גולה, גרטנר, ראו ונחמות( תלונות של ורומים)מסורת יוונים מחברים 5.

עמ׳ ״נובלה״, גרינפלד, 168 209.
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 בגלות והישיבה בגלות היושב הישראלי/יהודאי של ראות מנקודת בגלות עריכה שעברו
 שיש ההזדמנויות ואת הסכנות את מדגימים הם זאת עם כלא. בבית לישיבה משולה
נוכריה. בארץ לישיבה
 את מתארת א־ח )פרקים הראשונה חטיבות: שתי בין להבחין צריך דניאל בספר

 בבל מלכי בחצר ולרעיו (13 ה ;25 יהוד״)ב די גלותא בני מן ״גבר לדניאל שאירע מה
 חזונות שהיא )ז־ים והשנייה אליליים; ואפילו בבליים לשמות שונו ושמותיהם ופרם

 על מבוססות החטיבות שתי ,69ישראל. עם וגורל מלכויות חילופי על אפוקליפטיים
 סיפורים של צירוף והיא אחידה אינה הראשונה החטיבה יהודיות. פולקלור מסורות
 מלך ובחצר בבל מלך בחצר מתרחשים הסיפורים השנייה. לחטיבה והתאמתם שונים,

 בנו הוא ובלשאצר נבוכדנאצר, ולא נבונאיד הוא החלום את שחלם המלך ,70פרס.
 על מבוססים הראשונים הסיפורים מן שחלק הדעה הדעת על מתקבלת נבונאיד. של

 בפרק ,7,נבונאיד. ימי מסוף והן בבבל שנתחברו יהודיות ואפוקליפטיות אגדיות מסורות
 מוטיב אותו ישראל, אלוהי מול בבל אלוהי באלילות, המאבק של המוטיב מצוי ב

 למלכות דניאל(, בספר )״יהויקים״ יהויכין לגלות התייחסות יש השני. בישעיהו המצוי
 (.12-11 כה יר׳ ;2 )ט שנה שבעים בבל למלך עבדות בדבר ירמיה של ולנבואה כשדים

 אנטיוכוס וגזרות ההלניסטית התקופה מאורעות משתקפים )חזיונות( השנייה בחטיבה
לפסה״ג(. 167)

 מקטע משתקפת הנראה, ככל בגולה ומקורה דניאל שבספר לזו דומה עממית מסורת
המלך נוגע שם המסופר על־פי (.HQ 242)נבונאיד״ ״תפילת המכונה מקומראן ארמי

 )כמו דניאל לספר המאוחרות התוספות ועל יוונית( ארמית, )עברית, השונים הנוסחים על 169
 רניאל. התנך. עולם אנציקלרפריה אבישור)עורכים(, וי׳ רפפורט א׳ ראו והדרגון( בל שושנה,

 A.S. Van der Woude .32-28 ׳עמ גלות, אלברטץ, ;213-212 עמ׳ ,1988 גן ורמת ירושלים
1993 ed.), The Book o f Daniel in the Light o f New Findings, Leuven.) א פרק לפי 
 אחת ״שנת עד וחי (6 לו דה״ב והשוו לפסה״נ 606/605) ליהויקים שלש בשנת גלה דניאל
א למלך ש״)  J.J. Collins, The לכורש; שלוש בשנת חי עדיין דניאל 1 י לפי ואילו (,21 מר
2001 Book of Daniel, Vol. I [VTSup. 133/1], Leiden. חוברו א-ו פרקים קולינס לדעת 

 חוברו ז-יב ואילו המסופוטמית־בבלית התרבות השפעת בהם וניכרת ההלניסטית בתקופה
.171 הע׳ להלן, וראו החשמונאית בתקופה

.12-8 עמ׳ (,169 הע׳ ואבישור)לעיל, רפפורט ראו 170
 משיניסט, ;205-204 ׳עמ ״נובלה״, גרינפלד, ספרות. ושם 158-154 ׳עמ רת, סמית, 171

 שדניאל הסבורים יש .116 הע׳ חמישי, פרק לעיל, ספרות. ושם 254 עמ׳ ״אימפריאליזם״,
 לכך והדים אוגרית מספרות דנאל של הלגנדה על המבוססת אגדית דמות הוא מלכתחילה

 של שמו .45-43 ;28-26 עמ׳ גלות, אלברטץ, ראו ולאיוב. לנח בדומה ,3 כח ;20-19,13 יד ביח׳
 אנשי את שהגלה כמי ידוע שהיה (11 א ברוך בספר ב׳)גם נבוכדנאצר של בשמו הוחלף נבונאיד

 ארמית־מזרחית של הגיוון משום בבבל מקורו שהחיבור טוען ,41 ׳עמ בזחקדים, מורג, יהודה.
 אפרון, י׳ למשל ראו החשמונאית. לתקופה הספר חיבור את המאחרים יש החיבור. בלשון

 ׳עמ )תשל״ח, יט בזקרא בית החשמונאים״, תקופת לאור בבל בגלות רעיו ושלושת ״דניאל
504-466.
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 עבודת על המלך את הוכיח גלותא[״ בני מ]ן ״יהודי איש בתימא. ששהה בזמן בשחין
 ישראל, לאלוהי והכוונה עליא[״, ב״א]להא המלך שהכיר לאחר ודהבא". כספא ״אלהי

 אימצו והיהודים בבלי, מקורו בתימא נבונאיד מחלת על שהסיפור נראה נרפא. הוא
 הסיפור מן ללמוד אולי אפשר השקפתם. ועל־פי לצורכיהם אותו והתאימו זה סיפור

172נבוכדנאצר. בימי לבבל שהוגלו היהודים מצאצאי ערב למדבר עמו לקח שנבונאיד
 אף על ה׳ לדת נאמן ולהישאר בגולה לחיות שעיקרו תיאולוגי מסד יש אסתר במגילת
 המלוכה, בחצר מהלכים לו שהיו אלוהים, ירא הצדיק מרדכי הנוכרית. הסביבה של התנכלויות

 אין ישראל. אלוהי בעזרת עמו לבני והצלה רווח והביא האלילים עובד הרשע המן על גבר
 ממגילת 173מסוים. היסטורי לאירוע בוודאות אותו לקשור או החיבור זמן את לקבוע אפשרות

 הסיפור מן להסיק קשה ואפילו בבל או אשור בשלטון היהודים מצב על ללמוד אין אסתר
פרס. שלטון תחת גדולה סכנה ליהודים שנשקפה
 להזכיר הראוי מן 174השני, הבית בימי הוא חיבורם שזמן החיצוניים הספרים מכלל

 במגילות הארמית בלשון נמצאו ממנו וחלקים השבעים בתרגום )כלול טוביה ספר את
 175בגולה. היושב במיעוט שמקורן יצירות של אופייניים מוטיבים בו מצויים שכן קומראן(,

 שהוגלה (29 טו מל״ב )השוו תשבה היישוב מן נפתלי משבט טובי הוא הסיפור גיבור
 רמה במשרה אשור מלך בחצר שירת הוא ,76אשור. מלך שלמנאסר)החמישי( בימי לנינוה
מתקופת אפיזודה מתאר הספר לכאורה במדי. שישבו ישראלים עם במסחר חיל ועשה

 ד. פרק דניאל, לספר הזיקה על 87-85 בעט׳ ושם DJD XXII, pp. 83-93 ראו התעודה על 172
״תפילה״, גבריהו, ספרות; גם ושם 157-156 ׳עמ רת, סמית, ;113-87 עט׳ יהררי, וילס, גם ראו
 נבונאיד״ ״תפילת .44-34 עט׳ ״נבונאיד״, וילקי, ;232 עט׳ ״מגמה״, ויינפלד, ;23-12 עט'

בערב. היהודים של הימצאם לקדמות בלבד מסייעת ראייה לשמש עשויה
 נוכרי, או ומקורו)יהודי הסיפור של ההיסטורית למהימנות הנוגע בכל החוקרים בין מחלוקת 173

 נג מקרא בית רפפורט, א׳ ;207-206 ׳עמ ״נובלה״ גרינפלד, ראו מיתולוגי( או היסטורי
 גזירות לאחר לסיפור נוספה ישראל עם את להשמיד המזימה לדעתו .135-123 ׳עמ )תשס״ח(,
 לכת מרחיקת דעה על .C.M. Bechtel, Ester, Westminster 2002 אנזתר; ברלין, אנטיוכוס;

 .S. Dailey, Esther’s Revenge at Susa: From Sennacherib to Ahasuerus, Oxford 2007 ראו
 מרתך האלים היו המרכזיות והדמויות לשושן קשור שהיה אשורי סיפור המגילה ביסוד לדעתה
 חג של מקורו על ההלניסטית. או הפרסית התקופה מן יהודי עיבוד הוא המגילה תוכן ואשתר.
W.W. Hallo, BA 46 (1983), pp. 19-29 ראו הפורים

 וספר שושנה ספר על .272-253 ׳עמ ״גלות״, קניב, ראו החיצוניים הספרים של טיבם על סקירה 174
.40-37 ;32-28 ׳עמ גלרת, אלברטץ, ראו יהודית

 A.J. Levine, וכן C.A. Moore, Tobits [AB], Doubleday 1996 ראו טוביה ספר על 175
.Tobit: Teaching Jews How to Live in the Diaspora”, Bible Review 8/4 (1992), pp“

 תורגם כך ואחר בארמית תחילה חובר שהסיפור/נובלה להניח נוטים החוקרים .42-51, 64
J.A. Fitzmyer, Tobit ראו במדי. הגולים קהילת בעבור במקורו נכתב ואולי וליוונית לעברית

2003 Commentaries on Early Jewish Literature], Berlin.] חותכת ראיה אין זאת עם 
M. Bredin (ed.), Studies in the Book o 2006 חיבורו. למקום f Tobit, London.

.1 יז מל״א ;29 טו מל״ב בהשפעת כנראה - ״תשבה״ ג. פלאסר תגלת נכון, אל 176
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 מלמדת (4 יד נינוה, הבבלים)ונפילת לידי ירושלים נפילת הזכרת אבל האשורי השלטון
 בעיקר מקראיות, במסורות השתמש הסופר אשור. נפילת שלאחר בתקופה שמדובר
 )יד פרס בתקופת המקדש בניין מוזכר אשור. מלך ה שלמנאסר על יז במל״ב במסורת

 הופעת לפני הפרסית, התקופה מן חיבור שזהו סביר לכן היוונים. של אזכור ואין (5
 של המגמות מן אחת לפסה״ם. השלישית למאה אותו המאחרים הגדול)ויש אלכסנדר

 תערובת מנישואי נמנעו הרעה, מדרכם שבו שחטאו ישראל גולי שגם להראות היא הספר
 לגאולה ציפייה עם ישראל, לאלוהי ובלעדי מרכזי כמקדש ירושלים במקדש והכירו
 חיים הפרסית, בתקופה ואמונותיהם גולים של יומיום חיי משקף טוביה ספר שלמה.

 הושפע שהספר כך על עמדו החוקרים ,”והבבלית. האשורית התקופה מן ששורשיהם
 [,22 ]א טובי של משפחה וקרוב יהודי כחכם טוביה בספר אחיקר)הנזכר על הסיפור מן

ם, בתעודות גם מצוי וסיפורו A הוא י huqar = Aba-Enlil-dari, של במשרה ששימש 
 אלא טוביה ספר אין אחדים, לדעת 178אשור. מלכי ואסרחדון סנחריב בחצר וסופר יועץ

 לאומית משמעות עם גולה( ארמי הגוי)כנראה אחיקר על הסיפור של ״יודאיזציה״
179ובעתיד. בהווה בעבר, אשור( ישראל)בידי לגולי ובזיקה ודתית

 במקרא ההיסטוריות הנובלות בחקר שורבבה בראשית בספר יוסף סיפורי מחרוזת
 ״גלותי״. לסיפור אופייניים מוטיבים מופיעים יוסף על בסיפור ,80החיצוניים. ובספרים

 רבה כי בחכמתו אולם כלא, בבית הושם לעבד, ונמכר אבותיו מבית שנלקח ישראל איש
 נחות התחלתי מצב הוא האופייני הקו לאחיו. תשועה והביא המלוכה בחצר לגדולה הגיע

 אב־טיפוס זה בסיפור רואים עליונה. לדרגה עד מעלה כלפי האל בעזרת והתקדמות
 בית חצר״(. ״סיפורי גולה״)או: כ״סיפורי ומסווגים בגולה שחוברו אחרים לסיפורים

 ברור לא כך שאם 181בבל, בגלות מקורו שהחיבור הטענה קשה הגלות. את מסמל הסוהר
 מתואר אינו יוסף מצרים. הם והמנהגים הלשוניים והסממנים מצרי הוא הרקע מדוע
 והובא בארץ־ישראל חובר שהסיפור אפשר במצוות. המדקדק אלוהים וירא צדיק כאיש
 ואולי מסוימים, שינויים תוך בבבל ונערך הגולים על מיוחד באופן נתחבב החיבור לבבל.

182דניאל. ספר כמו בגולה, שחוברו פולקלוריסטיים לסיפורים אב־טיפוס שימש גם

.92 ׳עמ שבי, גרייבי, 177
 גרינפלד, :375-367 ׳עמ ג׳, בזק. .1א ראו שונות, ובשפות שונים בנוסחים ידוע אחיקר מעשה 178

 I. Gottsieper, TUAT :341 עמ׳ ״גולה״, מיטשל, ״אחיקר״; הנ״ל, :206-205 עמ׳ ״נובלה״,
320-347 .111/2,1991, pp. ,63 עט׳ ,1/1 כרך פח־סופגגרפיה, רדנר.

״טוביה״. באוקהאם, ״דיאספורה״; הומפרי, 179
 בדפורד, ״דיאספורה״; הומפרי, אסימילציה: וילדבסקי, :164-163 עמ׳ רת, סמית, ראו זו לסוגיה 180

 S. Niditch and R.D. Doran, “The Success Story of the Wise :164 ׳עמ "דיאספורה",
179-193 .Courtier: A formal Appraoch”, JBL 96 (1977), pp

.164-163 עט׳ רה, סטית, אצל וספרות (180 הע׳ שם)לעיל, בדפורד, 181
 מייצג יוסף שם. ולמציאות הגולה לאנשי מתאים הסיפור ואחרים אסימילציה, וילדבסקי, לדעת 182

ואחרים ליבראני ליוסף. אנטי־תיזה שהוא משה לעומת בגולה זרות השפעות הסופג היהודי את
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 האוכלוסייה את להזהיר האל ידי על לנינוה שנישלה נביא על סיפור הוא יונה ספר
 שעניינו המוטיב בגלל דרכם. להיטיב העיר תושבי את ולשכנע ובא הממשמש אסון מפני
 יונה שספר הסבורים חוקרים יש ולגלות, לגולים בזיקה מרכזי מוטיב תשובה, של כוחה

 לפני השני)לא הבית מתקופת בחיבור שמדובר מלמדת הספר לשון בבל. בגולת נתחבר
 יב )מל״ב ב ירבעם בימי שחי אמיתי בן ליונה לשייכו אין כן ועל לפסה״ט ד המאה

25.)183

סיכום
 לזכור אלא ההיסטורית״, ״האמת את לתעד באה לא המקראית ההיסטוריוגרפיה

 לקח ללמד תיאודיציה, הייחוד, תודעת את להעמיק ומסורות, העבר מן מאורעות
 יחסי רקע על ועריכתן מסורות באיסוף הקולקטיבית. האחריות רגש את ולהגביר
 עצמו על העם שקיבל ההתחייבויות של מחדש אישור מעין יש לעמו האל בין הגומלין
 הללו. המגמות לאור עובדו הזיכרון לשם שנבחרו האירועים לעתיד. תקוות וטיפוח

 מסורות נטמעו, שלא אלה בגולה, ״השארית״ בידי היו הגלות ובתקופת ההגליה בעת
 חיות עוצמה, שסיפקו ייחודית דתית באמונה המשולבות ויהודה ישראל על היסטוריות

 גולה סיפורי כולל הספרותית, הפעילות והדתית. הלאומית לזהות היסטורית ורציפות
 במילים ולתקוות. הגלות עם להתמודדות גלות, של לתחושה ביטוי היא פולקלוריסטיים,

 לעמים בניגוד בגלות, ישראל עם של הלאומי־הדתי לקיום המשך היה אם אחרות,
 ספרות של קיומה בזכות זה הרי והגליה, חורבן דהיינו דומה, גורל אותם שפקד אחרים

 הלאומית־הדתית התודעה את וצרבה שחידדה ספרותית פעילות ובזכות היסטוריוגרפית
 אלה ומיהודה, מישראל הגולים של הדתי־הלאומי הייחוד את והפגינה הגולים במחשבת
184אלו. במסורות להחזיק שהמשיכו

 חוגים בקרב חובר והוא המוקדם לכל לפסה״ג החמישית למאה יוסף על הסיפור את משייכים
.269-268 עמ׳ (,109 הע׳ ראשון, פרק ליבראני)לעיל, למצרים. מארץ־ישראל שהיגרו

183 G. Landes, in: W.H. Prescott et al. (eds.), Realia Dei: Essays in Archaeology and 
100-116 .Biblical Interpretation [E.F. Campbell Vol], Atlanta 1999, pp

 “Other folks in the region, also conquered by the :37 ׳עמ "קנון", ,OTUO ראו 184
Mesopotamian powers, apparently did not have strong enough traditions and stories 
to provide a remnant with identity sufficiently to survive. Cultural anthropologists 
have shown the importance of a community’s identity—giving stories to their 

”survival... especially the Torah. ללא היסטורי, זיכרון ללא קיבוצי, זיכרון ללא ״אומה 
 למחלה גורלה נחרץ - הכלל נחלת שהיא לשון וללא משותפת תרבותית־ספרותית תשתית

 במקרא ההיסטורית האמת על הפולמוס בתוך: זיכרון״, אבנים, ״מילים, זקוביץ, י׳ ולכיליוך,
 העיסוק של תכליתו הייתה ראשיתה ״מאז .66 עמ׳ ,2001 ירושלים מזר(, וע׳ לוין י״ל )עורכים

 מסוים, ציבור שבאמצעותו משותף, עבר של קיבוצי זיכרון ולקיים ליצור מעשית... ההיסטורי
 זאת חברתית למטרה מעבר המשכיותם. על ושומרים מתקיימים מדינה, או עם, קהילה,

להדרכתו ההווה, להבנת מרכזית חשיבות בעל שהינו ידע של כמקור ההיסטוריה נתפרשה
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ופולחן דת .4

אלהיך ה׳ בחר בך אלהיך לה׳ אתה קדוש עם ״כי
(6 ז האדמה״)דב׳ פני על אשר העמים מכל סגלה לעם לו להיות

ומלכד משמר ככוח הדת א.
 האדם של זהותו ולממלכה. לחברה דת בין הדוקה גומלין זיקת הייתה העתיק בעולם
 קבוצה לתאר אין מחזיק. הוא שבה האל( )דהיינו האמונה לפי רבה במידה נקבעת
 מערכת לה הייתה שלא או דתיים מנהגים קיימה שלא העתיקה בעת כלשהי אנושית

 ושל היחיד של והרוחניים, החומריים החיים, שטחי בכל נגעה הדת ודעות. אמונות של
 של הציבור חיי וניהול האל עבודת לצורך התכנסות במקומות גם צורך היה לכן הציבור.
 משלבת במקרא( המובא הנוסח כורש)על־פי הכרזת 185המשותפת. הדת בעלת הקבוצה

(.3 א עז׳ ;23 לו ויעל״)דה״ב עמו אלהיו ה׳ עמו, מכל בכם ״מי דת: עם ״עם״
 ודורות כורש הכרזת לפני הגולים של הדת חיי לחקר הראשי המקור הוא המקרא

 בענייני עוסקים לגולים כלשהי זיקה להם שיש החיצוניים המקורות כך. אחר אחדים
 הדת חיי על במישרין, לא וודאי ממש, של הארות בהם אין משפט. או כלכלה מנהל,

 המשיכו מהם ניכר שחלק העובדה את להוציא במסופוטמיה, והיהודאים הישראלים של
 בכל ראשוניים מקורות של בהיעדרם היהויסטי. התיאופורי הרכיב עם שמות לשאת
 גולי של הדת חקר נקשר ובבל אשור בעידן במסופוטמיה הגולים של הדת לחיי הנוגע

 הפרסית התקופה ובראשית הנאו־בבלית בתקופה בגולה הרוחנית היצירה לחקר בבל
 ימי במרוצת מתגלה שהיא כפי הייחודיים מאפייניה על היהדות של מקורותיה ולשאלת

 וטהרה, טומאה חוקי התורה, קריאת הכנסת, בבית תפילה מכן)כמו ולאחר השני הבית
ואיסורים(. היתרים

 מעידים אבות מסורת על־פי המצוות וקיום לסוגיה הספרותית היצירה הפנימי, הארגון
 זו הרי המלכות ובצו רשמי באופן לא אם דתם, על־פי לחיות האפשרות ניתנה שלגולים

 מנהגי את לקיים שהזכות הוא מקרה לא 186מהם. נמנעה או עליהם נאסרה לא לפחות
בתפוצה יהודיות קהילות בעיני ביותר חשובה לזכות נחשבה (patrioi nomoi 01)האבות

 המגמה את לציין יש כן .23 ׳עמ ,1992 תל־אביב ופוליטיקה, היסטוריה אריאלי, י׳ ולשינויו״,
התפוצה. ובספרות המקראית בהיסטוריוגרפיה הטבועה הדידקטית

 בסיבות השני הבית בימי בגולה הכנסת בתי ייסוד את מסבירה ,46 עמ׳ כנסת״, ״בית חכלילי ר׳ 185
אלו.

 ״מסורת לקיום רשמי ממלכתי לאישור הגולים נזקקו ובבל אשור שלטון בימי אם לדעת קשה 186
 קיום שהמשך להניח קשה גם קיומה. על אסרו לא שהשלטונות ברור הנתונים מכלל אך אבות״,
 בלחץ כביכול שמקורה כפייה הגולים, על השלטון בכפיית באה משה״, ״תורת אבות, מסורת
הגולים. בקרב ״קלריקלים״ חוגים
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 בייחוד כשמדובר דורות לדורי ביותר הטוב והמלכד המשמר החומר הם ופולחן דת שכן
 מיהודי משפחות 2,000 להעתיק ציווה ג אנטיוכום 187אתנית־לאומית. ובתודעה דתי

 אלו ליהודים ובלידיה. בפריגיה צבאיים יישובים של במתכונת אותן וליישב מסופוטמיה
 של צורכיהם כל ש״יסופקו ונאמר המיוחדים חוקיהם את לקיים הרשות במפורש ניתנה

 לפסה״נ 200 משנת היא האמורה התעודה 188(.153-149 יב, >קדמ׳ בקודש״ המשמשים
 בידי למסופוטמיה מארץ־ישראל יהודים הגליית על ממש של ידיעות שאין מאחר בערך.

 בצאצאיהם מדובר הנ״ל שבמקרה ברור הרי 189הגדול, אלכסנדר יורשי בידי או הפרסים
 במסורת להחזיק המשיכו ואשר הבבלים או האשורים שהגלו ויהודה ישראל גולי של

190אבותיהם. ובדת
 שומרון)״עשרת מממלכת הגולים של בגורלם עלה מה לדעת קשה עדויות בהעדר

 -34 יז במל״ב האמור על השאר בין נסמכת זו מסקנה נטמעו. שרובם נראה השבטים״(.
 אל לגולים מכוונים 41,33-24 הפסוקים ואילו שומרון, מערי ישראל גולי אל המכוון 40

 היושבים לגולים הצפויה והדתית האתנית ההתבוללות סכנת על עמדנו כבר 191שומרון.
 להניח יש זאת, עם (.13 טז ;19 ה יר׳ למשל מפותחת)ראו תרבות בעלת אוכלוסייה בקרב
שטופחה כפי בדיוק לא ה׳)אמנם בדת להחזיק המשיכו ח במאה אשור מגולי שחלק

 ררערת, בתורותיה״)אמונות אם כי אומה איננה ״אומתנו באמרו גאון סעדיה רב זאת הגדיר ויפה 187
 ״לחיות הזכות על משה. תורת לספר מתכוון והוא תשכ״ם, ירושלים ,115 עמ׳ ז, פרק ג, מאמר
 מרכו גפני, י׳ בתוך: באלכסנדריה״, היהודית ״הפוליטאומה כשר, א׳ ראו אבות״ חוקי על־פי

משפחה, ון־דר־טורן, ראו ומלכד משמר ככוח הדת על .69-68 ׳עמ תשס״ד, ירושלים ותפוצה,
 יכולה שהדת מציין סמית .716 עמ׳ ״פוליטיקה״, הנ״ל, :35-34 ׳עמ והרת, סמית, ;147-142 עמ׳

 בתחום ״רפורמות״ (1)תנאים: כמה ימולאו כן אם אלא היעלמות כדי עד התאבנות לידי להביא
 מנהיגות ידי על שתיעשה התאמה והסביבה, הזמן לתנאי ומשפטים חוקים התאמת לצורך הדת

מבוקרת; סלקציה תוך תרבותיים יסודות ואימוץ התרבותית הבדידות מן יציאה (2)מוסמכת;
 זה לכל (4)מצומצמת; לקבוצה מוגבלים ולא הכלל נחלת להיות צריכים הללו השינויים (3)

 יט שמ׳ קדוש״, ״עם נבחר״, ״עם ישראל של האתני)במקרה בייחוד הכרה להתלוות צריכה
במיתוס. גובלות שבחלקן מסורות, בעזרת ומופץ נלמד זה וייחוד (,13-6 ז דב׳ ;6-5

 יקבעו העם בני ״וכל נאמר 142 בסעיף .146-138 יב, קדמ׳ ראו ג אנטיוכוס של הזכויות כתב על 188
שליט(. א׳ של אבותיהם״)תרגום חוקי לפי משטרם את

 עמנו מבני ״רבים ולפיה הקטאיוס בשם ידיעה מתתיהו בן יוסף מביא אפיון נגד בחיבור אמנם 189
 יסודה זו שידיעה החוקרים פירשו כבר אבל הפרסים״, ע״י בבלה ברבבותיהם לכן קודם הוגלו

 הקטאיוס על וחזקה והבבלים, האשורים בידי בוצעו רבבות של ההגליות הקטאיוס. של בטעות
 גם המתייחס ,195-194 ׳עמ א, כרך אפיון, בגר כשר, א׳ כך על ראו במקרא. בקיא היה שלא

 כשר הכספי. הים שליד להירקניה אוכוס ג ארתקסרקסס בידי יהודים של הגליה על לידיעה
 התקופה בשלהי היסטורי... למאורע עמום ״הד הפרסים בידי ההגליה על בידיעה לראות נוטה

למסופוטמיה. רבים יהודים הגלו שהפרסים ממש של ידיעה אין מקום מכל הפרסית״.
 טוענים הקטנה אסיה במערב בלידיה אשר (20 שבעובדיה ״ספרד״ אולי בסרדיס)היא היהודים 190

 לפי חייהם את מנהלים והם קדומים, מימים כבר אבותיהם חוקי לפי וחיים כנסת בית להם שיש
(.235 יד, >קדמ׳ אבותיהם חוקי

״גלות״. כוגן, 191
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 וכוללים בחזונותיהם הנביאים פונים ואליהם ביהודה( ויאשיהו חזקיהו בימי וגובשה
ד כמו לעתיד, הנחמה בנבואות אותם  ההגליה שיטת לנוכח 192ועוד. ל־לא ;18-12 ג י

 הגלו שממנה בבל בארץ יושבו אשור מגולי שחלק מאוד סביר האשורית הדו־סטרית
 נינוה על הכשרים שהביאו וההרס החורבן גם תושבים. של מאוד גדול מספר האשורים
 גולים שהיו הנמנע מן זה אין לכן דרומה. מאשור אוכלוסייה של להגירה גרמו ובנותיה
 ולגליל( לשומרון גם ליהודה)ואולי שחזרו ומהם מיהודה אחיהם עם יחד בבבל מישראל

כורש. הכרזת עם
 שכבר מאחר כעם ישראל של העצמית הזהות בתודעת מרכזי גורם מהוה הדתי היסוד

 לעם השבטים ושל האב בתי של האיחוד הושתת המקרא, מסורת על־פי כך מלכתחילה,
 ובא במקרא השני כחוט עובר זה רעיון האל. עם האומה אבי בברית - דתי בסיס על

 9 כז ברב׳ במדבר. והמשפטים החוקים ולמתן מצרים ליציאת בזיקה רבות פעמים לביטוי

 שהאל עם אלא עם, סתם לא (.7 ו ׳שמ גם אלהיך)ראו לה׳ לעם נהיתה הזה ״היום נאמר:
 ,2 יד ;6 ז דב׳ ;2 יט וי׳ גם וראו 6 יט >שמ׳ קדוש״ וגוי כהנים ״ממלכת לו להיות בו בחר

 שמ׳ ראו תבואתה״)וכן ראשית לה׳ ישראל ״קדש 3 ב ביר׳ שנאמר וכפי (,9 כח ;19 כו ;21
 ביש׳ שנאמר וכפי אחרים לעמים ביחס לכוהנים משול ישראל עם 193(.9-8 לב דב׳ ;22 ד

 ישראל גאל ה׳ אמר ״כה בקדושה: גאולה כורך ישעיהו תקראו״. ה׳ כהני ״ואתם ;6 סא
 (.24-23 כ, ;3 יה הלא־קדושה)וי׳ הסביבה מן בהיבדלות קשורה קדושה (.7 קדושו״)מט

 המקור לבין יחזקאל בין הזיקה שכן בגולה, שחי יחזקאל בנבואות מצויה הקדושה תודעת
 כאשר גם ,94ובולטת. ברורה יז-כו(, הקדושה״)וי׳ ״ספר המכונה החלק זה ובכלל הכוהני,

 התרחקות - ״קדושים״ להיות עליהם יום־יומי במגע עמם ובאים הגויים בקרב חיים הם
 יט סגולה״)שמ׳ ״עם (,12 א ה׳״)שמ״ב ״עם של תודעה הגויים. וממנהגי אלילי מפולחן

 ומועדים חגים ומצוות, חוקים של מערכת על מבוססת הייתה (6 ז קדוש״)דב׳ ״עם (,5
 (.2-1 ט עז׳ ;5-1 ז הגויים)דב׳ עם להתחתן ואיסור (21 יד וטהרה)דב׳ טומאה (,9-1 כג )ויק׳

 ברוח ,95(,29 כא >במ׳ כמוש״ ״עם כמו נכר, עמי לבין ה׳״ ״עם בין להבדיל כדי זאת כל
העמים״. מן אתכם הבדלתי אשר אלהיכם ה׳ ״אני :24 כ בוי׳ הנאמרים הדברים

 שאת ביתר לדבוק הנטייה גברה בגולה ההתבוללות סכנת ועל המשבר על בתגובה
בתחום ונחמיה עזרא פעולות ישראל. דת של הייחודיים ובמאפיינים אבות״ ב״מסורת

עשירי. פרק ולהלן, 485-484 ׳עמ הייחוד״, ״אמונת קויפמן, 192
 J. Kugel, “The Holiness of Israel ;85-63 עמ׳ סיעים, מולן, ראו העם קדושת של המושג על 193

and the Land in Second Temple Times” in: M.V. Fox et al. (eds.), Text, Temples, and 
26-32 .Traditions [M. Haran Vol.], Winona Lake 1996, pp

.148,141 הע׳ לעיל :8 הע׳ ,85 ׳עמ גלות, אקרויד, 194
 ואילו (,4 יא ;23 ז )יד והמשפטים החוקים שמירת את מדגיש ירמיהו ה׳״ ״עם של בהקשר 195

 וסייגים)״גבולות״( הקהילה של הייחוד שמירת על והטומאה. הטהרה את מדגיש הכוהן יחזקאל
סייגים. ברת, ראו זרות השפעות מפני הגנה המשמשים
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 הגולה אנשי בקרב שאחזה היתרה ול״חרדות״ לדבקות ביטוי היא וההיבדלות הפולחן
 דתי. בסיס על אפוא נשענו לגאולה והתקוות להישרדות השאיפה 196(.3 י ;4 ט דווקא)עז׳

 של האמונות מן שונה שהייתה ומועדיה, חגיה ומשפטיה, חוקיה על הישראלית, האמונה
 אלילים עבודת נגד ולהטפות לנבואות הרקע זה 197הייחוד. תודעת את העצימה העמים,

 לתופעה ביטוי הן שהוזכרו והקיצוניות הדבקות 198הנוכרית. לסביבה והיחס להלן( )ראו
 שנאה מתוך לא זאת כל המולדת. מארץ מנותקת שהיא בחברה הדת ערך עליית של

 אתה קדוש עם ״כי - והזהות הייחוד קדושת על לשמור אמצעי רק אלא העמים כלפי
 הגולה״, ״בני קודש״, ״אנחנו״)״זרע של התודעה התחזקות 199(.6 ז אלהיך״)דב׳ לה׳

 מגולת מורשת היא ונחמיה עזרא בימי הארצות״( ״הם״)״עמי לעומת הגולה״(, ״קהל
(.2 ט בבל)נחמ׳
 עדויות אין לגיור. פעלו לא ויהודה ישראל מקרב שהגולים לכך קשורה הייחוד תודעת

 של יזומה למיסיונריות ציון שיבת ובתקופת והנאו־בבלית הנאו־אשורית התקופה מן
 אבל בה׳, יכירו שהעמים לבוא, לעתיד חזונות אמנם יש אלילים. עובדי לייהד הגולים

200גיור. על ידיעות אין היומיום חיי של במציאות
 לציון העלייה שעם בכך ביטוי לידי באה הגולים בחיי לדת שנודעה היתרה החשיבות

 עבודת חידוש המקדש, להקמת הכנות שעיקרם הדתיים החיים בחידוש העולים התרכזו
 לקיים אלא באה לא העלייה כאילו וכר, השבת החגים, קיום התורה, קריאת הקורבנות,

 שאיפות של לאור להוצאה והולכת גוברת וצפייה בגלות כמוסים שהיו דתיים מאוויים
הראשונה. בהזדמנות אלו

 “A minority only survives by fanatical :118 עמ׳ ״אתני״, כוסה, של הקביעה ראו 196
”conviction and rigorous practice. התפיסה הובעה הביניים בימי הגלות על בהגות גם 

 כשהעם הזמן מן יותר באמונה שאת ביתר ולהחזיק התורה מצוות על לשמור צורך יש שבגלות
בתוך: הט״ד, במאה היהודית בהגות וארץ־ישראל ״גלות רוזנברג, ש׳ ראו בארץ־ישראל. יושב

שראל רביצקי, וא׳ חלמיש מ׳  .167 עמ׳ תשנ״א, ירושלים הביניים, בימיי היהודית בהגות ארךי
 או בגולה הדומם״( הרוב)״הרוב דעת את משקפים ונחמיה עזרא אם השאלה שנשאלת כמובן

 היהודית המסורת של ההתפתחות .25-24 עמ׳ ונחמיה״, ״עזרא ביקרמן, ראו בלבד. מיעוט דעת
 דעת ייצגו לא ונחמיה שעזרא מלמדת יותר מאוחר שמתגלית כפי בגולה הרוחנית היצירה ושל

מיעוט.
 (1)היהודים: של המיוחדת הזהות את המסמלים בסיסיים רכיבים נזכרים 11-1 ו, ב במקבים 197

 אמונה (5)מילה: (4)מועדים: (3)שבת: (2)פולחן: חוקי עם לה׳ מקדש שהוא בירושלים המקדש
למשה. החוקים את שנתן ישראל אלוהי שהוא בה׳

הדתי. במישור ״הריב״ על 95-91 עמ׳ ד, תא״י, קויפמן, ראו 198
 הדברים ברוח כנען עממי לשבעת רק או העמים לכל מכוון 7-1 ז דב׳ אם מחלוקת קיימת אכן 199

 S. J. D. Cohen, “From the Bible to Talmud: The אצל דיון ראו .17-11 לד בשמ׳
36 ,25 .Prohibition of Intermarriage”, Hebrew Annual Review 7 (1983), pp

 23 סו :8-1 נו ביש׳ אין לדעתו .610,595 עמ׳ ג, המקראית האסופה הרן, ״דיכוטומיה״; מנטל, 200
 יבואו מהגויים לאופק״. מחוץ כאן הוא דתי ״גיור נוסד״: לא עוד דתי ״גיור שכן דתי, גיור

.110 הע׳ ,64 עמ׳ לעיל, גם וראו דתי. גיור בגלל ולא כבודו גודל משום ה׳ לפני להשתחוות
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 (,sect) כת כגולים לראות אין הגולה הקהילה בחיי מרכזי גורם הייתה שהדת אף
 בארץ היסטורי עבר לו שיש בעם מדובר בדלנית. דתית עדה או בלבד דתית קהילה

 כוללת היא אלא לא, ותו מצוות עול בקבלת מצטמצמת אינה האל עם הברית מולדתו.
ם. )בר׳ למולדת לארץ, הבטחה גם  אינן הגולים אל השני וישעיהו יחזקאל נבואות י

 הממלכה ולשיקום למולדת לשיבה בהמתנה הנמצא עם אל אלא דתית כת אל מופנות
בירושלים. במקדש הקודש עבודת את ולקיים הכשרים בידי שחרבה
 בכל המצוי השמים״ ״אלוהי של דת יותר להיות הדת נטתה בבל בגלות מקדש באין

 מתחת ואתר אתר בכל לעבדו אפשר וכי בתוכו, לשכון לאל מקדש מחייב ושאינו מקום
 -27 ח מל״א ;47*46 לב ;26 לא ;15-12 כו משה״)דב׳ ״תורת ובלימוד בתפילה לשמים

 בתוך ״ואני שם: נאמר הגולים. בקרב שוכן שהאל התפיסה בולטת יחזקאל בספר 201(.53
 ירושלים את עזב האל (.1 אלהים״)א מראות ואראה השמים נפתחו כבר נהר על הגולה
202לירושלים. חוזר האל מח< מג; כך)פרקים ואחר ח־יא(, הגולים)פרקים בקרב ושוכן

בבל בגלות וגילוייה הישראלית המונותיאיסטית האמונה ב.
 וארץ שמים בורא הגוף, דמות ולא גוף לו אין ויחיד, אחד אל הוא יהוה לפיה האמונה
 פב הארץ)תה׳ כל שופט ועוד(, ;7 כד בר׳ השמים״ ו״אלהי 5 נד יש׳ הארץ״ כל )״אלהי

 ;11-10 מג יש׳ ;15 יט מל״ב ;22 ז שמ״ב ;35 ד )דב׳ והכלל הפרט גורלות את קובע (,8
 אחד חזון איש של ״הברקה״ אינה (,6 ט נחמ׳ ;10 פו תה׳ ;20-19 טז יר׳ ועוד; 8-6 מד

 זמן את לדעת קשה חדשה. דת לקבל אחת בבת עמו את שסחף ומוגדר, מסוים בזמן
 שנויה זו וסוגיה בהתפתחותה, ושלבים הישראלית המונותיאיסטית האמונה של לידתה

זולתו״ ואין לבדו ״ה׳ של שהרעיון הגישה נראית ואולם 203הזה. היום עד במחלוקת

 ״היסטוריוגרפיה״, נאמן, גלותית״; יהודית ״דת זאת המכנה ,22 ׳עמ סב)תשנ״ז(, ציון שוורץ, ד׳ 201
 האל של שהשם מקום רק אלא ה׳ של הארצי מושבו מקום אינו שהמקדש המדגיש ,466 ׳עמ

 במסגרת ויאשיהו חזקיהו בימי הועמקה זו מופשטת תפיסה לדעתו, בו. שוכן מופשטת( )ישות
ועוד(. מצבות הנחושת, )נחש מוחשיים מיסודות הפולחן לטיהור הרפורמות

מזרח. מכיוון בא האל 5-2 מג בפרק ואילו מזרח לכיוון מירושלים יוצא האל 23 יא ביח׳ 202
 ומקורה, בישראל המונותיאיסטית האמונה של ראשיתה על ״מונותיאיזם״, של ההגדרות על 203

 ראו המסופוטמית לתרבות ובהקשר )השני( ישעיהו הדגשת עם בהתפתחותה שלבים על
 B.N. Porter (ed.), One ספרות: ושם ״פולמוס״ הנ״ל, ;154-151 ׳עמ נזרבותאיומ, סמית,

God or Many? Concept o f Divinity in Ancient World, [Transactions o f the Casco 
322-336 .Bay Assyriological Institute, Vol/ l] 2000, pp. עמ׳ במשפט מסכמת פורטר< 

323:) monotheism is a very complex term. It has been applied to a variety of...“ 
different religious practices and systems, some of which involve the existence of 
a single divine being and no others, some of which have many other beings that 
might be included in the category ‘divine’”. Z. Zevit, The Religions o f Ancient

2001 Israel: A Synthesis o f Parallectic Approaches, London and New York. גם ראו 
D.V. Edelman (ed.), The Triumph ofElohim: From Yahwisms to בתוך: מאמרים אסופת
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 ויריבות מתיחויות תוך החורבן לפני כבר וביהודה בישראל לנסר החל הייחוד( )אמונת
שלדעתם אחרים, אלוהים לעבודת שהתנגדו חוגים נמצאו ההוא בזמן שונים. פלגים בין

1995 Judaisms, Kämpen המייצגים מחברים משתתפים זה בקובץ הרבים(. לצורת לב )שימו 
 יהודה בפחוות מאוחרת התפתחות בישראל במונותיאיזם הרואה האסכולה את רבה במידה

ההלניסטית־החשמונאית. התקופה מן שהיא סבורים ומקצתם הפרסית, לתקופה קדמה שלא
M. Oeming and K. Schmid (eds.) Der eine Gott und die Götter: Polytheismus und 

2003 Monotheismus im antiken Israel, Zürich. הפולחן ייחוד אם השאלה נשאלת כן 
 במרוצת סלל הפולחן שריכוז או בישראל המונותיאיסטית האמונה לראשית קשור יאשיהו בימי
 למונותאיזם הפולחן ריכוז בין הזיקה על אחרים. אלוהים של מוחלטת לשלילה הדרך את הזמן
 קנוהל, י׳ יהריום; אלברטץ־בקינג, אחרים; אלים גנוס, אצל ספרות ראו .5-1 יב דב׳ למשל ראו

 F.E. Greenspahn,אחרים״; ״אלוהים הופמן היהדות; של ראשיתה בעיית על ושם פבים, ריברי
;480-494 .V T 54 (2004), pp. ,היחוד״ ״אמונת לוין(411-427 .Iraq 67 [2005], pp.) 

 henotheistic הייתה הישראלית האמונה לפסה״נ ח המאה עד מצרים יציאת מתקופת לדעתו
Yahawism ימי ביהודה שלטת כדת מונותיאיסטית דת אל המעבר החל ז, במאה ואילו( 

 אשור שולטת שבו הקדום במזרח המדיני ההווי והגלות. החורבן לפני כבר דהיינו יאשיהו(,
 מושל הוא ישראל שאלוהי האמונה את והצמיחה ביהודה הדתית החשיבה על השפיעה בכיפה

 מדינית למציאות פנים־ישראלית תגובה ״זו ;141 בעמ׳ ושם אשור. ולא הגויים כל על יחיד
 המאוחרת״. האשורית בתקופה כולו האזור על שריחפו העולמיים ולמאורעות חדשה

 ואילו יהוה( בשם באל ״יהויזם״)אמונה הגלות מלפני ישראל אמונת את לכנות מקובל במחקר
״המשכיות״, בקינג, למשל ראו מונותיאיסטית. דת שהיא ״יהדות״ הגלות לאחר ישראל לדת
 מ״יהויזם״ המעבר אם בשאלה היא החוקרים בין המחלוקת ;19-18 הע׳ שם, והספרות 6-5 ׳עמ

ליהדות, ה״יהויזם״ בין השונה ומה המשותף מה אחריה, או הגלות בתקופת חל ל״יהדות״
 צריך או השני ישעיהו בנבואות מוגדרת שהיא כפי מונותיאיסטית דת היא ה״יהויזם״ האם

 י־ה־ו־ה ששמו לאל עבודה כלומר הנותיאיזש, סינקרטיזם, )או פגאני״ ״יהויזם על לדבר
 או אל־כום(, וחר׳ עג׳רוד מכונתילת בכתובות יהוה לצד הנזכרת אשרה )כמו אחרים ולאלים

 היהדות לעומת )מונולטריזש, אחרים עמים אלי של באלוהות ואי־כפירה אחד לאל פולחן
 בין המבחינים יש הגלות. בתקופת המוקדם, לכל וראשיתה, מונותיאיסטי״ ״יהויזם שהיא
 exclusive” לבין (henotheism )או “inclusive monotheism” של שונות)״מודלים״( צורות

monotheism“, בין biblical Yahwism לבין mono-Yahwism בין וכן Juda-ism לבין 
Judaism האם וליהדות)כמו ל״יהויזם״ שונות צורות יש האם דתית־היסטורית. ראות מנקודת 

״יהויזם״, מור, ראו השונות הדעות ועל זו סוגיה על יהדות(. של צורה היא השומרונים דת
 בין מבחין פקאלה לפסה״נ. השני באלף Yhw(h) השם של הראשונות ההזכרות על גם ושם

tolerant monolatry הגויים, אלי את לשלול מבלי )יהוה( אחד לאומי באל אמונה דהיינו
 זו ואמונה (,24-23 יא שופ׳ ;5 ד מיכה ;8 לב ;19 ד דב׳ ;11 טו ׳שמ )ראו אותם עבדו לא אבל

 שהתפתחה אחרים אלים כלפי אי־הסובלנות .intolerant monolatry לבין הגלות לפני רווחה
 אלי לשלילת שהטיף הוא ישעיהו)השני( הגלות. משבר בעקבות הגלות בתקופת בבל בגלות
 ישראל בני עם להימנות אחרים לעמים לאפשר לא כדי וזאת (4 נא ;6 מט ;23-20 )מה הגויים

 ביטוי לידי הבאה (“nomistic theology”)זו תיאולוגיה ישראל. אלוהי את גם יעבדו אכן אם
 התוספות לדעתו השני. הבית בימי לנורמה הפכה דברים ספר של ובמשפטים בחוקים מובהק

 והן בבבל הגולים ומידי הגלות מתקופת הן הבמות( השמדת על הצווים ״הנומיסטיות״)כמו
 J. Pakkala, Intolerant Monolatry in ראו הדויטרונומיסטית. ההיסטוריה בתוך מאוחר רובד

1999 the Deuteronomistic History, Göttingen, 239 בעמ׳ ושם It seems probable that“
”the nomist lived in the exile. 210 ,205 הע' להלן, גם וראו.
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 אפשר מונותיאיסטית הגות של ניצנים אדם. ידי מעשה ושיקוצים, גילולים אלא אינם
 של ברורים קווים מצויים והושע מיכה עמום, בנבואות הקלאסיים. הנביאים אצל למצוא
 ;6-5 י ;8,4 ז ישעיהו)ב; אצל וכך (7 ט עמ׳ ;7 א מי׳ ;20-18 ב מונותיאיסטית)הו׳ אמונה

ד ;9 ג צפ׳ ;6 א חב׳ גם ראו ;8-1 כז ;20-19 טז ;22 יד ;11 וירמיהו)י (19 לז פו תה׳ ;9 יד ז
 אחרים" ״אלוהים הדויטרונומיסטית. בספרות בולטת המונותיאיסטית האמונה 204(.10

 ;28 ד ואבן)דב׳ עץ אלא אלוהים אינם אשר אלוהים הוראתו הדויטרונומיסטית בספרות
 רבים שלדעת הדויטרונומיסטי ברובד מושרש המונותיאיסטי הרעיון 205(.36 כח ;1 יב

 ב שמ״א ;39 לב ;9 יד זכ׳ וראו 4 ו ;39,35 ד דב׳ למשל יאשיהו)ראו בימי נערך רובו
 ישראל שבטי על פוקד יהושע (.19,15 יט מל״ב יח; ;60 ח מל״א ;32 כב ;22 ז שמ״ב ;2

 אחרים״ מעבודת"אלוהים אזהרה (.23 בקרבכם״)כד אשר הנכר אלהי את הסירו ״ועתה
 ;16 כג יהו׳ ;4 ז ;26-25 ד הדויטרונומיסטית)דב׳ בספרות בולט יסוד הוא לאבדון שתביא
 סיבתן, השופטים בתקופת ישראל שבטי את שפקדו המצוקות 206(.60 ח מל״א ;22 ז שמ״ב
 בגלל התפלגה ושלמה דוד ממלכת והעשתרות. הבעלים בעבודת הדויטרונומיסט, לדעת
 יא עמנים״)מל״א שקץ מלכם ואחרי צדנים אלהי עשתרת ״אחרי וההליכה הבמות חטא
 בכך מתבטאת האלילים עבודת לחטא הנוגע בכל הדויטרונומיסט של הרגישות (.33,5

 כא(. )מל״א והאשרה הבעל עבודת בגלל עמרי בית על שבאה ברעה מואשם שאחאב
כמנהגי ונהגו הגילולים את עבדו כי על לגולה הלכו ותושביה חרבה ישראל ממלכת

 האלילים שבעבודת ההבל את המתארים בירמיה הכתובים ,294-292 עמ׳ ירנזיה, הופמן, לדעת 204
 הפרשה ״שברקע נראה ולכן מ-מט, ביש׳ לכתובים הדמיון לאור ירמיהו משל אינם י( פרק )כמו

 מבחן בפני אותם העמיד החדשה התרבות עם המהמם שהמפגש בבבל, ישראל גולי עומדים
בגולה. המונותיאיזם התחזקות בכיוון הייתה ההכרעה הרי נכונה זו דעה אם קשה״.

 שבביטוי נוספים, חוקרים כדעת סבור, אחרים״, ״אלוהים הופמן, .135 ׳עמ נביאים, קוך, 205
 הישראלי המונותיאיזם על ה׳. לצד אחרים אלים של קיומם הכחשת אין אחרים״ ״אלוהים
 .112-84 עמ׳ אתר, אלוהים לאנג, בתוך: H. Vorländer ראו הגלות מציאות על כתגובה

 לפני בישראל שרווחה המונותיאיסטית האמונה על 243-242 עמ׳ ״אימפריאליזם״ משיניסט,
 הישראלי שהמונותיאיזם סבור החיים״, ״עץ פרפולה, ולספרות. לכתובים הפניה ושם הגלות

 כולל אשור האל ולפיה האשורית והדת האשורית האימפריאלית העוצמה מתופעת מושפע
 ותמונה פסל עשיית על בתורה שאיסור סבורה אורנן ט׳ האלוהיות. הישויות כלל את בחובו

 פסלי של ממצא העדר על ומסתמכת בבבל יהודה בגולי מקורו (8 ה )דב׳ ישראל אלוהי של
 האלף של הראשונה במחצית למקדשים מחוץ בבבל )אנתרופומורפי( אדם דמוי ראשיים אלים

 T. Oman, The בלבד. בסמלים המונומנטלית באמנות מיוצגים היו והם לפסה״נ, הראשון
Triumph o f the Symbol: Pictorial Representations o f Deities in Mesopotamia and the 

181-182 .Biblical Image Ban, Fribourg-Göttingen 2005, pp. 20-9 מד יש׳ ראו אולם:
 בדבר הדעה על J.S. Burnett, RBL 4/2006 של מתודולוגית ראות מנקודת והביקורת 2-1 מו

 S.J. Sherwin, “Old ראו: זו דעה ושלילת הישראלי המונותיאיזם על זורואסטרית השפעה
Testament Monotheism and Zoroasrian Influence, in: R.P. Gordon (ed.), The God 

113-124 .o f Israel, Cambridge 2007, pp
.217 הע׳ להלן, ראו .204 עמ׳ ״מוטיב״, רוזל, ;392-390 עמ׳ ישראל, רת אלברטץ, 206
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 מנשה״)מל״ב ״חטאות בגלל חרבה יהודה ממלכת (.23-9 יז הגויים)מל״ב של הפולחן
 ובבל. אשור מלכי באמצעות מבוצע ה׳ מאת העונש כא. פרק במל״ב המפורטות (3 כד

 (,32 כב לדוד)שמ״ב המיוחסת השירה״ ב״דברי מעוגנת מובהקת מונותיאיסטית תפיסה
 הדרישה (.19-18 יט חזקיהו)מל״ב ובתפילת (60 ח )מל״א לשלמה המיוחסת בתפילה

 שמם את לאבד אלא אחרים, אלוהים לעבוד לא בצו קשורה דברים בספר הפולחן לריכוז
 יכול הגויים אלוהי פולחן את ולהשמיד לאבד הצו (.11-1 יב )דב׳ פולחנם את ולהשמיד

קיומם. בשלילת שמדובר מסייעת ראיה לשמש
 ״מלכת אשרה, אל, )כמו אחרים אלוהים ביהודה וגם בישראל גם עבדו הגלות לפני

ד כא; מל״ב ;21 יח מל״א למשל ראשי)ראו כאל הלאומי האל לצד בעל(, השמים״,  ;18 מד י
 ולהשליט לבסס מגמתם יאשיהו ושל חזקיהו של הדתיים שהתיקונים אפשר (.5 א צד ;7 א מי׳
 יהודה ממלכת של האחרונות השנים מן הנבואות אולם 207המונותיאיסטית, האמונה את

 אלילים בעבודת שהמשיכו כוהנים, זה ובכלל בעם, חוגים שהיו מלמדות הגלות ומתקופת
 ואלות אלים של פסלונים (.5 א צפ׳ כב; ח; יח׳ ;19-17 מד ;13 יט ;13 יא ;27 ב יר׳ )למשל
 מהתקופה כאלה נמצאו ולא לחורבן, שקדמה התקופה מן יהודה בארץ רב במספר נמצאו

 שלטה טרם אחרים אלים של קיומם השוללת טהורה מונותיאיסטית שאמונה מכאן הפרסית.
סכנת למרות בבל בגלות היטב נקלטה הייחוד אמונת 208לחורבן. שקדמה בתקופה ביהודה

 יאשיהו, ושל חזקיהו של הרפורמות בעקבות שורשים היכה ביהודה המונותיאיזם הרצוג לדעת 207
 חורבן לאחר יהודה ממלכת ימי שלהי של חידוש אלא אינו ממלכתית כדת ״המונותיאיזם וכי

 י״ל בתוך: ארץ־ישראל״, של בארכיאולוגיה המדעית ״המהפכה הרצוג, ז׳ ישראל״. ממלכת
.61 עמ׳ תשס״א, ירושלים במקרא, ההיסטורית האמת על הפולמוס )עורכים(, מזר וא׳ לוין
 I. Finkeistein and A. Silberman,ראו חזקיהו בימי בירושלים הפולחן לריכוז המניעים על

259-285 .JSOT30I3 (2006), pp. ישראלים של מאוד גדולה הגירה/בריחה הייתה לדעתם 
האשורי. הכיבוש בעקבות יהודה ממלכת שטחי אל

 לצד הגלות מלפני מונותיאיזם של ניצנים מוצאים (203 הע׳ והופמן)לעיל, ״מלוכה״ קנופרס, 208
 יהודה של האחרונות השנים מן נביאים על 82-81 עמ׳ ירמיה, הופמן, אחרים. אלוהים עבודת

 ״בערי אחרים לאלים פולחן על וסינקרטיזם. אלילים עבודת על שהתריעו הגלות ובתקופת
 L.S. Fried, “The ראו יאשיהו ושל חזקיהו של הרפורמות לאחר ירושלים״ ובחוצות יהודה

High Places (Bämöt), and the Reforms of Hezekiah and Josiah: An Archaeological 
437-465 .Investigation”, JAOS 122 (2002), pp. מחר׳ הכתובות את מזכירים זה לענין 

 והמכתב, הכתב אחיטוב, ש׳ ראו אלו כתובות על ליי. בית חר׳ עג׳רוד, כונתילת אל־כום,
 שם התיישבו שאולי בפריפריה מקומות אלו ואולם ספרות. ושם 245-232 עמ׳ תשס״ה, ירושלים

 תיאופורי. כרכיב ״אשרה״ הישראלי־יהודאי באונומסטיקון אין וכן לא־ישראלים/יהודאים גם
 שהתיישבו בחבלים פסלונים נמצאו הפרסית שבתקופה מציין שטרן .255-252 עמ׳ ״דת״, שטרן,

 שהתיישבו בשטחים כאלה נמצאו ולא אדומיאה( החוף, ערי )גליל, ופיניקים אדומים בהם
 הם ציון שבי הגלות. בתקופת בבל לגולי שטרן מייחס המכריע השינוי את ציון. שבי בהם

 ידיעות אין ונחמיה עזרא בספרי (.225 עמ׳ )שם, ליהודה הטהור המונותיאיזם את שהביאו
 השני הבית מימי האנונימי הנביא זאת, לעומת יהודה. בפחוות היהודים בקרב סינקרטיזם על

 אלו בכתובים שרואים יש (.17,3 סו :5-3 סה :8-3 נז )יש׳ ביהודה האלילי הפולחן נגד מתריע
בין לפולמוס הדים מד ביר׳ רואה בקינג כורש. הכרזת לפני ביהודה למצב הדים (8-3 נז )ובעיקר
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 משבר על כתגובה התרומי תוכנה את וקיבלה שאת ביתר נזדקקה היא שם 209האלילות.
 באלילות ישעיהו)השני( של העזה מלחמתו 210האליליות. הדתות להשפעת והתנגדות הגלות

 ברור באופן קשורות ישראל אלוהי של גמורה וייחודיות מוחלטת בלעדיות בדבר והכרזותיו
 מא אלהים״)יש׳ אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון ״אני שפירושה המונותיאיסטית, באמונה

 עם אחד בקנה עולה באלילות יחזקאל ושל ישעיהו של המלחמה (.21 מה ;6 מד ;12-10 מג ;4
הדויטרונומיסטית. בספרות שמעוגנת האוניברסאלית המונותיאיסטית האמונה

 הדים היהודים. כלפי גלויה או נסתרת ואיבה מתח עורר הנוכרי הפולחן דחיית
2השבעים." ובתרגום מתתיהו, בן יוסף אצל יותר מאוחר מצויים זו לתופעה

 משתקפת כזו תפיסה מאליו. מובן כדבר מראש, נצפית בגולה אלילית השפעה זאת עם
 הקשר הפסקת בעקבותיה גוררת המובטחת הארץ מן ההינתקות ולפיהם במקרא בכתובים

 העמים בכל ה׳ ״והפיצך נאמר 64 כח בדב׳ אחרים. אלוהים לעבודת ומעבר לאלוהיו העם בין
 עץ ואבתיך אתה ידעת לא אשר אחרים אלהים שם ועבדת הארץ קצה ועד הארץ מקצה

 (.13 טז ;12 ה יר׳ ;17 ה מל״ב ;15 יא ;32 כ יח׳ ;19 כו שמ״א ;29-28 ד ;36 שם, גם ואבן״)ראו
 לארץ־ישראל חדרו מסופוטמיות אליליות השפעות אם אחד. בדיבור אלילים ועבודת גלות

 ישראל אלוהי הוא ה׳ ועוד, זאת ובבבל. באשור בגולים כשמדובר וחומר קל המלוכה, בתקופת
>שמ׳ עבדים״ מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלוהיך ה׳ ״אנכי ממצרים: הוצאתם מתוקף

 B. Becking,פולתיאיסטי/סינקרטיסטי. בפולחן הדוגלים לבין המונותיאיסטית האמונה נאמני
Jeremiah 44: A Dispute on History and Religion”, in: T.L. Hettema and A. Van“ 

255-264 .•der Kooij (eds.), Religious Polemics in Context, Lieden 2004, pp
 השני ישעיהו בנבואות וביטויה בגלות התחדדה המונותיאיסטית האמונה דת, דירמאן, לדעת 209

המפותחות. הזרות לדתות והתנגדות הגלות למשבר כתגובה
 “The radical circumstances of the exile issued in a radical :154 עמ׳ היסטוריה, סמית, 210

redifinition of Yahweh”. אל לדרגת הועלה אדמות עלי לאומי כאל שנחלש ישראל אלוהי 
 A. Lemaire, The Universal God”, BAR 31/6 (2005), p. (;180-179 ׳)עמ אוניברסאלי

57: “Indeed, Israelite Yahwism became universal monotheism in the Babylonian 
”Exile. ,369 בעמ׳ ושם ,425 ׳עמ ישראל, רת אלברטץ: “The period of the exile... marks 
"a deep rift in the history of Israelite religion. ,שאלמלא טוען 324 ׳עמ גלות, הנ״ל 

 היו אלא המונח, של המדויק במובן מונותיאיסטית לאמונה מגיע ישראל עם היה לא הגלות
 זו דעה אחרים. עמים של אחרים אלים לצד לאומי כאל ישראל באלוהי להאמין ממשיכים

 K. Koch בגולה. שחי ישעיהו)השני( נבואות על ומצביע ״,6 ״מאה וינטון־תומאס, גם נוקט
 המונותיאיזם את שהעלתה היא בגולה השהות .228-205 ׳עמ (,205 הע׳ גורדון)לעיל, בתוך

“Ezekiel is thus an important voice קובע: 151 עמ׳ יהוקואל, קוטסקו, תרומית. לדרגה
”in the development of monotheism in the religion of Israel של שבמלחמתו ומציין 

 מונותיאיסטיים במונחים ישראל אלוהי את להגדיר הנביא של המאמץ ניכר באלילות יחזקאל
 בדת החזיקו יב שיהודי סבורים רבים (.155 ,76-25 ׳עמ )שם, המילה של המצומצם במובן

 זוקקה הפרסית ובתקופה בבל בגולת רק וכי החורבן, לפני נוהגת שהייתה כפי סינקרטיסטית
.248 ׳עמ ״גלות״, כוגינס, ראו טהור. מונותיאיזם לדרגת הדת

 אלבק, ח׳ גם ראו :42 הע׳ ושם 431 ׳עמ ריאספורה, ברקלאי, כך על ראו .4 ז, ג, במקבים גם וכך 211
.322 ׳עמ תשי״ט, ירושלים בדקים, סרר משבה. סדרי ששה
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 הם עבדי עבדים ישראל בני לי ״כי ה׳: לעבדות כניסה היא מצרים מעבדות היציאה (.2 כ
 ידי על העם נמסר עתה ואולם (.55 כה, אלהיכם״)וי׳ ה׳ אני מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר

 (.20 לו לעבדים״)דה״ב ולבניו לו)לנבוכדנאצח ״ויהיו שנאמר: וכפי אחר)בבל( לעם אלוהיו
 רשאים, והם נבוכדנאצר של לרשותו נתונים הם ועתה ישראל, על ה׳ של החזקה פקעה בכך

 מרשות בעלות העברת של משפטי הליך מעין כאן יש אדונם. אלוהי את לעבוד חייבים, או
 היה רוחכם על ״והעלה יחזקאל: לדברי בפירושו יפה זאת ניסח רש״י אחרת. רשות אל אחת

212מעליו״. ששלח מאחר צוארנו מעל עולו ״נפרוק כותב: רש״י וכך (.32 כ תהיה״)יח׳ לא
 המסורות עם המפוארים המקדשים הנוכרית, הסביבה עם הגולים של היומיומי המגע

 עם הבבליים בחגים המרשימות הפולחניות והתהלוכות אליהם, הקשורות העתיקות
 עם המסחרי שהמגע מרומז בצפניה משיכה. כוח בהם היה וזהב, כסף מצופים פסלים
 כט ברב׳ אזהרה מצויה כזה פיתוי כנגד 2,3(.11־4 אלילית)א להשפעה מקור הוא הגויים

 עמים אכן (.16-15 כט עמהם)דב׳ וזהב״ ״כסף אשר הגויים ואלוהי מצרים לאלי בזיקה 15
 ולא ואלוהיהם, הם ההיסטוריה, מבמת נעלמו הוגלו ובחלקם נכבשו, שהוכנעו, וארצות

 שכן בעיה, מהווה אינו הסינקרטיזם שונים מעמים גולים לגבי 214סופם. בא כיצד נודע
 מעמים הגולים השם. בשינוי אל אותו המקום, אלי עם שלהם האלים את לזהות אפשר
יז(. הארץ״)מל״ב ״אלהי ואת אלוהיהם את עבדו שומרון אל שהובאו שונים

 שנתקיימה כפי ישראל מבני גולים בקרב נתקיימה אכן אלילים שעבודת סביר
 נודע ולא נטמעו שרובם נראה אשור, לגולי אשר 2,5בארץ־ישראל. ישראל בני בקרב

 וגם המקומית התרבות את שקלטו מי שהיו מסתבר יהודה לגולי אשר מקומם. איה
 מלחמתם (.31-30 כ, יח׳ ;28 ד דב׳ ;13 טז ביר׳ רמזים למשל )ראו האלילית הדת את

 האלילות סכנת על מרמזת להלן( הגולים)ראו בקרב שפעלו נביאים של באלילות העזה
 ״זקני את מוכיח יחזקאל והסינקרטיזם. ההתבוללות תופעת של קיומה על גם וכנראה
 אבותיכם ״הבדרך אבותיהם בחטאות הליכה ועל 216יד( הגילולים)יח׳ עבודת על ישראל״

 ;11-1 יד, ו-ח; פרקים ;11 ה גם וראו 30 כ זנים״)יח׳ אתם שקוציהם ואחרי נטמאים אתם
 מרמזים ההגליה עונש על המדברים 65-64 כח, בדב׳ שהכתובים אפשר 217כג(. טז, פרקים

הארץ״. קצה ועד הארץ ׳׳מקצה בתפוצותיהם ישראל גולי בקרב אלילים עבודת על

ע״א. קה, סנהדרין בבבלי, כך וכבר 212
 ההשפעה סכנת רקע על הן זרה, עבודה מסכת במשנה, ההלכות .36 ׳עמ ״שבת״, גריברג, 213

הגוי. עם היומיומי המגע בעקבות האלילית
 ובלבל אשור מלך סנחריב עלה כבר הן? במקומן ומואבים עמונים ״וכי ד ד, ידיים, מסכת השוו 214

לעם. עם בין להבחין אי־אפשר לפיכך האומות״, כל את
.371 עמ׳ רשפעגז, הולווי, ראו 215
 חזרה והעדר לחטא סמלים סתם ולא זרה עבודה ולפולחן אלילים לעבודת הכוונה ״גילולים״ 216

(.12 מג לחורבן)השוו שקדמה לתקופה מתייחס 23-22 מג יש׳ אמיתית. בתשובה
 דהיינו שלל״, לקחתי ¡(18™ מבטחם אלוהי ״את ב: סרגון אומר שומרון גולי לעניין 217

שבלונה. אלא כאן שאין אפשר .32-31 ׳עמ שומח־ן, בקינג, ראו רבים. לשון
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 מדוע 218לסינקרטיזם, גם הנראה וככל תערובת לנישואי עדויות יש יב יהודי בקרב אם
ובבל? אשור גולי כלפי שווה גזרה לגזור אי־אפשר

 לבין ויהודה ישראל איש בין להבחנה בגולה ההיכר מסימני אחד היה המונותיאיזם
 הייחוד על לשמור הרצון לכן 219הבחירה. בתודעת בסיסי ורכיב הנוכרית, הסביבה

 והמונותיאיזם הבחירה רעיון זרה. ולעבודה לזר, לאחר, בהנגדה קשורה והעמקתו
 של הרעיון ואת אחד מצד ישראל עם של הייחוד תודעת את בבל בגלות וחידדו החדירו

 220האחר. הצד מן יעבדוהו( הגויים גם בעתיד וכי הגויים כל מלך הוא האוניברסליזם)ה׳
 חותם טביעות בשלוש 221להלן(. )ראו מקדש באין בגלות דווקא השתרש המונותיאיזם

 התופעה ניכרת ה במאה 222אלילי. פולחן של סצינות אין מניפור ליהודים שהשתייכו
 תיאופוריים רכיבים עם השמות מספר לעומת גדל ״יהד הרכיב עם השמות שמספר
 משמעותיות תופעות בשתי גם ביטוי לידי בא הבחירה רעיון 223״בעל״. ״אל״, כמו אחרים

224וטהרה. טומאה חוקי על והשמירה הנכר; מעמי ההיבדלות והן:
 מחד הבחירה רעיון הרי יאשיהו בימי נערך או נתחבר בגרעינו דברים ספר אכן אם
 אלא בגולה מאין יש נוצרו לא זה, בספר כך כל המודגשים גיסא מאידך וההיבדלות גיסא

 לציון ששבו אלה אצל הזמן עם ונחלשו קהו ההישרדות אמצעי 225והתחדדו. הורחבו רק
 בגולה. (6-5 ט >נחמ׳ ה׳ את לעבוד שהמשיכו מי בקרב נתחזקו אבל כורש הכרזת עם

 בהיבדלות דגלו האחרונים ואילו לא־יהודים, כלפי יותר פתוחה חברה היו הראשונים
 ה/ אל בשיבה גם הכרוך באלילות המאבק 226וטהרה. טומאה בענייני והקפידו נכר מעמי
 היתוך ככור הגולה של הדימוי ביסוד הם ״כשרות״ על והקפדה תערובת נשואי על איסור

שנים־עשר(. פרק ולהלן, 20,18 כב וזיקוק)יח׳

 .141-140 ״זרים",עט׳ דנדמאייב, ;361-360 עט׳ אשור״, ״מכיבוש כוגן, ראו רבים. סבורים כך 218
 רק לא מדובר האתנית. הזהות ואיבוד התבוללות כדי עד אסימילציה של שונות דרגות יש

למסופוטמיה. שהובאו אחרים אתניים בגופים גם אלא בישראלים/יהודאים
- הייחוד לתודעת היהדות את שהביא המרכזי הגורם את במונותיאיזם ראה ובר מקס 219

“Monotheism creates a theodicy of particularism”, M. Weber, Ancient Judaism,
. אחד־עשר פרק וראו  ,New York 1967, p. 25 

נוספת לספרות הפניות ושם 7 ׳עמ דת, סמית, ;242-228 ׳עמ ״מגמה״, ויינפלד, זה לעניין ראו 220.
שמיני פרק גם ראו .

B. Lang, Monotheism and the Prophetic Minority: An Essay in Biblical 221 גם ראו כזו לדעה
History and Sociology, Sheffield 1983, p. 53

.82 ׳עמ צדוק,יהודים, 222
 ולכן האלילות עם הגולים בתודעת חזק נקשר ״בעל״ שהשם נראה .86-84 ׳עמ יהודים, צדוק, 223

שומם. שיקוץ = שמים בעל אישבושת, = אישבעל למשל ראו זה. שם מלאמץ נמנעו
ולהלן. 242-228 עמ׳ ״מגמה״, ויינפלד, זו לסוגיה ראו 224
.408-405 ׳עמ ״מגמה״, ויינפלד, ראו דברים בספר הגויים מן ההיבדלות וצו הבחירה רעיון על 225
 עורך מידי הן לאישה איזבל את שנשא על אחאב חטא על שההערות הטענה .196 הע׳ לעיל, ראו 226

 M. W. Schniedewind,ראו בגולה. ההיבדלות יסוד התחזקות על נסמכת הגלות מתקופת
652-654 .CBQ 55 (1993), p.
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 התקווה טמונה (9 מו אלהים״)יש׳ עוד ״ואין אותו רק ולעבוד ישראל אלוהי אל בשיבה
 מן ההתרחקות הרי (,27 כט ה׳)דב׳ עזיבת חטא על עונש היא הגלות אם שכן לגאולה,
 שלמה. לגאולה המובילה בתשובה חזרה הן כהלכתן המצוות קיום על והקפדה האלילות

 227האלילות״. את ולתמיד אחת ״שנטשו הגולים, בקרב היטב נקלט אכן התשובה רעיון
 התפתחו בגולה שכן גלותית״, ״גישה ובהשקפותיו עזרא בתקנות שרואים מקרה זה אין

 קרובה לפיכך עזרא. של בפעולותיו ביטוי לידי הבאים התנהגות ודרכי מנהגים וגובשו
 בתולדות הגדולה ההיסטורית פרשת־המים היא בבל ״גלות קויפמן: י׳ של קביעתו לאמת

 יהודה בפחוות אם 228אלילות...״ העדר לתקופת האלילות תקופת בין המבדילה ישראל
 של וצירופה זיקוקה בזכות זו הרי למיניהם אלים של פסילים/פסלונים מוצאים אין

229בבל. בגולת הישראלית האמונה

(16 יא שם״)יח׳ באו אשר בארצות מעט למקדש להם ״ואהי ג.
 ישראל? אלוהי את ולעבוד להמשיך כיצד - הגולים בפני קשה בעיה הציבה ההגליה
 גם האל את לעבוד המקובלת הדרך זו - ומנחות קורבנות במקדשים, האלדש עבודת

 במקום מנחות ו/או קורבנות בלא אלוהים לירוא אפשר כיצד בעמים. וגם בישראל
 הכרוכות ותפילה בקשה בתחינה, )הלאומי( האל אל יפנו היכן כלשהו? מסוג מקודש

 קדוש במקום לא אם בציבור שמדובר ובין בפרט שמדובר בין בנדר, או בשבועה,
 בארץ שכן כל במולדתם אלו לדברים נזקקו אם (?10 סח כב; תה׳ חנה; תפילת )השוו

 בקורבנות להרבות צורך יש הרי ה׳ אף לחרון ביטוי הם וההגליה החורבן אם גלותם.
 לפייס מגמתם הקדום, בעולם המקובלת התפיסה על־פי הקורבנות, שהרי לפייסו, כדי
 תופעה היא מנחות והגשת קורבנות מהקרבת הימנעות (.25 כד שמ״ב )השוו האל את

 ׳׳קשי אנשים בקבוצת מדובר כאילו הנוכרית הסביבה בעיני ותתפרש דופן יוצאת
 ליציאה האשוריות ההצדקות באחת להשתמש אם האלדש, את יראים שאינם עורף״,

בגלל (171-168 ב, אפיון )נגד אתאיסטים ביהודים ראו היוונים 230באויב. למלחמה

 עמ׳ הגולה״, ״קהל הנ״ל, ;58-57,28-26 עם׳ ,1994 תל־אביב התב׳׳ך, עולם רברים. ויינפלד, מ׳ 227
 לאלילות קץ שמו ובכך יהודה בפחוות משה״ ״תורת את השליטו מבבל שהעולים קובע ,235

ולתמיד. אתת
 קץ שמו שבגלות אלא למונותאיזם מאלילות עברו שבגלות לא .18 עמ׳ ד, כרך תא״י, קויפמן, 228

הבאה. ההערה ראו אולם (,28 ׳עמ האלילות)שם, לחטא
 לנוכח אבל התחזק המונותיאיזם בבל בגלות אמנם .207 הע׳ ולעיל, ״פסלונים״, שטרן, 229

(11 סה ;9-3 נז אלילים)למשל עבודת על המתריעות השלישי״( נו-סו)״ישעיהו ביש׳ הנבואות
 לפסה״נ ו המאה של השנייה במחצית יהודה בפחוות כליל פסה האלילים שעבודת להניח קשה

 קטע 13-3 נז ביש׳ הרואים פרשנים יש לגולה. יצאו שלא הנשארים בצאצאי שמדובר ונראה
גלותי. קדם

.135-125 עמ׳ מלחמה, עודד, 230
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 הריגת שעצם מכיוון במקדש צורך היה כך, על נוסף 231האל. של האבסטרקטית התפיסה
 הבהמה שחיטת באמצעות זה חטא על לכפר יש כן ועל חטא, היא דמה ושפיכת הבהמה

יז עוונות)וי׳ כפרת ולצורכי שלמים( זבח )זבח, לבעלים אכילה לשם (4 יז ה׳)וי׳ לפני
 גם אלא ה׳ לעבודת פולחן לצורכי רק לא מוקד נקודת שימש המקדש ועוד, זאת 232(.11

 חובות הטלת הקהילה, של ציבוריות בבעיות דיון שעניינם חברתי גוון בעלי למפגשים
 כא; שופ׳ כד; יהו׳ ;49 לא בר׳ למשל האלוהים״)ראו ״לפני בריתות וכריתת מסוימים

 והשוו ;10 ו עז׳ המלך)ראו לשלום מקריבים( התפללו)דהיינו במקדש ועוד(. ה שמ״ב
 233אל״. מועדי כל ״שרפו :8 עד בתה׳ גם מרומז התכנסות כמקום המקדש (.7 כט יר׳

 בדרך ממש של מהפך זה ומנחה זבח ובלא במה או מקדש בלי האל את לעבוד לפיכך,
 נקל 235דת(, גזרות )אין העתיק בעולם הדתית הסובלנות לאור 234אלוהים. יראת של

 בכך)אבל רצו לו המולדת בארץ שנהגו כפי אלוהיהם את לירוא להמשיך שיכלו להניח
 מקדש. או מזבח לבנות נהגו לא, ואם גולים הם אם חדש, במקום מתיישבים להלן(. ראו

 מוצאם בארץ להם שעבדו כמו אלוהיהם את לעבוד המשיכו לשומרון שהובאו הגויים
 אלה 236במצרים. אשר ביב הצבאית במושבה לאלוהיהם מזבחות בנו הארמים יז<. )מל״ב

 הם במצרים, מקדשים והקימו מרצון, שלא ואם מרצון אם מצריימה, שירדו מיהודה
 שבהם והמפורסם לה׳ מקדשים בנו במצרים אם אבותיהם. במסורת ממשיכים בעצם

המאוחר לכל לפסה״ג ה המאה מן יב״ במבצר השוכן ״יהו ה׳״; )״בית יב מקדש הוא

מנתון )כמו ודומים הלניסטיים סופרים בעיני אלוהים״ ללא ל״עם שנחשבו היהודים על 231,
J.J. Collins, Between Athens and Jerusalem: Jewish חחס אפולוניוס דיו ראו סיקילוס( ו  
Identity in the Hellenistic Diaspora, (2nd ed.) Michigan 2000, pp. 3, 144, 162, 
“The Jews in the diaspora naturally appeared :358 163 ׳עמ בבל", "גלות ביקרמן, וכן

‘godless’ to their neighbours...”
J . ״קורבנות״ הנ״ל ;244 טור ז, כרך נזק׳ אבצ׳ קרבנות׳/ ״קרבן, מילגרום, י׳ ראו זו בעיה על 232;  
 Milgrom,/5Z. 90 (1971) pp. 146-149; idem, HUCA 47 (1976), pp. 1-17. מילגרום

על־פי (.4-3 ט )בר׳ המזבח על ההקרבה הזכרת ללא בשר אכילת המתירים כתובים שיש מעיר  
״בכל - מאכל לשם חולין שחיטת אבל בלבד אחד במקום אפשרית שהקרבה לפרש ניתן יב דב׳  

יטוהר הכל ״וכמעט 22 ט העברים אל החדשה, הברית השוו עוונות כפרת בעניין שעריך״.  
B. Levine, In the Presence o f the Lord, ראו דם״. שפיכת בלי כפרה ואין התורה על־פי בדם

Leiden 1974, pp. 67-91
 ״כיבוש״, פריד, ראו העירונית. החברה בעיקר והכלכלה, החברה בחיי מרכזי תפקיד למקדש 233

M.E. Stevens, Temples, Tithes and Taxes: The Temple and the Economic ;23-22 עמ׳
2006 Life o f ancient Israel, Peabody.

 תל־אביב ישראל, עם של ררתית חברתית היסטוריה ברון, ש׳ ;358 עמ׳ בבל״, ״גלות ביקרמן, 234
.132 ׳עמ א, תשט״ו-תשל״ג,

.256 עמ׳ ״חברה״, דנדמאייב, 235
 חדשים מתיישבים בידי כלשהו פולחן אתר או מזבח הקמת על .170-165 ׳עמ אלפגטינה, פורטן, 236

.42-27 עמ׳ יאשיהו, ער מיהושע ויינפלד, מ׳ ראו
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 במות או מקדשים בנו ויהודה ישראל גולי שגם אפשר הרי 237מנשה(, מימי כבר ואפשר
 ולעבוד להמשיך 238ירושלים. עם קשריהם את לנתק בלי בבל בגולת במושבותיהם לה׳

 הנורמה, הטבעי״, ה״מצב זה אבות מסורת על־פי קורבנות ולהקריב בבמה או במקדש
 ולקורבנות למקדש מפורשות עדויות אין אם לפיכך ההוכחה. חובת עליו אחרת והטוען
 שהעדר הכלל על־פי וזה סביר הבלתי בגדר אינה כאלה נתקיימו שאכן ההנחה הרי בבבל
 ובבל אשור גולי בידי מקדשרש הקמת בדבר המקורות שתיקת להעדר. עדות אינו עדות
 השוללים משקל בעלי נימוקים מצטרפים כן אם אלא מקדשים, היו שלא הוכחה אינה

239ולמנחות. לקורבנות מקודשים מקומות של הימצאותם
 הגולים הקימו שבמסופוטמיה האפשרות בער להלן( מוצגות טענות)ואלה הועלו ואכן

 בעזרת קורבנות הקרבת לשם כלשהו מסוג מקודשים מקומות או במות או מקדשים
240שהוגלו. בקודש משרתים

 וכי בגוים הרחקתים כי אלהים ה׳ אמר כה אמר ״לכן נאמר: 16 יא ביח׳ מעט. מקדש (1)
 את שנטש האל שם״. באו אשר בארצות מעט למקדש להם ואחי בארצות הפיצותים

 לפי (.24-23:16-13 יא :20 כבר)י בנהר הגולה בני בתוך לשכון ועבר בירושלים מקדשו
 מקדש או בירושלים, הגדול למקדש בניגוד קטן מקדש פירושו מעט״ ״מקדש הפשט,

צנוע במקדש האל נוכחות על מורה מעט״ ״מקדש שהביטוי לפרש אפשר לפיכך 241זמני.

 החיל ראשית וכן ובלאונטופוליס, ביב ובכללם ייסודם, וזמן במצרים יהודיים מקדשים על 237
 קרוס, :430-429 ׳עמ ״גולה״, מיטשל, ״יהודים״: הנ״ל, אלפנטינה; פורטן, ראו ביב היהודי

 D. Kahn, JAOS 127 (2007), pp. 507-516; S.G. ״פולחן״; ברונר, ״אספקטים";
67 Rosenberg, “The Jewish Temple at Elephantine”, Near Eastern Archaeology 

4-13 .2004,) pp.) חורבן עם ליהודה שנמלטו ישראלים בידי נוסד המקדש רוזנברג לדעת 
 407 בשנת פונים יב יהודי ביב. שהושיבם והוא ב נכו של בצבאו שירתו כך ואחר שומרון ממלכת
 והם 410 בשנת המצרים שהרסו מקדש לבנות רישיון להשיג להם שיעזור יהודה מושל לבגוהי
 גריזים בהר מקדשים על לפסה״נ(. 525 שנת רב)לפני זמן לפני נבנה שנחרב שהמקדש טוענים

 ישראל לאלוהי מקדשים על אמיר״. אל ״ערק לאפ, ראו ארמון( )אולי טוביה בית ובנסיבות
ספרות. ושם 27 ׳עמ ״שכם״, נאמן, ראו וההלניסטית הפרסית בתקופות שונים במקומות

 מחנניה 419 משנת המכתב למשל ראו בירושלים. למקדש קשורים היו ביב היהודים 238
 גולים גם הגיעו יב מקדש שאל הסברה על הפסח. חג בעניין ביב היהודי החיל אל שבירושלים

 ויינפלד, מ׳ ראו ,63 אמהרסט פאפירוס לאור וזאת לאליפי הסמוכה רש ומארץ מבית־אל
ח שראלי  R.C. Steiner, JAOS 111 (1991) :148-131 ׳עמ אביגד[, ]ספר )תשמ״ה< ארךי

362-363 .pp 143 עמ׳ ולעיל.
 ׳עמ וגליירת, הורבן רום־שילוני, ״יחזקאל״; הנ״ל, ;90 עמ׳ בזפלגות, סמית, ראו זו בעיה על 239

136-134, 267-263.
.49 עמ׳ רסטורציה, בדפורד, ״מקדשים״; צ׳ונק, ;35-32 ׳עמ גלית, אקרויד, אצל דיון ראו 240
 .264-262,116-115 ׳עמ יחוקאל, צימרלי, ״מקדשים״; הורוויץ, ראו במסופוטמיה זמניים מקדשים על 241

 H.-J. Zobel, s.v. “maat״ in: D.W.ראו ביחזקאל הנדון בפסוק ומשמעותו ״מעט״ המונח על
(,Scott (ed.), Theological Dictionary of the Old TestamentYUl, 1997 (English translation
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ד ;18-13 כה לגולה)מל״ב שנלקחו המקדש כלי ועם צדוק מבני כוהנים עם בגולה, גם  י
 מזערית נוכחות זו וקצובה. קצרה לתקופה היא זו נוכחות אבל (,23-17 נב ;3 כה ;19-18 כז

 של לקיומו הוכחה זה בפירוש לראות אין ואולם בירושלים. האל לנוכחות יחסי באופן
 אלא ממש במקדש מדובר שאין יותר נראה קצרה(. לתקופה שנבנה קטן מקדש)ואפילו

 242הגולים. בקרב וקדושתו ׳ה״ ״כבוד נוכחות של טראנסצנדנטלי רוחני, מופשט, ברעיון
 מעט״ ״מקדש אחרות, במילים אחר. נביא מכל יותר ה׳״ ״כבוד את מזכיר יחזקאל

 ואילו למקדש״ להם ״ואהי נאמר האל. )קדושת( לנוכחות )מטוניש נרדף מושג הוא
 האל נוכחות בדבר אמירה לעומת עשייה בתוכם״. ושכנתי מקדש לי ״ועשו 8 כה בשמות

 שהאל נמשך, הגולים עם האל של שהקשר לומר הכתוב כוונת שם״. באו אשר ״בארצות
 (.13 מא יש׳ ;28 מו ;11 ל יר׳ אותם)וכך יושיע והוא גלותם בארצות הגולים בקרב נמצא
 למקדש הכוונה ואין /,ה׳ כבור דמות מראה הוא סביב הנגה ״מראה נאמר: 28 א ביח׳

 אלוהים״, ״רוח ה׳״, ״כבוד ישראל״, אלהי ״כבוד על מדובר י-יא בפרקים גם דווקא.
 האל. נוכחות לבין המקדש בין מבחין יחזקאל כלומר, ממש. מקדש על ולא ה״/ ״שם

 יא ;22-20 י )יח׳ למקום ממקום לנוע יכולה האל( כבוד האל, האל)זוהר של הנוכחות
 בגלל בירושלים משכנו את נטש האל 243(.17-1 י ;21-15 א יח׳ ;7 יז ;19 טז במ׳ והשוו 23

 מישראל״ כבוד ״גלה כשנאמר (.24-22 יא ;12 ג ;28 א לגולה)יח׳ עבר וכבודו העם חטאי
 מכונו על נשאר שהמשכן אף־על־פי למשכן. הכוונה אין (5 י הו׳ )וכן 22-21 ד בשמ״א

ד ״אי־כבוד׳)שמ״א של במצב העם נשאר המשכן( את החריבו שהפלשתים נאמר )לא
 יש׳ )והשוו בדמות ולא הברית בארון המסומל ה׳ של מכבודו רוקן שהמשכן משום (21
ובין נייד שהוא בין המבנה, את המקדש הוא האל כבוד (.20 קו תה׳ ;11 ב יר׳ ;23 כד

452-458 .pp. ,(17 בהמשך)פס׳ שכן קצר זמן של המובן את מעדיף 99-97 עמ׳ יחזקאל, קוטסקו 
 קשור ואינו עצמו בפני עומד 21-14 שהקטע סבורים החוקרים רוב גלויות. קיבוץ על הנביא מדבר

(.98 עמ׳ שם, יחזקאל»קוטסקו, של הם הקטעים שני אבל (,13-1)שלפניו לכתובים
 “and his presence among the exiles הביטוי: את 190 עמ׳ א, יחזקאל גרינברג, מפרש כך 242

...is but a shadow of what it was formerly... reduced presence among the exiles 
”the exiles enjoy a measure of divine nearness even in the exile. אחד גרינברג לדעת 

 זה ואת בקורבנות ה׳ את לעבוד העז והרצון בגולה מקדש העדר הוא ציון לשיבת המניעים
 בבבל לה׳ מקדש היה לא לדעתו שגם ,622-619 עמ׳ גלות, קיפד, בירושלים. במקדש רק אפשר

 17 עמ׳ ״יחזקאל״, רום־שילוני, גם ראו וספרות השונים לפירושים ״מעט״. המונח על גם ושם
.243 הע׳ ולהלן

 ה״; ״כבוד של במובן ה׳״ ״שם על גם (224-222 >עמ׳ ושם 227 עמ׳ ״טומאה/קדושה״, וונג, 243
ובעמ׳ ,50 עמ׳ ״גלות״, ג׳ויס, למקום; ממקום ה׳ כבוד של המעבר על 92-87 עמ׳ נביאים, קוך,

56: Yahweh himself has become, in some sense, a ‘sanctuary to the exiles in the“
”distance countries where they have gone. גלות, אלברטץ, ראו ה׳״ ״כבוד המושג על

 ראו הפולחן לעבודת הנוגע בכל מוחשיים במקום מופשטים במושגים שימוש על .267-266 עמ׳
 על כתובים של לרשימה במקרא. אח אין מעט״ ״מקדש לביטוי .37-36 עמ׳ יצירח, ברטלר,
.6 טור ,690-688 עמ׳ גלות, קיפר, ראו לארץ־ישראל מחוץ מאמיניו בקרב האל נוכחות
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 לכשייבנה (.13-12 יז במקדש)יד כבוד״ ״כסא הוא (23 כט ה׳)דה״א כיסא 244נייח. שהוא
 ״ונקדש (,1 ס יש׳ ;4 מד ;5 מג הבית)יח׳ את ה׳ כבוד ימלא בירושלים המקדש בית מחדש

(.43 כט >שמ׳ בכבדי״
 )בדומה למשכן ולא חז״ל(, בלשון )״שכינה״ האל לנוכחות מכוון מעט״ ש״מקדש

 מן גם מסתבר כלשהו, פיזי למבנה או (qersu בשם במסופוטמיה הידוע מיטלטל למקדש
 בהבטחת לאלהים״ להם ״והייתי עם: (20 יא לאלהים״)יה׳ להם אהיה ״ואני ההקבלה

 מושג הוא בתהלים אלוהים משכן 245למקדש. הכוונה אין ושם (,8 יז )בר׳ לאברהם האל
 בקרבת חש הוא שכן ביטחון להרגיש יכול אותו ואוהב אלוהים הירא אדם כל מופשט;

 על הייתה ליחזקאל ההתגלות ואילו ו( )פרק במקדש הייתה לישעיהו ההתגלות 246האל.
 בגולה, גם אפשרית האל נוכחות כלומר (.3,1 אלהים״)א ״מראות רואה הוא ושם כבר נהר
 ה׳ ׳׳דרשו ישעיהו)השני(: אומר כך על (.3 ו כבודו״)יש׳ הארץ כל ש״מלא כיון מקדש ללא

 אזהרה באה ד פרק דברים בספר (.14-11,7 כט יר׳ וכן 6 קרוב״)נה בהיותו קראהו בהמצאו
 יבקש העם אם שכן פסוק סוף זה אין אבל בעמים. אותם יפיץ הוא אזי לה׳ יחטא העם שאם

 בוי׳ גם כך (.29 לבבך״)פס׳ בכל תדרשנו כי ״ומצאת ה׳ את הגלות( ממקום ׳׳משם״)דהיינו
 להפר לכלתם געלתים ולא מאסתים לא איביהם בארץ בהיותם זאת גם ״ואף :45-44 כו

 נוסף ישראל״. עמי את אעזב ולא ישראל בני בתוך ״ושכנתי :13 ו במל״א וכן אתם״ בריתי
 כפי ל״מלא״(, בניגוד חיסרון)״מעט״ של ביטוי מעט״ ב״מקדש לראות אפשר כך, על

 מעט׳ אלוהיו,׳מקדש עם העם ביחסי ליקוי היא הגלות ׳׳משמעות גרינברג: מ׳ זאת שניסח
 ״מקדש אדרבא, לאלוהיו. העם בין הקשר קץ לא אבל ליקוי, יש 247וזבח״. עולה עמו שאין

 מעט״ ב״מקדש לראות ניתן אחר, דבר הזה. הקשר של ההמשכיות את לבטא בא מעט״
 בירושלים המקדש את נטש בכעסו האל ובייאוש. במשבר הנמצאים לגולים נחמה דבר

 משכן, וללא בגולה בקרבם שוכן עדיין ישראל אלוהי כן אף־על־פי 248העם. את והגלה
 בראש הוא שה׳ לפי הגלות מן עמם וישוב לגלות עמם יצא ובכבודו בעצמו הוא כאילו

את מסמל מעט״ ״מקדש 249הוגלו. שמשם הארץ אלוהי כך אחר ורק העם אלוהי בראשונה

 מובע אזי (,20 קו תה׳ בבית־אל)השוו שהוצב העגל אל מוסב 5 י בהו׳ ממנו״ גלה ״כבודו אם 244
 להפריד ואין ישראל אלוהי של המהות מן הוא הכבוד לאלילים. ישראל אלוהי בין ניגוד כאן

ואבן. עץ אלא ממנו נותר ולא הכבוד את לרוקן אפשר הפסל מן ואילו ביניהם
 צימרלי זה. בעניין נוספים לכתובים הפניה גם ושם 264-262 ׳עמ יהוקאל, צימרלי, עמד כך על 245

למורשה״ הארץ נתנה היא לנו ה׳ מעל ״רחקו לגולים יהודה אנשי דברי בין ההנגדה על מעיר
הגולים. אל המכוון לאלהים״ להם אהיה ו״אני לבין

״הוראות״. ויינפלד, 246
.441 עמ׳ כ״, ״יחזקאל גרינברג, 247
 נטישת על .J.A. Brinkman, ]AOS 103 (1983), pp. 35-42 ״קיבוץ״; וידנגרן, ראו 248

 משיניסט, ראו למקומם החזרתם כך ואחר האויב בידי אלים הגליית ו/או מקדשם את האלים
ספרות. ושם 252 עמ׳ ״אימפריאליזם״,

ראו עמם עם לגלות שיוצאים אלים על (.“divine solace)״ 3 ׳עמ ״מצרים״, גריפיטס, וכך 249
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 אין (.24-23 יא ;22-20 י ;9 ט כבר)יח׳ נהר אל מירושלים ה׳״ ״כבוד של המעבר)הזמני(
 המטפורה דרך על משתמש, בבבל, המקדשים את שהכיר הבוהן, שיחזקאל הנמנע מן זה

 יכול היה כזה זמני מקדש במסופוטמיה. נהוגים שהיו זמניים מקדשים של בקיומם בלבד,
 כט, מגילה כנסת)בבלי, לבתי כמכוון הביטוי את פירשו כידוע, חז״ל, ועלוב. קטן להיות
 השונות. בארצות כנסיות בבתי מצויה השכינה וכי 250הארמי(, בתרגום כנשתא״ ״בתי ע״א;

 הדרך והכשרת גיסא מחד זמנית היא הגלות שכן גלותית״, ״אידיאולוגיה כאן אין זאת עם
שמיני(. פרק גלות)ראו אחר גאולה - יחזקאל לפי גם גיסא מאידך ולשיבה לגאולה

 הוא שהעניש האל שכן לגאולה, לתקווה בסיס היא הגולים עם מצוי שהאל האמונה
 את לבנות שאין מכאן בירושלים. למקדשו ויחזור בעתיד עמו על ירחם הוא שיגאל. האל

 251וביוזמתו. האל בצו לבנות יש המקדש את והרי האל ניחם לא עוד כל בגלות המקדש
 ״מקדש בבחינת הם בהמשך( ולתפילה)ראו התורה לקריאת ההתכנסות מקומות בינתיים

 הנביא יחזקאל בדברי יש בירושלים. רק אפשרי ומוחשי רבא" ״מקדש ואילו מעט״,
זבח. של מקובלת בדרך שלא בגולה ה׳ את לעבוד אלוהית לגיטימציה מתן מעין

 האמור על גם נשענת בגולה מזבחות או מקדשים של קיומם בדבר הטענה ״המקום״. (2)
 קדוש. כמקום אחדים בכתובים מתפרשת ״מקום" והמילה הנזקןום״, ״בכספיא 17 ח בעד
 של ריכוז נמצא בכספיא 252(.3 פס׳ בשילד)וכן אשר מקומי אל נא ״לכו נאמר 12 ז ביר׳
 וכי מקדש היה שבכספיא הוכחה אין זו בטענה גם 253״הראש״. אדו עם ונתינים לוי בני
 והלוויים כוהנים, נזכרו ולא ונתינים לוויים היו בכספיא שכן 254גדול, כוהן בו שימש אדו

על נוסף ידם. על עוזרים רק והלוויים השוחטים הם הכוהנים קורבנות. מקריבים אינם

לעיל, וראו הגולים עם יחד משומרון הגולים אלוהי את לקח ב סרגון .22 ׳עמ ד, תא׳׳י, קויפמן,
 S. W. Cole אלוהיהם. צלמי את עמם לקחו אשור מלך מפני לעילם שברחו הבבלים .217 הע׳

and P. Machinist, SAA XIII, P. XII. עזב האל וכי הארץ, אלוהי לעומת העם אלוהי על 
העמים. אלי בלוק, ראו הבבלים, בידי הודח ולא משכנו את מרצונו

 )השבעים, אחרים בתרגומים גם כך למקורות. הפניה ושם 121-120 ׳עמ בבל, יהודי גפני, 250
ועוד(. הפשיטא וולגתא,

.52-50 עמ׳ ״כיבוש״, פריד, ספרות; ושם 132-131 ׳עמ מקדש׳/ ״בתי הורוויץ, 251
 ;1 סו ;21 כו יש׳ ;12 ז יר׳ ;15 ה הו׳ ;16 ז שמ״א ;14 ,13,2 יב דב׳ ;19,11 כח ;3 כב בר׳ גם ראו 252

תה׳ ;13 ס קודשו״)יש׳ ״מקום מקדשי״, ״מקום הביטויים וכן ;27 טז דה״א ;3 א מי׳ ;12 ז יד׳
 M. Leuchter “The Temple Sermon and the ;199-194 עמ׳ שלמה, טלסטרא, ועוד(. 3 כד

93-109 .Term ‘maköm in the Jeremianic Corpus”, JSOT 30 (2005), pp. לדעתו 
 חורבן ובעקבות יהודה מלכות של האחרונות בשנותיה נשחק ״מקום״ במושג הטמונה הקדושה
 עם נמצא השמים״ כ״אלוהי שהאל התפיסה והתחזקות התורה ערך עליית ובמקביל המקדש
 המילונים ראו מערביות שמיות בכתובות קדוש כמקום ״מקום״ על המקומות״. ב״כל נאמניו

 של לשם (ki) בלבד מגדיר שהוא אפשר 17 ח בעז׳ ״המקום״ המערביות. השמיות לכתובות
.226 עמ׳ ד, כרך מק., אבצ. ארצי, פ׳ ראו האכדית. בהשפעת יישוב

L.B. Browne, “A Jewish Sanctuary in Babylonia”,/ / ’S 17 (1915), pp. 400-401 253
״מקדשים״. צ׳ונק, ראו כזו טענה על 254
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 בקבוצות הייתה ההגליה שכן הוכהה, משום בקודש משרתים של הריכוז בעצם אין כך,
השלישי(. הפרק לעיל, וראו ,,הלוויים׳ ״ערי יישוב)השוו מקומות ועל־פי

 ישראליים. כמזבהות פורשו קרנות ארבע עם קטורת מזבחות קטורת. מזבחות (3)
 ישראלית. כהשפעה מוסבר הדבר לפלשת אשר ובפלשת. ביהודה נמצאו כאלה מזבחות

 על ראיה בכך יש האם בנינוה. נמצא ז המאה ראשית או ח המאה מסוף כזה קטורת מזבח
 מיהודה שלל נלקח שהמזבח יותר סביר שכן שלא, נראה בנינוה? ישראלי פולחן מקום

 במזרח נפוצה תופעה היא כשלל קודש אבזרי לקיחת 255אשור. מלך בידי מפלשת( )או
256רבות. הן והדוגמאות הקדום

 את המיתו הכשרים אמנם הכוהני. ייחוסם על שמרו בגולה רבים כוהנים כוהנים. (4)
 צדוק מבני כוהנים בגולה נותרו אבל (21-18 כה )מל׳׳ב המשנה כוהן ואת הגדול הכוהן

 מעט״( ב־״מקדש )או מקודשים במקומות קורבנות להקריב מהגולים מנע מה ולוויים.
כד בבבל)מל״ב היו ה׳ כלי גם למכביר? ונתינים משוררים לוויים, כוהנים, להם יש אם

 ו ;55,44 ד החיצון עז׳ ;11-7 א עז׳ ;2 א ת׳ ;9-1 כח ;22-16 כז יר׳ ;12-11 נב יש׳ ;17-8
 הקודש במלאכת לא אם עסקו ובמה אלו כוהנים התפרנסו ממה (.10,7 לו דה״ב ;26-17

 נכר״ אדמת על ה׳ שיר את נשיר ״איך ;4 קלז במזמור מצויה התשובה להם? המיוחדת
להלן(. )וראו

 מוצאים אחדים שפרשנים וקטעים פסוקים במקרא יש הכתובים. מן ורמזים עדויות (5)
 דוגמאות; ובבל. אשור בגולת במות ועבודת מקדשים של לקיומם רמז או ראיה בהם
 ה׳ את יראים אינם הראשונים כמשפטים עשים הם הזה היום ״עד ;40-34 יז מל׳׳ב )א(

 ישראל גולי אל מכוונים הדברים וגו׳. וכמצוה״ וכתורה וכמשפטם כחקתם עושים ואינם
 )ב( 257הפולחן. בחטא הממשיכים (23 פס׳ של הישיר ההמשך הוא 34 )פס׳ אשור בידי
 ללא פירוש אלא כאן שאין ברור בבבל. פולחן למקום שהכוונה מפרשים - 20-15 ח יח׳

 591)ישראל אלוהי את לדרוש יחזקאל אל באו ישראל זקני כ. פרק יח׳ )ג( 258סימוכין.
לדרישתם ישירות עונה אינו יחזקאל הזקנים. דרישת הייתה מה נאמר לא לפסה״נ(.

S. Gitin, E. 52-*67* ראו 255 l20 (1989), p
 לדיבון ה׳ כלי את לקח מישע ה(; )שמ״א הפלשתים בידי שלל נלקח הברית ארון דוגמאות: 256

 ראו המקדש חורבן עם לבבל הפולחן כלי נלקחו לפיהן מסורות על (.18-17 שר מישע, )מצבת
.15-14 ׳עמ )תשס״ם, 103 קתררה ספראי, וז׳ אשל ח׳

 דויטרונומיסטי בסגנון הוא הקטע זה. בפרק הדן כוגן ׳למ הפניה ושם 134-114 ׳עמ יצירה, ברטלר, 257
 חטאות של מתיאורים מושפע הוא לפסה״נ. 586 שנת לפני נכתב זה קטע ברטלר לדעת מובהק.

(.132-131 עמ׳ שגלו)שם, הצפון לשבטי גם אלו חטאים מייחס הקטע ומחבר מנשה
R. De-Vaux, Ancient Israel, London 1961, pp. 339-340 זו טענה נגד 258
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 ומזהירם (39 עבדו״)פס׳ לכו גילוליו ״איש אבותם״; ״תועבות על אותם מוכיח אלא
 השליכו עיניו שקוצי "איש ובגילוליכם״; במתנותיכם עוד תחללו לא קדשי שם ״ואת

 יד ביה׳ ובכתוב זו בנבואה הרואים יש (.34-30 וכן ,7)תטמאו״ אל מצרים ובגילולי
 להם הקימו ואפילו ישראל( אלוהי בדמות )אולי לפסילים גם עבדו שהגולים ראיה 3

 בפרק הנבואה את המפרשים יש (.20)הזה״ היום עד במה שמה ״ויקרא במה בבבל
 והנביא, בבבל, מקדש או במה לבנות האם הגולים בקרב שנתגלע הוויכוח רקע על כ

 ״והעלה באמרו: בגולה פולחן מקום לבניית מתנגד הפולחן, ריכוז חוק על המסתמך
 עץ לשרת הארצות כמשפחות כגוים נהיה אמרים אתם אשר תהיה לא היו רוחכם על

 ״לדרוש ליחזקאל ישראל זקני באו עניין איזה לשם ברור לא אמנם 259(.32 ואבן)פס׳
 לשאול באו שהם להניח קשה אבל ברור, לא בהקשר 29 בפס׳ נזכרת ו״הבמה״ ה״/ את
 ומותר אפשר אם לשאול באו שהם אפשר ואבן״. עץ ״לשרת להם מותר אם יחזקאל את

 והסכמה עצמו האל של הסכמה ללא פולחן מקום בונים אין שהרי בבמה, ה׳ את לעבוד
 לעבוד אפשר ישראל אלוהי שאת היא הנביא של והתשובה הנביא. באמצעות ניתנת זו

 בית כל יעבדני שם אלהים ה׳ נאם ישראל מרום בהר קדשי בהר ״כי בירושלים, רק
 לאלוהי פולחן (.40 וגו׳)כ תרומותיכם״ את אדרש ושם ארצם שם בארץ כלה ישראל
 אלילים עבודת דבר של בסופו להביא עלול או ואבן עץ לעבודת נחשב בגולה ישראל
 התפיסה את משקפות כ, בפרק הנבואה בייחוד ביחזקאל, הנבואות (.36 כה דב׳ )השוו

 אינה ודרישתם בארץ־ישראל רק אלא בזבחים ישראל אלוהי את לעבוד שאי־אפשר
 כאן, יש מזבח/מקדש לבנות אם שוויכוח אפשר אכן 260(.19 ז עונם״)יח׳ ׳׳מכשול אלא
 יש .11-5 ה זב׳ )ד( כאן. אין ואבן״ עץ ״לשרת פולחן/מקדש מקום של לקיומו ראיה אבל

 שגולים כנענית לאלה כמכוון לבבל המובלת הרשעה האישה בעניין זה קטע שמפרשים
 בבבל)שנער(. מקדש בית לה בנו בירושלים, הפולחן ריכוז של לרעיון שהתנגדו מיהודה,

 ;17 טז מל״ב ;27 ז מל״א מקדש)ראו לבית מכוון בקטע, הנזכר ׳׳מכון״, מלשון ״מכנתה׳/
261(.17 נב יר׳ ;4 יח יש׳ ;13 כה מל״ב

 ׳׳יחוקאל גרינברג, גם ראו .199-195 ׳עמ ״גלות״, רום־שילוני, ראו זה כתוב של הפרשנות על 259
עט׳ גלית, אלברטץ, גם וכך מזבח הקמת נגד יחזקאל של התקיפה עמדתו על ,440 עמ׳ כ״,
 48 הע׳ ,19 ׳עמ ״מסורות״, טלמון, לדעת .386 ׳עמ כשהיהוקאל, ;168 ׳עמ יחוקאל, ברין, ;94

 לפי הצפונית. ישראל בממלכת מרכזי מלכותי מקדש ששימשה בבית־אל לבמה מכוון הכתוב
 J. Blenkinsopp,בבבל. מקדש הקמת על דעתו מה בשאלה ליחזקאל באו הגולים בלנקינסופ

86-87 .Ezekiel, Louisville 1990, pp. בהיסטוריה הבמות״ ״חטא שהדגשת סבורים יש 
 להסיר מגמתה וגלות, חורבן שתוצאותיו בגלות( נערכה רבים )שלדעת הדויטרונומיסטית

בגלות. מקדש( במות)או להקים ניסיון או נטייה מחשבה,
 באו העם נציגי ,38 ׳עמ נבואה, ניסינן, לדעת גם .442-441 ׳עמ כ״, ״יחזקאל גרינברג, טוען וכך 260

 לדרוש באו הזקנים ,474 עמ׳ כ״, ״יחזקאל הופמן, לדעת במה. לבנות הנביא הסכמת את לקבל
(.475 ׳לא)עמ או מקדש לבנות אם בשאלה ולא הדורשים״ של ועתידם האישי גורלם ״בעניין

.353 ׳עמ בבל׳/ ״גולת ביקרמן, ;91-90,71-70 ׳עמ נזפלגות, סמית, 261
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 בדבר הדויטרונומיסטי שהחוק טענה יש בארץ. התלויה מצווה - הפולחן ייחוד (6)
 1 יב בדב׳ הכתוב לאור המובטחת הארץ על רק חל בירושלים וריכוזו הפולחן ייחוד
 לך אבתיך אלהי ה׳ נתן אשר בארן לעשות תשמרון אשר והמשפטים החקים ״אלה

 (,4 טז גבולך״)דב׳ ״בכל ההגדרות גם האדמה*. על חיים אתם אשר הימים כל לרשתה
 בלבד. המובטחת הארץ על חלים שהחוקים לרמז עשויות (2 יז >דב׳ שעריך״ ״באחד

 מצווה הוא בירושלים הפולחן ריכוז בדבר הדויטרונומיסטי שהצו כביכול משתמע מכאן
 וירמיהו מקדשים הקימו במצרים - עובדה לארץ. חוץ על חל ואינו בארץ התלויה

 עצם את ולא אחרים לאלוהים ההקטרה את תוקף מצרימה היורדים אל בנבואותיו
 הגליה עם האלילים עבודת את הכורכים הרבים הכתובים 262מד(. המקדשים)פרק בניית

ד ;28-27 ד דב׳ )למשל המובטחת לארץ מחוץ וישיבה  לדעה סיוע משמשים (13 טז י
 הנ״ל בכתובים זו. טענה לקבל קשה ובבל. אשור בגולת מקדשים או מקדש קיום בדבר
 ״החקים כל על כללי באופן אלא מיוחד באופן הפולחן בריכוז מדובר אין דברים בספר

 על מקבלים ישראל בני שבה הברית בתוקף לקיימם מחויבים ישראל שבני והמשפטים״
 קיום בין הוא הקשר הארץ. את להם לתת מתחייב האל ואילו המצוות את לקיים עצמם

 לארץ־ישראל. הפולחן ריכוז בין ולא הארץ את האל הבטחת לבין והמשפטים החוקים
 דברי לאור גם לארץ חוץ על חלים אינם והמשפטים שהחוקים הדעת על מתקבל זה אין

 ואפילו הגולים, בידי שבתורה החוקים קיום 263בגולה. גם באלילות ומלחמתם הנביאים
לארץ. חוץ על גם חלים התורה שחוקי מלמד יתרה, בהקפדה

 אסתר, זרובבל, כמו פגאניים שמות נשאו ויהודה ישראל מגולי כמה פגאניים. שמות (7)
 יהודי בקהילת ״ענתיהד השם סינקרטיזם)ראו משקף שהדבר הסבורים יש ועוד. מרדכי

 למשל, במסופוטמיה. ונפוצה ידועה אחר אל של בשם או במסווה מסוים אל עבודת ים.
 לא בזמן ובו מרדוך הראשי האל את כיבדו ובכך שמש האל של במסווה עבדו מרדוך את

 משקפים היהודים בקרב הפגאניים שהשמות היא הטענה 264שמש. של מערכו הפחיתו
 את מרדוך־מרדכי. של במסווה בבבל היהודים עבדו ישראל אלוהי ה׳ ואת סינקרטיזם,

 במקדשים. פולחן קיימו שהגולים המסקנה ומכאן במקדשים, עובדים מסופוטמיה אלי
 בהם ואין ולסינקרטיזם, לאלילות ראיה להביא אין כאלו שמשמות ראינו כבר ואולם

 לא לציון בעלייתו זרובבל בגולה. היושבים ישראל מבני אנשים של נוכרי״ ״לבוש אלא
אחרים. לא גם וכך הנוכרי, שמו את שינה

 למקדשים מתייחס אינו הדויוטרונומיסטי החוק טורי לדעת .317-316 ׳עמ עזרא, טורי, ראו 262
צ׳ונק,״מקדשים׳׳י, גם וכך מקדשים. היו בבבל ויהודה ישראל לגולי וכי לארץ־ישראל, מחוץ

.237 הע׳ לעיל, ראו במצרים. מדבחא״, ״בית מקדשים, היו ולארמים ליהודים .208 עמ׳
 בגר כשר, א׳ אצל נוספים פרטים ראו בגולה גם ובמקדשיהם באלילים הנביאים מלחמת על 263

השמיני. הפרק ולהלן, קודמת, לספרות הפניות ושם 193 עמ׳ א, כרך אפיון,
״סינקרטיזם״. למברט, ראו נוספות ודוגמאות זו תופעה על 264
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 הקריבו מקדשים/במות, בנו שהגולים בעליל מוכיחים אינם לעיל הטיעונים כל
 בעד המסקנה לדחותה. או לקבלה שאפשר פרשנות בגדר והם מנחות, והגישו קורבנות

 הדעה בגר וטיעונים שיקולים יש ואכן השיקולים. כלל מתוך לעלות צריכה נגד או
 שדתם הטענה ונגד לה/ ומנחות קורבנות והעלו מזבחות או מקדשדש בנו שהגולים

סינקרטיסטי: אופי נשאה

 שם שכן אשר ה׳ אחזת ארץ אל לכם עברו אחזתכם ארץ טמאה אם ״ואך טמאה. אדמה (1)
 מבלעדי מזבח לכם בבנתכם תמרדו אל ואותנו תמרדו אל ובה׳ בתוכנו והאחזו ה׳ משכן
 גדול ״מזבח שבנו עבר־הירדן שבטי אל מכוון זה פסוק (.19 כב אלהינו״)יהו׳ ה׳ מזבח

 מחוץ ולזבח לעולה מזבחות לבנות שאין משתמע זה מפסוק כנען. ארץ מול אל למראה״
 שבנו המזבח (.1 עט תה׳ וכן ;3 ט הו׳ גם ראו ;26 ה׳״)ט ׳׳ארץ שהיא המורשה לארץ
 למרות העם אחדות את לסמל מגמתו (26 לזבח״)ט ולא לעולה ״לא עבר־הירדן שבטי

 265משנה־תורתי, אולי או (34-6 פס׳ כוהני)בעיקר הוא המקור אם גם הגיאוגרפי. הפיצול
 התקופה מן הוא טמאה אדמה היא הגויים אדמת ולפיו שהרעיון ממש של הוכחה אין

 ,17 ה מל״ב ;19 כו שמ׳׳א כמו כתובים בעוד קוראים העמים״ ״ארץ טומאת על הפרסית.
 לבין ה״/ ״ארץ קודש, אדמת שהיא איץ־ישראל בין מבחין הושע קלז. תה׳ ;17 ז עמ׳

 לחמם גם (.3 ט, הו׳ )יאכלו״ טמא ״ובאשור בה: שורה שהטומאה מקום הגויים, אדמת
 13 ד שם״)יח׳ אדיחם אשר בגוים טמא לחמם את ישראל בני יאכלו ״ככה טמא: הוא
 אדמת המזון. את מטמא הטמאה הארץ עם המזון של המגע (.12-11 א טוביה בספר וכך

 או קורבן הקרבת בה תיתכן ולא יושביה של האלילות מחמת טמאה אדמה היא הגויים
 הארץ: את מטמאת הגויים שחוקת התפיסה מובעת 25-4 יח בוי׳ 266לה׳. מנחה הגשת

 האר־ן ותטמא מפניכם. משלח אני אשר הגוים נטמאו אלה בכל כי אלה בכל תטמאו ״אל
 טומאת בגלל עונש הם והגלות החורבן וגו׳. ישביה״ את הארץ ותקא עליה עונה ואפקד
 נגד (26-22 יחזקאל)כ של התקיפה לעמדתו הסיבה זו כם. יח׳ ;33-30 )כו זרה עבודה

 למיניהם, וזבחים קורבנות מחייבים והמשפטים החוקים אמנם 267בגולה. בפולחן העיסוק
פקד האסון אם 268ישראל. אלוהי עם תקינים פולחן יחסי לקיים אפשר אי בגולה אבל

 E Assis, SJOT18 (2004,) ;353 עמ׳ ,1995 תל־אביב לישראל, נזקרא יהושע. אחיטוב, ש׳ ראו 265
208-231 .pp; לחקר שבתון ציון״, שיבת מימי כוהני סיפור ט-לד: כב, ״יהושע גולדשטיין, ר׳ 

 זמנו את לקבוע יש וכי כוהני הוא המקור לדעתו .81-43 ׳עמ (,2002)יג הקרום והבזורח הנזקרא
לפסה״נ. 350-450 לשנים החיבור של ההיסטורי ורקעו

 נכר, אדמת טומאת כולל וסיבותיה, בגולה הפולחן השבתת על .45 עמ׳ ״ההבטחה״, תדמור, 266
 הצואים״ ״הבגדים בדבר ג ׳זכ את שמסבירים יש .34-25 עמ׳ ד, כרך תא״י, קויפמן, ראו

 ואילו יהושע, שהה שם נכר)בבל( אדמת של לטומאה סמלית כאמירה בהם לבוש היה שיהושע
.4 ט הר גם ראו .268 עמ׳ ״כוהנים״, אלן, לציון. שיבתו את מסמלים הטהורים הבגדים

שמיני. פרק להלן, ראו ליחזקאל (P)הכוהני המקור של הזיקה על 267
ארץ בתוך לה׳ מזבח יהיה ההוא ״ביום לפיה ישעיהו נבואת .442-440 כ״, ״יחזקאל גרינברג, 268
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 נדרשים הם שבגולה הרי (34-30 ז המקדש)יד בית את שטימאו בגלל יהודה תושבי את
 עמו בתוך ישכון האל בארץ־ישראל גם לגאולה. צופיות עיניהם אכן אם זהירות למשנה
 את לבנות הרישיון מרש בהכרזת (.9-8 מג )יה׳ הטומאה הרחקת לאחר רק במקדש
 ראשית שלפיה תפיסה זו הדבקים. בין להפריד ואין לציון לעלייה ברשות קשור המקדש

 האבות. על במסורות מובלע זה רעיון המקדש. את לבנות כך אחר ורק לציון לחזור יש
(.22-10 כה בד למשל בארץ־ישדאל)ראו רק האבות לאלוהי פולחן מקום בונים הם

 269לו. שייכת שהעיר האל לבין העיר בין הקשר את לסמל במסופוטמיה המקדש תפקיד
 ״עיר האלוהים״, ״הר ירושלים קדושת את מסמל בירושלים המקדש ירושלים. לגבי גם כך

 לעומת (.11 סה ;7 נו ;13 כז ;2 ב יש׳ ;12 מג ;14 כח ;40 כ )יה׳ קודשי״, ״הר האלוהים״,
 הקודש׳/ כ״עיר ירושלים של הייחוד הגולים בעיני נתחזק ועריהם הגויים ארצות טומאת

 מן שעלה נחמיה אצל כך ואחר (1 נב ;2 השני)מח ישעיהו אצל לראשונה המופיע תואר
 שהוא המקדש (.24 >ט בבל בגלות ישב הסיפור שעל־פי דניאל ואצל (18,1 יא הגולה)נחמ׳

 לבנות (.8 ט עז׳ גם הקודש״)ראו עיר ״בירושלים הטבעי מקומו (14-13 מב )יח׳ קדוש
 מקדשים של מציאותם מעצם טמאה בעצם שהיא הנוכרית העיר את לקדש פירושו מקדש
 את נשיר ״איך לשוביהם עונים בציון ולא בבל נהרות על היושבים הלוויים בתוכה. לאלים

 ירושלים אשכחך ״אם נשבעים: הם אחת ובנשימה בהמשך ומיד נכר״, אדמת על ה׳ שיר
 את לשיר המקדש, בית של כמשוררים עליהם, שכפו לא (.5-4 קלז ימיני״)תה׳ תשכח
 אדמת טומאת מחמת מהם נבצר אבל ה׳, שירת את לשיר ומתאווים רוצים הם ה׳; שירת
 לשיר אם הקודש. אדמת על עיר היא כי ובשירה כהלכתו ה׳ את לעבוד אפשר בציון נכר.

 הארץ טומאת את מזכיר בתפילתו עזרא גם מקדש. לבנות וכמה כמה אחת על אסור,
 תועבות (.11 ט הארצות״)עז׳ עמי בנדת היא נדה ״ארץ אלילים: עובדי הגויים בעקבות

270 בגולה. בהיותו הכוהן עזרא ושינן למד זאת הארץ. את מטמאות הנכר עמי

 אדמות. עלי האל נוכחות את המסמל המקום הוא בירושלים המקדש הפולחן. ייחוד (2)
 השקפת לפי הדויטרונומיסטית״. וב״היסטודיה דברים בספר הטבועים העיקרים אחד זה

 -18 ה המלוכה)מל׳׳א תקופת בראשית כבר היה בירושלים הפולחן ייחוד הדויטרונומיסט
בחר האל זו. השקפה על מבוססת המלך של השלילית או החיובית וההערכה (21 יד ;19

 כל שאז הימים, באחרית לבוא, לעתיד נבואה היא (19 >יט לה׳״ גבולה אצל ומצבה מצרים
ה׳. את יעבדו הגויים

.108 ׳עמ נזסרפוטמיה, אופנהיים, 269
 586 שנת אחרי בירושלים קורבנות הקריבו אם היא אחרת שאלה .277 הע׳ להלן, גם וראו 270

 ויש כן. לפני מזבח היה לא פשוטו, לפי מזבח. בנו וזרובבל ישוע 5-2 ג עז׳ על־פי לפסה״נ.
״קורבנות״, ג׳ונם, אצל זו בסוגיה דיון ראו שטומא. הישן במקום חדש מזבח בנו כי המפרשים

 ועד החורבן מן הזמן בפרק המקדש בתחום בירושלים מזבח על הקריבו לא לדעתו .19-12 עמ׳
לפסה״נ. 520 ועד 586 משנת בטלו הקורבנות כלומר וזרובבל. ישוע בידי המזבח הקמת
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 אפשר שם ורק (,3 עו ;13 קלב, לו)תה׳ למושב איווה הוא בירושלים המקדש ואת בציון
 רק בזבח ישראל אלוהי את לעבוד אפשר שלפיה האידיאולוגיה 271ובמנחה. בזבח לעבדו

 לגאולה תקווה והפיחה הגולים של ההישרדות באסטרטגית כלי שימשה בירושלים במקדש
 בירושלים. במקדש וריכוזו הפולחן ייחוד ברעיון דגל הגולה״, ״נביא יחזקאל, ולשיבה.

 את אדרוש שם ו״ הגאולה בעת קודשי״, ״בהר בירושלים, המקדש בית בניין על מנבא הוא
 לירושלים מכוונת ״שם״ והמילה (,41 )שם הגולים אל היא הפנייה (.40 תרומותיכם״)כ

 מד יש׳ וכן 35 שמה״)מה ה׳ מיום העיר ׳׳ושם יחזקאל: ספר של הסיום מן ללמוד שניתן כפי
 בירושלים המקדש בית בנין הוא ציון שבי לפניהם ששמו החשובים היעדים אחד אם 272(.28

 מקדש לבנות שאין אמונה מתוך זה הרי הגלות, שמלפני למצב הקורבנות עבודת והשבת
 בגלות שייחסו החשיבות את מבטאת שלמה״ ״תפילת בגלות. קורבנות להקריב ואין בגלות

 פולחנו היה ששם במקום ה׳ את לעבוד יש הרוס. שהיה על־פי אף בירושלים למקדש בבל
 ולא הקודש, עבודת בסדרי לא במקום לא האל פולחן את לשנות ואין בירושלים, המקורי,

 בתקוות נשתזרו ובמנחה בזבח ה׳ ליראת המאוויים לכן 273מ-מח(. )פרקים הקודש בכלי
 מכונו״ על ו״להעמידו ביהודה׳/ אשר ״בירושלים רק בית לו לבנות אפשר כי ציון, לשיבת

 אתרה״ על ו״יבנון המקורית התבנית על־פי ייבנה המקדש (.68 ב עז׳ ;16 א זב׳ ;9 ב )חגי
 לגולה שנלקחו המקוריים הקודש ובאמרי (,7,5 ו ;15 ה עז׳ ;23 לו דה״ב ;12-11 כח )דה״א

 יד׳ ;17-13 כה הזה״)מל״ב המקום אל והשבתים והעליתים ה׳ נאם אתם פקדי יום ״עד
 כלי עם יחד לציון חוזרים והאל העם (.5 ו ;15-14 ה ;11-8 א עז׳ ;11 נב יש׳ גם ראו ;22 מ

מקום באותו המקדש בבניין 274לה׳. המנחה תערב כך רק (;6 כח יר׳ ;11-8 נב המקדש)יש׳

 בעניין ובאשור בבבל גם מצוי המוצא בארץ הלאומי האל את לעבוד שיש כזאת מתפיסה שמץ 271
 משביו הוחזר ומרדוך חרן, אל סין את להחזיר שאפה נבונאיד של האם ארצם. אל האלים השבת
 שמחזירים לאחר רק הרוס מקדש שיקום על .ANET, p. 560 למשל, ראו בבל. אל באשור

.461-460 עמ׳ (,223 )הע׳ לעיל, פריד, ראו בשבי שנלקח האל את לשם
 M. Weinfeld,ראו הקדמון. המזרח בספרות ידוע מוטיב הוא אפו בחרון משכנו את האל נטישת 272

178-195 .V T 27 (1997), pp ,ואין בירושלים הפולחן בריכוז דגל יחזקאל .248 הע׳ ולעיל 
ולהלן, ,73 עמ׳ נזשבר, בקינג־קורפל, בתוך ון־סטרס, ראו גלותית״. ״אידיאולוגיה לו לייחס

.277 הע׳
N. Na’aman, JSO. 46-47 ״מקדש״; קלמנטס, 273 T65 (1995), pp. המקדש בין הזיקה רעיון 

עז׳ ;3 ב חגי וכן 8 ג עז׳ עם 2 ג בדה״ב האמור של ההשוואה מתוך עולה השני למקדש הראשון
 בנוגע הדין הוא מקדשם. אל האלים של לחזרה מקביל מקומם אל ה׳״ ״כלי של החזרה .11 ה

(.46-45,36,24 יב ׳נחמ ;20 ח ;10 ג >עז׳ במקדש העבודה לסדרי
 אלברטץ, ראו שלמה מקדש של המודל על־פי רבה במידה שנבנה השני הבית בימי המקדש על 274

 משמים שניתנה תכנית על־פי נבנה שהמקדש האמונה גם קשורה לכך .458 עמ׳ ישראל, רת
 חוגים נמצאו השני הבית שבימי כך כדי עד בעם מושרשת הייתה זו אמונה (.19 כח )דה״א

 אמונה .256 הע׳ לעיל, ספראי, וז׳ אשל ח׳ ראו השני. הבית ימי של במקדש דופי שהטילו
 התזכיר על .J. van Seters, CBQ 59 (1997), pp. 45-57 ראו העמים. בקרב גם קיימת כזאת

 כפי טקסיו ועל מכונו על ביב היהודי המקדש שיקום בעניין דליה ושל בגוהי של (32 )קאולי
תלמי אל פונה הרביעי חוניו .6 עמ׳ ״קהילות״, ימאוכי, אצל הספרות ראו כן לפני נהוגים שהיו
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 הרשות על נוסף (,25-21 כד שמ״ב ;14 כב בר׳ )השוו אלוהית לגיטימציה מתן משום יש
 מסופר לציון, העלייה על המספר עזרא, בספר (.28 מד הפרסיים)יש׳ מהשלטונות שנתנה

 המקדש)עז׳ בניין בתולדות מתרכז והסיפור (,34-30 ח ;11-7 א המקדש)עז׳ כלי החזרת על
 את ולחדש בירושלים אתרו על המקדש בניין לשם אלא באה לא העלייה כל כאילו א־ו(

 הייתה שכן בבמות האל עבודת את לחדש מנסים אינם הם לציון הגולים כשחזרו ה׳. פולחן
 ראיית 275בירושלים. במקדש רק אפשרית קורבנות שהקרבת התפיסה עליהם מקובלת

 חזקיהו של ברפורמות משתקף והדבר החורבן לפני כבר מצויה זרה כעבודה הבמות עבודת
 מחזקת הדויטרונומיסטית בהיסטוריה הבמות עבודת של מוחלטת שלילה 276יאשיהו. ושל
 החל הפולחן ריכוז רעיון אם מזו, יתרה ובבבל. הגלות בתקופת נערך זה שחיבור הדעה את

 בגלות תוקף משנה קיבל הוא הרי דברים(, יאשיהו)ספר בימי ונכפה חזקיהו בימי לנסר
 עליו נקרא ישראל אלוהי שם אשר מקום ירושלים, של המקודש מקומה על לשמור במגמה
 בעל 277(.7-4 לג דה״ב ;9 א נחמ׳ ;28 מד יש׳ ;29 כה, ז; ;17 ג יר׳ ;7-4 כא מל״ב ;13 ח )מל״א

 הנגדה ומתוך יג( )דה״ב זה רעיון של והסופית הקיצונית הצורה את מייצג הימים דברי
 של ההדוק הקשר את להוסיף יש זה על מצרים. וליהודי לשומרונים בנסתר( מכוונת)אבל

 ;6-5 ט מבבל)יש׳ הגאולה תקוות נתלו דוד בבית גם והרי בירושלים, המקדש עם דוד בית
(.24 לז יח׳ ;26-14 לג יר׳ ;9-1 יא

 אשר למקדש ובמידותיו במבנהו הזהה בלאונטופולים, מקדש לבנות רשות לקבל כדי השישי
 ראו לירושלים הכלים בהחזרת הסמליות על .458 עמ׳ ״אלפנטינה״, פורטן ראו בירושלים.

הראשה״ ״אבן הפירוש על ושם 168-166 עמ׳ ומלך, כוהן הנ״ל, ;52-50 ׳עמ ״כיבוש״, פריד,
(.7 ד >זכ׳

 אחד במקום הפולחן שריכוז הדעה על .173-172 עמ׳ תשנ״ב, ירושלים מיהושע, ויינפלד, מ׳ 275
 D. Edelman, JSOT32 (2008), pp.ראו החורבן שלאחר התקופה מן רעיון הוא )בירושלים(
395-434.

 רבדים. שני יש כב-כג במל״ב דב בן י׳ לדעת .255-245 עמ׳ ״נביאים״, רוזל, זה לעניין ראו 276
 שנמצא הספר נתפס זה ברובד האירועים. של זמנם בן קדם־דויטרונומי, הוא הקדום הרובד
 שנמצא הספר ששם דויטרונומיסטית עריכה מעשה הוא השני הרובד כאורקל. התורה״( )״ספר
 תוכנו היה מה לדעת אין לדעתו דברים(. ספר הברית״)הוא ״ספר משה״, תורת כ״ספר נתפס

יב, פרקים כמו דברים, מספר קטעים הכיל שהוא אפשר במקדש, שנמצא ה״ספר״ של המקורי
 J. Ben-Dov, “Writing as Oracle and as Law: New Contexts for the Book- ראו: כח.

223-239 .Find of King Josiah”,/ßZ. 127 (2008), pp. 8 הע׳ שם, והספרות.
 היצירה )ברוח בירושלים הפולחן ריכוז רעיון בין זיקה שקיימת סבורים רבים חוקרים 277

בבבל, הגלות בתקופת נוצרה, לא אם התעצמה, זו זיקה וכי הגלות לבין הדויטרונומיסטית(
 “The primary period of impact of :25 ׳עמ ״חוקה״, קלמנטס, למשל, ראו ציון. שיבת לפני

the Deuteronomic reform (i.e. cult centralization in Jerusalem) lay not in the reign 
of king Josiah, but in the painful years of the Babylonian Exile.“ 8 עמ׳ שם, ראו וכן,

16, 17; .(,L.J. Hoppe “Jerusalem in the Deuteronomic History” in: N. Lohfink (ed 
,1986 Das Deuteronomium Entstehung Gestalt und Botschaft [BETL 68], Leuven 

p. 106: “Deuteronomy’s cult centralization is a reflection of the exilic situation”; E. 
367-368 .Ben-Zvi, Z A W 103 (1991), pp
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 האל 278לגאולה. קשור יהיה בירושלים המקדש ובניין לגלות, קשור היה המקדש חורבן
 הוא האל כך בירושלים, מקומו את וקבע המקדש בית את לבנות לשלמה בעבר אישר

 ה׳ ״אם :1 קכז בתה׳ נאמר זה על ובירושלים. מחדש המקדש בנין את בעתיד שיאשר
 והמקדש ירושלים/ציון על בגלות שנאמרו הנבואות בו״. בוניו עמלו שוא בית יבנה לא

 לירושלים יהודה גולי של והקנאות הערגה הנאמנות, הייתה גדולה כמה עד מעידות
 השני. הבית אל הראשון הבית מן ההיסטורית הרציפות את מסמלת זו נאמנות ולמקדשה.

(.15 ו לפסה״ג)עז׳ 515 בשנת המקדש שיקום עם התחדשה ובמנחה בזבח האל עבודת
 בכור עברו שלא שומרון ממלכת גולי של העמדה הייתה מה השאלה ועומדת קיימת
 לקורבנות ומזבחות במות מקדשים, בנו הם האם בירושלים? הפולחן ריכוז של האמונה

 לאור: דעת לשיקול נתון והדבר במקורות ישירה תשובה אין כך על בגולה? ולמנחות
 היושבים למיעוטים/גולים רשות למתן בנוגע הבבלים ושל האשורים של מדיניותם )א(

 בעת שומרון( הגולים)מממלכת של התפיסה )ב( ומזבחות; מקדשים לבנות במסופוטמיה
 יאשיהו על 279המולדת. בארץ שלא בקורבנות האל עבודת של ל״חוקיות״ בנוגע ההיא

 שומרון מממלכת לישראלים אשר בבית־אל. המקדש ואת הבמות את שהחריב מסופר
 עם ומשמרוך משלו ״משכם איש שמונים על הסיפור מצוי לגולה יצאו שלא לשעבר

 היה המקדש שבית אף מא(, דר׳ ׳ה״ בית ״להביא קורבנות( לא בידם)אבל ולבונה מנחה
 ריכוז שרעיון משום כנראה בירושלים ה״׳ ׳׳בית אל באו ומנשה מאפרים אנשים חרב.

 היא בארץ, שנותרה הישראלית האוכלוסייה מן חלק דעת על התקבל בירושלים הפולחן
 הכשדים עם המלחמה שבעת מיהודה בפליטים מדובר אולי או הנשארת״, ״הפליטה

שומרון(. לשעבר)פחוות ומנשה אפרים בשטחי מקלט מצאו

 לא השמים ושמי השמים הנה הארץ, על אלהים ישב האמנם ״כי השמים״. ״אלוהי (3)
להפגין אפשר 280(.1 סו יש׳ ;43,30,27 ח בניתי״)מל״א אשר הזה הבית כי אף יכלכלוך

 ׳עמ גלות, אקרויד, ראו ,28 מד יש׳ כמו בירושלים, המקדש לבניין וגאולה גלות בין הקשר על 278
שנים־עשר. ופרק שמיני פרק ראו כן .36 עמ׳ ״יהוד״, בן־צבי ;175-153

 בניית כולל אבותיהם מסורת לפי האל את לעבוד הגולים מן מנעו לא השלטונות ביקרמן לדעת 279
 כן זו. קביעה מוכיח אינו ביקרמן .19 עמ׳ ונחמיה״, ״עזרא ביקרמן, מזבחות. והקמת מקדשים

 .W.G. Lambert, in: H. Goedick et al. (eds.) Unity and Diversity, 1975, p. 19 ראו
 יהודי הורשו לפסה״נ< 407 שנת ,AP 32) ביב המקדש בענין ודליה בגוהי בין הדברים בזכרון

.11 א מלאכי ;5 מא יר׳ והשוו למקדשם בלבד ולבונתא״ ״מנחתא להביא יב
 כזאת השקפה אז גם דויטרונומיסטית, עריכה עברה או מאוחר חיבור היא שלמה״ ״תפילת אם 280

 במל״א שלמה״ ב״תפילת הכתוב על שלנזה. טלסטרא, ראו שלמה תפילת על בבל. בגלות רווחה
 אופנהיימר, ראו המקדש בבית האל של פיזית נוכחות בדבר האמונה עם כהתפלמסות 27 ח

 המוסר העדפת של המוטיב בתוספת 2-1 סו ביש׳ הפולמוס גם כך .193-192 ׳עמ ״משמעות״,
 האמונה מן המעבר חל הגלות שבתקופת כאחרים, סבור ״,6 ״מאה וינטוךתומאס, הפולחן. על
 העולם אלוהי והארץ, השמים כאלוהי ה׳ אל בארץ־ישראל, ישראל עם של לאומי כאל בה׳

נחמ׳ ;23,21,12 ז ;10-9 ו ;12 ה ,2 א החורבן)עז׳ לאחר נפוץ השמים״ ״אלוהי הכינוי לכן כולו.
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 שלמה בתפילת שנאמר וכפי בשמים שוכן האל שכן אדמות עלי מקום בכל ה׳ יראת
 ה״, ״שם (.15 נז ;16,5 לג יש׳ ;36 ד דב׳ גם שבתך״)ראו מכון השמים תשמע ״ואתה
 ,44,19-17 ה ;19,17 ה מל״א ;13 ז שמ״ב ;11,5 יב בירושלים)דב׳ במקדש וכבודו קודשו

 (.7 מג יה׳ ;4 יא כסאו״)תה׳ בשמים ה׳ קדשו בהיכל ״ה׳ בשמים: כיסאו אבל ועוד( 48
 הביט״. ארץ אל משמים ה׳ קדשו ממרום השקיף ״כי נאמר: קב( לעני״)מזמור ב״תפלה

 האל של שהשם בירושלים אדמות עלי המקדש לבין בשמים האל מושב בין להבחין יש
 לה׳ שמים ״השמים מקום: בכל בשמים נוכחותו 281(.10 ז יר׳ ;27 כג עליו)מל״ב נקרא

 ״אלהי הוא ישראל אלוהי (.1 ה קה׳ ;1 סו יש׳ ;16,3 קטו אדם״)תה׳ לבני נתן והארץ
 ,2-1 סו הארץ״)יש׳ כל ״מלא וכבודו רגליו הדום רק היא הארץ (,12 ז ;2 א השמים״)עז׳

 אין ישראל לאלוהי כי ה׳ של ותמונה פסל לעשות אין המונותיאיסטית האמונה לפי (.8 ג
 ודמות פסל אין שכן בגולה חיוני אינו מקדש לכן aniconism,)282) הגוף דמות ולא גוף

 צורך ואין מקום בכל המצוי הוא השמים״ כ״אלוהי בית״. ״מחוסר ואינו ישראל לאלוהי
אל אתה ״אכן בגולה(: )שפעל השני, ישעיהו אמר כך על קיומו. את להפגין כדי בפסל

 רק להופיע החל זה שביטוי אומרים ויש יב<, במכתבי וכן 44,33,19-18 ב דר 20,4 ב ;5-4 א
 ספרות ראו (2 א )עז׳ כורש בהכרזת השמים״ ״אלהי על פרסית. ובהשפעה הפרסית בתקופה

.21 הע׳ ושם, 5 עמ׳ ״קהילות״, ימאוכי, אצל
 .80-77 ׳עמ יחוקאל, קוטסקו, ;136 עמ׳ שלמה״, ״מקדש הורוויץ, גם וכך ״מהפכה״. ויינפלד, 281

 .CAD, s.v. surriu, p. 293 דאו .suma sakänu הנאו־אשוריות בכתובות האכדי לביטוי והשוו
 הוא שהמקדש לאמונה האל מושב הוא שהמקדש האמונה מן שהמעבר סבור ״ציון״, מטינגר,

 .587/6ו־ 597 בשנים האסונות בעקבות אירע (Name Theology)עליו נקרא האל ששם מקום
 ממשמעותו יצא ה״ ׳בית ״המונח יאשיהו בימי ,466 עמ׳ ״היסטוריוגרפיה״, נאמן, לדעת

 מהות של משכנה למקום ונהפך ישראל, אלוהי של הארצי מושבו כמקום והמקובלת העתיקה
באל״. הקשורה מופשטת

 דיון ראו בבל. בגלות שכן כל ולא ביהודה קיים היה לא ציור( צלם, ה׳)פסל, של דמות 282
 K. Van der Toorn (ed.), The Image and the Book, Leuven זו בסוגיה וביבליוגרפיה

.1997; N. Na’aman,“N0 Anthropomorphic Graven Images”, UF 3\ (1999), pp 
;414 .391-415 and esp. p. שולל מטינגר .206-202 עמ׳ )תשס״ה(, מקרא בית גיטין, ס׳ 

 מצבות יהוה. של פסל/דמות מוצב היה הראשון הבית בימי המקדש שבבית האפשרות את
 ולא האל נוכחות את סימלו ריק שהיה ה׳ וכיסא במקדש הכרובים השונים, ביישובים האבן

 הגלות בתקופת או יאשיהו בימי נוסח האן־איקוניזם ישראל. לאלוהי גשמית דמות הייתה
 T.D.N. Mettinger, “Cult Image or ראו (.8 ה תמונה״)דב׳ כל פסל לך תעשה ״לא בצו

Aniconisn in the First Temple?” in: Y. Amit et al. (eds.), Essays on Ancient Israel in 
34 its Near Eastern Context, Winona Lake 2006, pp. 273-295; M. Köckert, JNSL 

21-37 .2008,) p) הוא שומרון כיבוש שעם טוען ב סרגון זו. בסוגיה השונות הדעות על ושם 
 שגרתית לשון נקט האשורי שהסופר ואפשר לאשור שומרון ממלכת רבים( אלי)לשון את לקח

 מרתך( האל כמו האל, דמות )או פסליהם בלקיחת מדובר לעמים בנוגע אם כאלו. במקרים
ה׳״ ״כלי בשבי נלקחים ישראל לאלוהי דמות או צלם בהעדר לישראל/יהודה בנוגע הרי בשבי

 במידה מייצגים הכלים כלומר ציון. שיבת עם בירושלים למקדש מוחזרים הכלים המקדש. מן
.205 הע׳ ,281 עמ׳ וכן ,273 הע׳ לעיל, וראו נדודיו. ואת האל נוכחות את אחרת או זו
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 שפועל טרנסצנדנטי, אל מסתתר״, ״אל הוא (.15 מה מושיע״)יש׳ ישראל אלהי מסתתר,
 הקל ישראל אלוהי של תמונה וכל פסל העדר (.19 לד תה׳ ;2-1 סו הפרגוד)יש׳ מאחורי

 מטיף ירמיהו קב(. )מזמור מקדש בלא בתפילה האל את לעבוד הגולה האוכלוסייה על
 ואת השמים ״את מקום: בכל ובתפילה בחרטה בתשובה, להגיע אפשר האל שאל לגולים
 האל כי קובעת, אינה הגיאוגרפיה (.14-13 כט :10 י, וכן 24-23 כג מלא״)יד׳ אני הארץ

 הוא יחזקאל, בספר הראשון בפרק כבר ביטוי יש זה לרעיון מסוים. למקום כבול אינו
 ״מראה רואה הוא שם המרכבה(. כבר״)חזון נהר על כשדים ׳׳בארץ ישב אשר הנביא
(.19 י למקום)יח׳ ממקום במרכבה עובר האל (.28 ה׳״)א כבוד דמות

 אלא בכנען אינו ישראל בני של מכורתם המקרא מסורת על־פי ישראל״. ״אלוהי (4)
 ״עם נעשו ישראל בני בסיני. אלא המובטחת בארץ קיבלו לא התורה ואת במסופוטמיה

 ״אלוהי אינו הוא העם. עם נודד הלאומי האל (.5 כ )יח׳ לארץ שנכנסו לפני עוד ה׳״
 מכנען הופיע לא הוא 283ישראל. אלוהי אלא (,27-26 יז מל״ב )השוו המסוימת הארץ״

 (.9-8 סח תה׳ :3 ג חב׳ :5-4 ה שו׳׳פ ;2 לג ומשעיר)דב׳ מסיני פארן, ומהר מתימן אלא
 הדין הוא מצרים. ועד כנען דרך כשדים מאור בנדודיו האומה אבי אברהם את ליווה האל
 ״בתוך - (45 כט ׳לאלהים״)שמ להם והייתי ישראל בני בתוך ׳׳ושכנתי ישראל עם לגבי
 נטשם לא האל יבחר״. אשר ״במקום הבנוי המקדש בתוך נאמר ולא נאמר ישראל״ בני
 געלתים ולא מאסתים לא איביהם בארץ בהיותם זאת גם ״ואף אויב: בארץ כשהם גם

 מקום בכל מוצא "אתה חז״ל: דרשו זה לעניין (.44 כו, אתם״)וי׳ בריתי להפר לכלתם
 רמז ישעיה שמעוני, ילקוט ע״א: כט מגילה עמהם״)בבלי, שכינה גלתה ישראל שגלו

 לחוש יכול אדם מקום בכל משכן. ולא שכינה בבלה״(. שלחתי ״למענכם ד״ה תנ״ה,
284בהתנהגותו. לכך ראוי יימצא אכן אם בשמים הנמצא אלוהים בנוכחות

 לאל המשמעת ערך (.22 טו )שמ״א אילים״ מחלב להקשיב טוב מזבח שמע ״הנה (5)
 של עניין הן אלוהים ויראת שהדת התפיסה כאן מובעת לקורבנות. מעל הוא ולשליחו

 ובעולה. בזבח במקדש אותו עובדים אם ולא המוסר ובחיי ישראל לאלוהי ביחסו הפרט
 לי ״כי רעב אינו האל יעבור. בל כתנאי האל מן דרישה ואינם עיקר אינם הקורבנות

 נאמר ה( דב׳ כ: >שמ׳ הדיברות בעשרת (.10 נ אלף״)תה׳ בהררי בהמות יער חיתו כל
צווי מצויים אלא מקדש לבנות צו ואין לקורבנות דרישה ואין אלוהיך״ ה׳ ״אני בפתיחה

 ראשית על אופיינית. אלילית אמונה היא ראשי אל לה יש עיר, או ארץ, כל ולפיה האמונה 283
 וכן מצרים יציאת ומסורות האבות סיפורי ראו ההבטחה לארץ מחוץ לה׳ ישראל בין היחסים

 במקרא נתפסת אינה לארץ לכניסה שקדמה התקופה ״ייחוד״. משיניסט, קו: תה׳ כ: יח׳ כד: יה׳
״גלות״. ויינברג, ראו כגרות. אלא כגלות

 שעם )״אידיאולוגיה״( עולם תפיסת כאן אין זאת עם .243 הע׳ ולעיל, ״הוראות״, ויינפלד, 284
שנים־עשר. פרק ראו לעולם. קבע, כישיבת בגלות להתקיים יכול ה׳, כעם ישראל,
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 הנאמר: מוסב עליהם אותם המקיימים אלה ומסכה(. הגויים)פסל ממנהגי והימנעות מוסר
 אפשר (.5 כב יהו׳ ;15-12 י ;9 ז דב ;6 כ ׳שמ ;19 יה בד ;10 ה מצותי״)יב׳ ולשמרי ״לאהבי

ד ;7 טז הלב)שמ״א דרך גם האל אל להגיע  רק ולא בגולה גם לעשות ניתן זאת (.14-13 כט י
 נפשך״ ובכל לבבך בכל תדרשנו כי ומצאת אלהיך ה׳ את משם ״ובקשתם המובטחת: בארץ

 הנביא שמואל שבין היחסים מסכת בתיאור אחדות פעמים מופיע זה רעיון (.29 ד >דב׳
 285(.18 כח ;7 טז ;13 יג ;24-23,14 יב כחובה)שמ״א לקורבנות התייחסות ללא המלך לשאול

 לגאולה גלות בין קורבנות. על ולא תפילה על היא ח( )מל״א שלמה בתפילת ההדגשה
 בעמוס בקורבנות. דווקא ולאו שונות בדרכים אלוהים יראת ולהפגין האל את לעבוד אפשר
 מהם זאת דרש לא והאל קורבנות העלו ולא שנה ארבעים במדבר נדדו ישראל שבני נאמר

 טוב מה אדם לך ״הגיד אומר: מיכה 286(.32 קיט ;9-7 צ ;19-18 נא ;7 מ תה׳ ראו וכן 25 )ה
 ראו ;8 ו אלהיך״)מיכה עם לכת והצנע חסד ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש ה׳ ומה
 אין אבל זבח מקום הוא המקדש אמנם (.6-5 נח יש׳ ;17-10 א יש׳ 25-21 ה ׳עמ ;6 ו הו׳ גם
 מטיף ירמיהו (.20,8-6 ו העם)יד על יגן לא ה״ ״היכל ולהושיע, לכפר כדי בקורבנות די

 מאשר רעהו״ ובין איש בין וצדקה ״משפט שיעשו מעדיף שהאל המקדש בשערי לבאים
 מארץ אותם הוציאי ביום צויתים ולא אבותיכם את דברתי לא ״כי המקדש: בבית ביקורים

 יח יח׳ ;12-10 כא ;15 יא ;22-21,6-3 ז ;20 ו גם וראו 22 ז וזבח״)יד עולה דברי על מצרים
 ואומר הגולים אל פונה כשהוא והתפילה בתשובה החזרה ערך את מעלה ירמיהו 287(.9-5

 והשבת, המשפט שמירת את מדגיש ישעיהו)השלישי?( (.7 ה״׳)כט אל בעדה ״והתפללו
 הם אלה כל העושים (.5-1 סו ;14-13,2 נח ;2-1 הצדקה)נו עשיית ואת ה׳ לדבר החרדות את

 כא במש׳ מצויה הדרישה אותה (.4 )נו וסריסים נכר בני הם ואפילו בבריתי" ה״מחזיקים
 וממערב ממזרח גלויות קיבוץ על מדבר זכריה מזבח״. לה׳ נבחר ומשפט צדקה ״עשה :3

 אלא הקורבנות, את תעשו״ אשר ״הדברים בין כולל אינו אבל (,16 ירושלים)ב בחירת ועל
 (.14-7 חברתיים־מוסריים)ז בחטאים החורבן את תולה זכריה (.17-16 ומשפט)ח אמת דברי

את בטלו לא שהנביאים הרי המקדש שיקום גם נכלל הגאולה שבנבואות מאחר זאת, עם

 ומגמתו לפסה״נ ו במאה חובר ד-ו< )שמ״א הפלשתים בשבי הארון על הסיפור סמליק לדעת 285
 לו שנראה זמן ובכל מקום בכל העם את יגאל האל וכי המקדש בית על לסמוך שאין לעם לומר

 K.A.D. Smelik, Converting the Pasf. Studies in Ancient Israelite and Moabite לנכון.
1992 Historiography, Leiden.

 במדבר, המשכן בהקמת מדובר בתוכם״. ושכנתי מקדש לי ״ועשו :8 כה שמ׳ השוו ואולם 286
 בספר הקטעים של החיבור זמן בדבר החוקרים בין מחלוקת הקורבנות. בעניין וצווים תבניתו

 בגלות או הגלות לפני האם ,P למקור הנראה ככל לשייכם שיש המשכן, על המדברים שמות
.287 הע׳ להלן, ראו לאחריה. או בבל

ד כמו זבח, על ציוה לא האל לפיהם הכתובים .264-262,82 עמ׳ ירבזיה, הופמן, 287  ,23-22 ז י
 פרידמן, אצל לסתירה הסברים ראו .38-37 ז וי׳ כמו בתורה הפולחן לחוקי בסתירה עומדים

 לכשעצמה מטרה שום אין שלקורבנות והסביר הסתירה על עמד הרמב״ם .75-74 ׳עמ גלות,
לב(. פרק ג׳, חלק הבברכיס, לאלילים)מגרה להקריב החטא מן ישראל בני את להרחיק אלא
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 בידיו התורה ספר עם שעלה עזרא המוסר. חשיבות את הדגישו אלא הקורבנות עבודת
 ביטוי אלא כאן אין המקדש. בבית מאוד מעטה התעניינות ומגלה התורה בהוראת מתרכז

 הדתית התפיסה את מייצג עזרא להלן(. )ראו המקדש בבית זבח על התורה ערך לעליית
288בגולה. שהתפתחה כפי

 את למנות אפשר וכאן כורש, הכרזת בעקבות זרובבל עם עלו לא הגולים מן רבים
 מן גם אלא טוב, כלכלי מצב בגלל רק לא בבבל נשארו הם ונחמיה. עזרא של אבותיהם

 יש אם ובקורבנות. מקדש בבית דווקא אלוהים בעבודת הכרח ראו לא שרבים הסיבה
(.15-9 ו >זכ׳ תרומות לשלוח ראוי אזי בירושלים מקדש

 מגבעון הנביא עזור בן חנניה על מסופר בירמיה כח בפרק במהרה. תבוא הגאולה (6)
 ״בעוד לאמור: ועדה עם קהל לפני ניבא יהודה מאנשי ורבים יהויכין הגלית לאחר שמיד

 מלך נבוכדנאצר לקח אשר ה׳ בית כלי כל את הזה המקום אל משיב אני ימים שנתים
 יהודה גלות כל ואת יהודה מלך יהויקים בן יכניה ואת בבל. ויביאם הזה המקום מן בבל

 עדות (.4-1)בבל״ מלך על את אשבר כי ה׳ נאום הזה המקום אל משיב אני בבלה הבאים
 היושב יהויכין דרך דוד בית מלכות לתקומת לציפייה ולירושלים, לציון לערגה ברורה
 ליפול עומדת להאמין, רצו כך בבל, ממלכת שכן במהרה תבוא שהגאולה לתקווה בגולה,

 בעתיד להרסו מנת על בגולה מקדש לבנות טעם שאין הרי הדבר הוא כך אם (.11 )פס׳
 משום יש הפולחן עבודת ובחידוש בבבל מקדש בהקמת זאת, לעומת ביותר. הקרוב
 את יחזקאל דוחה כזאת מכוונה חשש שבגלל אפשר בגלות. קבע לישיבת לכוונה ביטוי

 האימפריה של המהירה נפילתה בדבר בעם שרווחה האמונה 289הפולחן. עבודת חידוש
 בעיניו הזאת. התקווה נגד קצף בשצף נלחם ירמיהו כז. בפרק גם מהדהדת הבבלית
 נביאי אלא אינם בקרוב, לגאולה תקוות ומפיחים בבבל מרידה המעודדים הנביאים

 שהתקווה מלמד צדקיהו של המרד (.9 כט :14 לכם״)כז נבאים הם שקר ״כי שקר,
 כל לא ביהודה כך ואם רבים. חוגים בקרב רווחה אכן מהירה ולגאולה בבל עול לשבירת

 יהודה״ ״מלך התואר את לשאת וממשיך יהויכין נמצא שבקרבם בבל גולי בקרב שכן
 לאמור: לגולים ירמיהו של העידוד את להבין יש זה רקע על נבוכדנאצר. בארמון אפילו

ס )יש׳ המתאימה בשעה אבל תבוא בא אמנם הגאולה (.7-5 וגו׳)כט ושבו״ בתים ״בנו
מקדש. לבנות לגולים מציע אינו ירמיהו זאת ועם (.22

 שלהעדפת הסברה את ,161 עמ׳ תיאולוגיה, סמית, מעלה זה בכיוון ״דיכוטומיה״. מנטל, 288
״גלותי״. רקע יש הפולחן פני על המוסרית ההתנהגות

 בשיבה והאמינו קיוו שהגולים הסיבה מן בבבל מקדש העדר על 128 ׳עמ ״גלות״, טלמון, 289
יחז־קאל, ברין, יחזקאל. גם שותף היה זו ולאמונה בירושלים, הפולחן עבודת וחידוש למולדת

 בגלות קבע של ישיבה לשבת גולים של לרצונם רמז כ( במה)יח׳ להקים בבקשה רואה ,173 עמ׳
עראי. ישיבת לאחר אותה להרוס כוונה מתוך במה בונים אין שכן
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 מארצות רבבות הוגלו בבל ארץ אל בבל. בארץ זרים מיעוטים של מקדשים העדר (7)
 אין בידינו המצויים המקורות מן ואולם הכשדים. בידי והן האשורים בידי הן כבושות

 מיעוטים של מקדש של קיומו על פנים לשני משתמעת שאינה ברורה אחת ידיעה אפילו
 אבל ולמצרים, לפיניקיה מחוץ מקדשים בנו למשל, והמצרים, הפיניקים 290בבל. בארץ

 האשורים שגם נראה במסופוטמיה. מקדשים ומצרים פיניקים למיעוטים שהיו ידיעות אין
 ואף הבבלים מדת במהותה שונה הייתה לא ושדתם שונים זמן בפרקי בבבל ששלטו
 בארץ אשורי מקדש להקים התקשו מרדוך, האל ובכללם רבים, בבליים אלים אימצו
 מרדוך של בערכו המעיט סנחריב 291אשור. לאל מקדש בבבל שהיה עדות אין בבל.
 האשורים 292בבבל. אשור האל פולחן את להנהיג ההין, לא גם וכנראה הצליח, לא אבל

 בעיר המקדש אשורי. למקדש בבלי מקדש הפכו לא אבל בבל בארץ מקדשים שיקמו
A לאל שבבבל ארך N .sA r (.,,״אשור זה)ולא בשם תמיד נקרא אשור( לאל נרדף )שם 

 זהות ללא קדמוני קוסמוגני כאל בבבל נודע Ansar בשם שאל היא הדבר שסיבת נראה
ארך אנשי ואילו 294אשור, האל עם אותו זיהו האשורים 293פולחני. מרכז וללא מוגדרת

 בבליים־מקומיים. היו אלו מקדשים אבל המקדשים, במנהל שירתו גולים( )כנראה מצרים 290
.323-322 ׳עמ ״מצרים״, דנדמאייב,

G. Frame, in: S. Parpola and R.M. Whiting, Assyria 1995, Helsinki 1997, p. 56: 291 
“I can find no evidence to suggest that the formal worship of the god Assur ever 
existed in Babylonia, even during the century or so around 700 when that land was 
under Assyrian control. Certainly there is no mention in any document of a temple 
or shrine dedicated to Assur in Babylonia or any evidence that sacrifices were made 
, השפעת הולווי, .16-12 ׳עמ "אשור", הנ״ל  ;by Babylonians to Assur in Babylonia...”

אשור לאלי פולחן או בבל, בערי אשוריים למקדשים ממש של עדות שאין הטוען 326-325 ׳עמ  
שהוא טוען אשורבניפל שאמנם מעיר הולווי .388-343,107 ׳עמ אשור, הנ״ל, בבל; במקדשי  

עדויות אין אבל בבל, בארץ אשור ארץ של ולאלים  AN.sAr לאל המנחות הגשת את חידש   
׳עמ כך)אשור, אחר לא וגם שמש־שום־אוכין של המרד לפני בבבל אשורי מקדש על 381).

J. Pecirkova, Sulmu IV,;20 292 עמ׳ ״אשור״, פריים, ראו מרדוך פולחן נגד סנחריב פעולות על
1993, pp. 246-247

“a god with little or no distinctive and with :293 ,הקדמוני לאל בנוגע ,58 ׳עמ ״אשור״, בולי  
ראו כולם״. ״השמים או הכול״ ״אלוהי הוא השם משמעות  .no identifiable cult center”

S. Parpola, JNES 52 (1993), pp. 205-206; A. Lenzi, Secrecy and the Gods [SAAS
XIX], Helsinky 2008, p. 358

 האל את להאדיר פעולותיו במסגרת בלבד אשור לאל ״אנשר״ השם את הגביל סנחריב 294
 B.A. Levine, “Assyrian Ideology and Israelite ראו מרתך. הבבלי האל חשבון על אשור

,2005 Monotheism”, in: D. Collon and A. George (eds.), Nineveh, Vol. 2, London 
418 .p. ,בעיר גם האשורים נהגו כזו סינקרטיסטית שבשיטה מעיר ,205 הע׳ לעיל, פרפולה 

 האל של בשמו אבל אשור, האל פולחן את שם הנהיגו הם ארמית(. אוכלוסייתה חרן)שרוב
 נבנו בבבל בבליים( ואשתר)אלים אנליל ממקדשי שכמה אפשר חרן. של הראשי האל הוא סין,
 ״אנשי היתר, בין עצמם, את כינו האשורים שכן בבבל, אשורית אוכלוסייה למען האשורים בידי

.81 עמ׳ ״אשורים״, משיניסט, ראו אשתר״. ״אנשי אנליל״,
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 או אנליל ארך(, של הראשי והאל השמים אנו)אל כמו אחר, בבלי אל עם לזהותו יכלו
 295האשורית. האימפריה נפילת אחרי גם כנו על עמד המקדש מדוע הסיבה זו אשתר.
 אלוהיהם)הבבליים( את לעבוד להמשיך יכלו כיש הבבלית העיר אל שברחו ארך כוהני
 היעדר הוא הבבלים ידי על לא־בבליים אלים לדחיית נוסף ביטוי 296מנהגיהם. על־פי

 את שתזכיר אחת בבלית מלכותית כתובת אפילו אין אשור. לאל הבבלים של התייחסות
 את רבות פעמים המזכירות האשוריות המלכותיות לכתובות בולט בניגוד אשור, האל
 שאשור אומר ב סרגון 297אשור. האל לאחר מיד מאוד, נכבד במקום ואפילו מרדוך, האל

 גם כך 298סמלו. או אשור האל בו שמופיע בבלי תבליט אין כן כמו הכתירוהו. ומרדוך
 התיאופורי הרכיב בהם שאין בבלים אנשים של פרטיים עצם שמות של באונומסטיקון

 גילו הבבלים בבלי. תיאופודי רכיב שבשמותיהם אשורים אנשים לעומת ״אשור״,
 אחד ומקדשה. עיר כל ואלילה, עיר כל ולמקדשיהם, לאליהם וקנאות רבה רגישות

 ולדאוג מקדשים לבנות תפקידו בהם שמודגש בבל מלך בתוארי הוא לכך הביטויים
299לכלכלתם.

 רק לא נבעה בבבל זרים לאלים מקדשים להקמת בבל כוהני של שהתנגדות דומה
 במסופוטמיה המקדשים כלכליות. מסיבות גם אלא ולכבודם בבל לאלי הרבה מקנאותם

 מתרומות המלך, מן מענקים בזכות נכסים עתירי והיו כלכלית לפעילות מרכזים שימשו
לכוהני 301וחברתיות. פוליטיות כלכליות, השפעות לכך והיו 300מרפא, בענייני ומעיסוק

חריגה. בתופעה שמדובר מדגיש ״אשור״, בולי, 295
.365,146-145 עמ׳ נושפהה, ון־דר־טורן, 296
T. Kwasman, BiOr. 55 (1998), p. 468 ראו באשור מרדוך של הנכבד המעמד על 297
..no Babylonian royal inscription ever mentioned the :16-14 ׳עמ "אשור", פריים, 298 .“ 

Assyrian god Assur, except for some written in the names of Assyrian kings while 
they ruled Babylonia... 1 am not aware of any clear instance of a depiction of Assur 

2 .or his symbol in Babylonia”. R. Zadok, Assur IV/3, 1984, p
T. Jacobsen, “The Graven Image”, in: P.D. ;41 ׳עמ אינזפריה, ונדרהופט, זה לעניין ראו 299

15-32 .Miller et al. (eds.), Ancient Israelite Religion [F.M. Cross Vol.] 1987, pp
וחקלאים מקצוע בעלי סגל, אנשי עם כלכלית, לפעילות וכמרכז חשוב פיננסי כמוסד המקדש על 300
A.C. Bongenaar, The Neo-Babylonian ;111,24 עמ׳ עיר, מיארופ, ראו המקדש אדמות על  
Ebabbar at Sippar: its Administration and its Prosopography, 1997, pp. 140-228; R.

החשיבות על  .H. Sack, Cuneiform Documents from Chaldean and Persian Periods, 1994 
M. Silver, ראו מונופולין עם וכר חוזים משכון, ערבויות, כ״בנק״ המקדש של הכלכלית  

קשור בחלון״ ״האישה שמוטיב אפשר סילבר לדעת  .Economic Structure o f Antiquity, 1995 
לפני נעשו חוזים)עסקיים( האלדם<. לפני נעשית והשבועה עסקיים בעניינים שבועה של לטכס

B.R. Foster, JAOS 116/4 J. MacGinnis, WO 26 (1995), p. 23; י ראו המקדש. פקיד  
נזהלה אוואלוס, ראו לריפוי כמקום הקדום בעולם המקדשים על .(1996 .), pp. 762-763

ים השפעת על 301, נה ועל הכלכלה על המקדש י המב י הכלכל יט יר של והפול ו הע י רא ורסל ה  
ות ו יהוד בפח  “City-Temple Community” ; יה״ ימפר יה ״א ור יא ינברג י״פ של הת י ן ו י י בענ  

ופה ית בתק וססת הפרס יה ועובדיו המקדש מעמד על מב וטמ ופ ות על ולא במס י ו ות עד יר יש
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 עם שכן כל לא אחרת, מעיר בבלים עם אלו בהשפעות להתחלק עניין היה לא המקום
 השאירו לא ב, ונבוכדנאצר נבופלאסר כמו בבל, שמלכי בסברה רב טעם יש מיעוטים.

 את מדגישים אלא התפארות(, גבורה, )מלחמות, אשורי בסגנון מלכותיות כתובות
 עם הסתכסך נבונאיד 302בבל. כוהני של הגדולה ההשפעה בגלל שלהם, האלים יראת
 גם ביטוי לידי באה לתרבותם ״הוותיקים״ הבבלים קנאות הרב. כוחם בגלל בבל כוהני

 לעומת שמיים־מערביים שמות עם הבבלי במנהל סופרים בבבל נמצאו שטרם בתופעה
 בבל אזרחי של העקרונית הגישה עם אחד בקנה עולה הדבר 303באשור. זרים סופרים

 תערובת( אתני)נישואי לעירוב הנוגע בכל מזרים שהסתייגו המקדש( )ערי העירוניים
 בבל. בערי שנחשפו הפרטיים הארכיונים מתוך מתברר הדבר מכלכלי. להבדיל ודתי

 מנישואי שאפשר כמה עד נמנעו המקדש ערי של הבבליות שהקהילות מתברר זה מחומר
 גולים של מסורות לפי פולחן חוקי בנוסף, 304מאוד. נדירים הם כאלה נישואים תערובת.
305בבל. אנשי של הפולחן חוקי לפי אסורים היו שונות מארצות

 אז גם הרי בבבל מקדש להקים הגולים רצו שלו למסקנה להגיע אפשר האמור מן
 אדמתם על להקים הבבלים של ההתנגדות או האיסור משום בידם הדבר עולה היה לא

306זר. לאל מקדש

 בבבל מקדשים הקמת על איסור שחל הטענה הסינקרטיזם. לסכנת בזיקה מקדש (8)
 למיניהם ולזרים לגולים מותר היה לו גם ואולם סבירה. השערה היא בבליים לא לאלים
 מקדש, ולבנות במולדתם נהוגים שהיו הפולחן מנהגי לפי בבבל אלוהיהם את לעבוד

 סכנת מחמת אותו בונים היו ישראל בני מקרב הגולים אם רב ספק זה במקרה גם הרי
 כשמדובר ובייחוד אליליות השפעות לחדירת מועד מקום הוא המקדש הסינקרטיזם.

מפני הפחד ומצרים. בבל אשור, כארצות ומפוארת מפותחת אלילית״ ״תרבות עם בארץ

צמיתים. איכרים או עבדים או קרקעות היו השני הבית בימי שלמקדש ידוע לא יהודה. מפהוות
.284 עמ׳ ״מקדש״, דיון, זה לעניין ראו

302 24 .M. Dandamayev, Bulletin (the Canadian Society) 30 (1995), p. כוהני של כוחם 
 בחרן. ולמקדשו סין האל לפולחן בנוגע נבונאיד של למדיניות בהתנגדותם ביטוי לידי בא בבל

.64-62 ׳עמ גלות, אלברטץ,
.392 ׳עמ ״מסופוטמיה״, צדוק, 303

304 598 .R. Zadok, JAOS 116 (1996), p. עזרא של ההיבדלות לנטיית זאת מקביל צדוק 
בבל. מגולת שעלו ונחמיה

 מאלה שונים היו במסופוטמיה הפולחן שחוקי המציין ,192-186 ׳עמ נזסרפוטנזיה, אופנהיים, ראו 305
 וקורבן הקורבן שרפת הקטרות, המזבח, על דם להזות למשל ובארץ־ישראל, בסוריה שנהגו

 אקרויד, לדעת מקורבנות. יותר נפוצה מנחות הגשת הייתה במסופוטמיה לבעלים. אכילה לשם
 שמנהגי מכיוון קורבנות עם ולא ולבונה מנחה עם ה׳ בית אל באו איש שמונים ,26 עמ׳ גלית,

 מכאן קורבנות. להביא עליהם אסרו ולכן הבבלים בעיני חן מצאו לא ביהודה הקורבנות הקרבת
.321 הע׳ להלן, ראו (.3 ו דבחין)עז׳ דבחין די ״אתר כורש)״הארמית״( בהכרזת ההדגשה

.7 לשורה ההערה ,72 עמ׳ ג, פ. ת. תדמור, ראו לבבל. מחוץ מקדשים היו לבבלים 306
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 להכשיל כדי בהם שהיה הפולחן בתחום העמים ממנהגי גם נובע הדתית ההיטמעות
 האלילי)״תועבות הפולחן על הגולה בתוך שישב יחזקאל של החזונות למוקש. ולהיות

 גולים נציגי לפני ושנאמדו בירושלים, המקדש בתוככי הרעות״( ״התועבות גדולות״,
 עם במקדש מעבודה הנשקפת הסכנה הרגשת את מחזקים ודאי הנביא, אל שבאו

 לאלילות גלישה לסכנת מועד כמקום המקדש כג<. טז; ;13 ־יא1 ח ומנחות)יח׳ קורבנות
(.4-1 ישעיהו)סו בדברי מהדהד (11 ז פרצים״)יד ל״מערת והפיכתו

 העיר של הראשי האל בין הקשר את לסמל היה במסופוטמיה המקדש של התפקיד
 האלילי בעולם 308במקדש. שמים היו הראשי האל פסל את 307העיר. וקהילת העיר לבין

 בסדר נמצאים האחרים ואילו האלים״ ״מלך הוא ראשי אל האלים, בפנתיאון דירוג יש
 חשבון על הראשי המקום את מרדוך תפס בבבל וגם בניפור גם דרגתם. מבחינת יורד

 לאל נחשב והפריפריה העיר של האל שבמסופוטמיה שמאחר ולמד צא 309אחרים. אלים
 ביחס נמוך בדירוג נחשב היה עיר באותה במקדש השוכן ישראל שאלוהי הרי ראשי,

 חשוב עניין הוא שהדרוג המקום אנשי של התפיסה על־פי לפחות העיר, של הראשי לאל
 אלא ועליונותו, מרכזיותו בלעדיותו, את מאבד היה ישראל שאלוהי רק ולא 310ועקרוני.

 ממקדשי דרגה ונחות קטן הנסיבות, ובתוקף בהכרח, היה לו בונים שהיו המקדש גם
 ייחשב בבלי אל שאינו שאל הדעת על להעלות אין ועוד. אשתר שמש, נבו, מרדוך,

 לא בבל, כוהני בהשפעת המקומי, שהשלטון ערובה שום גם ואין העיר של הראשי לאל
 עליונותו, את ולסמל להפגין כדי העיר של המקומי האל את הגולים של למקדש יחדיר

 האלים״)השוו ״מלך מרדוך מפני במקדש שינויים לבצע תאלץ הגולה שהקהילה או
 להשליט ניסה נבונאיד העיר. ובבבל בניפור כמו בבל בערי שנעשה כפי (,18 טז מל״ב

 נוספים גולים עם יחזקאל ישב בקרבתה או שבה בניפור, בבבל. במקדשים סין האל את
 של לבנו שנחשב נינורתא לאל נוסף מקדש גם שם היה אנליל. היה הראשי האל מיהודה,
ושהתאחד)סינקרטיזש בל בשם גם שנודע מרדוך של היה בניפור אחר מקדש אנליל.

 “The basic function of the Temple for the Community :107 ׳עמ מסופרטבזיה, אופנהיים, 307
seems to have been its mere existence in the sense that it linked the city to the deity 

.by providing a permanent dwelling place”
 BM ( = The Cultic Compendium of Marduk) 119282 הוא שזיהויה בתעודה למשל 308

 נראה ניפור. של הראשי האל נינורתא, של במקדש הושם מרדוף בל)הוא של שהפסל נאמר
 של הפולחן התחזקות בעקבות ניפור של בפנתיאון הראשי המקום את ותפס עלה שמרדוך

 W.G. Lambert, in: K. Hacker and ניפור. של האלים למלך הוכרז והוא בבל בארץ מרתך
119-126 .W. Sommerfeld (eds.), RAI 32 (1986) pp. 55-60; RAI 35 (1992), pp 

 A.R. George, Orientalia 66 ראו בבבל אא במקדש אא של מקומו את שתפס מרדוך על
67-70 .1997,) pp.) מרתך. חשבון על סין את להאדיר ניסה נבונאיד

.308 הע׳ ולעיל, ,68 עמ׳ שם, ג׳ורג/ 309
 אלים על מרדוך. והאל אשור האל של הדירוג על הריב את המזכיר ״סינקרטיזם״, למברט, 310

 מסתי־ ראו החבור, באזור אדד האל כמו גולים, ישבו שם שונות בערים מסופוטמיים ראשיים
״אדד״. ראולט,
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 עודדו לא כאלו תופעות 312ניפור. אלי בקרב נכבד מקום היה נבו לאל גם 3אנליל." עם
 לא העדיפו והם הגולים את להרתיע כדי בהן היה בבבל, ישראל לאלוהי מקדש הקמת
 יהודה ובממלכת איזבל, בימי שומרון בממלכת כבר היו כאלו תקדימים 313מקדש. לבנות

 סינקרטיזם מפני הפחד נענשו. הנביאים, הטיפו כך זה, חטא על מנשה. ובימי אחז בימי
 קורבנות. ולהקריב מקדש מלבנות בהימנעות חשוב גורם אפוא היה הפולחן בתחום

 המקדש; בתוככי אלילים עבודת על העם את להוכיח מרבים שהנביאים הוא מקרה לא
 אליליים; מיסודות המקדש בטיהור ומתרכזות במקדש מתחילות הדתיות שהרפורמות

 לאלוהים ״לקטר הפולחן בתחום מתרכז מצריימה היורדים כלפי ירמיהו של שהתוכחה
 ומקדשה בירתה על יהודה ממלכת של החורבן שסיבת מד(; מצרים״)פרק בארץ אחרים
 במל״ב כמתואר (3 כד מנשה״)מל״ב ״בחטאות מלכים, ספר של התפיסה על־פי נעוצה,

-1 ל ;64 כח ;28-27 ד )דב אלילים בעבודת כרוכה נכר בארץ בגלות שהישיבה כג;
 שמדובר כמה עד רובץ״ חטאת ״לפתח בבחינת הוא לרועץ, להיות עלול המקדש (.2

 ביטוי (.14 ח )מכשול״ ולצור נגף ולאבן למקדש ״והיה ישעיהו ובלשון זרות, בהשפעות
 לקורבנות והכוונה טובים״, לא חוקים להם נתתי אני ״וגם :29-25 כ ביח׳ לכך קיצוני

 ״הרהורי עולים כאשר ובייחוד דתית, לטמיעה יותר גדולה הסכנה בגלות 314ולמנחות.
 מותר במצרים האסון. את ולמנוע להושיע הלאומי האל של אי־יכולתו בדבר עברה״

 סינקרטיזם של ניכרת מידה יש החוקרים רוב לדעת 3,5לא־מצריים. מקדשים לבנות היה
 וארמית־סורית. מצרית - מקומית דתית השפעה ניכרת וכן יב יהודי של בפולחן

ד )השוו השמים למלכת ההקטרה  הם תערובת נישואי וכן ״ענתיהו״ השם (,19-15 מד י
של ההתנגדות את 317היו. כלא נעלמו יב יהודי ואכן 316זו. דעה לביסוס הראיות מקצת

למברט,שם. 311
(.310,308 >הע׳ לעיל שנזכרו ג׳ורג׳ ושל למברט של מאמריהם ראו לכך דוגמאות 312
 מקדש הקמת עודדה שלא נבונאיד, בימי בעיקר בבבל, הדתית־הפולחנית האווירה על 313

.34-28 עמ׳ ״גלות״, אלבדטץ, ראו במסופוטמיה,
 את לחדש נטייה כלפי דחייה תגובת ״זו 439 בעמ׳ ושם 442-436 ׳עמ כ״, ״יחזקאל גרינברג, 314

.99 הע׳ שמיני, פרק ראו בבבל״. הפולחן
 האשורי הפולחן קיום לשם מצרים מאוכלוסיית שניגבו מסים על מסופר אסרחדון אצל לדוגמה: 315

ANET, pp. 292-293 במצרים.
 סינקרטיזם על 121 ׳עמ ״גלות״, טלמון, ;200 ׳עמ ״מקדשים״, צ׳ונק, ;4 ׳עמ ״מצרים״, גריפיטס, 316

 העשויים רבים פרטים מביא פורטן המצרית. האוכלוסייה בקרב היטמעותם ועל יב יהודי של
שמות(, יב)כגון יהודי בקרב לסינקרטיזם וסימנים חד־משמעית( מהוכחה ראיה)להבדיל לשמש

 שהוא הסימנים כל את יחדיו מצרפים שאם נעיר בסינקרטיזם. מדובר אכן אם ספק מטיל אבל
 בה אין לחוד וסממן סממן כל עם וההתמודדות אלילית, השפעה בדבר הדעה מתחזקת מביא,

.179-173 ׳עמ אלפבטעה, פורטן, יחד. מצירופם הנובע הרושם את לבטל כדי
ק, 317  “Still, the ex-Judeans at Elephantine were passed :361 עמ' אשור״, ״מכיבוש מ

over by history until their rediscovery in modern times, when their affairs were 
”.reconstructed as an exotic footnote
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 שפירושו הסינקרטיזם, סכנת רקע על גם להסביר יש מרצון למצרים לירידה ירמיהו
 ,3 מד ואבתיכם״)יד אתם המה ידעום לא אשר אחרים לאלהים לעבד לקטר ״ללכת

 ולעתיד מצרים לבני מכוונת מצרים ארץ בתוך לה׳ מזבח על ישעיהו נבואת (.25-17,8
(.19 הרחוק)יט
 הנביאים של ההסברה לנוכח האלילות חטא מפני היראה את הגבירו וההגליה החורבן

 יחזקאל )דוגמת בגולה נביאים של הושע(, )דוגמת הגלות לפני בארץ־ישראל שפעלו
 הוא וההגליה החורבן שאסון הדויטרונומיסטית ההיסטוריגרפיה ושל השני( וישעיהו

 הרי הגלות, סיבת היא האלילות חטא אם מזו, יתרה 318ד(. האלילות)דב׳ חטא על עונש
 במקדשים, ה׳ פולחן היעדר לציון. ובשיבה בגאולה האמונה את מערערת אלילים עבודת
 כמנהג להיראות שעלול מעשה מכל להתרחק מגמה על מעיד וקורבנות מזבחות במות,
 הגלות לפני בארץ־ישראל ומקובל נהוג שהיה מה לעומת הקצנה אלא כאן אין אלילי.

 יאשיהו או חזקיהו בימי שהחלה אפשר כחטא הבמות ראיית בבמות. גם לאל עבדו שם
 הגולה של ובמציאות מכן שלאחר בהיסטוריוגרפיה לראות אפשר ביטוייה את אבל

 בבל מגולי שמנעה היא הבמות עבודת נגד יחזקאל דוגמת הנביאים בפי תוכחה בבבל.
 קו לנקוט הקל רק יאשיהו בימי הפולחן ריכוז 319בבבל. ישראל לאלוהי מזבח לבנות
 ועודד אחד, מצד בגולה ובזבח במקדש אלוהים מעבודת להימנעות שהביא כזה חשיבה
 קיבל בירושלים הפולחן ריכוז שרעיון מכאן האחר. הצד מן באלילות המאבק את ודרבן
320 (.35 מח ;3,1 מ ;40 כ בבל)יה׳ בגולת חיזוק

 בגוהי, אל יב יהודי פונים לפסה״נ 407 בשנת המקדש. בענייני השלטונות התערבות (9)
 410 בשנת שנהרס לה׳ המקדש את מחדש לבנות רישיון להשיג להם שיעזור יהודה, פחת
 היהודים היהודי. החיל למקדש סמוך היה שמקדשם ח׳נום, האל של מצרים כוהנים בידי

 השלטון באישור לפסה״« 525 שנת לפני )כבר נבנה שהמקדש הטענה על מסתמכים
המקדש בענייני המקומית והאוכלוסייה השלטונות להתערבות דוגמה רק זו 321הפרסי.

.26-25 עמ׳ התנך, עולם רבדים. ויינפלד, אצל הדברים עיקרי ראו 318
.144 ׳עמ ״קהילה״, גרינברג, 319
 תפילה - היה התחליף פולחן״; ללא חיים ״הם כליל: הפולחן הושבת קויפמן, לדעת בבל, בגלות 320

 ולאלילות למקדשים בבל יהודי להתנגדות מאוחרים הדים (.37-28 ׳עמ ד, בציבור)תא״יכרך
 אלכסנדר בצבא שיהודים כב< א, אפיון נגד )מתתיהו בן יוסף אצל בידיעה מצויים בהם הכרוכה

בל. האל מקדש של מחדש בבניין להשתתף סירבו בבבל
 מיטשל, אצל דברים סיכום ראו במצרים הגולה על ;13-12 שו׳ ,31 מס׳ ;13-11 שו׳ ,30 מס׳ קאולי 321

 ואילים, כבשים בהקריבם ח׳נום כוהני של כעסם את עוררו שהיהודים אפשר .430-429 ״גולה״,
 זבח)ראו לא אבל מנחה בהבאת יסתפקו היהודים - הפשרה איל. של ראש יש ח׳נום של ולפסל
 שייסד שהפולחן מציין סיקילוס( דיודורוס אצל )מצוטט מאבדרה היקטאיוס (.305 הע׳ לעיל,
,364 הע׳ ולהלן, 25 עמ׳ ״ישראל״, גרייבי, אצל ציטוט ראו בעמים. הנהוג מזה שונה משה
366.
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 הוא (297 )יא, היהודים בקדמוניות המסופר יותר, מאוחר אחר, מקרה לחסד. או לשבט
 טימאו המקדש, בית אל בכוח נכנס אוכוס, השלישי ארתחשסתא של הצבא שר שבגוהי,

 יש נוכרית־אלילית אוכלוסייה בקרב מיעוט של במצב 322היהודים. על כבד מס והטיל
 כך ועל כלשהי, מסיבה (1 עט אותו)תה׳ ויטמאו למקדש ייכנסו שגויים סכנה תמיד

 הטראומה זו. לבעיה רגיש והיה בגולה שישב (9,7 מד ;24 >ז יחזקאל ומתריע מאיים
 כלמה כסתה חרפה שמענו כי ״בשנו נשכחה: לא והחרבתו למקדש גויים כניסת של

 (;1 עט ;8 ,3 עד תה׳ ;18 סג יש׳ וכן 51 נא ה״)יר׳ בית מקדשי על זרים באו כי פנינו
 >דב׳ ה׳״ ״קהל הוא לך״, בקהל יבאו לא צויתה אשר מקדשה באו ״גוים :10 א ובאיכה

 הגויים. בקרב בגלות, וכמה כמה אחת על בירושלים היה כך אם (.7 מד יח׳ והשוו 4 כג
 את נזכיר אם די בהיסטוריה. היטיב ידועים השליט ביוזמת וחילולם מקדשים הריסת
 מקדשיה על נינוה הריסת ואת סנחריב בידי ואליליה מקדשיה על בבל העיר הריסת

 השגחה האשורים. בידי בבבל מקדשים הריסת על ודאי שמעו הגולים 323הכשדים. בידי
 שמו( אשורי)לפי פקיד המקום. על לאדנותו ביטוי הם השליט מטעם המקדש על ופיקוח
 בארך, אשתר האלה של Eanna מקדש פעולות על לפקח האשורי השלטון מטעם ממונה
 פעולות על המלך מטעם מפקח 324ניידי. דלא בנכסי בעיקר בנכסים, מופלג עשיר, מקדש

 משכו במקדשים האוצרות 325בסיפר. שמש האל של Ebabar במקדש גם היה המקדש
 באישור צורך שיש רק לא מזו, יתרה (.44 יב נחמ׳ )ראו השליטים של לבם תשומת את

 הקורבנות על מס הטלת על לצוות יכול המלך אלא (,14 ו )עז׳ מקדש לבניין ממלכתי
 ואם במקום ולנוכחותו לשלטונו כסמל אם המקדש, תוך אל פסלו הכנסת על ואפילו
תגלת 326שכבש. ארץ של במקדשים צלמו את הציב ב׳ אשורנצירפל להאלהתו. כביטוי

הרומי. לקיסר הכותים עצת בעניין סד, פרשה רבא בראשית גם ראו 322
 האשורים והתערבות כבושה או נכנעת אוכלוסייה של במקדשים האשורים פגעו שבהם מקרים על 323

 147*146 ׳עמ סט)תשס״ח, ציון, נאמן, נ׳ ראו בפחוות אוכלוסיות או וסאליות ממלכות של בפולחן
 וחילול הריסה על .J. Peärkova, Archive Orietalni 61 (1993), p. 9 לספרות. הפניות ושם

 361-351,327-325 ׳עמ השפעה, הולווי, ;ANET, pp. 308-311 ראו אשור ידי על בבבל מקדשים
 במקדשים השלטונות התערבות על זרים. מקדשים על אשורים מפקחים מינוי על 334-312 ׳בעמ ושם

 ;109 עמ׳ מסופוטמיה, אופנהיים, ראו למתיחות, שגרמה התערבות הנאו־בבלית, בתקופה בבל בארץ
 על המקדש. בתי על כמפקחים שמונו פקידים על (107-106 >עמ׳ ושם 48-8 ׳עמ ומלך, כוהן פריד,

.194-193 ׳עמ א, כרך אפיון, בגר כשה א׳ ראו והלניסטים פרסים שליטים ביוזמת מקדשים הריסת
 פקידים בידי בכוח)בעיקר ולקיחה המקדשים מן גנבות של תופעה על .16 ׳עמ ״אשור״, פריים, 324

SAA X, 107,369; XIII, 128,138 למשל ראו ממלכתיים( ומפקחים
ראו בסיפר המרכזי המקדש ניהול בענייני שהתערבו הבבלי, נבופלאסר וכן אשורים, מלכים על 325

M.A. Dandamayev, Orientalia 68 (1999); R. Da-Riva, A0F 28 (2001), pp. 55-59 
בעלי איכרים, - שונות בעבודות עובדים מאות והעסיק מאוד עשיר היה זה מקדש  .p. 296 

׳עמ שם, בקודש)הנ״ל משרתים על נוסף אלה כל סופרים. פקידים, מלאכה, 300-296).  
W.W. Hallo (ed.), The Context o f Scripture, Leiden 1997, Vol. 1, p. 471 ; CAD,326 ראו

s.v. salmu, a/2
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 אשור אלי פסלי את ומנה עזה מלך חנון של בארמון זהב עשוי פסלו את הציב ג׳ פלאסר
 לעיר שלו האלים צלמי את הביא אשורבניפל 327עזה. ממלכת אלוהי עם שלו צלמו ואת

 ובלרסה, בבבל בסיפר, באור, המקדשים של הפולחן בסדרי התערב נבונאיד 328ניפור.
 לתיקונם מחזיר שהוא בטענה חדשים פולחן הלכות קבע ואף וכוהנות כוהנים מינה
 שכן במצרים אל נעשה הראשון דריוש ב. נבוכדנאצר בימי נהוגים שהיו פולחן טקסי

 דתית משמעות לדבר אין פולתיאיסטית בדת 329לאלים. נחשבו לפניו הפרעונים גם
 בדת כשמדובר ואולם 330שמו. שינוי תוך אחר או זה אל לאמץ נהגו שכן מהפכנית

 אחד הוא ה׳ מהותי. הוא העניין בבל, גולי של הישראלית האמונה כמו מונותיאיסטית,
 השלטון בעיני יתפרש השלטון של סמל או פסל להצבת התנגדות זולתו. אחר אל ואין

331וכמרידה. נאמנות כחוסר
 את מייצג הוא תיאולוגית ראות )שמנקודת השליט באישור צורך יש מקדש לבניין

 לציון לעלות להם ויאפשר ירושלים את יבנה שכורש לגולים מבטיח ישעיהו האל(.
 פעולות על פיקחה הממלכה (.14 ו עז׳ וכן 13 מה ;28 מד )יש׳ המקדש את ולבנות
 הרישיון ומתן השליטה מכוח רק לא (13 ז עמ׳ מלך״, ״מקדש לביטוי )השוו המקדש
 בהענקת בכסף, למקדש סייעה שהממלכה העובדה בתוקף גם אלא מקדש לבניית

 ממלכתית, ומחסות מפיקוח משוחררת במקדש שלא האל עבודת 332ובתרומות. קרקעות
 למנוע ובכך מקדש לבנות לא לגולים אינטרס היה לפיכך מעוקצו. ולא מדבשו לא

ישראל. אלוהי של בפולחן האלילית הממלכה של התערבות
 המקדש על שיגנו שומרים ובהם ומשרתיו אביזריו כל על מקדש אחזקת לצורך
את לממן אפשר שבעזרתו גדול בציבור צורך היה ושודדים, גנבים מפני ותכולתו

 S.W. Cole and P. Machinist,אצל זה לעניין המובאות תעודות וכן שלישי פרק לעיל, ראו 327
1998 ,SAA XIII עמ׳ במבוא ושם XIII-XV.

 השבועה. טקס עריכת לצורך מוגבל זמן לפרק האלים הובאו הנראה ככל .ABL 1074 מכתב 328
 או אלוהיו את לעבוד הבבלים את חייב אשור שמלך שם נאמר לא .55,53 הע׳ גיפור, קול, ראו

מקדש. לו לבנות
M. Dandamayev, in: A. Berlin (éd.), Religion and Politics, Bethesda 1996, pp. 36- 329

הע׳ להלן, ראו נבונאיד מדיניות על .37 332.
״זרים״ בוטרו, 330 .

לפגוע כדי הכנסת לבתי השליט פסלי הכנסת של ההלניסטית־רומית התקופה מן למקרים 331
עמ׳ ריאספררה, ברקלאי, ראו היהודים ברגשות 434-433.  

R.H. Sack, in: G.D. Young et al.(eds.), Crossing Boundaries 332 ראו למסופוטמיה אשר  
and Linking Horizons, Bethesda 1997, p. 459: “Control exercised by the palace over 
temple activities was common throughout the Chaldaean period... royal control of 
”the temple affaires was an established fact long before Nabonidus become king. ושם

של על־פיקוח .216-167 ׳עמ גבזבאיר, בוליו, גם זו לסוגיה הפולחן. בסדרי נבונאיד התערבות על  
M.A. Dandamayev, Orientalia 66 (1997) p. 201 ; ראו במקדש מטעמו  (qïpu) ומפקח המלך  

מענק תעודות ראו המלוכה, מאוצר מענקים כולל המקדש, מימון על  .CAD, s. v. qïpu, 2 b)
.L. Kataja and R. Whiting, SAA XII, 1995 ב־ המובאות למקדשים הממלכה מן ומתנות
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 יישובם במקומות גדול ציבור היו לא הגולים הפולחנית. הפעילות ואת בקודש המשרתים
 מקדש ולכלכל לקיים יכלו כלכלית שמבחינה להניח קשה כן ועל ציון( שיבת עד )לפחות

 מפני הגנה זה ובכלל 333השלטון, מן לפריבילגיות נזקקו המקדשים לפיכך לשמו. ראוי
 היו בגולה בשליט. ונאמניו המקדש של התלות את שמגביר מה לעיל(, )ראו הסביבה
 בשליט שאפשר כמה עד פחות תלויה שתהיה האל עבודת של צורה לפתח אפוא צריכים

וכלכלית. פוליטית מבחינה אי־ודאות של ובמצבים
 במה לבנות שונים. במקומות מפוזרים היו שהגולים להוסיף יש לעיל האמור כל על

 בדורות רובם, של המעמד שכן אחד, ממקדש יותר לבנות אפוא פירושו מקדש או
 הכספית והתמיכה התנועה ואפשרות צמיתים של מעמד היה לפחות, הראשונים
מוגבלת. הייתה בקודש ובמשרתים במקדשים

 בשנה חגי לנביא הזה״ ״העם אמרו כך (.2 א להבנות״)חגי ה׳ בית עת בא עת "לא (10)
 כי נראה ה׳? בית את לבנות הזמן הגיע טרם ומדוע לפסה״ט. 520) א לדריוש השנייה
 והגאולה (9,6 נמשך)פס׳ זה ועונש עונש היא הגלות בגולה. מקדש בנו שלא הסיבה מאותה
 ״שבעים - ה׳ נביאי בפי היא התשובה העונש? נמשך זמן וכמה נתגשמה. טרם השלמה

 עד שנה שבעים להמתין יש 334(.21 לו דה״ב ;5 ז ;12 א זכ׳ גם וראו ;10 כט ;11 כה שנה״)יד
 שהיה ״הפורמלי״ בנימוק נאחז העם שבתותיה. את תרצה והארץ אפו מחרון ישוב שהאל

 ציון שיבת לאחר תקף לא כבר הוא חגי הנביא לדעת אבל לפסה״ם, 538 בגולה)לפני תקף
 (.12 א לגולה)זב׳ נלקח שיהויכין מעת שנה שבעים חלפו כבר שאז א, דריוש בימי שכן וכל

 הללו הכתובים מן (.9,6,4 וכלכליות)א אנוכיות הן לדחייה האמיתיות הסיבות חגי לדעת
 חלפו לא עוד כל מקדש לבנות שאין האמינו כורש, הכרזת לפני בבבל, שהגולים מתברר

 לגיטימציה מעין הן וזכריה חגי נבואות אפו. מחרון האל שב לא עוד וכל שנה״ ״שבעים
מקדש. לבנות נביא דרך אלוהית

 בגולת ישראל לאלוהי עבדו לא שהגולים המסקנה, לדעתי עולה לעיל האמור מכלל
 הקרבת ונגד הבמות עבודת נגד הנביאים של התוכחה ובקורבנות. במקדשים בבל

 מגולי שמנעה היא לעיל, שצוינו בסיבות נעוצות שסיבותיה תוכחה בגולה, קורבנות
335ישראל. לאלוהי מקדש או מזבח לבנות בבל

.199-189 ׳עמ המקדש״, ״עיר תדמור, 333
 חישובים ויש ארוכה תקופה לבטא שבא נוסחאי מספר הוא שנה״ ש״שבעים מפרשים יש 334

 ראו מראש קבוע לזמן בזיקה ׳מלא׳ על ״גאולה״. אפעל, בא״; עת ״לא תדמור, ראו אחרים.
80 .CAD, malü, p. ויש ״מקדש״. יפת, ראו המקדש לבניין בנוגע וגורמיהם האירועים על 

 כשרה השעה שאין כסימן העם בעיני נתפרשו ובנימין יהודה צרי מצד שההפרעות אומרים
התממשה. טרם הנביאים בפי המובטחת הגאולה שכן (,17 ה מל״א )השוו המקדש את לבנות

.122 הע׳ ,402 עמ׳ ראו שנה״ ״שבעים על .12-11 עמ׳ ציון״, ״שיבת פורטן, ראו
 להשפעת המקרא בכל ביותר המרשימות העדויות אחת ״לפנינו :144 ׳עמ ״קהילה״, גרינברג, 335

מצרים כיהודי שלא בבבל יהודה שגולי המופלאה העובדה - זמנה בני תולדות על הנבואה
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 קץ את הביא לא השני הבית שחורבן כשם העם קץ את הביא לא המקדש חורבן
 הזהות את לקיים אפשר דתית. התעוררות גם אבל משבר, יצר הגלות אסון היהדות.

 ואחריתם מקדש, בנו הם יב. יהודי את פקדה הפוכה תופעה מקדש. ללא הייחוד ואת
נודעה. לא

והתפילה התורה קריאת ה
 העבודה כדרכי התפילה ושל התורה קריאת של ערכן עלה ומזבחות במות מקדש, באין
 אסון על 336קינה לומר תחנונים, לשטוח התוודות, אלוהים, יראת להביע ובאמצעים לאל

 עבודת של היסטורי רצף מסמלות והתפילה התורה קריאת 337תודה. דברי לזמר או לאומי
 הפנייה ערך ירד לא השני״( )״הבית מחדש המקדש שנבנה לאחר גם ישראל. אלוהי

 המקדש ישעיהו)השלישי?( אצל קורבנות. בצד האל עבודת של כצורה בתפילה לאל
 הר אל ״והביאותים תפילה״: ״בית נקרא המקדש ובית יחד, נזכרים והתפילה בירושלים

 בית־תפלה ביתי כי מזבחי על לרצון וזבחיהם עולתיהם תפלתי בבית ושמחתים קדשי
 להתפלל מרבה הבירה משושן לירושלים שעלה נחמיה (.7 נו העמים״)יש׳ לכל יקרא
 על (37-5 ט נחמ׳ ;15-6 ט )עז׳ תפילות שתי מיוחסות ולעזרא (3 ד :4 ב ;11-5 א >נחמ׳

 חטאות ״על הווידוי מודגש אלה בתפילות להקריב. יכלו שם מקדש בית של קיומו אף
 ,4 ט ת׳ ראו וכן 3-2 ט ;6 א נחמ׳ ;10 י )עז׳ עזרה ובקשת חרטה והבעת ישראל״ בני
שלמה״, ב״תפילת וכך 7 ה במ׳ ;40 כה ;21 טז ;5 ה וי׳ הכוהני ובמקור 22 ל דה׳׳ב ;20

 101 ׳עמ ישעיה, בלנקינסופ, ;94 ׳עמ גלות, אלברטץ, וכך בנכר״. מקדש בנו לא מעולם )יב!<
 התכנסות מקום שהיה סביר אבל בבל בגולת פולחן מקום על ממש של ידיעות שאין המציין

 קשור ביב( שנמצא לארכיון )בניגוד בבבל קהילתי ארכיון שהעדר אפשר לתפילה. ציבורית
 הקשורים פנקסים״ ״ניהול מחייב מקדש של קיומו שכן בבבל, ישראלי/יהודאי מקדש להעדר

 מבניית להימנעות השונות הסברות על וכו׳(. טכסים קורבנות, סדרי המקדש)תרומות, בכלכלת
בא". עת ״לא תדמור, ראו וכנבוזי כורש בימי המקדש בית

 לתפילות אופייני כיסוד וחרטה וידוי על .154-153 הע׳ לעיל, ראו (lamentation) הקינה על 336
 האל עבודת של כצורה התפילה .159 הע׳ לעיל, ראו השני הבית ובמרוצת הגלות מתקופת
ך ה׳ לפני ואמרת ״וענית כאמור: דברים בספר כבר מופיעה הי  מקדש העדר (.15-5 )כו אל

 טקסטים של ושינון לימוד של התופעה את והגביר האל בעבודת שינויים בהכרח הביא בגולה
 הגלות בתקופת והמנונים תפילות חיבורי ואת ח-ט< נחמ׳ משה״, תורת )״ספר מקודשים
 M. Weinfeld, Normative and Sectarian Judaism in the ראו השני. הבית ובמרוצת

137-155 .Second Temple Period, London and New York 2005, pp,’ ,׳עמ נזיהושע, הנ״ל 
).ראו לאל הישירה הפנייה אותן שמאפיין ווידוי לתפילות .179-173 ,M.J. Boda et al. (eds 

Seeking the Favor o f God Atlanta 2006, Vol I. התפילה)בעיקר ערך עליית של התהליך על 
 R. Achenbach, “Zum Sitz im ראו וההגליות בירושלים הפולחן ריכוז עקב וקינות( מזמורים

.Leben mesopotamischer und altisraelitischer Klagegebete”, Z A W 116 (2004), pp
הע׳ ולהלן, 581-594 345.

G. Anderson, in: Anderson et al . י על 337 יה הקרבה ללא הלל שיר וטמ ופ ישראל במס ראו וב
(eds.), Priesthood and Cult in Ancient Israel, \JSOTSup. 125], Sheffield 1991
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 נתפס שהמקדש הוא שלמה״ מ״תפילת המתקבל הרושם הגליה(. של בהקשר 47 ח מל״א
 בעניין 48-46 הקטע 338פולחן. כמקום דווקא ולאו ושבועה תפילה כבית ובראשונה בראש

 מאשש אויביהם״ בארץ אליך ״והתחננו השבויים, של נפשם״ ובכל לבבם ״בכל התפילה
 בגלות, ותוספות שינויים עם נערכה לפחות או חוברה שלמה״ ש״תפילת הסברה את

 שלמה. בתפילת ונשנים חוזרים ונגזרותיו ״תפילה״ המונח 339מקדש. ללא קהילה בקרב
 אתי ״וקראתם לאמור: בבלה״ מירושלים הגליתי אשר הגולה ״כל אל פונה ירמיהו

 אתכם הגליתי אשר המקום אל אתכם והשבתי אליכם... ושמעתי אלי והתפללתם והלכתם
שם״)יד  שאלה מלמדת ונחמיה עזרא בספרי והתפילה התורה קריאת (.14-12,4 כט מ

 בגולה והכירו למדו הם ונחמיה. עזרא עלו משם בגולה האל בעבודת אופייני יסוד היו
 תלו. על עמד כבר כשהמקדש גם בתפילה והמשיכו קורבנות באין התפילה ערך את

 בסיפורי בעיקר האל, התערבות המוקדם, לכל לפסה״נ ד המאה מן חיבור הימים, בדברי
 יד :14 יג ו־ז; דה״ב :19-10 כט ;25 יז )דה״א והעם המלך תפילת בעקבות באה מלחמה,

 דהיינו הכרובים, יושב ה׳ לפני התפלל שחזקיהו נאמר 15 יט במל״ב אם (.20 לב ;3 כ ;10
 אבל הנביא, עם יחד התפלל שחזקיהו נאמר 20 לב בדה״ב במקבילה הרי המקדש, בבית

 לחלק בדומה גולה״(, בגולה)״ספרות שנתחברה בספרות המקדש. בית של הזכרה שם אין
 המצוות שמירת על ההקפדה מודגשת אסתר, ומגילת טוביה ספר דניאל, שבספר הקדום

 פתוחים כשהחלונות ביום פעמים שלוש מתפלל דניאל 340התפילה. וחשיבות והמועדים
 טוביה, בספר 341(.48 ח במל״א נרמז זה נוהג ואולי ,11 >ו ברכיו על וכורע ירושלים לכיוון
 החרדות פרטית/משפחתית. ובמסגרת בתפילה היא ובמועדים, בחגים גם האל, עבודת
 ההורים כיבוד נדבות, במתן אבותיו, וחטאי חטאיו על בווידוי מתבטאת טוביה בספר

 והתפתחו התקיימו הן מקדש. של בקיומו תלויות שאינן מצוות הן אלה כל המת. וקבורת
עבודת של חדשה צורה בתפילה לראות אין 342טוביה. ספר שנתחבר לפני הגולים בקרב

 “Prayer rather than ritual :20 עמ׳ ״חוקה״, קלמנטס, ;16-14 ׳עמ ״קורבנות״, ג׳ונס, 338
”slaughter became the primary aspect of worship.

 העריכה הורוויץ, לדעת .230-229 ׳עמ מקרש, הורוויץ, ;667-666 עמ׳ ״גולים", הופמן, 339
 לאל המלך של תפילה שכן היסטורי, גרעין על מבוססת שלמה״ ״תפילת של הדויטרונומיסטית

 התפילה של הדויטרונומיסטית העריכה על הקדום. במזרח ידוע מנהג הוא מקדש בניין לרגל
 ״תפילה״. קנופרס, ״מהפכה״; ויינפלד, ראו בה המשוקעים דברים לספר האופייניים והביטויים

 שמים ליראת בקשות שתוכנן במקרא והנבואות התפילות של היוצר שבית סבורה ״בקשות״, איילי,
ד ;61-51 ח מלא האדם)כמו בלב האל התערבות באמצעות  בגלות ראשיתו (21-14 יא יח׳ ;33-30 לא י

ישראל, רת אלברטץ, בבל. בגלות חוברה התפילה אחדים, לדעת ואילך. לפסה״נ 597 משנת בבל,
הגלות. מתקופת הוא שלמה״( ״תפילת זה הדויטרונומיסטי)בכלל שהחיבור סבור ,394 עמ׳

340 , , גרינפלד ובלה״ ילה על .209 ׳עמ ״נ יף התפ ות כתחל , ראו לקורבנ ן . לבנסו ״מקדש״
ג הדעה על 341 נה ות כבר רווח זה שמ  H.H. Rowley, Worship in Ancient Israel,ראו בבל בגל

.1967, pp. 231 ff
ות יפת לדעת 342 ורת הדבק יתרה וההקפדה משה בת ים המשפחה חוקי על ה נ י י  החברה את מאפ

ית ופת היהוד ית בתק . הב י , יפת, השנ נראה .118 ׳עמ ״תולדות״ ומר ו ות ל יא זאת שדבק ורשת ה מ
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 הגלות שלפני לתקופה הנוגעים בכתובים מופיעה האל אל פנייה כדרך התפילה אלוהים.
 כלשהו)שמ״א מסוג פולחן מקום או מקדש שאינו כלשהו במקום ואם מקודש במקום אם

 שתי אפשר תפילה; לבין בקורבנות אלוהים עבודת בין סתירה אין כ(. מל״ב ;12-10 א
 הקרבת בעת גם התפללו ובישראל הקדום במזרח לחוד. אחת כל ואפשר ביחד הצורות

 במקרים (;11 -סד7 סג יש׳ ;11 יד )יר׳ ותחנונים תפילות נשאו הנביאים גם 343קורבנות.
 ״תפילת קבוע)כמו נוסח על־פי הנערכת ציבור בתפילת ולא יהיר בתפילת מדובר הללו

 הנאותה התשובה זו בבבל, לבבכם״ ״בכל בתשובה וחזרה תפילה 344עשרה״(. שמונה
מיוחדת. הדגשה מקבלת שבלב היראה וקורבנות. מקדש ולא הגלות לאסון

 שעיקרה יאשיהו של הרפורמה בעקבות ה׳ עבודת של כצורה חשיבות קיבלה התפילה
 לירושלים מחוץ שגרה האוכלוסייה יבחר״. אשר ״במקום בירושלים, הפולחן ריכוז

 ימות ברוב האל את לעבוד התרגלה וכך בירושלים לקורבנות כתחליף לתפילה נזקקה
 סלל ומימושו הפולחן ריכוז רעיון אחרות, במילים בתפילה. דהיינו מקדש, ללא השנה

 345תלו. על עמד המקדש בית כאשר גם התורה ובקריאת בתפילה האל לעבודת הדרך את
 בספר דווקא עולה (10 ל )דב׳ התורה בספר וקריאה התפילה שערך מקרה זה אין לכן

 ב״משנה לקרוא המלך של חובתו מודגשת המלך״ ׳׳חוק בעניין 19 יז בדב׳ 346דברים.
 למען חייו ימי כל בו וקרא עמו ״והיתה הלוויים: הכוהנים לפני ולילה יומם התורה״

 נראה במקדש. להקריב המלך חובת עניין כלל נזכר ולא וגו׳, ה׳״ את ליראה ילמד
 פני על תפילה ביהודה השדה ערי אוכלוסיית העדיפה יאשיהו של הרפורמה שלאחר

בבית הברית״ התורה״/״ספר ״ספר קריאת טכס נערך יאשיהו בימי ועוד, קורבנות.

 מחדש(, ניסחו גם )ואפשר בתורה דבקו לכידות, ועל זהות על שמירה לצורך ששם, בבל, גולת
וטהרה. משפחה חוקי על והקפידו

 התפילה את גם מוסיף אלא במקדש הקורבנות את מבטל אינו הדויטרונומיסט ״תפילה״. מילר, 343
 ספר בקריאת רואה (58-57 הע׳ ושם ,276 הע׳ בן־דב)לעיל, י׳ מקדש. ללא האל לעבודת כדרך

 של והיסוד המקור את לקורבנות, קשורה שאינה דתית פעולה יאשיהו שכינס באספה התורה
 השני)בלי הבית מימי ליהדות אופיינית שנעשתה במקדש(, הקורבנות דת הספר״)לעומת ״דת

.17 ב יואל ראו ההקרבה בעת תפילה על הקורבנות(. עבודת את לבטל
 כבר החלה בציבור שהתפילה הוכחה ואין בבבל מקדש היה שלא סבור ,128 ׳עמ ״גלות״, טלמון, 344

 M. Greenberg, Biblical Prose ראו במקרא )העממיות( הקדומות התפילות על בבל. בגלות
1983 Prayer as a Window to the Popular Religion o f Ancient Israel, Berkeley. ,קויפמן 
 התפילות, כל כמעט קבע... עבודת קדם בימי נעשתה לא ״התפילה :502 ׳עמ שני, כרך תא״י,
 הנוסח נוסח... של מטבע בהן אין זה מפני ולשעתן... לאומרן מיוחדות במקרא, מוצאים שאנו

ותפילות־שעה״. תפילות־יחיד הן המקרא אנשי של התפילות כל ואילו הרבים. קנין הוא
 חזקיהו־ בימי הפולחן שריכוז ויינפלד כותב 157 בעמ׳ ;228-220,163 עמ׳ מיהושע, ויינפלד, מ׳ 345

 דת להיות זו דת חדלה הפולחן ריכוז ״בעקבות ישראל בדת כבירה למטמורפוזה גרם יאשיהו
 הנ״ל, מקדש. היה שלא בזמן עלה התפילה שערך שכן כל וספר״. תפילה לדת והפכה פולחן

 המקדש שבית בזמן כנסת בתי היו הרומית בתקופה .168 ׳עמ גולה, לווכטר, ;38 ׳עמ ״מהפכה״,
קיים. היה עדיין

.336 הע׳ לעיל, אכנבאך, ;38 ׳עמ ״מהפכה״, ויינפלה 346
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 המים" ב״שער התורה קריאת נעשתה מבבל שעלו ונחמיה עזרא בימי ואילו המקדש,
347ח(. ׳ביום״)נחמ ״יום התורה ובקריאת מנות במשלוח הסוכות את וחגגו

 היו הם זאת עם רבים. במקומות פזורים אלא אחד במקום מרוכזים היו לא הגולים
 לקיים אפשר ישראל אלוהי עם הברית את התורה. מצוות בקיום היומיום בחיי מאוחדים
 שמירת על שם מדובר .13-10 לא בדב׳ הקטע מאלף זה לעניין התורה. ובקריאת במצוות
 התורה ובקריאת העם״ את ב׳׳הקהל אלא פולחניות בפעולות ולא הברית חוקי מצוות
 וגר. ה׳״ את ויראו ילמדו ולמען ישמעו ״למען זאת וכל באוזניהם״, ישראל כל ״נגד
 פעולות בעזרת דווקא ולאו והלמידה השמיעה באמצעות נלמדת שתהיה אפשר ה׳ יראת

 הנביאים בספרי אחרון מלאכי, בספר גם ביטוי לידי באה התורה ערך עליית פולחניות.
 עבדי... משה תורת ״זכרו בקריאה המסתיים לפסה״נ(, ה המאה במרוצת שבמקרא)חובר

 לצד - מדגיש הימים דברי ספר גם (.24-22 ג חרם״)מל׳ הארץ את והכיתי אבוא פן
 הכתוב כל על־פי לנהוג החובה את - ולכוהנים לקורבנות למקדש, הקשורים עניינים
 ואילו לפני״, ״ללכת נאמר 25 ח במל״א (.40 טז ישראל״)דה״א את צוה אשר ה׳ ״בתורת

 המתבטאת האל יראת הוא שחשוב מה בתורתי״. ״ללכת נאמר 16 ו בדה״ב במקבילה
 על המבוססים והמשפטים החוקים כתובים אלוהים״ תורת ״בספר התורה. בקריאת

 >דב׳ ובנפש בלב ללמוד צריך הזה הספר ואת (26-25 כד דהו׳ לאלוהיו העם בין הברית
(.9 מ מעי״)תה׳ בתוך ״ותורתך הביטוי ועל־פי ועוד( 6 ו

 במקדש. דהיינו יבחר״, אשר ׳׳במקום תתבצע התורה קריאת (11 דברים)לא ספר לפי
 כשחרב 348כו(. )דב׳ העם לפני התורה את הכוהנים קראו מכונו על עמד כשהמקדש

 מלאכת שאת אלא התורה, קריאת מצוות בטלה לא אבל הקורבנות בטלו המקדש
 שכן (,10,6 ז בתורה)עז׳ המבינים סופרים גם אלא הכוהנים רק לא לעשות יכלו הקריאה
 ידי על בגולה. שבטלו ובקורבנות שחרב במקדש עוד קשורים היו לא והוראתה קריאתה
 שונים הם במה הם, מי והשומעים הקוראים וזכרו ידעו בפעם פעם מדי התורה קריאת

 והרי נמצאים. הם היכן חשוב זה ואין לקיים, שעליהם והמצוות החוקים הם ומה מאחרים
349מכן. שלאחר בדורות שהתפתחה כפי היהדות מיסודות זה

.15-14 עט׳ ״קורבנות״, ג׳ונס, 347
 המאה עד במקדשים הכוהנים בידי נשתמרה היתדות כתב של שהמסורת העובדה את לכך השוו 348

 המקורית. בשפה בבל לאלי הדתיים הטכסים את לקיים צריכים היו הכוהנים לסה״נ. השלישית
M.J. Geller, Z. 47 במקדשים. נשתמרה הדתית המסורת כלומר, 4 87 (1997), p.

 “It was Torah, shaped in Exile, that was the core of Judaism’s :59 עמ׳ "קנון", סנדרס, 349
being a mutated form of old Israel and Judah”. ,233 ׳עמ "גולה", נוזנר: the five.. .“ 

books of Moses persisted at the center of the national life, and remained, if chronic,
”also urgent. בהגדרה משתמש אף נוזנר .“Judaism of the Five Books of Moses” (p 
 ואילו לזהות, סמל המקדש שימש שבמולדת מציין ,262-260 עמ׳ בזשפחה, ון־דר־טורן, .233)

“the axis around which נעשתה שהתורה קובע ,129 ׳עמ ״גלות״, טלמון, התורה. - בגולה
”the life of the individual and the community revolve: 414 הע׳ להלן, וראו.
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ח ׳נחמ ;25,14 ,10 ,6 ז משה״)עז׳ תורת ״ספר את עמו הביא לעיל, כאמור עזרא,
 ״מבוא בציבור, התורה קריאת המקדש. לכותלי מחוץ ב״רחוב״, הקהל את כינס 350(,5

 דב׳ )השוו המקדש של אי־קיומו או לקיומו קשור שאינו עצמו בפני לערך הפכה עם״,
 האומה. בחיי מרכזי יסוד ונעשתה יתרה חשיבות הכתובה התורה קיבלה כך (.11-10 לא

 שזה וההדגשה וקריאתו התורה ספר של ונחמיה עזרא בספרי ונשנית החוזרת ההזכרה
 עזרא עמו שהביא הנוסח של ״אינדוקטרינציה״ על מרמזת משה ביד האלוהים מאת ספר

 ונבדל ישראל בני בקרב נכלל מי נקבע לפיה בוחן אבן הופכת התורה 351ליהודה. מבבל
(.3-2 ט וכן 29 י >נחמ׳ האלוהים״ תורת אל הארצות מעמי הנבדל ״כל נכר: מבני

 בהיות שכן קדוש״ ״עם אתם״, ״קדושים האמור של הגשמה משום יש התורה בקריאת
 עושה ואפילו בה ללומד קדושה ונוסכת מעבירה היא הרי ה״/ ״תורת קדושה, התורה

 הוא האלוהים״ תורת ״בספר העם באוזני קרא עזרא כאשר קדוש. ליום הקריאה יום את
 קדוש״ ״עם של המושג 352(.10-9 ח >נחמ׳ אלהיכם״ לה׳ הוא קדש ״היום העם לכל אומר

 ;2 יד ;6-3 ז קודש״)דב׳ ״זרע על ונחמיה עזרא בספרי מדובר זה בסים ועל בתורה מופיע
 ואדומי מואבי עמוני, עם נישואים שאיסור כך על עמדו כבר (.12 סב יש׳ גם וראו 26 כ וי׳

אידיאולוגיים טעמים מתוך ונחמיה עזרא בימי ואילו היסטוריות, מסיבות נובע בתורה
353יחד. גם ודתית אתנית משמעות יש קודש״ ל״זרע -

 למקדש מתייחס אינו הגולים אל בפנייתו שירמיהו העובדה מעצם מזו, יתרה
 אחרת, בדרך האל את לעבוד נזקקו הגולים בבבל. כאלה היו שלא מלמד ולקורבנות

 לכך הראיה 354התורה. למצוות מורחבת פרשנות תוך התורה ובקריאת בתפילה היינו
 אבל ,15-14 ח נחמ׳ ;12-10 ט עז׳ כמו לתורה, המיוחסים ציטוטים ואף מנהגים היא

במוטיב הרב השימוש 355תורה. חומשי בחמישה אחרת( בצורה מנוסחים מצויים)או אינם

 מספרי באחד אומרים ויש תורה חומשי בחמישה שמדובר אומרים יש הזה? הספר בדיוק מהו 350
.355 הע׳ ולהלן, 130 הע׳ ולעיל, גלות פרידמן, ראו הכוהני(. המקור או דברים התורה)ספר

 אצל ספרות ראו מבבל. עזרא עמו שהביא משה״ ״תורת ספר לבין התורה בין קשר השוללים יש 351
.27 הע׳ , 52 ׳עמ ריאספורה, בדפורד,

 השביעי״ לחודש אחד ״ביום השנה, לראש הזה במקרה מכוון קדוש״ ש״יום נפרש כן אם אלא 352
.89-88 ׳עמ קרושה, וילסון, ראו (.2 ח >נחמ׳

 טעם 16 לד בדב׳ .155 עמ׳ ההיסטוריה, תדמור, בתוך: ציון״, שיבת ״נביאי אופנהיימר, ב׳ 353
דתי. הוא הארץ״ ״יושב עם להתחתן האיסור

.158-157 ׳עמ נויהושע, ויינפלד, לב; ג, חלק הנבוכים, מורה רמב״ם, השוו 354
 כפי לתורה זהה היא האם הגולה? מן עזרא עמו הביא תורה איזו השאלה ועומדת קיימת 355

 ספר של בנוסח מדובר רבים לדעת תשובה. אין כך על נוסח? שינויי אלו אי עם היום שהיא
 אזי התורה ספר את הביא עזרא ואם היום. של התורה מן ובתפיסתו בתוכנו שונה שאינו תורה
 שבספר הכוהני המקור כוגינס לדעת בגולה. דווקא ועוצב מחובר( נוסח)להבדיל שהספר סביר

 ש״נתגלה״ ה״ספר״ אחרת דעה לפי .172 ׳עמ ״דיאספורה״, כוגינס, בבל. בגלות מקורו התורה
״לגיטימציה״ לתת כדי הגלות מתקופת חיבור הוא כב( יאשיהו)מל״ב בימי בירושלים במקדש

עמ׳ ״היסטוריוגרפיה״, רומר, הגולה. מן עזרא עמו שהביא משה״ תורת ״ספר שמכונה למה
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 היטב ידועה הייתה זו מסורת שכן מקרי אינו לגולים הנחמה בנבואות מצרים״ ״יציאת
 לאחר סיני בהר בה, שהאמינו המסורת על־פי שניתנה, משה״ תורת מ״ספר לגולים
 יש הרי הגולה מן משה״ תורת ״ספר את עמו להביא לנכון מצא עזרא ואם מצרים. יציאת

 אחרת - בירושלים ולא דווקא בגולה טופחו ולימודה התורה ששמירת רמיזה משום בכך
 מן שעלו ונחמיה עזרא של פעולותיהם עזרא? ידי על ליהודה הספר העלאת טעם מה

מצוותיה. ובקיום התורה בהחדרת ממוקדות הגולה
 ולתפילה האל לעבודת סגור התכנסות מקום של במובן 356כנסת״, ש״בית עדויות אין

 העדה, בידי אלא כוהנים בידי לא ומנוהל קודש, ארון עם קבוע, נוסח על־פי בציבור
 היה ובארץ־ישראל, הקטנה באסיה במצרים, יותר מאוחרת בתקופה מוכר שהוא וכפי
תפילה של שמוסד נראה 357הפרסית. בתקופה או הכשדית בתקופה כבר בבל בגולת קיים

 שבגולה חוקרים בקרב ההכרה על מעידה אופן בכל היא לנו נראית אינה זו דעה אם גם .10
 חובר משה״ תורת ש״ספר במחקר דעה שמובעת כך כדי עד לתורה, מאוד גדולה חשיבות הייתה
בגולה.

 לתקופה שקדמה התקופה מן ידוע לא קודש ארון עם סגור מקום של בהגדרה כנסת״ ״בית 356
 עמ׳ ריאספורה, רוטג׳רס, ההלניסטית. התקופה מן הן ביותר הקדומות העדויות ההלניסטית.

 A. Runesson, The Origin אצל השונות בדעות דיון ראו הכנסת״ ״בית של מקורו על .119-114
o f the Synagogue: A Socio-Historical Study, Stockholm 2001; D. Durban, (éd,). 

Ancient Synagogues [SBP 47], 1995; L.I. Levine, The Ancient Synagogue, the First 
Thausand Years, New Haven London, 2000; B. Olsson et al. (edsj, The Ancient 

2003 Synagoguefrom its Origins until200 C.E., Stockholm; ,לפי כנסת"; "בית חכלילי 
 )דהיינו הכנסת בבית האלוהים עבודת שורשי קבועים פולחן, חסרת בבל, ״בגולת גרינברג:

 בעלת כאפשרות זאת המביא 144 עמ׳ ״קהילה״, גרינברג, כוהנים(״, וללא קורבנות ללא פולחן
 לקריאה התכנסות לשם תחילה הוקמו הכנסת שבתי מסכימים החוקרים רוב ואכן רבה. משמעות
 התפתחו הכנסת בתי וכי הקהילה, בענייני דיונים ולשם (3-1 כג מל״ב )השוו התורה וללימוד

 את יפה מגדיר כוגן( )מ׳ Proto-synagogue המונח בארץ־ישראל. כך ואחר בתפוצות תחילה
 מקדש היה לא אם ,101 ׳עמ מ-בה, ישעיה בלנקינסופ, לדעת בראשיתה. בגולה ההתכנסות מקום

 בלנקינסופ, אומר אחר במקום לתפילה. ציבורית התכנסות של מקום היה לפחות אזי בגולה
.“may have served as a יחזקאל של בביתו הגולים נציגי של שההתכנסות ,71 ׳עמ ישעיה,

”kind of embryonic synagogue. ,הכנסת שבית אחרים כרבים סבור ,95 עמ׳ גלות, אלברטץ 
 בציבור; ותחנונים תפילה קודש, בכתבי קריאה שתוכנו בבל, בגלות שהתפתח במנהג מקורו

“We can probably say that the exilic service of :382-383 ׳עמ ישראל רת אלברטץ,
”lamentation is one of the roots from which synagogue worship developed. בתי על 

 הקהילה בענייני לדון גם אלא בתורה לקריאה רק לא הקהילה אנשי של כהתכנסות הכנסת
.173,154 ׳עמ שבת, מקיי, ראו עבריינים שפיטת ואפילו שונים בעניינים החלטות ולקבלת

 הברה ברס, ׳וצ אבי־יונה מ׳ בתוך: בתוכו״, האלוהים ועבודת הכנסת ״בית ספראי, ש׳ 357
 רוטג׳רס, ;48-47 ׳עמ תשי״ג, ירושלים ישראל עם של ההיסטוריה השבי. הבית בימי ורת

 בתקופה הכנסת בית של מרכזי כנושא התורה קריאת את מדגיש רוטג׳רס .114 עמ׳ ריאספורה,
 לשם ליהודים כינוס מקומות עבור יסוד מונחי בשני משתמשים ויוספוס פילון ההלניסטית.

 המונח כנסת״. ״בית שפירושו synagogè\" תפילה״, ״בית שהוראתו proseuche תפילה:
תפילות של התהוותן על סינאגוגה. המונח ידי על בהדרגה נדחה תפילה״( )״בית פרוסאוכה
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 במקומות גם בבל)וכנראה בגולת הנוהג מן התפתח וקבועים סגורים ובמקומות בציבור
 דברי לשמוע התורה, את ללמוד בתורה, לקרוא כדי להתכנס במצרים( כמו אחרים,
 השימוש ומפורד״. מפוזר ״עם של לכידות של חוויה זו 358הקהילה. בענייני ולדון נביאים

 של הזכרה ללא ״והתחננו״, ״ושבו״,״והתפללו״, הרבים בצורת שלמה״ ״בתפילת
 התורה לימוד מקדש, באין אחרות, במילים 359בציבור. כתפילה להתפרש עשוי כוהנים,

 קינות, )בעיקר התפילה וכן והבטחותיה, לקחיה תוכחותיה, אזהרותיה, מסורותיה, על
 צורך היה התורה קריאת בזמן כנסת. בתי להתהוות הדרך את סללו ותחינות( וידוי

 המתאימים הדיבור. שפת לארמית, הכתובים את לקהל ״ויבינו״( )״מפורש״; לתרגם
התורה. את מלמדים הם קורבנות שבאין והלוויים, הכוהנים היו זו למלאכה ביותר

 לרגל או ז( >זכ׳ הצומות כמו הלאומי, העבר לאירועי וצמודות קשורות שהיו תפילות
 בשושן הנמצאים היהודים כל את כנוס ״לך אסתר במגילת שמסופר כמו - מסוים אירוע
 במסגרת אם בצוותא, נערכו - (16 ימים״)ד שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי וצומו

 גם היא אבל מזומנות לעתים נעשתה ביחד ההתכנסות היישוב. במסגרת ואם בית־האב
 שום על Sabbateion גם נקרא הכנסת בית ובחגים. בשבתות כמו קבועים, זמנים מחייבת

360בשבת. ההתכנסות
 ומיועדים קבועים סגורים, במקומות להיערך חייבים היו בתורה וקריאה התפילות האם

 בכתובים מענה אין כך על קבועים? בהכרח ולא פתוחים במקומות גם אפשר או לכך,
 כדי כנסת״( מיוחד)״בית למקום נזקק לא דניאל הנידונה. לתקופה בזיקה בכתובות או

 בהן אין (1 קלז בכינו״)תה׳ וגם ישבנו שם בבל נהרות ״על המילים (.11-10 להתפלל)ו
 פתוחים. במקומות או סגורים במבנים בציבור קינה דברי באמירת מדובר אם להכריע כדי

 במקום הייתה ההתגלות אם לדעת ואין (15 ג ;1 כבר״)א נהר ״על ליחזקאל נתגלה האל
 מרדכי)אס׳ בימי היהודים להתכנסות בנוגע הדין הוא 361לא. או ממקדש( מקודש)להבדיל

 ושם המים״ שער לפני אשר הרחוב ״אל נאסף אחד״ כאיש העם ״כל 1 ח נחמ׳ לפי (.16 ד
 לציין זה במקרה יכול ״רחוב״ ישראל״. את ה׳ ציוה אשר משה תורת ״ספר את קראו
להניח אפשר 362כבר. לנהר בדומה מים, מצויים ששם המקום ליד אולי פתוח, מקום

 נט תרביץ בישראל״, החובה תפילות ״לקדמוניות פליישר, ע׳ ראו בישראל והקבע החובה
.441-397 ׳עמ )תש״ן(,

 כלומר ״סינגוגה״(. היוני המונח גם )וכך אספה התכנסות, הוראתו באכדית המונח 358
 מסוימים במקומות הקהל התכנסות של כמנהג בגולה הכנסת בתי ראשית את לראות אפשר

 (:9 כז ״הסכת״)דב׳ המונח בעניין ע״ב סג, ברכות בבלי, והשוו חולין. ולענייני התורה לקריאת
בחבורה״. אלא נקנית התורה שאין לפי בתורה ועסקו כתות כתות עשו - הסכת ״מאי

.373 עמ׳ ״תפילה״, קנופרס, בצדק, מדגיש, זאת 359
.117-115 עמ׳ ריאכזפורה, רוטג׳רס, 360
.115 ׳עמ יחז־קאל, צימרלי, ראו 361
 המזבחות שטיפת לצורך למים גדול הים״)מכל את ״ויעש נאמר שלמה מקדש בניין בתיאור 362

תפילה לשם ולהתכנסות זה לפרט זיקה יש האם (.12 מז יח׳ ;18 ד יואל והשוו הקורבנות מדם
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 מבית להבדיל מקודשים למקומות הזמן במשך נהפכו מסוימים התכנסות שמקומות
 הוכשרו בגולה כבר קודש. ארון ששם סגור מקום של במובן כנסת״ מ״בית או מקדש
 התורה לקריאת התכנסות של במובן כנסת לבית מקדש מבית לחילופין התנאים אפוא

363ולתפילה.
 בגולה שורשיו השני הבית בימי היהדות של ומרכזי אופייני כמוסד הכנסת בית

 בבל. בגולת שראשיתם היהדות של הרכיבים במכלול בלבד אחד פריט אלא כאן ואין
 השייך הפרט ושל הקהילה של הזיהוי שכן חשוב למוסד הפכה עצמה בפני ההתכנסות

 על שמרו ההתכנסות במקומות דתיים. לצרכים ההתוודעות מקום לפי היה לקהילה
 והתפתחה נמשכה אלא שמריה על קפאה שלא מסורת הישראלית־יהודאית, המורשת
 חינוך על זהות, על ששמרה מוסדית מסגרת זו ובגולה. בארץ־ישראל הבאים בדורות

מאחרים. כנבדלת הקבוצה את מסמנת היא סולידריות. ועל

ומועדים מצוות ה.
 ב, אפיון נגד ;234,228 יד, היהודים״)קדמ׳ ״דת את ולקיים לשמור הנוהג זה יהודי? הוא מי

 ישראל. לעם ייחודיים שהם התורה, של ובמשפטים בחוקים מקופלת זו ודת (,210,178-171
 במשלי נאמר כך על שונות. ועל עצמית זהות על אמונה, על המצביעים סמלים הם אלו
 המציבים צווים הם אלו בחומה״. עצמם מקיפים תורה ״ואוהבי השבעים( גירסת )לפי 4 כה

 ״כל טקיטוס: הרומי ההיסטוריון אומר כך על הם. באשר ליהודים מסגרות ונותנים גבולות
 מכאן 364טמא״. הוא בשבילנו להם שמותר מה ואילו אצלם, טמא הוא אצלנו שקדוש מה

 האבות״ חוקי ״על־פי או האבות״ מנהגי על־פי לחיות ״הזכות הפריבילגיה של החשיבות
 נובעת והמצוות החוקים קיום של החשיבות 365ההלניסטית־רומית. התקופה מן הידועה

ררךהיים. גם אלא בלבד)גניאלוגיה( לידה מעובדת יוצא פועל אינם והייחוד שהזהות מכך

 הספר את להשליך כך ואחר המגילה/ספר את לקרוא שריה על מצווה ירמיהו מים? מקום ליד
 ציבורי, במעמד הוא ירמיהו דברי את לקרוא המתאים העיתוי (.64-63 נא )יד הנהר תוך אל

 במעשי .4 י ;2 ח ת׳ גם ראו ח׳. ׳בנחמ וכך מים. מקור ליד - זה במקרה ההתכנסות מקום
 ;116-115 ׳עמ יחוקאל צימרלי, תפילה״. מקום שם אשר הנהר יד ״אל נאמר: 13 טז השליחים

=1ח!¡נ1ז1̂ הנקרא הפולחני הטכס הוא דומה דבר .146-145 ׳עמ יתוקאל כשר,  מרחץ(. בית )
 ומים טיהור, של לתהליך קשורים המים לישועה. ומתחנן חטאיו על מתוודה המתפלל זה בטכס

הים. אל החטא את עמם סוחפים בנהר שזורמים
 ראו התלמוד בתקופת בבל בגולת הכנסת בית של התפקיחים( על .230 ׳עמ פולחן/ קראוס, 363

.110-109 עמ׳ בבל יהירי גפני,
 ״יהודי״, כהן, ;212-211 עמ׳ ״ייחוד״, משיניסט, ראו המצרי ומנתון הרומי טקיטוס דברי על 364

 במקרא ״יהודמם(" למונח .430 מס׳ יוונים, שטרן, ראו דומים. דברים אומר קסיוס דיו .26 עמ׳
ד משמעות ת)י תני ;1 מד ;9 מג )יר׳ מדינית־טריטוריאלית (,8 ה נחמ׳ ;3 מא ;12-11 מ ;9 לד א

 השבעים ובתרג׳ מתיהדים 17 ח ;6 ג ;5 ב ודתית)אס׳ (,24 יג נחמ׳ ;28 יח לשונית)מלב (,28 נב
.151 עמ׳ ״דיאספורה״, קסלר, ראו בזו. זו שלובות המשמעויות (.25,20 ט ונימולים;

.408-407 עמ׳ ריאספורה, ברקלאי, 365
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 ה׳. עם ישראל, עם עם להימנות וכזכות זהות כהבעת אלא כפוי כעול נתפסו לא המצוות
 הגבירה אלילים, עבודת חטא על ובעיקר האבות חטאי על כעונש והגלות החורבן תפיסת

 אלא לסמוך אין שכן (4 כג ה׳״)וי׳ ״מועדי על ושמירה המצוות בקיום לדקדק הרצון את
למצוותיו. חרדים יהיו אכן אם שיגאלם בלבד ישראל אלוהי על

 זיהוי סימן היו (25-20 ו דתי־לאומי)דב׳ בחותם טבועים בהיותם והמועדים המצוות
 המילה מנהג את לציין יש זו מבחינה שונים. במקומות המפוזרים ישראל מבני לגולים

 קיום 366וטהרה, טומאה חוקי על יתרה הקפדה השבת, שמירת הבן, להולדת השמיני ביום
 המצוות שקבלת כשם להלן(. בשנה)ראו שנה במועדם, הלאומיים הזיכרון וימי ה׳ מועדי

 ;30-26 ה ;14 ,5 ד בארץ)דב׳ ולישיבה הארץ לכיבוש כתנאי נתפסה סיני בהר שניתנו
 למולדת. ושיבה לגאולה תנאי הוא בגולה המצוות קיום כך (,1 יב ;22,9-8 יא ;1 ח ;1 ו

אלה״ עריך אל צינים...שבי לך ״הציבי 20 לא בירמ׳ האמור את חז׳׳ל פירשו זאת ברוח
 יהיו לא לארץ וכשיחזרו בהם. מצוינים לארץ בחוצה היושבים שישראל המצוות אלו -

367לארץ. לשיבה זיקה בחו״ל המצוות שלקיום היא המשמעות חדשים. אלו מצוות
 רומזים הראשון הבית חורבן לאחר בבל יהודי בקרב שכיחים שהיו וחגי שבתי השמות

 ידיעות אין 368ביהודה. גם מכן ולאחר בגולה היהודים בקרב המועדים של ערכם עליית על
 הנבואה בספרי אחדות הזכרות יש אבל החגים, ואת השבת את בפועל קיימו כיצד ממש של
 להם שיש חוקים בתורה קיימים שאם בהנחה להיאחז גם אפשר בגולה. קיומם עצם על

 במחצית או לפסה״נ השני באלף הקדום במזרח נהוגים שהיו לחוקים דמיון או שורשים
369בבל. בגולת ישראל בני בקרב גם נהגו שהם להניח סביר הראשון, האלף של הראשונה

 מעבודת להימנעות מצטמצמת אינה העמים מן ההיבדלות וטהרה. טומאה חוקי (1)
 בענייני חוקים ובהם וטהרה טומאה חוקי של שלמה שורה כוללת היא אלא אלילים

 הבהמה בין ״והבדלתם נאמר: 26-23 כ בוי׳ יד(. ;24-23 ,16 יב דב׳ יא; )ויק׳ מאכל
ואבדל ה׳ אני קדוש כי קדשים לי והייתם לטהר... הטמא העוף ובין לטמאה הטהרה

 השבת המילה, למנהג התייחסות מוצאים אנו והרומים היוונים הסופרים שבכתבי מקרה זה אין 366
 יותר החמירו הגולה אנשי ה. פרק יהירי, פלדמן, היהודים. על לדבריהם בהקשר כשרות ודיני

 התלמוד לחכמי הירושלמי התלמוד חכמי בין בהבדל יותר מאוחר ביטוי לידי בא וזה בסייגים
R. Kalmin, The Sage o, אצל דוגמאות ראו הבבלי. f Jewish Society o f Late Antiquity 

1999 London. ,גם ביטוי לידי באה ה׳ בדת והדבקות שההקפדה מציין בבל״, ״גולת ביקרמן 
 מספרם ה, המאה של השני ברבע היהויסטיים התיאופוריים השמות בגולה. היהודים של בשמות

.196 הע׳ ולעיל אחד־עשר פרק וראו הקודם. הדור מן היהויסטיים השמות ממספר גדול
 רביצקי וא׳ חלמיש מ׳ בתוך: רעיון״, של גלגולו לציון: ציונים׳ לך ״׳הציבי רביצקי, א׳ ראו 367

שראלבהגות )עורכים(, .39-1 ׳עמ תשנ׳׳א, ירושלים הביניים, ימי ארךי
.207-206 עמ׳ אברהם,״ירושה״, :5 הע׳ ,256 עמ׳ ״גלות״, אפעל, 368
 D.I. Brewer, “Deuteronomy 24:1-4 and rhe ראו .4-1 כד ברב׳ הגירושין חוקי לדוגמה: 369

230-243 .Origin of the Jewish Divorce Certificate”, / ^  4 (1998), pp
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 העמים. מן היבדלות פירושו (21 יד קדוש״)דב׳ ״עם 370לי״. להיות העמים מן אתכם
 להבדלה 371שונים. הסברים והוצעו המאכלים חוקי של טעמם ואת מקורם את לדעת קשה

 ו הגולה)עד מן שעלו אישים שני ונחמיה עזרא בימי חשובה משמעות יש 6בר״ )שורש
 הקהילה של הייחוד תודעת לחידוד רמז בכך יש (.3 יג ;29 י ;2 ט נחמ׳ ;11,8 י ;1 ט ;21

 וטהרה טומאה עניין החיים. ולאורח לדת האתני, למוצא הנוגע בכל בבל בגולת היושבת
 יאכלו״)הר ״טמא ששם נוכרית בסביבה מיעוט שהיא הגולה הקהילה בחיי מרכזי הפך

 373הם. טמאים גויים נגעו שבהם והמשקאות המאכלים 14-10 ב חגי לפי 372(.13 ד יח׳ ;3 ט
 ״הכשרים״ המאכלים גוי. של בביתו לאכול היכולת את מגבילים וטהרה טומאה חוקי

 אכילה הרגלי שכן ישראל לעם ולהשתייכות לזהות הנוגע בכל יומיום של תזכורת הם
 באסטרטגית כלי היא מזון בענייני כשרות 374חיים. אורח המציינים זיהוי סימני הם

 הכשרות נושא כן ועל (,3-1 יב ;5 י יהודית ;11 א טוביה ספר ;16-8 א ת׳ ההישרדות)ראו
 הקטע כוהן. שהיה יחזקאל בנבואות חשוב נושא הוא וטהרה טומאה בגולה. חיזוק קיבל
 למזון. בנוגע וטהרה טומאה לחוקי הגולים של הרבה הרגישות את משקף 17-9 ד ביח׳

 כ, )פרקים הגויים טומאת עם המגע מן לעם הנשקפת לסכנה מודע היה הכוהן יחזקאל
 הטענה מכאן (.26 )כב לטהור הטמא בין הבדילו שלא הכוהנים את מאשים והוא כם,

עריכה לפחות או הגולה, של יצירה הם הכוהני במקור המצויים וטהרה טומאה שחוקי

 סבור 94 ׳עמ גלות, אלברטץ, סבבה. דוגלס, ראו הישרדות של כאסטרטגיה הכוהני המקור על 370
 ולהגדרות לסייגים היהודים נזקקו שבגלות לפי בגלות, נוסחו יד ובדב׳ יא בוי׳ הכשרות שחוקי

 בקינג־קורפל, בתוך: ,M. Dijkstra לדעת גם וכך טריפה. ממזון להבדיל כשרים מאכלים של
.375 הע׳ ולהלן, 126 עמ׳ בזשבר,

 סבבה, דוגלס, כך על וראו שונות דעות הובעו טהור ומה טמא מה נקבע שלפיהם העקרונות על 371
 הנצרות .435-434 ׳עמ ריאספורה, ברקלאי, :54-53 עמ׳ ״סמלים״, ויאט, :55,36 ׳עמ בעיקר
ועמים. אדם בני המוני אל להגיע כדי המילה( הכשרות)ואת חוקי את ביטלה

 חובר יא שוי׳ סבור 339-334 עמ׳ (,141 הע׳ ניהאן)לעיל, .408 ׳עמ ב, כרך ישראל, רת אלברטץ, 372
 שימוש אין בנחמיה ואילו הגולה״ ״בני המונח שגור עזרא שבספר נציין בבל. בגלות שוכתב או

״יהודים״. ״ישראל״, אלא גולה״, ״בני במונח
 תושביה עם להתקרבות ההתנגדות רקע על זה קטע מסביר ,26 ׳עמ ״מסורות״, טלמון 373

הארץ. צפון של ״הטמאים״
 אנושית לקבוצה ייחודי וקו חברתי זיהוי של כסימן ולטרף לכשר הנוגע בכל מאכל הלכות על 374

 עמ׳ ״הערכה״, הנ״ל, :147-146,12 ׳עמ רת, סמית, :124,57-41 עמ׳ בעיקר סבנה, דוגלס, ראו
 I. Finkelstein, in: Sh. Ahituv and E.D. Oren, The ״טיהור״. פריימר־קנסקי, :34-33

Origin o f Early Israel-Current Debate, London 1998, p. 18: “It is widely accepted 
that dietary patterns tend to be conservative symbols of ethnicity... in the face of 
potential assimilation... food is one of the primary symbols manipulated by people 

”seeking to maintain their cultural identity and group solidarity. ביתר הקפדה על 
 יהודית לזהות וכסמל וקורבנות, מקדש באין התפוצה״, ב״סיפורי ושתייה אכילה בענייני שאת
(.175 הע׳ ,272 עמ׳ לעיל, )ראו N. MacDonald, in: M. Bredin (ed.), pp. 165-178 ראו
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 טומאתם בגלל הארץ מן גורשו שהגויים האמונה מזה, יתרה 375הכוחני. המקור של מחדש
 הגביר רק וטהרה טומאה חוקי על באי־הקפדה סיבתו ישראל את שפקד הגלות עונש וכי
 ;28 יה וי׳ ;4 סה יש׳ ;23-7 יז הגויים)מל״ב ממנהגי להתרחק הצורך ואת החשיבות את

 לשמור ובכך הטומאה מן בו שיש דבר מכל ולהימנע הטהרה כללי על להקפיד (,23 כ
קודש״. ״זרע על

 ונחמיה)עז׳ עזרא בספרי חשובה סוגיה הם התערובת נישואי תערובת. נישואי איסור (2)
הטומאה לנושא נקשר ונחמיה עזרא בימי האיסור 376(.30-23 ,3-1 יג ;31,3-1 ט נחמ׳ ט־י;

 אבל בתר־גלותי, או הגלות מתקופת הוא המסורה בנוסח הבוהני שהמקור התיאוריה סבירה 375
 סמית, ״קלעים״; הרן, החורבן. לפני בישראל נהוגים שהיו עתיקים פולחן חוקי עיבד זה מקור

״סמלים״ ויאט, ;57-41 ׳עמ סבבה, דוגלס, ;149-141 הע׳ לעיל, ספרות; ושם 85 עמ׳ ״עזרא״,
 והטמא הטהור של שהרשימות סבור ויאט גם (370 הע׳ )לעיל, לאלברטץ בדומה .56-48 עמ׳
הגלות. לפני כבר המזון בתחום הגבלות היו לדעתו כי אם בבל, בגלות חוברו יד דב׳ יא; בוי׳

 החוקרים שרוב מלאכי, בימי גם )וכנראה ונחמיה עזרא בימי הנוכריות״ ״הנשים סוגיית 376
 ישראל גולי שעניינה המונוגרפיה מתחום חורגת (11 ב מל׳ ראו ה, המאה לסוף זמנו את קובעים
 התייחסות אין ונחמיה בעזרא ובזכריה, בחגי מ-סו, בישעיה ציון. שיבת ראשית עד ויהודה

 ״הנשים הן מי היא השאלה בבל. בגולת וצאצאיהם הגולים קהילת בקרב תערובת לנישואי
 התעבות ״עמי הסביבה, מעמי לנשים הכוונה האם ונחמיה, עזרא בספרי הנזכרות הנוכריות״

 עם כנמנות הגולה״ ״קהל בעיני נחשבו שלא יהודאיות או ישראליות לנשים או האלה״,
 זרובבל תקופת בין ההבחנה ובמידת הגולה״ ״בני המושג בהבנת תלוי הרבה ישראל. בני

עשירי(. פרק )ראו ואידיאולוגיים חברתיים להיבטים הנוגע בכל ונחמיה עזרא תקופת לבין
 על .102-101 ׳עמ נוכריות, גשיס דור, ראו ונחמיה עזרא בספרי הנוכריות הנשים סוגיית על

 שונים מזמנים נפרדים כקטעים 44-7 י ;15-7 ;6-2 ט בעז׳ הנוכריות הנשים בעניין הקטעים
Y. Dor, VT. 26-47 ראו שונות גישות עם  53 (2003), pp. הנוכריות״ ״הנשים דור, לדעת 

 סמלי ייצוגי בטקס מדובר וכי לגלות, יצאו שלא הארץ תושבי ישראל, מבני היו ונחמיה בעזרא
 (.217 ׳עמ סולקו״)שם, לא אכן דבר של ״בסופו והנשים טיהור״, ״טקס בלבד, )אנתרופולוגי(

 להבדיל (,27 י >נחמ׳ הנבדל״ ״כל של נמוך סטטוס קיבלו ובעליהן הנוכריות הנשים לדעתה
 גם מכוון הארצות״ ש״עמי לנו( נראית ההנחה)שאינה (1)על: מבוססת זו דעה הגולה״. מ״שבי

 נשאר בארץ־ישראל המקומי היישוב וכי (,2 ט עז׳ )ראו לגולה יצאו שלא לישראלים/יהודאים
 ״כל פוליטיים מטעמים החרימו השבים מנהיגי (2)גלתה(; האליטה רק ישראלי)דהיינו ברובו
 כן (.220-219 ׳עמ )שם, וטוביה סנבלט היו שנציגיהם מקומיים״, ישראלים עם פעולה שיתוף

 בימי התערובת נישואי שלאיסור הסברה על ספרות( )ושם 154-150 עמ׳ תיאולוגיה, סמית, ראו
 בתנאים קרקע לרשת ובניהן הנוכריות הנשים זכות שאלת - כלכלי רקע היה ונחמיה עזרא

 תעבור הנחלה ובכך יהודי של נחלה תירש זרה שאישה אפשרות מניעת כלומר, מסוימים.
 ידי על שנתמכו מבבל העולים בין למתיחות שהרקע ״מתיחות״, שולץ, סבור לעומתו לזרים.

 סוגית על בעיקרו. פוליטי היה והאחרת( המקומית)היהודית האוכלוסייה לבין הפרסי השלטון
לעמום, תשורה בתוך: ט-י(״, )עזרא הנוכריות הנשים ״גרוש יפת, ש׳ גם ראו הנוכריות הנשים

 M. Douglas,״נישואין״; אסכנזי־ג׳וד, ספרות; 2 בהע׳ ושם 401-379 עמ׳ תשס״ז, שבות אלון
10 Responding to Ezra: The Priests and the Foreign Wives”, Biblical Interpretation“ 

2002,) pp. 1-23; D. Janzen, “Scholars, Witches, Ideologies, and What the Text)
,Said: Ezra 9-10 and Its Interpretation”, in: J.L. Berquist (ed.), Approaching Yehud
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 הארץ״)עז׳ מ״עמי ולהבדלות (15 ב במלאכי אלהים״ הקודש״)״זרע ל״זרע והטהרה,
 של תערובת בנישואי מדובר וללוויים(. לכוהנים בזיקה 30-29 יג נח׳ ;11 י ;12-10 ,2 ט

 חמור באיסור שמדובר מלמדת עזרא של התגובה העם. שכבות מכל יהודיות משפחות
 עזרא של חידוש אינו העמים מן ישראל את המבדילה העם קדושת של הרעיון (.3 ט >עז׳

 תערובת נישואי בעיית (.3 ב יר׳ ;13 ו יש׳ ;6 ז דב׳ ;26 כ ויק׳ )ראו הגולה מן שעלה
 עז׳ השני; כן)ישעיהו לפני ולא יג( נחמ׳ י; ט; לירושלים)עז׳ עזרא עליית עם התעוררה

 הנוכריות הנשים גירוש על מדובר (1 ט עז׳ גם )וראו 3-1 יג בנחמ׳ וזכריה(. חגי ספרי א־ו;
 יעשה״)עז׳ ״וכתורה שנאמר וכפי נכר בנות עם להתחתן בתורה האיסור על בהסתמך

 כנען, מבנות לקחת לא - בתורה מופיע נוכריות נשים עם להתחתן האיסור אכן (.3 י
 את שהפרו באנשים לנהוג כיצד נאמר לא בתורה הוכרתה. שלא הארץ מאוכלוסיית

 תטמא, הארץ לאלילות, ההדחה סכנת - האיסור טעם ובילדיהם. בנשותיהם האיסור,
 כג ;18 כ ;4-1 ז דב׳ כה; במ׳ ;16-11 לד שמ׳ ;28-25 יח אותם)ויק׳ ויגלה בעם יאנף האל
 מל״א ;3 יד ;6-5 ג שופ׳ ;12 כג יה׳ ;12-8 לד ;9 -כח46 כז ;35-34 כו בר׳ גם וראו ;9-3
 איסור את קושר הארץ בהנחלת המתרכז (13-12 יהושע)כג ספר (.26 יג נחמ׳ ט; עז׳ יא;

 בארץ ולשבת לרשת הזכות אובדן עם בכך הכרוכה האלילות וסכנת התערובת נישואי
 הכוהנים (.1 יג בנח׳ גם ומואבי״)וכך ״עמוני על מדובר 6-4 כג בדב׳ לאבות. שהובטחה

 לב שמ׳ וראו דינה, במעשה לוי כה, בבמ׳ זו)פנחס בתופעה כלוחמים המופיעים הם
 מכוונים, יג נחמ׳ ;3-2 י ;12,1 ט בעז׳ הכתובים לפיכך (.5-1 ז דב׳ ;16-15 לד ;29-26
 וכך (30 יג נחמ׳ ;12-11 ט )עז׳ טמאים הנחשבים הנכר עמי מבני לנשים לוודאי, קרוב

 הגויים עם תערובת נישואי על וגורף מפורש איסור אין בתורה אולם .11 ב במלאכי גם
 במ׳ ;9-2 כג, ;4-3 ז דב׳ ;15 לד )שמ׳ מסוימים לעמים מוגבל אלא החרם(, מצו )להבדיל

 תה׳ ;26 לג יר׳ ;8 מא יש׳ במקרא)כמו שונים במקומות אברהם״ ״זרע הביטוי (.17-15 לא
 במקומות קשור ואינו (,18 כו ;6 ז קדוש)דב׳ עם סגולה, עם לציין בא (7 כ דה״ב ;6 קה

 -1 יג בנחמ׳ ביטוי לידי באה הגויים כל על האיסור הרחבת תערובת. נישואי לנושא אלה
 ״ויבדילו נאמר 3 בפס׳ אבל (,23 יג נחמ׳ גם ומואבי״)ראו ״עמני נאמר 1 בפס׳ אמנם .3

 הבעיה (.38 יב ׳שמ ישראל)השוו עם עם נמנה שאינו מי כל והכוונה מישראל׳/ ערב בל
 הארצות״, ״עמי במקום ״ערב״ במונח השימוש וילדיהן. הנשים של הנוכרי המוצא היא

 שעניינו לפועל מכוון (30 יג נחמ׳ ;2 י ;11,1 ט ;3 ג בעז׳ נכר״)כמו כל הארץ״, ״עמי
 להם מבנתיהם נשאו ״כי ;2 ט בעז׳ כאמור נוכריות, נשים עם תערובת נישואי ערבוב,

״ויתערבו 35 קו תה׳ ;26-23 יג ׳נחמ הארצות״)השוו בעמי הקדש זרע והתערבו ולבניהם

39-75 .Atlanta 2007, pp. 49-69; G.A. Klingbeil, Maarav 14 (2007), pp• את נציין
גלותיות״. ״תוספות הן נוכריות נשים עם נישואים על האוסרים בתורה שהכתובים הסברה
הכתובים של הזיקה על התערובת. נישואי לסוגיית קשור אינו 13 ו ביש׳ קדש״ ״זרע הביטוי
J.L. Wright, Rebuilding Identity, Berlin ראו 23-26 נחמ׳ ט-י; בעז׳ לכתוב דברים בספר

243-257 .and New-York 2004, pp
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 בנח׳ נאמר עניין באותו (.12-11 ט האלילות)עז׳ סכנת של הטעם על נוסף זאת בגויים״(.
 = הקודש זרע בין היא אלו בכתובים ההנגדה נכר״. בני מכל ישראל זרע ״ויבדלו :2 ט

 יהודים/ לבין הגולה״ ״בני בין ולא נכר״, בני ״כל = הארצות״ ׳׳עמי לבין ישראל זרע
 עם להתחתן הגורף האיסור נבוכדנאצר. בימי בבלה הוגלו לא שאבותיהם ישראלים

 האיסור טעם הראשונות. העליות לאחר התקופה מן במקורות רק מצוי נוכריות נשים
 בניגוד קדש״ ״זרע הארצות״, בעמי הקדש זרע ״והתערבו - יחד גם ודתי אתני הוא

 מהם״ ״הנולד את גם אלא הנוכריות הנשים בגירוש רק לא מדובר 377הנכר. בני לטומאת
 האיסור בין ברור קשר יש 9-1 ז בדב׳ גם בזה. זה נכרכו וטומאה אלילות מוצא, (.3 י >עז׳

 גויים״)בארץ ל״שבעה מוגבל האיסור אבל קדוש״ ״עם לבין נוכריות נשים עם להתחתן
 הנוכריות הנשים לסוגיית הנוגעים רות( מגילת )כולל במקרא הכתובים מכלל כנען(.
 העמים מן מי עם וכן זה, בנושא יהודה בפחוות החברה בקרב מחלוקת שהייתה ברור
 הגולה, מן שעלו אישים שני ובנחמיה, בעזרא שמדובר מאחר לא. מי ועם להתחתן מותר
 טעם יש בגולה בבבל. הגולים קהילת של המחמירה הגישה עם קשר לכך שיש נראה

 בליל שם מצויים שכן (12 ט עז׳ עולם״, ולתמיד)״עד העמים כל על האיסור את להרחיב
378הנכר. עמי לבין ישראל בני קהילת בין החיץ את להגביה הצורך וגובר עמים של

 ״השקפה ונחמיה עזרא בימי בעמים להתערב האיסור את מגדיר 405 עמ׳ ישעיה, פאול, 377
 C. Hayes,ראו בך ועל סיבות וכמה מכמה נובע זה שאיסור נראה אתנית־פולחנית״. בדלנית

.Intermarriage and Impurity in Ancient Jewish Sources”, HTR 92 (1999), pp“
>עמ׳ מדגיש הוא כן עזרא. לימי העמים כל על האיסור של ההרחבה את מייחס הייס .3-36

הקודש״, ״זרע - דתית אלא הדם( טוהר ״גזענית״)שמירת ממגמה נובע אינו שהאיסור (,9
 )״ממלכת אחרים לעמים ביחס (6 סא ה״׳)יש׳ ״כהני הוא ישראל ישראל. לאלוהי מקודש עם

 וההבחנה הישראלי של מדמו שונה אינו בישראל הכוהן של דמו [(.6 יט ]שמ׳ קדוש״ וגוי כהנים
כא(, ישראלי)וי׳ עם הכוהן של נישואיו על הגבלות שחלים וכשם הדתי־פולחני. במישור היא
 גזענית אינה המוצא נקודת העמים. עם - קדוש״ ״עם - ישראל בני נישואי על מגבלות יש כך

 וזכריה חגי .160-158 עמ׳ תיאולוגיה, סמית, גם וכך (.10 )עמ׳ לאל המקודש דבר חילול אלא
>בר׳ דינה במעשה רואה רופא א׳ המקדש. בבניית חלק ליטול כשרים לגולה הלכו שלא במי ראו
ח  הנחשב הנוכרי עם התחתנות לאיסור לגיטימציה לתת כדי לפסה״נ ד או ה המאה מן חיבור ל

הבאה. ההערה גם ראו ,A. Rofe, Biblica 86 (2005), pp. 376-386 ראו לטמא.
 המחלוקת וכי מצווה, שהתורה ממה יותר חמורים איסורים הונהגו בגלות דווקא מנטל לדעת 378

 ״עם גונווג, ״דיכוטומיה״; מנטל, בעיקר. הדתי במישור הייתה יהודה פחוות אוכלוסיית בקרב
 שהייתה הרבה החשיבות על ,296 ׳עמ תורה, קרוסמן, .183-182 ׳עמ ״השמדה״, רופא, הארץ״;
 ובסיפר)שנים ביהוד שנחתמו הנישואין בחוזי הגלות. בתקופת הנוכרים עם ההתחתנות לבעיית

 ישראלים/יהודאים שמות נושאים אינם ומשפחותיהם והכלות החתנים לפסה״נ( 534 ,535
 בישראלי/ שמדובר עדות אינם ׳ישע׳ משורש הנגזרים ושמות בספק, מוטלת ״הושע״ )הקריאה

 לפרסום להמתין יש תערובת. בנישואי שמדובר בוודאות לקבוע אין לכן דווקא(. יהודאי
 נו ביש׳ האמירה ״נישואין״. אברהם, ראו שונה לדעה ואל־נשר. ביהוד שנחתמו המסמכים

 פולמוס הנראה ככל משקפת ציון( שיבת לאחר ביהודה שחי האנונימי )ישעיהו הנכר בני על
 האם - עמו בברית וקשורים ה׳ עם עם נמנים מי נקבע שלפיו התבחין בשאלת היהודים בקרב

(.13 נז יש׳ גם בברית)ראו הכלולים ומצוות עול וקבלת ה׳ כלפי ההתנהגות או האתני המוצא
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 סכנה נשקפה בגלות שכן בדלנית, אידיאולוגיה לצמיחת פורייה קרקע היא הגולה
 בסביבה בשישים בטל מיעוט היותו עקב העם של האתני־הלאומי הקיום להמשך גדולה

 של התפיסה הרי דתית, רק ולא אתנית משמעות יש הקודש״ ל״זרע אכן אם 379נוכרית.
 לקהל להיכנס זכות מקנה אינה התגיירות( )דהיינו ישראל דת שקבלת הייתה עזרא

 ולחיזוק לשימור נוסף כסייג תערובת)״היבדלות״( מנישואי גם להימנע יש וכי ישראל
380קודש״. ״זרע קדוש״, ״עם אברהם״, ״זרע ״יהודה״, כ״ישראל״, העצמית הזהות

 נחלשו וצאצאיהם, הראשונים העולים התאקלמות עם יהודה, בפחוות זאת, לעומת
 תערובת, בנישואי להרבות והחלו העצמית הזהות איבוד סכנת מפני ההתגוננות אמצעי

 או חברתית לאומית, בעיה בכך שראו בלי הארצות״, בעמי הקודש זרע ״והתערבו
 ששבי מתלונן עזרא ואכן יג<. ׳נחמ ט; והמבוסס)עז׳ הגבוה המעמד בקרב ובייחוד דתית,

 הנשים את לגרש ודורש נוכריות נשים נשאו וצאצאיהם מרש( הכרזת ציון)בעקבות
 (.31 י נחמ׳ ;1 ט גם וראו 11 הנוכריות״)י הנשים ומן הארץ מעמי ״והיבדלו הנוכריות:

 בכל וסבלנים מתונים היו זרובבל עם הראשונים והעולים שהנשארים אפוא מתברר
 עזרא עם העולים ואילו הנוכריות, הנשים עם תערובת ולנישואי לאסימילציה הנוגע
381זרים. כלפי ובדלנית נוקשה עמדה הפרסי, השלטון במרוצת בגולה, כבר פיתחו

 בדלנית גישה משקף הנוכריות הנשים עם בנישואים עזרא של המאבק לסיכום:
 כורש, הכרזת בעקבות הראשונות העליות לאחר בעיקר דווקא, בגולה שהתפתחה כפי
סוגיית אין א־ו עזרא שבספר העובדה מן זאת ללמוד אפשר 382יהודה. בפחוות ולא

 את המקיימים באלה רק שמדובר מכיוון המונח, מובן במלוא אוניברסלית גישה זו באמירה אין
 גיסא מחד עזרא של והגישה בתורה הצו בין הסתירה את שמסבירים יש והמשפטים. החוקים

 תיאוקרטית, גישה - מנוגדות עולם בתפיסות גיסא מאידך נו-סו( ישעיהו)״השלישי״, לבין
 ראייה על המושתתת תיאוקרטית גישה לעומת אתנית־לאומית, היא שלה המוצא שנקודת

.132 הע׳ ,260 עמ׳ לעיל אכנבאך, ראו אוניברסלית־אסכטולוגית.
 עמים מבני והתבדלות הסתגרות של בנורמות מורגלים היו ״הם :143 עמ׳ בוכריות, בשים דור, 379

 סמית, גם זאת לסוגיה ראו הישראלית״. הסביבה על אותן החילו ועתה בבל, בגלות זרים
 שבקרב בעליל מראים ארצות־הברית יהודי בקרב שהמחקרים מקרה זה אין .157 עמ׳ תיאולוגיה,

 I. Finestein, “Assimilation ביותר. נמוך הוא התערובת נשואי אחוז מצוות שומרי היהודים
89 .in Israel and America”, Jewish Journal 0JSociology 42 (2000), p

 דברים בספר לראשונה מופיע הרעיון שכן מאוחר, הוא הבחירה שרעיון הסברה את נקבל אם גם 380
 ראו וכן ועוד, 1 מב ;8*9 מא הגולים)יש׳ בקרב רווחה העם בבחירת האמונה אז גם ועוד(, 37 )ד

 J. Milgrom, “Religious Conversion”,ראו לגיור אשר .35 ישעיה, פאול, ראו (.24 לג יר׳
.169-176 .JBL 101 (1982), pp. החשמונאית לתקופה קדם לא המוני שגיור סבור מילגרום 

.124 עמ׳ וארץ״ ״עם יפת, ;64-63 עמ׳ השלישי, ישעיהו שראם, (.175 >עמ׳
 עמדו ונחמיה עזרא בימי העולים לבין הראשונים והעולים הנשארים בין הזה ההבדל על 381

.258 עמ׳ (,109 הע׳ ,63 עמ׳ ליבראני)לעיל למשל וראו רבים, פרשנים
 ירושלים לישראל מקרא רות, זקוביץ, י׳ ;267 ׳עמ ציון״, ״שיבת תדמור, ״מגמה״; ויינפלד, ראו 382

 בדבר 9 -כח46 כז ;35-34 כו בבר׳ האמור לדעתו ״בקעה״. דיג׳קסטרא, ;35-33 עמ׳ ,1990
>שמ׳ בתורה שהכתובים הסברה קיימת כן הגלות. בתקופת חובר נוכריות נשים לשאת האיסור



327בבבל הגולה בני של ותרבות זהות

 עליית לאחר מיד במצב הדנים בפרקים רק מופיעה והיא כלל, מופיעה הנוכריות הנשים
 התייחסות אין ובזכריה בחגי מ־סו(, בישעיהו)פרקים (.30-4 יג נחמ׳ ;2-1 ט )עז׳ עזרא

 מקרה זה אין 383יהוד. בפחוות היהודית לאוכלוסייה בזיקה הנוכריות הנשים לנושא
 שבאמירות מקרה זה אין ונחמיה, עזרא בספרי היחס לרשימות חשיבות שייחסו אפוא

 הנשים סוגיית מודגשת השמים״ עד גדלה ״ואשמתנו הזה״, היום עד גדולה ״באשמה
 באמנה חשוב מקום יש הנכר מעמי ההיבדלות שלנושא מקרה זה ואין ט(, הנוכריות)עז׳

 תערובת נישואי בעניין להקפיד המשיכו בגולה רבים י(. )נחמ׳ נחמיה בימי שנערכה
 ישראלים( )עם הנישואים עניין מודגש טוביה בספר טוביה. מספר ללמוד שאפשר כפי

 לקהילה שמתאים מה הארמי(, אחיקד הפועלות)ובכללן הדמויות בין האתנית והקירבה
 משה״, ״תורת התורה, חוקי כיצד דוגמה רק וזו אלו, חוקים לפי נוהג רגואל גולים. של
 ובכלל היהודים, חיי את מעצב גורם היו הנסיבות, בתוקף בגולה ופורשה שטופחה כפי
384בלבד. חלקית הצלחה נחל תערובת בנישואי המאבק יהודה. בפחוות זה

 שעניינם לחוקים במקורו קשור הבן להולדת השמיני ביום המילה מנהג גם המילה. (3)
 נהגה המילה מצוות 385הגוף. את מטהרת המילה וטהרה. טומאה חוקי על הקפדה

 התפתחה והיא ה(, יהו׳ ;25 ד שמ׳ גם ראו 20 א שמ״ב ;3 יד >שופ׳ הגלות לפני בישראל
 הפכו ומיהודה מישראל הגולים כאשר וזהות השתייכות של ביותר חשוב כסימן בגולה

המילה אמנם 386ציבורי)מקדשים(. ופולחן לאומית־ממלכתית מסגרת ובהעדר למיעוט

״שומרון״, קרוס, ונחמיה; עזרא של הבדלנית הגישה את לחזק ונועדו הם מאוחרים ז( דב׳ לד;
 הישראלים ה׳ עובדי עם לא אבל נוכרים עם לנישואים התנגד עזרא קרוס לדעת .61-60 ׳עמ

בצפון. שישבו
 בקינג, לדעת זרובבל״. ״ספר בשם ו עד א בעזרא לפרקים קורא ,133 עט׳ ״גלות״, טלמון 383

 לתת ומטרתו עזרא, נזכר שם ח נחמ׳ על המבוסס פיקטיבי, חיבור הם ז-י פרקים עזרא ספר
 אלברטץ־בקינג, אצל מאמרו ראו ונחמיה. עזרא לפעולות הפרסי השלטון מטעם לגיטימציה

 לתקופת זרובבל תקופת בין להבדיל שיש הדעה את משקפות אלו סברות .31-18 ׳עמ יהריום,
ונחמיה. עזרא

 תיארליגיה, סמית, .238-237 עמ׳ ״מגמה״, ויינפלד, ראו תערובת. נשואי רבו השני הבית במרוצת 384
 מהתקופה מקורו יא במל״א שלמה של הנוכריות הנשים על שהמסופר הסברה על ,156 ׳עמ

 ספר בעל זאת, עם יהודה. בפחוות התערובת נישואי ריבוי של התופעה רקע על הבתר־גלותית
 מצביע צדוק לגולה, אשר הנוכריות. הנשים לנושא מתייחס אינו לפסה״נ( רביעית דה״י)מאה

.61-58 עמ׳ ריאספררה, צדוק, אפשריים. בודדים מקרים על
 על ושם ,P. Galpaz-Feller, RB (102) 1995, pp. 518-521 ראו המילה מנהג מקור על 385

 P.J. ;476-473 עמ׳ ״מילה״, ששון, ;438-437 ׳עמ ״יהדות״, ברטלר, המצרים; אצל המילה מנהג
.King, “Circumcision”, BAR July/August 2006, pp. 49-55; Mayer, TWATIV, pp 

324-325 .734-738; ANEP, no. 629 and pp. של המקורית המשמעות את שינו בישראל 
לעמו. ה׳ בין ברית אות אלא לבגרות כניסה המסמלת פעולה לא המילה.

 ;47-45 ׳עמ ״סמלים״, ויאט, ;407 ׳עמ ישראל, חת אלברטץ, ראו בישראל המילה מנהג על 386
מתקופת תקנה היא הגברים כל את שחייבה המילה שמצוות הסברה .262 ׳עמ ״כהנים״, אלן,
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שראל)יד לעם מיוחד ואינו אחרים עמים אצל גם נהגה  ורק (104 ב, הרודוטוס ;25 ט י
 הוא אם בדיקה באמצעות לא או יהודי הוא אם באדם הבחינו יותר מאוחרות בתקופות

 האוכלוסייה בקרב נהגה לא המילה 387(.17 ח לאס׳ השבעים תרגום ;10 יד נימול)יהודית
 בולט היכר סימן הייתה ולכן (25-24 ט ביר׳ נמנים אינם ובבל אשור )אנשי המקומית

 לעומת (10 ז ולטוהר)יהודית משה״ ב״תורת לאוחזים זיהוי ולסמל וליהודאים לישראלים
נב יש׳ ;26 יז שמ׳׳א ;9-5 ה )יהו׳ ולטמא לגוי לחרפה, נרדף שם להיות ההופך ׳׳ערל״

 המילה (.32-18 לב ;18-17 לא ;10 נוכרי)כח הוראתו ״ערל״ בגולה שחי יחזקאל אצל (.1
 מיד ה׳ לעם להסתפחותו כ״ערל״ ממעמדו המעבר את ישראל, בני עדת בקרב מציינת,

 וכן לעמו האל בין לקשר סמלית כפעולה הלב מילת של המטפורה מכאן לידתו. לאחר
(.8 יא יח׳ ;25 ט ;4 ד יר׳ ;16-15 י ה׳)דב׳ עם עם ה׳ של הקשר לחידוש

 ברית מצוות הימים ברבות (.14 לד ההתבוללות)בר׳ להגבלת אמצעי גם היא המילה
 הכוהני במקור 388שבת. דוחה שהמילה חז״ל שפסקו עד כך כל חשובה נעשתה המילה

 בין הקשר (.3 יב ויק׳ לד; ;4 כא ;25,11 יז )בר׳ ברית כאות המילה חשיבות מודגשת
 -1 יז בבר׳ נרמז עולם״ לאחוזת כנען ארץ ״כל את לתת להבטחה מילה ברית מצוות

 נותנת היא שכן לגולים חשובה היא הרי לנצח, הקיימת ברית אות המילה ובהיות .14
389לארץ־ישראל. לשיבה וערובה לגיטימציה

 העולם(; תיאולוגיים/קוסמוגניים)בריאת לשבת: שונים טעמים ניתנו בכתובים השבת. (4)
 )בחירת ולאומיים־דתיים מצרים(; )יציאת היסטוריים ומנוחה(; מעבדות )שחרור חברתיים

בא וזה חשיבות משנה השבת קיבלה בגולה 390לעם(. האל בין ברית אות קדוש, כעם העם

 התקופה מן מוצר היא המקראית שהמסורת לתפיסה קשורה והיא סימוכין לה אין החשמונאים
נימולים. הם המשופרים היהודאים שלושת לפסה״נ< 701) לכיש שבתבליט נראה ההלניסטית.

.385 הע׳ לעיל, קינג, ראו
 :138 עמ׳ אסתר, ברלין, וראו ומתיהדים״( )״נימולים 17 ח לאס׳ השבעים תרגום ;16 יד יהודית 387

 ההלניסטית־ בתקופה ליהודים היכר כסימן המילה על .439-438 עמ׳ ריאספורה, ברקלאי,
 היווני־רומי בעולם .22-12 ׳עמ ״יהודי״, כהן, ;171-168 א, אפיון בנד ;262 ח, קדמ׳ ראו רומית
המילה. על אסר לפסה״נ< 163-175)ד ואנטיוכוס ״תועבה״ הייתה המילה

 ,1960 גבעתיים בישראל, ובובהנים להליכות אנציקלופדי־ נתיב, מ׳ אצל הדברים עיקרי עיינו 388
.89-87 ׳עמ

 של המטפורה על .174-173 עמ׳ תשס״ו, ירושלים רש״י, גרוסמן, א׳ ;294 ׳עמ תורה, קרוסמן, 389
.346 ׳עמ ״בקשות״, איילי, ראו לארץ ושיבה הברית לחידוש בזיקה הערל הלב מילת

 מימי וטיבו השבת מועד האם בישראל. השבת מנהג מקור בעניין החוקרים בין הסכמה אין 390
 ביום האם השבת, מצוות את קיימו ומתי כיצד החורבן? מלפני השבת מן שונים היו ואילך הגלות

 כבר נהגה השביעי״ ״ביום השבת שמירת האם הירחי(? החודש)השבת באמצע רק או השביעי
 ״היום של ההזכרות כל וכי >ק(, הכוהני החוג בהשפעת ציון שיבת לאחר רק או החורבן לפני

 וההבדלים וטקסיה טעמיה מקורותיה, - ובישראל בעמים ה״שבת״ על הן? מאוחרות השביעי״
;12 כג ;11-8 כ ;27-23 טז שמ׳ ;3-2 ב, )בד השבת לעניין הנבואה וספרות התורה מקורות בין
ד ;15-12 ה דב׳ השביעי״; ״היום של אזכור ללא 30 ,3 יט ויק׳ ;21 לד 24-12 כ יח׳ ;27-19 יז י
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 השבת חילול את כולו והעם ירושלים בחטאי הכוללים וישעיהו יחזקאל אצל ביטוי לידי
 נח ;6,4,2 נו יש׳ ;4 מו ;24 מד ;38 כג ;8 כב פעמים[; 6] 24-12 כ הבמות)יח׳ חטא לצד

 החטאים בין השבת חילול את מונה הגולה, נביא יחזקאל, 39,הכוחני. במקור וכן (,14-13
כג >וי׳ מלאכה באיסור התבטאה השבת שמירת מקדש באין (.26 )כב ירושלים כוהני של

 כ ;5-4 טז שמ׳ במקרא)כמו הקדום הרובד מן בטקסטים השבת)קורבנות(. במוסף ולא (,3
 הגלות מזמן מאוחרים בחיבורים וגם החורבן( לפני שפעלו הנביאים ובספרות 12 ה דב׳ 8

היובלים, ספר הימים, ודברי נחמיה בגלות, שפעלו הנביאים ספרי השני)כמו הבית ומימי

 ירושלים ישראל, מוערי ליכט)עורך(, י״ש בתוך: ״שבת״, טיגאי, י״ח ראו (22-15 יג נו!מ׳ ועוד;
 ג׳ונקר, ;348,291,224 ׳עמ נוקרשיס, הרן, ״שבת״; אנדרסון, ספרות; ושם 100-83 עמ׳ תשמ״ח,

 K.A. Strand, ;158-156 עמ׳ יהז־קאל, מיין, ;75-61 עמ׳ משה, ויג׳ולה, ״שבת"; צבת, ״פולמוס״;
348 .The Sabbath in Scripture and History, 1982, p', ,תרביץ הנ״ל, ״מגמה״; ויינפלד 

 על .438-437 ׳עמ ״יהדות״, ברטלר, ;32-31 ׳עמ ״שבת״, גרינברג, ;128-127 עמ׳ לז)תשכ״ז(,
 A. Geller, ;177,95-94 עמ׳ גלית, אלברטץ, ראו מכן ולאחר בגלות, הגלות, לפני השבת מנהג
5-16 .Manna and Sabbath”, Interpretation, January 2005, pp“. שונות דעות מביא גלר 

 או זו בצורה בישראל, השבת שמנהג סבורים החוקרים שרוב ומציין ותכניה השבת מקור על
 A. Cooper and B.R. Goldstein, HUCA 74, 2003,החורבן; לפני כבר ראשיתו אחרת,
1-20 .pp. לירח בזיקה בחודש פעם השבת את קיימו הגלות לפני קופר־גולדשטיין לדעת 
 מעבודה השבת את לנתק במגמה השביעי)וזאת ביום השבת את קיימו ציון שיבת לאחר ואילו

 בגלות השבת את קיימו כיצד לדעת ואין מוסף, קורבן והביאו ממלאכה שבתו השמים(, לצבאות
 למסורת ובזיקה השביעי ביום שהשבת הדעה על ושם 121-93 עמ׳ יהדות, נודת, הגלות. בתקופת

 הזה. הרעיון את מממש ונחמיה כוהנית, עריכה של מוצר הוא ימים בשישה העולם בריאת
 השביעי היום אל הכסה( )יום בחודש ט״ו ביום שנחוג מיום הוסבה ביהדות השבת זה באופן

 למרדוך, )אסגילה( מקדש בבניין מסתיימת הבריאה אליש( הבבלי)אנומא בסיפור בשבוע.
 פולחנית לפעולה שווה ערך יש לשבת לפיכך השבת. ביום מסתיימת הבריאה הכוהני ובמקור

השביעי, ביום השבת שמירת מצוות מודגשת (P מקור א, המקראי)פרק בסיפור אולם במקדש.
 על P מקור שגרסת הטענה מכאן במסופוטמיה. (sapattu) ה״שבת״ למנהג כהנגדה אולי

 לתת ומגמתה בבל בגלות מקורה השביעי( ליום מתייחס שאינו J מקור העולם)לעומת בריאת
ראו העמים. מן והבדלה זהות של כסמל גם אבל ברית כאות לשבת וייחודית מיוחדת חשיבות

A.S. Kapelrud, “The Mythological Features in Genesis Chapter I and the Author 
.178-186 .Intentions”, VT24 (1974), pp; ראו הגלות בתקופת השבת ערך עליית על.C

310 .Westermann, Isaiah 40-66  [071] 1969, p; ,116 ׳עמ גלות, אלברטץ.
 עמ׳ ישעיה, פאול, ;242 ׳עמ גלות, אלברטץ, ״השבת״; גרינברג, ;88-76 ׳עמ פולהן, קראוס, 391

 ,125 ׳עמ הטפה, אחרים(, ניקולסון)ורבים לדעת ספרות. ושם 145 עמ׳ ירושלים, ליפשיץ, ;405
 מחדש נערכו בירמיה אחרים שקטעים כשם בבבל נערך השבת( )בעניין 27-19 יז ביר׳ הקטע
 להניח סביר הדויטרונומיסטית ולספרות דברים לספר ירמיהו של הזיקה לאור אולם בבל. בגלות

תא׳׳י, קויפמן, ראו בגולה השבת של המיוחד הערך על .15-12 ה בדב׳ הצו על נסמך שירמיהו
 ושההדגשות בגלות ראשיתה שביעי, יום כל שהשבת, המקרא בחקר דעה יש .37-36 ׳עמ ד, כרך
 ימי לסוף הכתובים לאיחור היכר סימן הן הכוהני ובמקור ובנביאים בתורה השבת שמירת על

;15-12 ה דב׳ ;3-1 לה ;14 לא ;11-8 כ ׳שמ למשל, והבתר־גלות. הגלות ולתקופת יהודה מלכות
.141 הע׳ לעיל, ראו למאוחרים)״תחימת״(. נחשבים 27-21 יז יד׳ ;5 ח עמ׳ ;13 א יש׳
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 (.13 נח עונג)יש׳ של יום גם היא ישעיהו לפי 392מנוחה. יום היא השבת ועוד( טו ב, פרקים
 אין ליהודים, נגיעה להן שיש לפסה״ט ה מורשו)מאה משפחת של הארכיון מן בתעודות

393בשבת. עסקים מלעשות נמנעו בגולה שהיהודים רמז בחגים, או בשבת שהוצאה תעודה
 מוסרית, להתנהגות יותר ונקשרה ולפולחן למקדש מזיקתה השבת נשתחררה בגולה

 בגולה נעשתה השבת מקום. בכל לקיים אפשר אלה את התורה. ולקריאת שבלב ליראה
 ״וגם נאמר: 12 כ ביח׳ 394ולאומית. דתית לזהות חשוב וסימן לעמו ה׳ בין הברית לאות

 פס׳ מקדשם״)וכן ה׳ אני כי לדעת וביניהם ביני לאות להיות להם נתתי שבתותי את
 מעמי ״להבדילם״ של משמעות יש זה בהקשר ל״מקדשם״ (.16,13 לא ׳שמ גם וכך 20

 14 לא :23 טז בשמ׳ קודש״ ״יום קודש)השוו היא שהשבת יחזקאל אצל בהדגשה הנכר.
 כיום מקדש. להיעדר פיצוי יש (5-1 מו ;17 מה ;38 כג ;26,8 מועד)כב יום סתם ולא ועוד(
395במקדש. הקודש לעבודת תחליף מעין היא השבת קדוש

 מצרים יציאת למסורת נקשרה שהיא כיוון השבת שמירת של החשיבות גדלה בגולה
 לתקווה פתח בכך יש (.15-12 ה המובטחת)דב׳ לארץ הכניסה לקראת מעבדות ושחרור

 יג ;32 י >נחמ׳ ובאמנה 14 ט בנחמ׳ ההיסטורית בסקירה נזכרת השבת שמירת ולגאולה.
 כדי עד לפסה״נ ו במאה גבוהה לדרגה הגיעה השבת חשיבות חשיבותה. משום (22-15

 ;27 יז, )יר׳ גיסא מחד והגלות החורבן לעונש הסיבות לאחד נחשב השבת שחילול כך
 מאידך ושלווה שפע ולחיי לגאולה ערובה היא השבת ושמירת (,18 יג ׳נחמ ;24-12 כ יח׳

על עונש היא שהגלות לרעיון קיצוני ביטוי 396(.14-13 נח ;8-1 נו יש׳ ;27-19 יז גיסא)יר׳

 קידש ״ולא העמים בין ישראל של המיוחד המעמד על שמעידה היא השבת ב, היובלים, בספר 392
 לא אם גם (.282 ב, אפיון נגד והשוו ,31 לבדו״)פס׳ ישראל אם כי בו לשבות ועמים עם כל

 ביום או בחודש פעם באמצעו, או החודש בראשית השבת את קיימו הבית חורבן לפני אם ברור
הגלות. לאחר היהודים של זהות לסמל הפך השביעי ביום השבת ששמירת ספק אין השביעי,

 נהג שבהם ישראל במועדי הוצאה לא יהודים נזכרו שבה תעודה ״אף כג: עמ׳ נזקרררת, צדוק, 393
שבתון״.

 האוכלוסייה של זיהוי לסמל הפכו אלה שמצוות כך כדי עד בגולה והמילה השבת חשיבות על 394
.398,396 הע׳ ולהלן, ,391 הע׳ ולעיל, ״חגים״, ג׳ונסטון, ראו בגולה היהודאית

 גלוית, אלברטץ, .44-43 עמ׳ סנזלים, ויאט, ראו במקדש קורבנות להקרבת כתחליף השבת על 395
 ואילו משפחתית, ובסעודה במקדש בקורבנות התבטאה השבת הגלות שלפני מציין ,95-94 ׳עמ

 שמעת הסבור 36 ׳עמ ד, תא״י, קויפמן, מקדש. אין שכן מלאכה איסור על היא ההדגשה בגולה
 המועדים ומכל המקדשי, הפולחן מעל למעשה השבת ״נפרדה יאשיהו ע״י הבמות ביטול
החדשה״. האלוהים בעבודת להיכלל ביותר זה מפני מסוגלת השבת הייתה

 B. Gosse, “Sabbath, Identity and ראו בבל בגלות השבת של חשיבותה עליית על 396
-359 .Universalism Go together after the Return from Exile”, JSO T29 (2005), pp

 כולה האומה גורל אלא היחיד גורל רק שלא בתפיסה הוא בגלות השבת בעניין החידוש .370
 ירמיהו מוסיף 22 יז ביר׳ .34 עט׳ ״שבת״, גרינברג ראו חילולה. או השבת שמירת לפי נקבע

 הוא בירמיה הנ״ל הכתוב אם ברור לא .22-15 יג בנח׳ גם וכך בשבת משא להוציא האיסור את
 וראו בירמיה, האמור מן מושפע בנחמיה האיסור או עזרא בימי הגולה מן השבים מידי תוספת
.401 הע׳ להלן,
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 את לקיים המובטחת לארץ מאפשרת הגלות - 35-32 בו בוי׳ מצוי השבת אי־שמירת
 לו רה״ב, גם בשבתות)ראו שבתה לא הארץ בה ישב שהעם שבעת לאחר וזאת שבתותיה

 אופייני וקו מובהק זיהוי סימן הייתה השביעי ביום השבת שמירת 397(.19-15 יג נחמ׳ ;21
 גם 398הרוב. בקרב המיעוט של הלאומי־הדתי הייחוד ומסממני הדורות לאורך ליהודים
 מורשו( בתעודות וכן 16 יא ;7 ח נחמ׳ ;15 י ציון)עז׳ שיבת בימי ״שבתי״ השם תפוצת
 את השומרים נכר בני ישעיהו)השלישי( לפי 399השבת. של ערכה עליית על מעידה
 היא השבת והרי (4-3 נו בבריתי״)יש׳ ״מחזיקים הם שכן ה׳ מעם נבדלים אינם השבת

 נוהגת תהיה השבת ישעיהו, לפי דבר, של בסופו 400(.16 לא עולם״)שמ׳ ל״ברית אות
 עם אחד בקנה עולה לשבת המוקנית האוניברסלית המסגרת (.23 )סו העמים כל אצל

 אשר מלאכתו מכל השביעי ביום ״וישבת ימים שישה במשך העולם בריאת מסורת
 הזמן מן ואולי הגלות מתקופת הוא 27-19 יז ביר׳ שהקטע הטענה (.3-2 ב עשה״)בר׳

 שבחיבורים ההנחה על נסמכת כוהניות( או דויטרונומיסטיות ציון)תחיבות שיבת לאחר
 בפורענות איימו ולא השבת בשמירת כולו העם גורל את תלו לא הראשון הבית מימי

 חטא השבת בחילול ראו הגלות בתקופת החל רק השבת. אי־שמירת בגלל ובחורבן
 היא אם בין זו, טענה 401גאולה. תביא השבת ושמירת לחורבן האומה גורל את הקובע
הגלות. בתקופת רבה חשיבות קיבלה שהשבת ההכרה על מבוססת לא, אם ובין נכונה
 נהגו שבת שביום מלמד 23 ד, במל״ב הכתוב 402השבת. את בגולה קיימו כיצד ידוע לא
 הרקע זהו וכי בגולה גם כך נהג שהדבר אפשר מנחה. לו ולהביא האלוהים איש אל ללכת

 לשמוע (31-30 לג ;1 כ ;1 יד ;1 ח יחזקאל)יח׳ הנביא של לביתו העם נכבדי של לבואם
 יוסף בכתבי ״דרשה״. במונח כך אחר שידוע מה מעין אלוהים, מפי הנביא דברי את
התכנסות על אלא יחיד( מתפילת )להבדיל בציבור תפילות על ידיעות אין מתתיהו בן

.35-34 ׳עמ ״שבת״, גרינברג, 397
 “In the eyes of these early Christian writers, Jews are :199-177 ,109-108 עט׳ שבת, מקיי, 398

characterized mainly by sabbath observance and circumcision and to a lesser extend 
”by fasting and keeping festivals. בצורה השבת לשמירת ביטוי יש 41-29 ב, א, במקבים 

 הישראלית/ הקהילה של ודתית לאומית זהות כסימן בבל בגולת השבת חשיבות על קיצונית.
 409-408 עמ׳ ישראל, רת אלברטץ, ;367-366 עמ׳ א, יהוקאל גרינברג, ראו בגולה יהודאית

ירמיה, הופמן, כן: לפני ולא הגלות בתקופת הדיברות בעשרת שולבה השבת שמצוות הסבור
ציון. ושיבת הגלות מתקופת הנביאים בדברי מודגשת השבת ששמירת המציין ,403,77 עמ׳

 .310-306,289,277,273 עמ׳ פרה־הלניסטי, צדוק, ;522 עמ׳ ז, נזקי. אבצ. ״שבתי״, אחיטוב, ש׳ 399
בבל. גלות לפני יהודים של כשם ידוע לא ״שבתי״ השם

.57-46 עמ׳ ״ישעיה״, המוק, ראו השבת שמירת של המשמעות ועל בישעיה זה קטע על 400
 אחרים לכתובים בנוגע גם וכך .404-403,77 עמ׳ ירמיה, הופמן, ;237 עמ׳ גלות, אלברטץ, ראו 401

 הטענה כנגד .177 ׳עמ גלות, אלברטץ, ראו .5 ח ׳עמ ;13 לא שמות כמו השבת, חילול שעניינם
.391 הע׳ ולעיל ,225 עמ׳ ירמיה, לונדבום, ראו ירמיהו משל אינו 27-19 יז שהקטע

 הע׳ ולעיל ,417-416 ׳עמ ריאספורה, ברקלאי, ראו בגולה השבת את קיימו כיצד השאלה על 402
390.
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בשבת. מלאכה איסור ועל ו״זכור״ ״שמור״ על היא ההדגשה 403בשבת. התורה ללימוד
 החורבן)מל״ב מלפני מצוות של המשך אלא הגלות של חידושים אינן והמילה השבת

 להעדר קשורה והמילה השבת ערך עליית (.6 ב איכה ;5 ח עמ׳ ;13 ב הו׳ ;13 א יש׳ ;23 ד
 יח׳ ;11 יז )בר׳ הברית אות אל עבר הכובד מרכז בבל. בגולת הקורבנות וביטול מקדש

(.20-19 ;13-12 כ

 ביטוי לידי באים לגאולה והמאוויים ההיסטורי הרצף הייחוד, לשמירת הרצון חגים. (5)
 החגים קיבלו במולדת הקדושים המקומות מן ההינתקות עם בגולה. החגים בקיום גם

 העקירה וכה. פסח העבר)סוכות, מן אירועים נס על מעלים בחגים מאוד. גדולה חשיבות
 שבמקורם לחגים, שאת ביתר שיוו והקורבנות המקדש מפולחן והפרידה המולדת מארץ

 האביב חג של המנהג מן נותק הפסח היסטורי־לאומי. גוון בארץ, ותלויים טבע חגי היו
 חג מצרים, ליציאת אמיץ בקשר ונקשר השעורים מקציר למקדש להביא צריכים היו שבו

 אשר הם עבדי ״כי שמים: למלכות לעבדות וכניסה נוכרית לממלכה מעבדות השחרור
 היסטוריים אירועים על החזרה של החוויה (.42 כה מצרים״)וי׳ מארץ אתם הוצאתי
 הזמן אל המקום מן עובר הכובד מרכז בעבר. אבותיהם עם להזדהות החוגגים את מביאה

 אותו וחגתם לזיכרון לכם הזה היום ״והיה הפסח: לחג בקשר שנאמר וכפי הזיכרון, ואל
 (.43-42 כג הסוכות)וי׳ לחג בנוגע גם וכך (14 יב >שמ׳ תחגהו״ עולם חקת לררתיבם לה׳

 ה׳ תורת תהיה למען עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך ״והיה נאמר: המצות לחג בנוגע
 מאורע לבין החג בין הקשר הודגש (.9 יג >שמ׳ ממצרים״ ה׳ הוצאך חזקה ביד כי בפיך

 ובמחזוריות, בשנה שנה מידי בקביעות, מזכירים החגים 404כולו. העם את שפקד היסטורי
 ישראל, עם בין המשולש הקשר את ובעיקר בו, הכרוך כל על הקולקטיבי העבר את

 הקורבנות עבודת את 405עלייתם עם מיד חידשו ציון שבי וארץ־ישראל. ישראל אלוהי
 עם והכוונה בכתוב״, הסכות חג את ״ויעשו ג(: עז׳ וראו מזבח רק אלא מקדש )ללא

 ללא דהיינו ככתוב, לא החג את קיימו בגולה ואילו (,4 ג במספר״)עז׳ ביום יום ״עלת
לא דב׳ והשוו 18-17 ח )נחמ׳ התורה וקריאת לימוד על הדגשה יש זאת עם קורבנות.

 מתתיהו בן ליוסף הפניות ושם 247,208 ׳עמ שבת, מקיי, ;417-416 עט׳ ריאספורה, ברקלאי, 403
בשבת. והמנהגים לשבת ההסבר בעניין ולפילון

 אקרנזות ולהויזן, ראו היסטוריים־לאומיים, לחגים טבע מחגי החגים, במשמעות השינוי על 404
״פסטיבל״ גולדשטיין־קופר, ;95-67 ׳עמ תרצ״ח, תל־אביב ברכיהו( י׳ ישראל)תרגם ינזי לדברי

 הוא תורה מתן כחג השבועות חג שגם סבור ,114-112 עמ׳ ״חגים״, ג׳ונסטון, קודמת; ספרות ושם
 מחגי החגים את שהפכו הם בגולה הכוהנים לדעתו בגולה. החגים של ההיסטוריזציה במסגרת

 ההיסטורי־לאומי שהאופי הסברה את מקבלים אנו היסטוריים. באירועים הקשורים לחגים טבע
ובגולה. הגלות בתקופת התעצם אבל הראשון, הבית חורבן לפני רב זמן בחגים הוטבע

 הסברה נראית .432 עמ׳ ״גולה״, מיטשל, ראו המקדש בניין לתחילת בקשר הזמן בעיית על 405
 520 משנת השנייה לשנה ולא העלייה מן השנייה לשנה מכוונת (8 ח השנייה״)עז׳ ש״השנה
אחדים. כדעת לפסה״נ
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 הפסח חג את ובהם המועדים את קיימו שהיהודים מתברר מורשו בית מתעודות (.13-9
 מעבדות ושחרור מצרים יציאת של לאומיים למאורעות הקשורים חגים הסוכות, חג ואת

 קיבלו מקדש ובאין כמיעוט המולדת לארץ מחוץ השהות עקב 406לארץ. לכניסה ולהכנות
407מבעבר. יותר משפחתי צביון החגים

 )שמ״א ולאחריה לגלות שקדמה התקופה מן ידוע צרה בעת לצום המנהג צום. ימי (6)
 בגולה (.16 ד אס׳ ;15,12 ב ;14 א יואל ;9 ,6 לו יר׳ ;6-3 נח יש׳ ;12 ,9 כא מל״א ;6 ז

 להכריז הנוהג של המשך כאן ויש ירושלים וחורבן המקדש הריסת עקב זיכרון ימי קיימו
 עליה׳/ ״המתאבלים ציוך, ״אבלי הביטויים החורבן)ראו על האבל 408מצוקה. בעת צום
 ״צום נזכרו: 19 ח בזכריה 409(.5־3 ז ובצום)זכ׳ בבכייה מתבטא (18 נז ;10 סו ;3 סא יש׳

 וההספד הצום נזכרו 5,3 ז ובפרק העשירי״, וצום השביעי וצום החמישי וצום הרביעי
 היו אלה זיכרון ימי ארבעה 410שנה״. שבעים ׳׳וזה השביעי ובחודש החמישי בחודש

 שבו בתמוז בתשעה הרביעי צום 411בהם. לצום נהגו והגולים החורבן למאורעות קשורים
 נשרף שבו באב, בתשעה החמישי, צום (;7-6 נב ;2 לט דר׳ ירושלים העיר הובקעה
 בג׳ (2-1 מא יר׳ ;25 כה גדליהו)מל״ב צום הוא השביעי צום (;13-12 נב )יר׳ המקדש
 יר׳ ;1 כה ירושלים)מל״ב על המצור התחיל שבו בטבת, בעשרה העשירי, וצום בתשרי;

 גם אלו לימים יש לאומי־היסטורי באירוע הקשורים סמלים בהיותם גם 412(.4 נב ;1 לט
לקיום לפיכך האל. כלפי חטא על העם את פקד שהאסון היא האמונה שכן דתי יסוד

 ש׳ .393 הע׳ לעיל, צדוק, גם ראו .248 עמ׳ ״כלכלה", זר־כבוד, ;299-296 ׳עמ תורה, קרוסמן, 406
.70-69 עמ׳ תשל״ג, א, שבע באר יחזקאל״, אצל ופסח השנה ״ראש אברמסקי,

 המסגרת אל למקדש הקשורה ממלכתית הציבורית המסגרת מן המצוות בקיום המעבר על 407
.411-399 עמ׳ ישראל, רת אלברטץ, ראו וההגליה, המקדש חורבן בעקבות וזאת המשפחתית,

ירושלים. חורבן על קינות קראו גם הצום שבימי סביר .226-225 עמ׳ ,,פולחן קראוס, 408
 שפקדו מאורעות לזכר צום ימי לבין הכיפורים( יום דתי)כמו שיסודם צום ימי בין להבדיל יש 409

.412 הע׳ להלן, וראו לאומיים. צום ימי הם האחרונים העם. את
 12 נב ביר׳ ואילו לחדש״, בשבעה החמישי ״בחדש נאמר 8 כה במל״ב החמישי, לחודש אשר 410

לחדש״. בעשור החמישי ״בחדש כתוב
 קויפמן, ראו ביהודה. שנשארו אלו רק ולא גדליהו״( ״צום את להוציא צמו)אולי הגולים גם 411

 הכוונה ״נדכאים״, עליה״; ״המתאבלים ציון״; ״אבלי - לדעתו .37-36 ׳עמ ד, כרך תא׳׳י,
 בעניין לזכריה הפנייה ,12 עמ׳ ציון״, ״שיבת פורטן, לפי .27-26 ׳עמ ״גלות״, אפעל, לגולים.
 ״שום ,139 ׳עמ ״צומות״, הופמן, לדעת כך(. על חולקים בבל)ויש מגולי באה (5-1 ז >זכ׳ הצומות

 שונות ״קבוצות וכי החמישית״, המאה אמצע עד לפחות בישראל נתקיים לא קבוע שנתי יום
 משלהן״. קולקטיבי זיכרון אחת כל שימרו שונים, ובזמנים באופנים בהן פגע החורבן שאסון
 הריסת בעקבות צום יום קיימו ביב היהודים יהויכין. גולי את כולל הוא אלו קבוצות בתוך

.466-455 עמ׳ ״אלפנטינה״, פורטן, ח׳נום. כוהני בידי המקדש
 נקבע הצום יום גדליהו. רציחת יום את מציין אינו המקרא בתמוז. לי״ז הועתק בתמוז ט צום 412

עמ׳ א, ספר ד, כרך תא״י, קויפמן, הצומות. לימי שונים תאריכים לקראים חז״ל. מסורת לפי
 אם ברור זה ואין (,7 כט ׳במ ;27 כג ;29 טז הכיפורים)וי׳ ביום לצום בתורה מפורש צו אין .36

וכיצד. הכיפורים יום את הגולים קיימו
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 ;19 ח >זכ׳ בעתיד שלמה לגאולה תקווה עם בתשובה חזרה של משמעות גם יש הצום
 )יש׳ טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהפכו הצום וימי עמו על ה׳ יינחם עת נח(, יש׳
 את ולקיים ההיסטורי העבר את להנציח הרצון את מבטאים הזיכרון ימי (.14-10 סו

 החגים מן ובמועדם בתוכנם שונים אלו זיכרון ימי שכן בנכר, הדתית־הלאומית הזהות
 להגברת ערובה היסטורי, לרצף ביטוי הזיכרון בימי יש בבד בד הנוכרית. הסביבה של

הקולקטיבית. והאחריות השיתוף הקהילה, חברי של המשותף הגורל תודעת

ומסקנות סיכום

 במחשבה ובעיקר הרוח בחיי גם כך בהמשכיות, להבחין אפשר הפנימי שבארגון כשם
 ששבי עולה זה בפרק הדיון מכלל הזהות. בהגדרת חשוב גורם הייתה הדת 4,3הדתית.

 דתי, אופי בעלי מהפכניים רעיונות הגולה מן הביאו לא ונחמיה עזרא כך ואחר ציון
 ביהודה שרווחו ומצוות אמונה עיקרי של מחמירה ופרשנות הקפדה יתרה, דבקות אלא
 החוקים ועל־פי ויאשיהו חזקיהו בימי בפולחן התיקונים לאחר ובעיקר החורבן, לפני

 יה חזקיהו)מל״ב של הפעולות בתיאור והנזכר הנרמז משה״ תורת שב״ספר והמשפטים
 ואחריה הגלות בתקופת בבל גולי של דתם אחרות, במילים כב־כג(. יאשיהו)מל״ב ושל (6

414ויאשיהו. חזקיהו בימי ביהודה וגובשו שעוצבו כפי אמונה ערכי על מושתתת הייתה

 ימי סוף של ליהדות המלוכה בתקופת ישראל דת את כשמשווים ,23 ׳עמ גרייבי,״ישראל״, לפי 413
“...a remarkable amount of antiquity but also a considerable שיש: מוצאים השני הבית

”amount of development. בכך השאר, בין מתבטא, וההתפתחות ההמשכיות תהליך לדעתו 
 במחשבה ההמשכיות על השני. הבית בימי והבלעדי המלוכה בתקופת הראשי האל היה שה׳

 ׳׳דת״. הנסון, ״המשכיות״; הג״ל, גלות; אקרויד, ראו היסטוריוגרפיות, יצירות כולל הדתית,
 הספרותיות!ההיסטוריוגרפיות ביצירות המשכיות ושל התפתחות של רבים קווים חושף אקרויד
 ירושלים־ציון, - תחומים בשלושה ההמשכיות את מדגיש והנסון לפסה״נ, ו-ה המאות לאורך

.419,414 הע׳ להלן, גם וראו דוד. בית המקדש,
 האשרה)מל״ב פולחן כולל האלילי, הפולחן בהסרת התרכזו יאשיהו ושל חזקיהו של הרפורמות 414

 בהתפתחות לכת מרחיקות השפעות היו אלו לפעולות בירושלים. לה׳ הפולחן וריכוז (,6 כג
 ״רשימות נאמן נ׳ :345 הע׳ לעיל, ראו הבאים. בדורות )״יהדות״( הישראלית/יהודית הדת
 ב״ע( - יאשיהו ״מעשיו)של :71 ׳עמ נד)תשמ״ט(, ציון יאשיהו״, וממלכת ובנימין יהודה ערי

 היהדות התפתחות על רבה השפעה והשפיעו לדורות חקוקות נשארו והפולחן הדת בתחום
 Ch. Uehlinger, “Was there a Cult Reform under גם וכך ציון״. ושיבת הגלות בתקופת

King Josiah? The Case for a Well-Grounded Minimum”, in: L.L. Grabbe (ed,). 
Good Kings and Bad Kings, London and New York 2005, p. 308: “The time of 
Josiah and his successors until the capture of Jerusalem and the destruction of the 

‘First’ Temple represents the axial age’, for the religious history of Judah just as 
much as for the history of Old Testament theology...it is also an age that provides 
the necessary link between Old Testament theology and its ancient Judahite (and
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 לא הבסיסיים הדתיים־לאומיים הערכים מערכת אבל הכלים, השתנו מקדש באין
 אידיאולוגיה בגלל בבל בגולת בוטלה לא ובקורבנות במקדש האלוהים עבודת השתנתה.

 לציון הגיעם עם מזבח הקימו ציון שבי והראיה, הנסיבות. לנוכח אלא חדשה דתית
 משה ״תורת דת של נכוחה הממשיכים הם אמונתם, על־פי בבבל, הגולים עולות. והעלו
 עבדו בגולה, ששם, אלא (,25 כג מל״ב עם והשוו 6 ז ישראל״)עז׳ אלהי ה׳ נתן אשר

 לה׳ הקירבה המשתנה. המציאות לנוכח שונות בדרכים אותו ויראו השמים״ ״אלוהי את
 בכל התפילה באמצעות גם מושגת היא אלא המקדש, אל לרגל לעלייה מוגבלת אינה
 יג יח׳ ;39 לב ;32 לא דר׳ שבלב האמונה של ערכה עליית תוך (,12 כט וזמן)יר׳ מקום

 מן שעלו ונחמיה עזרא עשו אשר בכל מצוי זו להמשכיות ביטוי (.12 נא תה׳ ;31 יח ;22
 מעמדם אף על בדבקות אבותיהם במסורת המשיכו אלא נטמעו, לא אלו אישים הגולה.
הלא־יהודית. האוכלוסייה עם יומיומי ובמגע הדוקים בקשרים הכרוך הגבוה

הדורות, לאורך הישראלית האמונה ובתולדות ישראל עם בתולדות ההיסטורי הרצף
 בכמה ביטוי לידי באה פרס שלטון ימי אל הגלות תקופת דרך הגלות שלפני התקופה מן

 ״ישנה״ בברית, קשור העם שעמו - ״יהוה״ - אל אותו הוא האל )א( אופנים: וכמה
 בימי האמנה מטקס ובתכליתו במהותו שונה אינו יאשיהו בימי הברית טקס ו״חדשה״.

 415משה״. תורת ״ספר מצוות עול את עליו לקבל העם מתחייב בשניהם ונחמיה. עזרא
 מלפני ישראלים/יהודאים/יהודים של פרטיים עצם בשמות מצוי ״יו״ ״יהו״,״יה״, הרכיב

 שהיא כפי השונות( )לצורותיה היהדות )ב( השני. הבית ובימי הגלות, בתקופת החורבן,
 למונותיאזים, מהנותיאיזם ארוכה התפתחות של תולדה היא פרס שלטון בימי לנו ידועה
 הגלות ובתקופת ויאשיהו חזקיהו בימי ביהודה האלילות מן ההתנתקות תהליך של המשך
 ;40 כ יח׳ ;29 ל ;23 כד יש׳ ;14 כב בירושלים)בר׳ מכונו, על נבנה המקדש )ג( בבל. בגולת

 בידי שלל שנלקחו הקודש וכלי (,15 לג דה״ב ;15 ה ;68 ב עז׳ ;3 כד תה׳ ;3 ח זכ׳ ;7 ד מי׳
 לגלות שקדמה התקופה עם לקשר סמל הוא המקדש ששוקם. למקדש הוחזרו הבבלים

 על המסורת החורבן. לפני שהיה כפי איחוד - הנשארים עם העולים של ולאינטגרציה
 )ד( הגלות. תקופת לפני יהודה לבני ידועה הייתה ושלמה דוד של המאוחדת הממלכה

 ה׳ לעבודת ובלעדי יחיד כמקום בירושלים המקדש של במעמד משתקפת ההמשכיות
 שיבת בימי הגדולה הכהונה )ה( ישראל. עם של מוקד כנקודת ציון־ירושלים של ובמעמד

 המלוכה בתקופת המסורת, על־פי שראשיתה, הגמוניה צדוק, בית בידי היא ואחריה ציון
 מתקופת המשכיות של גילוי הוא דוד בית )ו( יהוצדק(. אבי שריה ועד שלמה בימי )מצדוק
)ז( וזרובבל(. ציון)ששבצר/שנאצר שיבת תקופת אל הגלות)יהויכין( תקופת דרך המלוכה

”...ultimately ‘Canaanite’) roots. סמלי ביטוי שני לבית ראשון בית בין ולהמשכיות לקשר
ספר והפצת גיסא, מחד משה״ ״תורת נזכרת שם (,25 כג יאשיהו)מל״ב בהערכת ספרותי
גיסא. מאידך ונחמיה עזרא בימי משה״ ״תורת

הברית מן בתכליתה שונה שאינה נחמיה בימי האמנה על ,477,461-459 ״שורשים״, ויג׳ולה, 415
(.3 ה ודור)דב׳ דור בכל המתחדשת ברית זו ספרות. ושם יאשיהו בימי
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 מרעיונותיו שאחד הדויטרונומי)ס״ח, החוג של המשך היא הדויטרונומיסטית המסורת
 בולט ההמשכיות יסוד ויהודה. ישראל של המוחלט הייחוד ישראל, בחירת הוא הבסיסיים

 )ח<416גולה״. כ״ספרות הידועה בספרות כמו למקרא, שמחוץ הספרותית ביצירה גם וחזק
 החורבן)״הנביאים מלפני הנבואה מסורת המשך היא ציון שיבת ובימי בגלות הנבואה

 חזונות עם המשולבות ופורענות תוכחה נבואות בכללן (,12,7 ז ;4 א זכ׳ הראשונים״,
 את שהעלה עזרא הראשון. הבית בימי שורשיה היהדות, בסיס התורה, >ט( ישועה.
 הגדול, הכוהן חלקיהו הוא (,1 ז חלקיהו)עז׳ של צאצא הוא מבבל משה׳/ ״תורת התורה,

 (.2 כג ;8 כב יאשיהו)מל״ב בימי /,הברית ״ספר התורה״, ״ספר את מצא המסופר שלפי
 מהן ואחת ומתחדשות שונות ראייה מזוויות פורשו ביותר הקדום בנוסחם התורה מקורות

 והמועדים החגים כמו המצוות קיום של רציפות )י( מבבל. עזרא עמו שהביא הנוסח היא
 גדלה חשיבותן אבל הגלות, לפני שנהגו ומילה שבת וההיסטוריים, הדתיים טעמיהם על

 בתורה האיסור של הרחבה היא הנוכריות הנשים סוגיית )יא( ציון. שיבת ולאחר בגולה
ם הירדן. ועבר כנען עממי עם נישואים קשרי על  מצוות הן המצוות מן גדול חלק ד

 על במסורות כבר ישראל באמונת חשוב נדבך היא טריטוריה/מולדת בארץ. התלויות
 הדויטרונומיסטית ההיסטוריה המלוכה. ועל השופטים על מצרים״, ״יציאת על האבות,
 לשיבת מרומזת תקווה עם אבל הארץ מן בהגליה ומסיימת הארץ כיבוש בראשית פותחת

 )אלה יהודה בפחוות היהודית האוכלוסייה בקרב החוגים בין החיכוכים למרות דג( ציון.
 עזרא, עם שבאו ואלה כורש הכרזת לאחר מיד שעלו אלה וצאצאיהם, לגולה הלכו שלא
 המשכיות של גילויים שהם לכולם, משותפים יסוד קווי היו זאת בכל עשירי(, פרק ראו
 שבתוכה(, והמקדש טריטוריאלי)ירושלים מוקד - ישראלי־יהודאי קיום של רצף ושל
 בתחום אמונה ועקרונות משותפות היסטוריות מסורות העברית(, )הלשון שפה דוד, בית

 ״עם״ האתני־הלאומי היסוד 417ועוד(. פולחן חגים, מצוות, התורה, הברית, הדת)הבריאה,
כן על לבי אל אשיב ׳׳זאת כמו כתובים לתשועה. והתחינות הווידויים )יד(4,8וקיים. נשאר

 אסתר, ברלין, למשל ראו החורבן שלפני התקופה עם השני הבית בימי ההמשכיות תודעת על 416
.27-21 ׳עמ

417 31-74 .A. Lemaire, Tmmeuphmtènes 3 (1990), pp. חכמה במזמורי גם ניכרת ההמשכיות 
 במזמורים המשולבים החכמה בספרות מוטיבים על פולחן. בטקסי ששימשו מט( תה׳ )כמו

 K.J.ראו ואחריה הגלות לפני לפולחן החכמה ספרות שבין הקשר ועל פולחן בטקסי ששימשו
445-458 .Dell, VT 54 (2004), pp

 “...a דתית, ישות הייתה הפרסית בפחווה היהודית שהחברה טוען 102-96 ׳עמ ״אתני״, כוסה, 418
religious community whose destiny would not necessarily be tied to the conditions 

”of an ethnic group or to a state. סביב בלבד דתית הוויה היא היהדות לפיה התיאוריה 
 אתני־לאומי־ אלמנט כל ונטולת ל״עם״( בניגוד ״עדה״, בירושלים)״קהל״, אחד מרכזי מקדש

 או כת היו לא ביהודה והיהודים בלבד דת איננה היהדות עלינו. מקובלת אינה טריטוריאלי,
pariah people. ציבור כולו, העם של במובן רבות פעמים מופיעים ו״עדה״ ״קהל״ המונחים 

 אינו (1 יג >נחמ׳ האלהים״ ״קהל והמונח (7 כו יח׳ ;16 ב יואל ;65 ח מל״א ;3 טז שמ׳ )כמו
דב׳ ;4 כ ׳במ ישראל״)כמו ״קהל ישראל״, ה׳״,״כל ה׳״,״עם ״קהל האלהים״, מ״עם שונה
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 אמונה על מעידים (21 ה ;26-17 ג כקדם״)איכה ימינו ״חדש רחמיו״; כלו לא כי אוחיל...
בעתיד. לתקומה ותקווה

 האמונה של בהתפתחות חשובה חוליה בבל ובגולת הגלות בתקופת לראות יש לפיכך
 לבין הכשרים בידי וההגליות ירושלים לחורבן שקדמה התקופה בין וגשר הישראלית

 לפסה״נ( 515-587) השני הבית לבניין הראשון הבית חורבן בין הפרסית; התקופה
 הישן בנוסחה הברית של התקופה בין מעבר כתקופת נתפסת זו תקופה שנה״. כ״שבעים
 ׳חדשה״ ברית יהודה בית ואת ישראל בית את ״וכרתי החדש: בנוסחה הברית לתקופת

 זיקוק״ ״בית שימשה הגולה זו מבחינה 419(.31-30 לא )יד להפרה ניתנת שאינה ברית
 לפולחן שחדרו אליליות השפעות הראשון. הבית מימי יהודה( הדתית)בממלכת לאמונה

 הגולים מן מי בקרב ונעלמו הגולה בכור נדחו ויהודה ישראל בממלכות ישראל אלוהי
 בנבואות 420לציון. עלו ומקצתם הלאומית־הדתית, זהותם על לשמור שהמשיכו בבבל

 הרציפות מודגשת הימים דברי ובספרי ונחמיה עזרא בספרי (,9-1 ב חגי)בעיקר של
 קשר יש אלה לכל 421מכן. שלאחר הזמן לפרקי החורבן שלפני התקופות בין ההיסטורית

 האלהים בתורת ״ללכת - י( ׳ה״אמנה״)נחמ כריתת של המעמד בבל. לגולת וזיקה
 40-30 מבבל)פס׳ עזרא שהעלה שבתורה והמשפטים החוקים על משה" ביד נתנה אשר
 לאחר היהודים עם החורבן מלפני ויהודה ישראל בין הקשר את מסמל (3 י עז׳ גם וראו

 ההכרה השני. הבית לתקופת הראשון הבית מתקופת ההיסטורי הרצף ואת ציון, שיבת
 במרוצת יהודה ארץ אוכלוסיית של היהודים את שקישר מכריע גורם היא זו בהמשכיות

ישראל. תפוצות בכל הבאים לדורות זה קשר ושמרה בבל יהודי עם השני הבית

 ההיסטורית שתודעתה בישות מדובר (.8 כה דה״א ;3 יב מל״א ;2 כ שום׳ :35 ח יה׳ ;30 לא
משותפת. )עברית( ושפה טריטוריאלי מוקד עם לאומיים במאוויים מעוגנים היו ושאיפותיה

 אין (.35 ח ישראל״)עז׳ כל על שנים־עשר פרים ישראל לאלהי עלות ״הקריבו עזרא בימי
 של ועקיב שיטתי טיעון בלבד. דתית בעדה מדובר היה לו זו סמלית פולחנית לפעולה משמעות

מגמתית. פרשנות אלא הוכחה( עדות)או אינו מאוחרות״ ו״תוספות ״תחיבות״
 כפי האמונה לבין השני הבית בימי שהתפתחה כפי היהדות בין והגשר הקשר בעיית על 419

 ;,,״יהדות קרטץ, יהרות; בר, ;430 הע׳ ולהלן, 414,210 הע׳ לעיל, ראו החורבן לפני שהייתה
תורה, קרוסמן, ראו פולחן וטקסי כהונה בחוקי גם המשכיות על ארמיביסטרציה. הוגלונד,

 בקינג, אחרים. מפרטים והתעלמות מסוימים פרטים בהדגשת הוא לדעתו, השינוי, .286 ׳עמ
 מלאה בזהות מדובר אין המשותף, מן הרבה יש וליהדות של״יהויזם״ שאף מדגיש ״המשכיות״,

הגלות. בתקופת ארע העיקרי השינוי לדעתו דת. של שונות צורות כשתי בהם לדון ויש
 B. Lang, Monotheism and\235 עמ׳ הגולה״, ״קהל ויינפלד, ;18 עמ׳ ד, כרך תא׳׳י, קויפמן, 420

55 .the Prophetic Minority, Sheffield 1983, p
 ההיסטורית הרציפות את מדגיש החיצוני( עזרא בספר גם ונחמיה)וכך עזרא ספרי של המחבר 421

 אקרויד, ראו ועוד(. הברית המקדש, ירושלים, )יהודה, שונות בדרכים ודתו העם בתולדות
 ה-ו מגילות יפת, ש׳ ;185-184 עמ׳ הגי, קסלר, ;20 עמ׳ ונחמיה, עזרא וויליאמסון, ״כלים״;

 זהות של הסממנים של ההיסטורי ברצף מתרכז לאומיות, גודבלאט, .128-109 ׳עמ )תשס״ח<,
 - ועוד או־ץ־ישראל המקדש, העברית, השפה ״ישראל״ השם כמו - ישראל עם של לאומית

השני. הבית ובימי הראשון הבית בימי קיימים שהיו
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 הבית בימי התפתחה שהיא כפי היהדות של שורשיה המסקנה: מאליה עולה מכאן
 חורבן שלפני העידן מן - ותיאולוגית אידיאולוגית היסטורית, - במורשת נעוצים השני
 בימי או ציון שיבת בימי ,ex nihilo חדשה, ויצירה גמור חידוש ואינה הראשון, הבית
 או זו פרשנות מושתתות)עם כן ואחרי השני הבית מימי והתקנות ההלכות ונחמיה. עזרא

 לפני אחרת( או זו נהוגים)בצורה שהיו משה״, ״תורת דהיינו ומשפטים, חוקים על אחרת(
 בימי היהודי״( ישראל״)ו״העם ״עם של המצאה על לדבר אין הכשרים. בידי ההגליות

 העצים דווקא וההגליות החורבן בעקבות המשבר - להפך אלא יותר מאוחר או השני הבית
 עימה שלנמנים לקהילה להשתייך והרצון הסולידריות תחושת את עם, של התודעה את

 הקולקטיבי הזיכרון את להנציח עזה דחיפה עם ותרבותית לשונית היסטורית, שותפות
 הטריטוריאלית־ המסגרת איבוד ההיסטורית. למולדת זיקה ועם )היסטוריוגרפיה(

 הגלות בתקופת במסופוטמיה מקדש היעדר גולות, קהילות של התהוותן הממלכתית,
 ממלכתית־לאומית מזהות הכובד מרכז של מעבר בתהליך כרוך היה בירושלים( )וגם

 ל״יהודי״ ומ״יהודאי״ מ״ישראלי״ מעבר )יהודית(, דתית זהות אל )ישראלית/יהודאית(
 422ובנביאים. בתורה המקופלת ולמורשתו בארץ־ישראל ההיסטורי לעברו בטבורו הקשור

 והמעבר התהליך על ציון שיבת ובימי הגלות בתקופת בבל גולי של להשפעה ביטוי
 ישראל״, ״זרע עם זהה להיות שהופך הגולה״, ״קהל הגולה״, ״בני במושג מצוי הזה

 את כולל יהודה פחוות אוכלוסיית הם ״היהודים״ (.1 ט עז ;2 ט ישראל״)נחמ׳ ״העם
 משה׳/ ״תורת התורה״, ״ספר נוסח את שקיבלו (17 ח ;2 א >נחמ׳ השבי״ מן ״הבאים

 ;21 ו הארץ״)עז׳ גויי ״מטומאת ונבדלו מבבל, העולים של בנוסח השמים״ אלוהי ״דת
 ישראל, אלוהי את העובדים (,1 יג האלהים״)נחמ׳ ״קהל הם (.28 י נחמ׳ ;11 י ;1 ט ;21 ז

 טקס בין הדמיון (.30 יג ;29 י >נחמ׳ ו״נכר״ הארצות״ ״עמי (,3 יג )נחמ׳ ל״ערב״, בניגוד
 קריאת לבין הסופר ושפן הגדול הכהן חלקיהו של במעמד יאשיהו בימי התורה קריאת

לרציפות סמלי ביטוי הוא חלקיהו, מצאצאי הסופר, עזרא בפי נחמיה בימי התורה ספר

 מ״ישראלי״ ולמעבר לתהליך (117-116 עמ׳ )וכן 102 ׳עמ נז־נה, ישעיה בלנקינסופ, של הניסוח ראו 422
 פחוות של רשמית כחוקה משה״ ״תורת הפצת עם ל״יהודים״ מ״יהודאים״ מעבר או ל״יהודי״

“Being Israelite had changed from belonging to the :3 ׳עמ "המשכיות", בקינג, יהודה.
”Judaean nation to being part of a Jewish family. ל״ישראל" זיקה הללו המושגים לשני 

 הם משה״ ״תורת את שקבלו יהודים האתני־לאומי־דתי. במישור ההיסטורי לרצף כביטוי
 (;“transition from Judaeans to Jews”) 114-113 ׳עמ ג, ישעיהו שראם, גם ראו ״ישראל".

והמקדש, ירושלים שחורבן המציין 19 ׳עמ ונהבזיה, עזרא וויליאמסון, ;233 עמ׳ ״גלות״, כוגינס,
 ימי של ישראל מדת בהתפתחות מרכזיים גורמים הם ההמונית וההגליה דוד בית שלטון קץ

 J.B. Betlyon, “A People Trasformed. Palestine in the Persian ליהדות. הראשון הבית
4-52.Period”, NEA 68 (2005), pp 52 בעמ׳ ושם: early Judaism evolved from its...“

”...older Hebrew roots and became firmly established in Yehud. מדויק זה אין לכן 
ליחזקאל, קדמו אחדים( פרשנים >לפ וס״כ ס״ד אם ובפרט היהדות״ ״אבי את ביחזקאל לראות

 הגלות בתקופת שגילויה השני הבית בימי היהדות על .423 הע׳ ולהלן, ,133 הע׳ לעיל, וראו
כללי. סיכום ופרק שנים־עשר פרק גם ראו כן לפני ושורשיה
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 מקדש את לשקם וזכריה חגי של וההפצרות מג ביחזקאל המקדש ״תכנית״ היסטורית.
 אל הראשון הבית מימי להמשכיות ביטויים הן והשיבה הגאולה מן כחלק אתרו על ה׳

 בתולדות מפתח מילות הן והתפתהות רציפות העבר, אל היצמרות השני. הבית תקופת
 מדומיינת״ ״קהיליה של רצף, של אשליה או ״מיתוס״ ולא ותרבותו אמונתו ישראל,
 מהגרים אינם ציון שבי ויהודה(. ״עם״)ישראל של היסטורי עבר ללא הפרסית בתקופה

 יהודה מממלכת שגלה שיחזקאל הסברה ועוד(. 1 ב ;11 א ״עולים״)עז׳ אלא גרים או
 והקביעה 423השני, הבית ימי של היהודית התיאוקרטיה של מבשרה הוא בבל בגולת וישב

ונחמיה עזרא זרובבל, - בארץ־ישראל הנורמטיבית היהדות את שעיצבו ש״האישים
 אינם היהדות של ששורשיה ההכרה על נשענות 424ומשושן״, מבבל הגולה, מן באו -

 ההלניסטית־רומית או הפרסית בתקופה יהודה בפחוות או הנאו־בבלית בתקופה ביהודה
 עזרא בימי כך, ואחר בגולה, היהודאים בין גבולות שתחמו הסייגים בבל. בגולת אלא

 בתשתית היו לפסה״נ, ו־ה במאות הפרסית בפחווה הנכר בני לבין היהודים בין ונחמיה,
 של בקביעה אמת של רבה מידה יש השני. הבית ימי של היהדות את שעיצבה ההתפתחות

425המדינה״. חורבן לאחר האומה את ״הצילה בבל גלות ולפיה דובנוב שמעון
 במסגרת הקולקטיבי הזיכרון בחיזוק התרכזו הגולה מן שעלו ונחמיה עזרא פעולות

 שהיה בנוסח התורה בהפצת והלוויה, הכהונה של החשיבות בהגברת העם, עם האל יחסי
 הכול - נוכריות נשים עם לנישואים בהתנגדות העברית, בשפה בזמנם, בגולה מקובל
 יהודה בפחוות היהודית האוכלוסייה על והשלטתו בגולה שעוצב כפי המחשבה קו על־פי

426הפרסי. השלטון ובחסות

 “A major factor in the בגולה שניבא ביחזקאל רואה ,207 ׳עמ היסטוריה, בלנקיסום, 423
”emergence of Judaism. מלפני ישראל מאמונת המעבר שיוזמי שטען ולהאוזן בעקבות זאת 

 את מגדיר ולהאוזן בבל. בגולת ותלמידיו יחזקאל היו השני הבית ימי של ליהדות הגלות
 התורה הספר״)התורה(. ל״עם ישראל את שהפך והוא היהדות של הרוחני כארכיטקט יחזקאל
ליהדות. החורבן מלפני ישראל אמונת בין שמבדילה היא החיים אורחות את המכתיבה הכתובה

 J. Wellhausen, Prolegomena to the History ראו התורה. ״ניצחון״ את השלימה בבל גלות
402-410 .o f Israel. New York 1957, pp; על .66-65 ׳עמ יהוקאל, כשר, ראו זו דעה על 
 קהיליות אנדרסון, ב׳ ראו (imagined communities)מדומיינות״ ״קהילות של התיאוריה
 הכוהנית האסכולה עם יחזקאל של הקשר תשנ״ט. תל־אביב מאנגלית(, )תרגום מרומיעות

 אחרים( )כדעת ולא הראשון הבית ימי של כהונה של ביטוי הוא הרן, לפי ס״כ, מזמן. זה הוכר
 בדת ההיסטורי הרצף לפיכך .369 ׳עמ ג, המקראית האסופה הרן, השני. הבית ימי של התגלמות

ביחזקאל. וגם בס״כ גם מצוי ישראל
 ״המסמכים״, פורטן, ;235 ׳עמ הגולה״, ״קהל ויינפלד, ;10-9 עמ׳ וכן 4 ׳עמ עזרא, ביקרמן, 424

 אשר את ממשיך אלא מחדש אינו שעזרא להפגין עזרא ספר של הסופר שכוונת מציין ,191 ׳עמ
זרובבל. התחיל

 ראו מנוגדות דעות על .222 ׳עמ ראשון, כרך ,1929 תל־אביב עולס, ימי רברי דובנוב, ש׳ 425
 וקיום לעבר ההיצמדות ״חיזוק המשקף היסטורי כחיבור הימים דברי ספר על .203 הע׳ לעיל,

.432 ׳עמ אמונות, יפת, ש׳ ראו ישראל״ בתולדות וההמשכיות הרציפות
.429 הע׳ ולהלן, 196-195,191 עמ׳ ״מסמכים״, פורטן, ;3-1 ׳עמ ״לוי״, הימלפרב, ראו כך על 426
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 ספר מורשת על מושתתת והיהדות משה״, תורת ״ספר את בבל מגולת עמו הביא עזרא
 עולם ״בין המגשרת כאישיות נתפס לפסה״ב ה במאה מבבל שעלה עזרא לכן 427התורה.
 428שני״. בית ימי של הנורמטיבית היהדות ובין המקרא תקופת של הישראלית האמונה

 פרשנות עם דת אותה את לגבש אלא במהותן, שונות אמונות שתי לחבר בא לא זה גשר
 במידה שמכתיבים הם ההווה של הצרכים שהרי והמקום, הזמן מתנאי הנובעים ושינויים

 מדובר קדומות. ולמסורות קדום לטקסט הניתנות והפרשנויות המשמעויות את רבה
 הפרסי השלטון ידי על שנכפתה חדשה ״תורה״ של יצירה משום בהם שאין בשינויים
 המשנה בירושלים. אינטרסנטיים חוגים עם פעולה בשיתוף אימפריאליסטיים מטעמים
 להמשכיות ביטוי הם הזה היום עד ליהדות עליונה וסמכות תשתית המהווים והתלמוד

בתורה. המעוגנים ובמשפטים בחוקים ששורשיה ישראל דת של )ולהתפתחות(
 ההשפעה מידת על־פי נמדדת היסטורי זמן פרק או היסטורי אירוע של החשיבות אם

 הזמן מפרקי אחת היא הגלות תקופת הרי הבאים, הדורות על הזמן לפרק או לאירוע שהייתה
 הישראלית־ האמונה בתולדות מכוננת תקופה בהיותה ישראל בתולדות ביותר החשובים
 המרכז עבר מחדש להתארגן בכוחם היה שלא מעטים נשארו שביהודה מכיוון היהודית.

 לתיאוריה בניגוד זאת בירושלים. ולא בגולה ראשיתו היהדות התהוות של והתהליך לבבל,
 חשיבות חסרת אפיזודה הייתה הכשרים בידי שההגליה בעקבותיו, ההולכים ושל טורי של

 אין שלפיה לתיאוריה בניגוד וכן פיקציה, היא הגלות״ ״תקופת וכי ישראל עם בתולדות
 התקופה מלפני )״פלשתינה״( ארץ־ישראל של האוכלוסייה בין אתני־לאומי־דתי קשר

 על־פי אינם, שהם וההלניסטית־רומית, הפרסית התקופה של היהודים לבין הפרסית
429פרס. שליטי בידי מארצותיהם שהוגלו עמים בליל אלא זו, תיאוריה

 ,2 הע׳ ,78 עמ׳ ג, ישעיהו שראם, בעקבותיו; ואחרים וולהאוזן דעת וכן פוליטי״ ״מבנה מקאווניו, 427
”the foundation document of Judaism, the Pentateuch...“ האסרפה הרן, .114 ׳בעמ וכך 

 המקורות גם לס״ד צורפו כאשר עזרא בימי קאנון נעשתה שהתורה סבור 23 ׳עמ המקראית,
 הקנון היא התורה ואילך, ו״מכאן כן(, לפני היו שכבר ס״כ ס״א, )ס״י, התורה של האחרים
 איננה אומתנו כי ״ועוד, רס״ג אמר וכבר ישראל״ עדת של חייה ויסוד היהדות של המובהק

עמ׳ ״ספרייתי״, הוצאת תשי״ט, תל־אביב, והרערת, האמרבות בתורותיה״)ספר אם כי אומה
 יהוד בפחוות היהודים את מחייבת חוקה הייתה התורה האם בשאלה שונות ודעות דיונים קח(.

ובלנקינסופ. פריי של המאמרים בעיקר תררה, ואטם, אצל ראו הפרסית האימפריה ובאישור
 הגלות בתקופת שרואים יש זאת לעומת .430 הע׳ ולהלן, 46 ׳עמ ונחמיה״, ״עזרא דמסקי, א׳ 428

 “Traditionally, the exile is taken מציין: 6 ׳עמ ״המשכיות״, בקינג, ראו גשר. ולא חיץ קו
as the watershed between the two forms”. ,40 ׳עמ ירזקאל, מיין: Nebuchadnezzar’s“ 

deportation of a large number of people from Judah to Babylonia in 597 BCE 
has long been recognized as one of the most important events in the formation of 
Judaism, since it set a pattern whereby those living away from the land of Israel 

"could maintain a distinct religious and cultural identity. שלילה אין זו בגישה גם 
גלותית. הקדם זו עם הבתר־גלותית הישראלית האמונה בין הקשר של עקרונית

 C. C. Torrey, “Certainly Pseudo-Ezekiel” JBL 53 (1934), pp. ;289-285 עמ' עזרא, טורי, 429
אין השני הבית ימי של ליהודים לפיהן אלו( דעות נגד )וטיעונים הדעות של סקירה .293-295
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 נכונה 430כגולה, מקורה השני הבית במרוצת ונצרפה שהתפתחה כפי שהיהדות הדעה
 שבעל־פה)הלכות(, לתורה בסיס היהודית, להוויה מרכז להיות הפכה שהתורה זה במובן

 ישע׳ בלבם״, תורתי שבה)״עם המצוות וקיום התורה לימוד הוא שמוקדה דת של ובמובן
 דפוסים בהתגבשות כרוך היה בגולה מקדש העדר 431הקורבנות. חוקי דווקא ולאו (,7 נא

 בבית כך )ואחר בציבור התורה קריאת ובראשונה ובראש הבורא, לעבודת חדשים
 )ישראל(, מסוים מעם מנותקת אינה התורה על המושתתת היהדות זאת, עם הכנסת(.

 וקשור משותפת היסטוריה (,ethnogenesis) משותף אתני מוצא של תודעה לו שיש
 בין קדומה ברית של האמונה מונחת שביסודה דת זו טריטוריאלי)ארץ־ישראל(. למוקד
 ודור, דור בכל הדדיות, התחייבויות על המושתתת נצחית ברית ה/ לבין האומה אבות
 חיים״ כלנו היום פה אלה אנחנו אתנו כי הזו הברית את ה׳ כרת אבתינו את ״לא שכן
(.3 ה )דב׳

 בטוביה באלישיב, ונחמיה עזרא של שהמאבק הטוענים דעת שנכונה לנו נראה
 סינקרטיזש, יהויסטי)או לפגאניזם יהויסטי מונותיאיזם בין מאבק היה לא ובסנבלט

ונחמיה עזרא של העיקשת מלחמתם 432אחרת. לצורה יהדות של אחת צורה בין אלא

 בימי יהודה בפחוות ראשיתה היהדות וכי החורבן, מלפני הארץ אוכלוסיית עם כלשהו מסוג קשר
 בארץ־ישראל נכתב כולו התנ״ך וכי קדומים, שורשים ללא הפרסי, השלטון ובסיוע ונחמיה עזרא

.58-55 ׳עמ ״יהודה״, עודד, ;23 הע׳ שם, ובעיקר ,35-34 ׳עמ ,תיאולוגיה סמית, ראו )״פלסטינה״(,
 ״נובלה״, גרינפלד, ראו הגלות בתקופת בבל בגולת היהדות של שראשיתה הנפוצה הדעה על 430

 ״קהל ויינפלד, ;233 ׳עמ מקרא, מתיוס־מוייר, ;50 ׳עמ ונחמיה״, ״עזרא דמסקי, ;209 ׳עמ
 טיעונים המביא ,446-438 עמ׳ ״יהדות״, ברטלר, ;98-96 ׳עמ ״אתני״, כוסה, ;235 ׳עמ הגולה״,

;54 עמ׳ ״קנון״, סנדרס, כן; לפני ולא ונחמיה עזרא בימי היהדות של ששורשיה הסברה נגד
”The birth of Judaism in Exile“ 188 עמ' "גלות״ הנ״ל, וכן: Out of exile Judaism was“ 

born”. ,סבור ,39 ׳עמ סמלים, ויאט, ;411 ׳עמ ישראל רת הנ״ל, ;324 ׳עמ גלות, אלברטץ 
 A. עמד כן לפני רבות שנים עוד בבל. בגולת היהדות של לידתה את לקבוע שיש הוא אף

Causse בספרו היהדות להתפתחות הגלות)בגולה( תקופת חשיבות על:Les dispersés d ’Israël 
1929 les origines de la Diaspora et son rôle dans la formation de Judaïsme, Paris', ,לעיל

.210 הע׳
 “It was the Torah rather than the Temple which constituted :123 ׳עמ הטפה, ניקולסון, 431

”the focal point in the life of the people of God in the Post-exilic period. שבעז' סברה
 לצמצם כדי וזאת התורה אל המקדש מן הכובד מרכז העברת של מהלך מסתמן ח-י נחמ׳ ט-י;
ואחריהם, הביניים ימי תקופת יהודי בעיני ליהודים, הגויים בין ההבדל הכוהנים. של כוחם את
 ובעיקר הפרסית, בתקופה כבר שורשיה זו השקפה התורה. את לקבל סירבו שהגויים בכך הוא

.27 ׳עמ יהודים, כ״ץ, ראו הגולה. מן שעלו ונחמיה עזרא מימי
 המבוא יהויום, אלברטץ־בקינג, ;33.4 .2 סעיף יהדות, גרייבי, ראו ביהדות פנים ריבוי על 432

 עם ש״דלת סבור 131-125 עמ׳ הנ״ל,״גלות״, ציון״; ״שיבת הנ״ל, ״כתות״; טלמון, לספר;
 על במחקרים פגיבז. ריבוי קנוהל, (.5-4 מא דר׳ סינקרטיסטי היה פולחנה גלתה שלא הארץ״
 שהיהדות להדגיש כדי (Judaisms) רבים בלשון יהדות המונח מופיע השני הבית בימי היהדות

 של אסכולות שלוש מזכיר יוספוס הפרסית. בתקופה שהתפתחו וריאציות אלא מונוליתית אינה
.203 הע׳ לעיל, וראו ואיסיים. צדוקים פרושים, - יהדות
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 בבבל הגולה יהודי בין הבדלים התפתחו ה המאה שבמרוצת מלמדות הנוכריות בנשים
 הנוגע בכל זרובבל( עם העולים בארץ־ישראל)ובהם היהודים לבין עזרא עם והעולים

 חלקי הסבר אולי בכך יש הדתי. בתחום החיים ואורח התורה חוקי של ולפרשנות להבנה
 וישוע זרובבל בימי ולא ונחמיה עזרא בימי התעוררה התערובת נישואי בעיית מדוע
 הם אבות מסורת של ובפירוש הדת בהתפתחות הבדלים אחד־עשה. פרק להלן, )וראו

 433בגולה. והן בארץ־ישראל הן ובתורתו, בה׳ המאמינים בקרב ולפילוגים למתיחות שגרמו
 את העמיקה היא בבד בד אבל היהדות, בו שהתפתחה הכיוון על השפיעה עזרא עליית

 הבית ימי במרוצת בארץ־ישראל (Judaisms)ובתורתו ה׳ בדת המאמינים בקרב הפילוג
 גורם גם היא גיסא ומאידך מלכד גורם היא הדת גיסא שמחד למדים, נמצאנו 434השני.
 לעתיד בחזונותיהם מאוחדים היו הנביאים הבא, בפרק שנראה כפי זאת, לעומת מפלג.

 בעלות לקבוצות בעתיד העם בפילוג דגלו ולא באלוהיו, ודבק מאוחד העם יהיה שבו
 שהדבר כפי דומה מחשבה קו דה״י ספר לבעל שונות. וזהויות שונות אידיאולוגיות

 מקבילים בקטעים גם ישראל״ ״כל על ובהדגשה א-ט( )דה״א היחס ברשימות משתקף
 ;10 יא דה״א בדה״י)כמו ויש)כתוספת( ישראל״ ״כל של הזכרה אין ששם מלכים לספרי
435(.18 לה ;5 כד ;1 יב ;2 א דה״ב

 הנ״ל, ;131-129 ׳עמ ״גלות", טלמון, ;203,196 ׳עמ רת, סמית, ;58-56 עט׳ ״דיכוטומיה״, מנטל, 433
 שהיו אלו בקרב חדשה צורה שלבשה היהדות על ושם 30-29 ׳עמ ציון״, ״שיבת הנ״ל, ״כתות״;

 שנשארו אלה ובין רפורמטיבית״( )״יהדות הגלות בניסיון שנתנסו אלה בין פער ונוצר בגולה
 )״יהדות יהדות של הדגם אותו את לקיים והמשיכו הנכר של המציאות את ידעו ולא בארץ

דתי. רקע על החיכוכים ומכאן ראשון בית בתקופת קיים שהיה קונסרבטיבית״(,
 שולץ, ראו בארץ־ישראל הישראלית/יהודית האוכלוסייה בקרב והמתיחויות הפילוגים על 434

 ,47 ׳עמ ״שומרון״, קרוס, של הקביעה עלינו מקובלת השומרונים לכת אשר ״מתיחויות״.
 הדת של שריד אינה ואילך, הרומית בתקופה המוכרת בגרסתה השומרונים, ״דת כי ואחרים

 גרסה בעיקרה היא אלא - סינקרטיסטית בצורה או הטהורה בצורתה - העתיקה הישראלית
 במל״ב למסורת .35 הע׳ ,605 ׳עמ ג, המקראית האסופה הרן, גם וכך היהדות״. של כיתתית

 הגר נבל )״גוי סירא בן אצל המשך יש השומרונים של הישראלי במוצא כפירה שעניינה יז
 השומרונים קרויים ששם (,4Q371-2)יוסף״ ״תפילת בשם הידוע מקומראן ובטקסט בשכם״(

 דת וכי שומרון ממלכת של הישראלים צאצאי הם שהשומרונים הדעה על ״נבלים״. אויב״, ״עם
(,Yahwistic Samarians)הישראלי־הצפוני בנוסחה יהוה דת של התפתחות היא השומרונים

 דויטרונומיסטית יז)תעמולה מל״ב על השונות הדעות סקירת ושם ״שומרון״, קנופרס, ראו
אנטי־שומרונית?(.

.J.T. Sparks, The Chronicler’s Genealogies, Atlanta 2008, pp. 280, 357-358 ראו 435
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לגולים ונבואות בגולה נביאים

(15 כט בבלה״)ירמיה נבאים ה׳ לנו הקים אמרתם ״כי

מבוא

 כט ביד כנאמר בגולה, גם נמשכו אלא הממלכות חורבן עם פסקו לא ונבואות נביאים
 ולא ״בבלה״ נאמר - בבלה״ מירושלים שלחתי אשר הגולה כל ה׳ דבר שמעו ״ואתם :20

 הנביא, יונה יחויכין. גלות לפני הגולים בקרב ופעלו שחיו נביאים על ידוע לא 1״אשורה״.
 או בגולה חי אם ידוע ולא תושביה, אל לדבר נינוה אל נשלח המאוחר, הסיפור על־פי

 אצל המצוי הדפוס על־פי היא (13 ־ג1 א כבר)יח׳ נהר על יחזקאל הנביא הקדשת ביהודה.
 נציגי של הפנייה אחדים. שינויים עם ו( ישעיהו)יש׳ ואצל (23-19 כב ימלה)מל״א בן מיכיהו
 דרישת מסורת של המשך היא (33-30 לג ;3,1 כ ;1 יד ;1 ח יחזקאל)יח׳ הנביא אל הגולים

 -14 כב :2 יט מל״ב :8 כב מל״א :9 ט שמ״א ;22 כה החורבן)בר׳ מלפני הנביאים מאת ה׳ דבר
 נלחמים החורבן, לפני בארץ־ישראל לנביאים בדומה בגולה, הנביאים (.17 לז ;2 כא יר׳ ;18

 מוכיחים יג(, יח׳ ;32-13 כג, ;15-13 ו יר׳ ;5 ג מי׳ כב; מל״א שקר״)כמו ״נביאי של בתופעה
 מטיפים החוטא, העם את שתפקוד פורענות וחוזים מאיימים עמו, מתפלמסים קהלם, את

 ברעיונות גם המשכיות יש גאולה. וחוזים ונחמה עידוד דברי אומרים בתשובה, לחזרה
 על המושתת ישראל עם עם ישראל אלוהי של המיוחד הקשר - הנבואות של המרכזיים

 השבטים, איחוד תשובה, של שכרה האלוהי, הדין וצידוק הגמול תורת האבות, עם ברית
 ״הנביאים הוכיחו הגלות לפני ועוד. הגויים על נבואות דוד, בית תקומת ירושלים, שיקום

 לא אם הפורענות מפני והזהירום פשעיהם על העם את (17 לח יח׳ וכן ;7 ז >זכ׳ הראשונים״
ותקופת החורבן דור נביאי גם כך וגלות. חורבן מראש וחזו (3 לו דר הרעה מדרכם ישובו

 ״גלותית״ דויטרונומיסטית בתוספת שמדובר הטוענים יש בשבעים. חסר 20-16 כט ביר׳ הקטע 1
 ימימה מימים האמונה על־פי שכן לענייננו משמעות לכך אין נכונה זו טענה אם גם להלן(. )ראו

>עמ׳ הנביאים באמצעות ומחשבותיו סודו מגלה האל בעמים, והן בישראל הן החורבן(, )מלפני
ד ;7 ג  הגולים לאוזני מגיע ה׳ ודבר (,15 לה :2 כו דר׳ ה׳ דבר את לומר הנביא ותפקיד (,3 לו י

 ובעמים, בישראל לסוגיהם, הנביאים של המרכזי התפקיד על יחזקאל(. )ראו נביא באמצעות
 M. Nissinen, Prophets and ראו הארץ על האדם לבני שבשמים האל דבר את להעביר

1 .Prophecy in Ancient Near East, Leiden 2003, p, 4 הע' להלן, וראו.
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ד ;14-13 יז הנביאים)מל״ב לאזהרות הקשיבו לא השומעים קהל אולם הגלות.  ;13 ז ;12 ו י
ד ;10 ט ;12 ז ;12 ב >עמ׳ עליהם ואיימו להם לעגו בדבריהם, זלזלו ואף (,15 לה ;19 כט  יא י
 בכלל( יתגשמו)אם ודבריו (5 כא משלים״)יה׳ ״ממשל הנביא בעיניהם (.3 כו ;10-7 כ ;21

 ויחזקאל ביהודה ירמיהו (.27 יב )יח׳ נבא״ הוא רחוקות ולעתים רבים ״לימים הרחוק: בעתיד
 ;2 כא הנביא)יד אל העם נציגי של הפנייה למרות לדבריהם אי־הציות על מתלוננים בגולה

 עורף קשי היותם בשל 2ועוד(. 31-30 לג ;1 כ ;9,3,1 יד ;7 ג ;1 ח יח׳ ;20-19 מב ;33-30 לב
 נימוסין ביקור זה היותר לכל להבין. באמת מתכוונים הם אין מצחם, עזות על נוסף לב, וקשי
(.23 ד בארץ־ישראל)מל״ב ימימה מימים כמנהג הנביא, אצל

 מאווייהם את תואמים שאינם דברים ואמירת צבועה התנהגות על הנביא של התוכחות
ב יח׳ ;20 טו ;19-17 א מסוימים)יד בחוגים הנביא כלפי עוין יחס גוררות השומעים של

 ירמיהו על ומנוגדים. אחרים דברים הדוברים שקר״( )״נביאי נביאים בקרב ובעיקר (,6
 כן על־פי אף (.18 יח דבריו״)יד כל אל נקשיבה ואל בלשון ונכהו ״לכו אומרים: הם

 נביא כי ״ידעו למען ולאיים להזהיר להוכיח, ואחריו, החורבן לפני הנביאים, המשיכו
 מדור וזכריה, חגי לציון. השיבה עם פסקה לא הנבואה (.33 לג ;5 ב בתוכם״)יח׳ היה

 המלמדים ערכים מעוגנים ובנבואותיהם (14 ו ׳נחמ ;3 ז )זכ׳ ביהודה ניבאו ציון, שיבת
 המקדש ירושלים/ציון, - החשובים והדתיים הלאומיים הסמלים של ההמשכיות על

3ישראל. עם של הקיבוצי בזיכרון חשובים רכיבים דוד, ובית
 התגשמות הנביאים. לדברי ואמינות תוקף שיש הוכיחו והגלות החורבן לאחור במבט

 החורבן את הימים. דברי ובספר הדויטרונומיסטית בספרות מודגשת נביאיו בפי האל דבר
 לו דה״ב ;4 מד ;2 לז יר׳ ;2 כד ;23,14-13 יז הנביאים)מל״ב לדברי באי־ציות תלו והגלות

ד והשוו ;16-15  לאחר יותר רציני היה לנביאים שהיחס לומר אפשר (.22 יח דב׳ עם 9 כח י
 (12 ט ת׳ ;6 א זב׳ ;30 ט נחמ׳ ;23 יז הנבואות)מל״ב התגשמות בעקבות וההגליה החורבן

 כנביא משה הגדרת יתגשמו. הן שגם בתקווה גאולה על נבואות לשמור טעם היה ולכן
 העדר גם יהודה. של האחרונות בשנותיה הנבואה חשיבות עליית על מעידה (10 לד )דב׳

 מקום להקמת שהתנגדו לנביאים שנודעה ההשפעה על רומזת בבל בגלות במה או מקדש
 וזקני ישוע זרובבל, לצד וזכריה חגי דוגמת נביאים של ההזכרה לירושלים. מחוץ פולחן

4(.14 ו ;2-1 ה לנביאים)עז׳ הגולה מן העולים שייחסו החשיבות על מלמדת היא גם הגולה,

 עצמן הנבואות וכי מהנבואות, המאוחרות בכותרות מדובר יחזקאל שבספר לטענה הצדקה אין 2
 את לשמוע כדי הנביא לפני יושבים העם נכבדי ולפיה המסורת המשך לפנינו ביהודה. נאמרו
.32 ו מל״ב למשל ראו דבריו.

.144 עמ׳ ״קהילה״, גרינברג, 3
 הפורענות חזונות התגשמות לאור עלתה הנביאים שחשיבות מציין ,165-164 עמ׳ גלות, אלברטץ, 4

 למצבם ותחיבות, עיבוד תוך אותן, והתאימו והגלות החורבן לפני שנאמרו הנבואות את שמרו ולכן
 יחזקאל של הכבדות האשמותיו את לקבל היו עשויים הגולים ״דווקא :119 עמ׳ יחוקאל כשר, בהווה:

 לנביאים שהיה המכובד המעמד על ולגלות״. לחורבן מניע לשמש עשויים כבדים חטאים רק שכן
.279-276,266 ׳עמ חגי, קסלר, ראו ציון שיבת בתקופת והדתית החילונית ההנהגה בקרב
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 ספר שבעל העובדה העם. על והשפעה המנהיגים אל קרבה להם שהייתה מעידה פעילותם
 ;21,12 לו ירמיהו״)דה״ב בפי ה׳ דבר ״למלאות השיבה ואת ההגליה את קושר הימים דברי

 הפורענות על ונבואותיהם אמת דברו הנביאים שאכן האמונה שרווחה (1)מעידה: (1 א עד
 של הגאולה חזונות התגשמות כורש בהכרזת שראו (2)התגשמו. אכן ובאה הממשמשת

(.7 ־מה24 מד יש׳ ל־לג; ;10 כט ;22-21 כז ;12 כה וישעיהו)יר׳ ירמיהו
 כל האם מסוימים: לנביאים מסוימות נבואות שיוך היא המקרא בחקר נכבדה סוגיה
 ליחזקאל לירמיהו, בנוגע וכך הן? ישעיהו של אכן אמוץ בן לישעיהו המיוחסות הנבואות

 זכריה(. )כמו אחריהם שבאו ומי והושע(, עמוס )כמו להם שקדמו אלה נביאים, ולעוד
 הן שמו( על הנקרא בספר שבספרו)או הנביא לבין מסוימות נבואות בין קשר אין אם

 נבואות האם יהודה? בארץ ומה בגולה נתחבר מה כתבן? ומי זמנן מה אזי כלולות,
 נביאי בין ולהבדיל להבחין יש שמא או נביא, אותו מפי נאמרו נחמה ונבואות חורבן

 חורבן על נבואות בין לכאורה הסתירה את לתרץ ובכך וגאולה, נחמה לנביאי פורענות
 ניבא ירמיהו המולדת? בארץ טוב ועתיד גאולה על נבואות לבין והגליה כליה טוטאלי,
 שונה עולם בתפיסת אותותיו נותן זה שוני האם בגולה. ניבא יחזקאל ואילו ביהודה

 גיסא? מאידך ביהודה ולנשארים גיסא, מחד בבבל לגולים הנביא של ליחס הנוגע בכל
 בידי הכתב על הועלו כך ואחר ועדה קהל לפני בעל־פה תחילה נאמרו הנבואות האם

 גישות ברבים? הושמעו לא אף מהן כשחלק כתבן עצמו שהנביא או ואחרים תלמידיו
 אלה בשאלות חלוקים הפרשנים ומנוגדות. שונות מסקנות העלו שונות ומתודולוגיות

5הדעות. ריבוי ומכאן ותפיסתו, טעמו על־פי פרשן כל הזה, היום עצם עד ואחרות
 )א( גישה(: כל של וריאציות )עם עיקריות גישות שתי יש הנביאים ספרי בפרשנות

 גרעין )עם נבואה בספר רואה הראשונה הגישה סינכרונית. גישה )ב( דיאכרונית; גישה
 שכתוב, תהליך של סופי מוצר בלעדיו( או הספר, נקרא שמו שעל הנביא מפי אותנטי
 ועורכים/תיאולוגים אנונימיים נביאים בידי הדורות במרוצת מגמתיות ותוספות עריכות

 שמו שעל הנביא דעות של נאמנה הצגה ובעריכות בתוספות אין מזו, יתרה מאוחרים.
 הוא הנבואות קובץ השנייה הגישה לפי הנביא. לעמדות מנוגדות שהן ויש הספר, נקרא
 תלמידיו מידי ופרשנות הרחבות תוספות, עם הספר, נקרא שמו שעל אחד נביא דברי

6הנביא. של הבסיסית התפיסה ששונתה בלי אבל שאחריו, בדור או הדור באותו

 ועד האשורית התקופה לזמנו)מן - חבקוק לספר בנוגע והרבות השונות ההשערות למשל ראו 5
 ולמקום שונים( מזמנים נבואות של אוסף ועד אחיד לחיבורו)מחיבור ההלניסטית(, התקופה

 אלברטץ .150 הע׳ ובעיקר 191-190 עמ׳ גלות, אלברטץ, ליהודה(. מחוץ או חיבורו)ביהודה
 בהלכות הרמב״ם אומר הנבואות של הפרשנות על בבל. בגלות נערך או חובר שהספר משער
 אלו... בדברים קבלה להם אין החכמים גם הנביאים, אצל הן סתומים ״שדברים ב: יב, מלכים
אלו״. בדברים מחלוקת להם יש ולפיכך

 דיג׳קסטרא, :28-20 עמ׳ יוזוקאל, כשר, וכן הנביאים: לספרי המבואות המדעית, הפרשנות ראו 6
׳עמ ירמיה, הופמן, :246-243,237-233 ב, המקראית האסופה הנ״ל, ״יחזקאל״; הרן, ״בקעה״;

אין אולם פערים. קיימים לו המיוחסות יותר מאוחרות השקפות לבין ירמיה של תורתו ״בין :81
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 בטענה פסקה או נבואה אחר או זה מנביא לשלול שאין היא זו במונוגרפיה גישתי
 ניתוח באמצעות הדבר מוכח כן אם אלא מאוחרת״, ״תוספת או מגמתית ״תחיבה״ של

 הפרשנים. רוב לדעת מאוד סבירה נחשבת וההוכחה והיסטורי, ספרותי טקסטואלי,
 )בעיקר ההיסטורי הרקע על־פי ישעיה, בספר מ־סו בפרקים הנבואות את לדוגמה:

 דורות כחמישה־שישה שחי אמוץ בן לישעיהו לייחס קשה והסגנון, התוכן כורש( הזכרת
 מגלות תצא שהגאולה אמירה נתחבה 10 ד מיכה בספר אחרת: דוגמה כורש. עליית לפני
 על לנבואות בנוגע הדין הוא איביך״. מכף ה׳ יגאלך שם תנצלי שם בבל עד ״ובאת בבל:
 יא יש׳ לפסה״נ)כמו ח במאה שפעלו נביאים בספרי יהודה ונפוצות ישראל נדחי קבוץ

 כל ולפיה גורפת טענה לטעון אין זאת, לעומת (.13-12 ב מי׳ ;12-11 ט עמ׳ ;5-4 ג הו׳ ;12
 -24 כב יר׳ עונש)כמו על ונבואות בבל( נגד נ-נא ביר׳ הנבואה הגויים)כמו על הנבואות

 ז ׳עמ ;18-16 כ מל״ב הראשון)כמו הבית מימי נביאים בספרי וגאולה גלות חורבן, (,30
 מאוחר ואף הגלות מתקופת וזמנן (vatidnia ex eventu)מעשה לאחר נבואות הן (17,11

 בידי בכתב וסופן בעל־פה תחילתן הנבואות שכל הדעה את לקבל קשה כן כמו 7ממנה.
 בכתב נבואות ברשותם והיו נבואות כתבו עצמם שהנביאים עדויות מצויות שכן אחרים,

 יח׳ ;64-60 נא ;4-2 לו ;2 ל ;13 כה ;1 יז יר׳ ;6 סה ;16 לד ;8 ל ;20-16 ,4-1 ח ;3 ד )יש׳
 השאלה אולם יש, ועיבודים תוספות אכן 8(.16 ג מל׳ ;4-1 ה זכ׳ ;2 ב חב׳ ;16 לז ;3 -ג9 ב

הספר. נקרא שמו שעל הנביא תפיסת את מסלפות או מנוגדות הן אם היא

 לדון כשבאים הכתובים סוגי שני בין חד באופן להפריד שלא מוטב ולפיכך ממש, של סתירות
 באותו שמדובר הסבור ,25 עמ׳ תרמית, פונקנשטיין, של הערתו את זה לעניין נציין בנושא״.

 יז( לוצאטו)מאה שמחה הרב כדברי אובייקט, אותו של שונים בצבעים הם שחזונותיו אלא נביא
 הם המים בעוד בה עובר שהוא הקרקע טיב לפי צבעיו את המחליף לנהר ישראל את המשווה

 M.H. Floyd et ais. (eds.), Prophets, prophecy, המאמרים אוסף גם ראו המים. אותם תמיד
2006 and Prophetic Texts in Second Temple Judaism, New York and London

 האיחור טענת נגד יוצא שרר .A. Scherer, Bíblica 86 (2005), pp. 1-19 זו לסוגיה ראו 7
 הוא ציון. שיבת לאחר שיבה ולנבא ולאחריו, החורבן בעת חורבן לנבא טעם שאין בנימוק

 גם הקדום. המזרח מן בתעודות גם דומה לתופעה מפנה הוא הגויים. על לנבואות בנוגע הדין
 יחזיר שהאל המוטיב שכן מעשה שלאחר נבואות בהכרח אינן מבבל הגולים שיבת על הנבואות

 ראו ציון. ושיבת החורבן לפני העמים בספרות מופיע ולארצם לעירם למיניהם ועקורים גולים
 vatidnia שהם במקרא קטעים יש אמנם .211,136-135 עמ׳ ישעיה, פאול, ״גולים״: למברט,

ex eventu אין אולם .10-6 כא יש׳ :10 ד מיכה (:18-15 יג מל״ב )ראו 2 יג מל״א :28-21 כט כמו 
גאולה. ו/או לה׳ שיבה חורבן, שעניינה נבואה כל על גורפת בצורה זו תופעה לייחס

 על הדיבור גם ובאשור. במארי כמו לוחות על הכתובות הקדום המזרח מן נבואות נמצאו כן 8
 (21 לו דה״ב :1 ירמיה״)עז׳ ״מפי וההערה מח( :9 מב :22 מא שהתגשמו)יש׳ ״הראשונות״

 E. Ben- המאמרים באסופת ראו השונות והדעות זו סוגיה על נכתבו. שהנבואות מרמזות
Zvi et al. (eds.), Writing and Speech in Israelite and Ancient Near Eastern Prophecy, 
Atlanta 2000; J. Schaper, “Exilic and Post Exilic Prophecy and the Orality/Literary 

324-342 .Problem”, VT  55 (2005), pp
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נביאים .1

 בית בתי־אב, )לעומת ומוכר מאורגן מוסד היו לא קודמיהם, כמו בגולה, הנביאים
 הם ייחוס, בהכרח להם אין מקדש(, ונביאי חצר נביאי וכהונה, הזקנים מוסד המלוכה,
 האמונה ומן ואמונתם, אישיותם מכוח נובעת וסמכותם העם, כאחד כפרטים, פועלים
 ״לא שהרי הנביאים באמצעות וכוונותיו רצונותיו את מודיע שהאל בציבור הרווחת

 לח יח׳ ;8 כח יר׳ ;7 ג >עמ׳ הנביאים״ עבדיו אל סודו גלה אם כי דבר אלהים ה׳ יעשה
ד ״בסוד העומדים האלוהים״ ל״מלאכי הנביאים משולים בדה״י (.10 ב חגי ;17 ״)י  ה׳
 משול יחזקאל 9(.16-15 לו היעד)דה״ב קהל אל האלוהים דברי את ומעבירים (22,18 כג

 דופן יוצא אירוע הוא שמופת כשם (.6 רב ישראל״ לבית נתתיך מופת ״כי ל״מופת״:
 את מגלה הוא ובדבריו במעשיו שכן ״מופת״ הוא הנביא כך האל, כוונת את לגלות הבא
 ראינו לא ״אתותינו ה׳; דבר את שיודיע כדי לנביא זקוק העם (.26 מד האל)יש׳ רצון
 גם הם מסוימים שנביאים התופעה (.9 עד מה״)תה׳ עד יודע אתנו ולא נביא עוד אין

 (.10 לד ;5 ה לאדם)דב׳ האל בין המקשר הצינור שהם האמונה מן יוצא פועל היא כוהנים
 ה׳״ ״דבר את העבירו הנביאים וגם ותומיש אורים הכוהנים)באמצעות גם החורבן לפני

 שיחזקאל סביר ״התורה״. בהוראת הכוהנים התרכזו מקדש, באין בגולה, אולם לקהלם,
 נביא. נעשה הוא בגולה אבל הכוהנים, תורת את וידע בירושלים במקדש שירת הכוהן
 מורגש דרך כמורי בנביאים הצורך כנביא. אלא ככוהן לא יחזקאל אל באו הגולים נציגי

 כשמדובר שכן וכל (,9 עד תה׳ ;10-7 ו >שופ׳ משבר ובימי ומצוקה צרה בעתות בייחוד
 ;11 ו מתי״?)יש׳ ו״עד מדוע שואלים במצוקה הנתונים הגלות. ובחשכת החורבן באסון

 ברוח תיאוצנטרית, ראות מנקודת ניתן וההסבר (.10 עד ;4 ו תה׳ ;12 א זכ׳ ;4 יב יר׳
 לנביא זקוקים הם בעינינו״. נפלאת היא זאת היתה ה׳ ״מאת :23 קיח בתה׳ האמור

ד את ויגאל שיתרצה האל לפני תחינה וישטח משבר בעת למענם שיתפלל מו)י  טו יד; ע
(.7-6 צט תה׳ ;20-19 מב ;3 לז ;18 כז ;2 כא ;20 יח ;1

 בגלל בנכר מפלט לארץ שברחו אנשים אינם פוליטיים, פליטים אינם בגולה הנביאים
 פעילותם הגולים. מן הם אידיאולוגיות. או כלכליות סיבות בגלל היגרו לא הם דעותיהם.
ובגולה הסמכויות, ומבעלי הממסד מן שונים הם בכך (.18 יח הדיבור)יד בכוח בלשונם,

 ובעל האל שליח הוא שהנביא האמינו דהיינו במלאכים, לאמונה דומה הייתה בנביאים האמונה 9
 ראו נרדפות. למילים הפכו ו״מלאך״ ״נביא״ שהמושגים תמה אין לכן האל. בשם לדבר סמכות

 ומלאכיו, האל באסיפת נוכח ימלה בן מיכיהו .104-103 עמ׳ יא)תשנ״ז(, למקרא שבתון זביט, צ׳
 (.18 כג יר׳ גם וראו 23-19 כב האל)מל״א דבר את לדורשים אותן ומודיע החלטותיהם את שומע
 puhur) האלים באספות נוכחים היו הנביאים נאו־אשוריות. מתעודות גם משתקפת זו אמונה
iläni). ראו בדיונים. התערבו ואף האדם לבני בנוגע החלטותיהם את ושומעים,M. Nissinen 

“Prophets and the Divine Council”, in: U. Hiibert and E. Knauf (eds.), Kein Land
16-17 .für sich Allein [OBO 186], Göttingen 2002, pp
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 - להם האופייניים הביטוי כלי ומהכוהן מהמלך נשללו בגולה מיוחדת. משמעות לכך יש
 הנביאים נותרו קורבנות. והקרבת מקדש ומהכוהן השלטון וכוח המלוכה סממני מהמלך
 יהודה לבני גם ופנו בגולה שפעלו נביאים ידועים ה׳. דבר את לומר בפיהם שכוחם

 החורבן)דבורה, מלפני ידועות נביאות הגולים. אל מיהודה שפנו וכאלה בארץ, שנשארו
 שניבאה הנביאה נועדיה כמו לאחריו, וגם (3 ח ביש׳ הנזכרת ישעיהו אשת חולדה,

 מזכיר יחזקאל בבל. בגלות גם פעלו שנביאות אפשר לפיכך (.14 ו >נחמ׳ נחמיה בימי
 ולא בגולה שפעלו לנביאות הכוונה ואולי (,17 )יג מלבהך ״המתנבאות הנביאות את

 הנביאים ואל הכהנים ואל הגולה זקני יתר ״אל מירושלים ״ספר״ שלח ירמיהו ביהודה.
 אחאב את מזכיר הוא (.1 כט דר׳ בבלה״ מירושלים נבוכדנאצר הגלה אשר העם כל ואל

 בקרב בבבל שפעלו (,23-21 )שם, לדעתו שקר נביאי מעשיה, בן צדקיהו ואת קוליה בן
 ששלח הנחלמי שמעיהו נזכר פרק באותו (.8 כט דר׳ בקרבכם״ אשר ״נביאיכם הגולים,

 בבל אלינו ש״שלח על ירמיהו על והתלונן הכוהנים ואל ביהודה העם אל ״ספרים״
 זעמם את עורר ירמיהו של המכתב (.32-24 >כט וגו׳ ושבו״ בתים בנו היא ארכה לאמר

 הזו האפיזודה מן ירמיהו. את להעניש ירושלים מאנשי ביקשו והם בגולה נביאים של
 שהייתה ההשפעה על יהודה, אנשי עם בגולה לנביאים שהיה הקשר על למדים אנו

 נביאים של פעילות על ידוע לא בבבל. הגולים ועל ביהודה השלטת השכבה על להם
 רצונו נגד מצריימה והובא יהודה בממלכת הנבואית פעילותו את החל ירמיהו במצרים.

קרח. בן יוחנן בידי
 האסון התקרבות מפני המזהיר צופה להיותו מעבר הוא בגולה הנביא של התפקיד

 תפקידם את סיימו לא עדיין הנביאים העם. את פקד כבר האסון שהרי (,33 לג ;5 ב דח׳
 מראש הוזהר שהעם להזכיר רק לא בגולה נביאים לגולים הקים האל האסון. לאחר גם
 גם אלא העם, בעד ולהתפלל להוכיח להטיף, להמשיך רק ולא האל, שליח ידי על

 בין הסתירה בהסבר קשורה תקווה הפחת 10(.11 כט דר׳ ותקווה״ אחרית לכם ״לתת
 לבין בחירו ישראל עם עם הנצחית ובריתו יכול כל ישראל אלוהי בדבר אמונה עיקרי

 עליהם. מושלים אלילים עובדי וזרים הממלכה, קץ הארץ, חורבן - העגומה המציאות
 להתחדשות הלבבות בהכנת הייאוש, מן הגולים בהוצאת לביטוי באה הנביאים תרומת

 לב והחלפת הברית )חידוש רוחנית דוד(, בית ממלכת ותקומת לארץ )שיבה פוליטית
 בעתיד תתגשם הנביאים בחזונות המתוארת האחרית תקווה. ובהפחת בשר( בלב האבן
 הודיעו שעליהן ו״הנצורות״ ״הראשונות״ התגשמות היא לכך ההוכחה רחוק. הלא

 ;3-2 ל יר׳ ;27-21 מא ;16-3 מח בספר)יש׳ מראש וכתבון בסתר ולא גלי בריש הנביאים
 אף אומרים וישעיהו)ויש יחזקאל ירמיהו, של הנבואות על שמרו בגולה (.6-4 א זכ׳

שהחורבן האמינו שכן ו״בתר־גלותיות״(, ״גלותיות״ ועריכות תוספות תוך אותן ערכו

 ז׳ ראו בעד״ ה״מתפלל הנביא על תקרה. בדוגמן, ראו בגולה הנביאים של הגאולה חזונות על 10
.143-138 ׳עמ ,2003 תל־אביב במקרא, הכריזמה של פניה שבי ובביאים.• מרשיעים ויסמן,
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 ישראל אלוהי בשם דיברו אשר הנביאים לדברי העם שמע לו מתרחשים היו לא והגלות
ת׳ 11(.6 ט )

 בימי כבר ביהודה וניבא שבבנימין בענתות״ אשר הכהנים ״מן היה ירמיהו ירמיהו.
 ב״דברי ומסיים (1 ירמיהו״)א ב״דברי פותח ירמיה ספר (.3 כה ;6 ג ;2-1 א דר׳ יאשיהו

 נאמר 1 מה ;4-1 לו ביר׳ החורבן. את המתאר חיבור הוא נב ופרק (,64 ירמיהו״)נא
 ״מימי ספר״ ״מגלת על נבואותיו נכתבו לפסה״נ( 605/4) ליהויקים הרביעית שבשנה
ד גם )ראו נריה בן ברוך בידי הזה״ היום ועד יאשיהו  הורד החורבן לאחר (.32-4 לו י
 יהודה, ממלכת של האחרונות השנים על רבים פרטים יש ירמיה בספר ,2למצרים. הנביא

 )לט־מח. הכשרים מטעם כממונה גדליהו של הקצרים ימיו ועל החורבן על המצור, על
 ירמיהו, של ״ביוגרפיה״ המוגדרים עצמו)בקטעים ירמיהו על פרטים בספר מצויים כן

 אל גם ופנה לבבלים להיכנע יהודה לתושבי הציע הוא (.7 בלז־מג וקטעים כח; כמו
 מופנית כט בפרק איגרתו)״הספר״( נחמה. ובנבואות תוכחה בנבואות (20 )כט הגולים

לעומת שקר נביאי בעניין כז כו, לפרקים קשורה והיא 13(,8 ,1) בגולה הנביאים אל גם

 אלברטץ, (.1 מה ;2 ל ;13 ירמיה)כה בספר פעמים שלוש נזכר ירמיהו דברי את שכלל ״ספד׳ 11
 ירמיהו וכן וצפניה מיכה עמוס, הושע, כמו נביאים של שהנבואות מציין ,165-164 ׳עמ גלרת,
 בגלות מחדש עריכה הקהל. לפני הוקראו והן (“exilische Bearbeitungen”) בגלות נערכו

 לא אחרת הנביאים, לדברי חשיבות שייחסו מכיוון נבואות עמם לקחו שהגולים פירושה בבל
 ושלא נכתבה לדורות שהוצרכה נבואה חז״ל: דברי זה לעניין השוו מחדש. בעריכתן טעם היה

.174 הע׳ להלן, ראו התגשמו שלא הגאולה חזונות על נכתבה. לא לדורות הוצרכה
שנת הוא ביותר והמאוחר (2 ליאשיהו)א 13ה־ השנה הוא ירמיה בספר ביותר הקדום התאריך 12

 למלוכה שעלה חפרע פרעה נזכר 30 מד בפרק (.3 א לפרק השוו אבל 31 >נב יהויכין לגלות 37
 לפסה״נ 569 בשנת למלוכה שעלה השני ליעחמס והכוונה אויביו", ״ביד ונהרג 589 בשנת

 )יד בתחפנחס למצרים, כורחו בעל כשירד גם הנבואית בפעילותו המשיך ירמיהו )בקירוב(.
 התהוות ושלבי ירמיהו של זמנו לעניין הוכחה. אין לבבל הגיע ירמיהו לפיה למסורת מג-מח.

.94-89 בעמ׳ והספרות 78-74,23-21 ׳עמ ירמיה, הופמן, ראו הספר
 האיגרת של המקורי החלק חוקרים לדעת ״הספר״. של המהימנות בשאלת חלוקים החוקרים 13

 שאר ואילו קבע, של לישיבה להיערך לגולים הנביא מציע ששם בלבד, 7-5 פסוקים הוא
 מאוחרות עריכה תוספות הם לעתיד ושיבה גאולה על שנה״, ״שבעים על המדברים הפסוקים

 סמליק, ראו זו בעיה על .12 כד מל״ב לנוכח מאוחר נוסף למשל 2 פסוק אחרים. מידי
Tb. Overholt, Journal o 35 (1967,) "מכתבים"; f the American Academy o f Religion 
241-249 .pp. ,ד סבור ,76,66 עמ׳ ירמיה, הופמן  הפרק את ומשייך לירמיהו שייך אינו כט שי

 כט פרק לדעתו החורבן. לאחר הספר של הבסיסי המבנה את שקבעה המשנה־תורתית לעריכה
 כט פרק אולם (.79 עמ׳ מרש״)שם, הצהרת אף ואולי הגלות תקופת של ״עיצומה הוא רקעו
 לשלול קשה ולכן האמת נביא ירמיהו לעומת שקר נביאי שעניינו בנושא כז כו, לפרקים קשור
ד בין זיקה רואה ברלין מירמיהו. אותו  למרידה הנביא להתנגדות הרומזת 10-5 כ לדב׳ 7-5 כט י

 A. Berlin, “Jeremiah 29:5-7: A ראו הבבלים. עם ממלחמה להימנע והטפה בבל בשלטון
3-11 .Deuteronomic Allusion”, Hebrew Annual Review 8 (1984), pp. היה ירמיהו 
.16 הע׳ להלן, ראו התורה. בספרות בקיא
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 בעיני נחשב הוא הגולים ולגורל בבבלים המרד לנושא גישתו בגלל האמת. נביא ירמיהו
 שהרי כן, הדבר ואין (.14-11 לט ״פרו־בבלי")יד עצמם, הבבלים אלה ובכלל רבים,

 חורבנה ואת שקיעתה את ירמיהו חזה נריה בן שריה בידי הגולים אל נוסף במכתב
 ה׳ של המאבק במסגרת היא בבל מפלת על ירמיהו מפי הנבואה (.64-59 בבל)נא של

 יהויכין)פרק שחרור דבר ובו ירמיה ספר של הסיום 14אלוהים. שאינם העמים באלוהי
ם הנביא. מות לאחר סופית נערך ירמיה שספר מלמד נ

 ירמיה ספר של החיבור תהליך לשאלת בנוגע ההצעות ומרובות המחקרים רבים
ד ראו ,ipsissima verba)לירמיה מקורי מה וילקוטיו. חטיבותיו על והתגבשותו  לו ;3-1 ל י

 כלפי הנביא עמדות את תואמות הן והאם (,32 לו מאוחרות)יד תוספות ומה (64 נא מה; ;2-1
 ואינם המסורה בנוסח המצויים הקטעים האם מאידך. ביהודה הנשארים וכלפי מחד הגולים
 מאוד. גדולים החוקרים גישות בין ההבדלים ״המקורי״? ירמיהו של אינם השבעים בתרגום

 מגוונים, הם שונים סופרים מידי ובתוספות עריכה ברובדי להבחנות המוצעים הקריטריונים
 נבואות כו-נא(; בפרקים שירה)בעיקר קטעי לעומת א־כה( בפרקים פרוזה)בעיקר קטעי כמו:

 לנשארים אמפטיה גילויי לגולים; וגאולה פורענות נבואות לעומת לנשארים ונחמה פורענות
 הקצר הנוסח דויטרונומיסטי; סגנון מול ״מקורי״ סגנון לגולים; אמפטיה ובהן נבואות לעומת

 עריכות על רומזים הנבואות של השונה והסדר המסורה נוסח לעומת השבעים תרגום של
בספר. הפרשנים שמוצאים פנימיות ״סתירות״ להוסיף אפשר זה על הנבואות. של שונות
ד ירמיהו)כמו של שאינם קטעים יש ירמיה שבספר לדעה שותפים החוקרים רוב  י

ם  החוקרים בין המחלוקת רבות. שנים נמשך הספר של והתגבשותו חיבורו תהליך וכי נ
 הנביא של ההשקפה בין ניגוד יש האם ירמיהו? של אינם קטעים אילו בשאלות: מתמקדת

 של ובהעצמה בהרחבה שמדובר או התוספות״, ״בעלי הספר, עורכי של ההשקפה לבין
 בקנה עולים שאינם כתובים האם הגולים? כלפי והן הנשארים כלפי הן ירמיהו עמדות

 משקפים גיסא מאידך ולנשארים גיסא מחד לגולים הנביא של ליחס הנוגע בכל אחד
 שונות עריכות שתי של תוצאה הן אולי או העורכים, לעומת הנביא של מנוגדות גישות

 קטעים אילו בגולים? או בנשארים תקומה ראה ירמיהו האם בדעותיהן? ומנוגדות
 ואין ומגמתיים מאוחרים הם קטעים ואילו ירמיהו מימי ריאלי היסטורי מצב משקפים

 הכתובים החלקים של הזיקה מה הנביא? בימי האירועים ועל המצב על מהם ללמוד
 )או מקום מה הדויטרונומיסטית״? ״ההיסטוריה בשם במחקר הידוע לחיבור פרוזה

 בספר האם ומתי? במצרים, אולי או בבבל ביהודה, - התוספות של החיבור מקומות(
ד שונה?)ראו בזמן נערך אוסף וכל נבואות, של אוספים יש ירמיה 15(.60 נא ;1 מה י

 M. Kessler, Battle ראו להן כנספח ולא ירמיהו נבואות של אינטגרלי כחלק נ־נא פרקים על 14
o f the Gods: The God of Israel versus Marduk of Babylon: A Literary/Theological 

2003 Interpretation of Jeremiah 50-51. Assen, 199 ,עמ בעיקר.
 המחשבה ועולם הגולים במצב רק אלא ועריכתו ירמיה ספר בהתהוות עוסקת אינה זו מונוגרפיה 15

כתובים ירמיה בספר שיש דפליג מאן לית ירמיה. בספר משתקפים שהם כפי הנביא ושל שלהם
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 פרק )כמו ירמיה ספר של והרעיונית הלשונית־הסגנונית הזיקה על עמדו החוקרים
a של הזכרה אין הדויטרונומיסטית״)ששם ול״היסטוריה )דויטרונוש דברים לספר 

 שהועלו, ירמיהו, שנבואות חוקרים, לדעת הסברה, את מאששת זו עובדה ירמיהו(.
 ועריכה עדכון פירוש, עברו מה(, )יד נריה בן ברוך בידי הכתב על מהן, חלק לפחות

 ירמיהו״ של ל״ביוגרפיה הנחשבים הקטעים גם )משנה־תורתית(. דויטרונומיסטית
16 דויטרונומיסטית. עריכה עברו גדליהו על והסיפור

 חוץ־מקראיות)ראו ידיעות מתוך מוכחת ההיסטורית שאמיתותם אירועים על המספרים רבים
 20 בין נעים לירמיה מקורי מה בשאלה החוקרים בדעות ההבדלים (.14 מ ;1 לז ;7 לד למשל

ירמיהו. משל שאינן נבואות אחוז 20 לבין תוספות, והשאר ירמיהו של אותנטיות נבואות אחוז
 ׳עמ ירושליבז, ליפשיץ, ;4-2 הע׳ בעיקר עולם״, ״ברית רום־שילוני, ראו הדעות מכלול על

 ;189-188 ׳עמ ישראל, פורי, בתוך: הנ״ל ״ירמיה״; רומר, ;24-1 ׳עמ פולמוס, לווכטר, ;388-343
 לדעת מסכים (62 ׳עמ הופמן)שם, .870-869 ,759-755,666-663 ועמ׳ המבוא ירמיהו, הופמן,

 כשהכל שלו... אינה הפרוזה מרבית ואילו ירמיהו משל היא בספר השירה ״מרבית כי רבים
 ממחצית יותר לדעתו, (.31 ׳עמ בעינינו״)וכן נראית שהיא ככל סבירה השערה מגדר יוצא אינו

>עמ׳ בשבעים מיוצגים שאינם הכתובים מן חלק זה ובכלל (66 >עמ׳ ירמיהו משל אינה הספר
 מבחין הופמן (.81 >עמ׳ ומגמות״ רבדים רבת איטית ״צמיחה של תוצאה הוא הספר (.77,61

 תרגום של הקדום הנוסח על הסתמכות תוך ירמיה ספר של בחיבור/עריכה שלבים בחמישה
 מאסכולה הם ירמיה בספר המשנה־תורתיים החלקים ,67 ׳עמ ירמיה, הופמן, לדעת השבעים.

 ברוב רואה כאוס, קרול, .124-123 ׳עמ ״גדליהו״, הנ״ל, החורבן. לאחר שפעלה משנה־תורתית
 השתקפות בהן שאין שונים ומזמנים שונים מקולמוסים שונים, מחוגים תוספות ירמיה ספר

 ואין יהודה, ממלכת של האחרונות בשנותיה שחי ״ההיסטורי״ לנביא זיקה להן אין היסטורית,
 גם ראו הדויטרונומיסטית. העריכה יציר הוא הסופר נריה בן ברוך גם דעתו. את משקפות הן

 גישתו גם זו .R.P. Carroll, Jeremiah [OTL], London 1986 ירמיה לספר קרול של הפירוש
 לדבר אין ,159-157 ׳עמ ירמיה, שארפ, לדעת .G. Fischer, Jeremiah, Darmstadt 2007 של
 בקטעי )בעיקר עריכות בשתי מבחינה היא הספר. כל של אחידה דויטרונומיסטית עריכה על

(Judah-based perspective/tradtions) האחת מנוגדות. אידיאולוגיות המשקפות הפרוזה(
 ביהודה שנשארו מי של המחשבה קו את המשקפת לפסה״נ, 597 לאחר ביהודה הנשארים מידי

 חורבן הצופה יהויכין עם שגלו סופרים מידי (pro-gólá group) והאחרת יהויכין, גלות לאחר
 בספר הגישות ניגודי ומכאן שנה״. ״שבעים בבל מלך את שיעבדו לאחר לגולים וגאולה ליהודה

 חוגים שני של מעמדות ירמיהו דברי של פולמוסית פרשנות משקף הספר כה(. בפרק )כמו
 לדעת הנביא. של גישתו את ולא ואנטי־בבלית( פרו־בבלית )כמו מנוגדות אידיאולוגיות עם

 ביבליוגרפיה(. )ראו גלותיות תוספות הן כד( )כמו הגולים את האוהדים הקטעים רום־שילוני,
 דויטרונומיסטיות הרחבות לבין אותנטי בין שההבחנות טוען ,284 ׳עמ ירמיה, לונדבום,
 מתודולוגיים פגמים מציין וכן ,“Deuteronomic” מהו ברורות הגדרות בהעדר לוקות מאוחרות

 על גם ושם ,81-79,13-12 ׳עמ תיאולוגיה, זייטץ, ירמיה. בספר בטקסטים בטיפול ואחרים
 זרובבל מנהיגות את לבסס כדי ציון שיבת בתקופת עריכה עברו ירמיהו שנבואות ההשערה

 הנבואות ,38-36 עמ׳ ״ירמיהו״, אחיטוב, לדעת (.24 >כב יהויכין על ירמיהו של הנבואות כנגד
מה(. יר׳ ראו )אולם נריה בן ברוך בידי במצרים נערכו

 27 כט דב׳ והשוו כה יא; ד, פרקים למשל וראו .237-233 ,167-137 עמ׳ גאולה, בבואות וסטרמן, 16
ד ד 29 ד דב׳ וכן 37 לב ;5 כא לי ד עם 10-5 כ דב׳ ;41 לב לי  סבור ״תכלית״, גליל, .7-5 כט י
 חיובי; מסר הוא שתכליתה הדויטרונומיסטית״ ״ההיסטוריה בתוך ירמיהו ספר את לכלול שיש

ב, המקראית האסופה הרן, מלכים״, וספר ספרו כתב ״ירמיהו ע״א: טו, בתרא לבבא והשוו
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 שכנעו לא אזהרותיו שכן בתפקידו ירמיהו נכשל התוצאה״ ״מבחן של ראות מנקודת
 מבצבצים ירמיהו של וייאושו אכזבתו העם. את פקד הזהיר שממנו והאסון העם את

 יותר ואף האבות דור כמו חוטא שדורו על מתלונן הוא שבהם כתובים ובעוד יח בפרק
 כן על־פי אף לנביא. בעם חוגים של ההתנכלות ונזכרת (12 טז ;13 ט ;26 ז דר׳ מאבותיו

 היה ירמיהו ועוד(. לג לב, לא, ל, ;15-10 כט ;6 כד גאולה)למשל בנבואות ירמיהו הרבה
 חזונותיו בהתגשמות לראות זכה לא אבל החורבן, עונש בדבר נבואותיו להתגשמות עד

ציון. ושיבת בבל של חורבנה בדבר הרבים

 מבשר: צפניה פה. בעל ואם בכתב אם לגולים שפנה נביא גדליהו. בן כושי בן צפניה
 הארץ עמי בכל ולתהלה לשם אתכם אתן כי אתכם קבצי ובעת אתכם אביא ההיא ״בעת
 למי גם מכוונת זו נבואה (.7 ב גם ראו ;20 ג >צפ׳ ה׳״ אמר לעיניכם שבותיכם את בשובי
מנשה״. ״חטאות בעקבות לגלות שייצאו מי אל וגם גלו שכבר

 ירמיהו כמו (16 כד דה״א השוו צדוק, מבני וכוהן)אולי נביא הוא בוזי בן יחזקאל יחזקאל.
 יחד הוגלה הנביא לבבל. שהוגלה לפני בירושלים המקדש בבית ששירת ונראה דורו, בן

יש לכך רמז לפסה״נ. 597 בשנת (14 כד )מל״ב גולה״ אלפים ו״עשרת יהויכין עם

 חיבורה הוכן ושם בבבל פעלה הדבטרונומיסטית ״שהאסכולה סבור ,252-243,236-237 ׳עמ
 עומדים ומעשיו שירמיהו סיפוריים קטעים וכי ירמיהו״, של נבואותיו ונערכו הגדול ההיסטורי

 שהכין הקולמוס בין מבחין הרן ירמיהו. את היטיב שהכיר נריה בן ברוך בידי נכתבו במרכזם
 את שהרחיב )הדויוטרונומיסטי( הקולמוס לבין דברים-מלכים הדויוטרונומיסטי החיבור את

 בנבואות רב עניין מצאה הדויטרונומיסטית העריכה (,243 >עמ׳ לדעתו ירמיהו. של נבואותיו
 של מובהק ״נביא )א( סיבות: משתי ובשכתובים בהרחבות ירמיהו דברי את וגדשה ירמיהו

 ״האוריינטציה )ב( וההגליה: החורבן סיבת את להסביר הדויטרונומיסט מגמת והרי חורבן״,
 ירמיהו, של הנבואות הראשון - שלבים בשני המבחין הטפה, ניקולסון, גם כך שלו״. הבבלית

 הגולים ולמען הגלות בתקופת בגלות, הדויטרונומיסט מידי הנבואות של והרחבה עיבוד והשני
 זייטץ ״משבר״. הנ״ל, :224-211 ׳עמ בעיקר תיאולוגיה, זייטץ, החדש. למצב להתאימם וכדי
 ברוח ירמיה ספר את שערכו הם בבל בגלות שפעלו דויטרונומיסטיים חוגים לפיה עמדה נוקט

 עמ׳ גלות, אלברטץ, בבל. לגולי וגאולה ביהודה לנשארים השמדה שניבא יחזקאל של הגישה
 520-550 בשנים שנעשו ירמיה ספר של דויטרונומיסטיות עריכות בשלוש מבחין ,260-230
שושלת, פומילקה, היום. המצוי המסורה נוסח הוא והאחרון (JerDi, JerD2, JerD3)לפסה״נ

 פרסון, פרס. בתקופת והשנייה בגולה הראשונה ירמיה, ספר של עריכות לשתי טוען ,42 עמ׳
 שירמיהו מאחר בתר־גלותית; היא ירמיהו של הדויוטרונומיסטית שהעריכה סבור נב״, ״ירמיה

 השתמש הדויטרונום, של והרעיונות הסגנון את הכיר שירמיהו אפשרות יש יאשיהו בימי חי
 רום־שילוני ספרות: ושם ,13 הע׳ ,349 ׳עמ לעיל, ברלין, ראו להם. שותף אפילו והיה בהם

 הנבואה דבר את מפקיעים דברים לספר רמיזה כל ״לא 85 ׳עמ (131 הע׳ ,260 עמ׳ )לעיל,
 הסוגיות על .92 הע׳ להלן וראו התורה״. בספרות ״בקיא היה ירמיהו שכן הנביא״ של מידיו

W. Brueggemann, The Theology o,ראו ירמיה ספר בחקר השונות f the Book o f Jeremiah 
2007 Cambridge/New York.
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 הכרונולוגי הציון וכן אישי מידע הכיר הוא שאותם ,3 יב בפרק גולה״ ״כלי בהזכרת
 לגלות החמישית ״השנה הוא בספר ביותר המוקדם התאריך 17(.1 מ ;21 ״לגלותנו״)לג

 על כשדים ״בארץ ה׳ יד עליו הייתה אז לפסה״ג. 593/2 שנת היא (2 יהויכיך)א המלך
 אליו מדבר ה׳ קול את שמע הוא שכן לנביא, להקדשתו הנראה ככל והכוונה כבר״, נהר

 ;7,5,4 ,1 >ג ישראל״ בית ״אל (,3 ישראל״)ב בני ״אל השליחות על לו ומודיע (28 )א
 ומיהודה מישראל לגולים כללי כינוי הוא (11 לז ;10 לג ישראל״)כמו ״בית ועוד(. 3 ד

 ואין (,19 לז יהודה״, ו״עץ יוסף״ ״עץ ;40 )כ ונשארים גולים כלה״, ישראל בית ו״לכל
 הוא 18הנשארים(. או הגולים; כלל יהויכין; )גולי הקבוצות לאחת בשיטתיות לצמצמו
 לג ;4-1 כ ;11-1 יד ;25-24 יא ;11 >ג הגולה בני את רק לא ומזהיר המוכיח ל״צופה״ הוקדש
 היושבים (29-23 לג ;14-1 כד כב; טז; ו; ה; ויהודה)ד; ירושלים אנשי את גם אלא (33-30

 ,1 )יא לירושלים בבל בין אותו נושאת ״הרוח״ 19(.2 יה ;21 יב ישראל״)יח׳ אדמת ״על
 אדם ״בן כנאמר: צדקיהו, בימי ויהודה ירושלים אנשי אל מכוונות מנבואותיו רבות (.24

 (,29-23 לג כב; ;2 יה טז; ;22 יב ;21-14 יא וכן 2 תועבותיה״)טז את ירושלים את הודע
 אל לדעת אפשר מקרה בכל לא (.29-23 לג החורבן)כמו לאחר ביהודה הנשארים ואל
 ״בתוך שיושב כנביא הגולים. אל או ביהודה יהודה אנשי אל מסוימת, נבואה מכוונת מי

 בית תקומת לארצו, העם שיבת השאר, בין שתוכנה, הגאולה את יחזקאל חוזה הגולה״
הפולחן. עבודת וחידוש המקדש בניין ירושלים, שיקום דוד,

 לגלות ושבע עשרים שנת ראשית הוא בנבואותיו הנזכר ביותר המאוחר התאריך
 הוא דור, כשנות אפוא נמשכה הנבואית פעילותו (.17 לפסה״נ)כט 571 שנת היא יהויכין,

יחזקאל 20הכשדים. בידי וההגליות החורבן טראומת את שחווה יחזקאל( זה הדור)ובכלל

 ״ואתה אופנהיימר, ב׳ ראו יב בפרק הנבואה על (.19 מו דר׳ מצרים על בנבואה גם גולה״ ״כלי 17
 ובמזרח במקרא מחקרים )עורכים( ואחרים אבישור י׳ בתוך: גולה״, כלי לך עשה ק־אדם
 שפירושו גולה״ ״כמוצאי הצירוף בא פסוק באותו .54-45 עמ׳ תשל״ח, ירושלים חקרמרן,
.13-11 ׳עמ ״יחזקאל״, הרן, ראו לגולה. המוצאים או לגולה היוצאים

 שהכוונה ״גלות״)הסבור ג׳ויס, ראו יחזקאל בספר ישראל׳׳ ״שארית ועל ישראל״ ״בית על 18
.25 הע׳ ,456 עמ׳ ולהלן, בלבד( לגולים

 בתוך: פעולתו״ וראשית יחזקאל ״הקדשת אופנהיימר, ב׳ ו(. ישעיהו)פרק אצל דומה הקדשה 19
ד )עורכים(, ואחרים אופנהיימר א׳ חד ח  אפשר .55 עמ׳ תשנ״ה, ירושלים אפרון[, י׳ ]ספר ל

 אל ״ואבוא 15 פס׳ וכן הגולה״ אל בוא ״לך 11 ג יח׳ לאור וזאת ביהודה עוד לנבא שהחל
עמ׳ חיסטרריה, בלנקינסופ, ראו בגולה. לנביא שנית הוקדש שהוא הסברה מכאן הגולה״.

 ג מיח׳ בירושלים. לנבא החל שיחזקאל האפשרות את דוחה 93 עמ׳ נביאים, קוך, .197 ־194
 גולי של נביא היה יחזקאל כאילו ללמוד אין (25-24 יא עמך״)וכן בני אל הגולה אל ״בא :11

 גם ניבא יחזקאל ירמיהו(. ביהודה)ובתוכם הנשארים מול אל דעתם את ומשקף בלבד יהויכין
 נבואות האם החורבן? בעקבות הגולים לשאר יהויכין גולי בין הבדיל הוא האם החורבן, לאחר

 ראו יהויכין״ ״גולי של כנביא יחזקאל על בלבד? יהויכין לגולי מכוונות לז< יח׳ הגאולה)כמו
.11-8 עמ׳ ״יחזקאל״, רום־שילוני,

 כשר, ״יחזקאל״; רוי, ון ;17-12,8 עמ׳ א, יחזקאל גרינברג, ראו לפסה״נ 571 התאריך על 20
״שלושים הציון .12 עמ׳ חיארלוגיח, זייטץ, ראו ביחזקאל התאריכים לרשימת .4-3 עמ׳ יחזקאל,
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 ביח׳ האמור ולאור ״לגלותנו״, השנים מניין בגולה, שישב מכיוון הגולה״ ״נביא מוגדר
 הגולה אל ״ואבוא 15 בפס׳ וגו׳; אליהם״ ודברת עמך בני אל הגולה אל בא ״ולך :11 ג

 ה׳ דברי כל את הגולה אל ״ואדבר נאמר: 25 יא וביה׳ כבר״; נהר אל הישבים תל־אביב
21הראני״. אשר

 (25 הגולה)יא אל ודיבר (3 יא ;22,20,15 י ;1 ח ;23,15 הגולה״)ג ״בתוך ישב הנביא
 מחשבותיהם את הגולים, של הראשון הדור של היומיום חיי את היטיב הכיר הוא ולכן
 בסוגיות להבחין אפשר בחזונותיו והגלות. החורבן למשבר מודע והיה מאווייהם ואת

 מה (,32 כ ;5 יא יח׳ )כמו העם מדברי לצטט מרבה יחזקאל 22ולגולים. לו חשובות שהיו
 של למציאות ותגובותיהם הגולים לדברי קשוב העם, בחיי מעורה היה הנביא כי שמלמד

 ההיסטוריות והסקירות הנבואות 23עמם. ומתפלמס עליהם מגיב (,32 כ יה׳ )כמו גלות
 24שכנוע. לשם הגולים לעיני נעשו הסמליות ופעולותיו בבבל הגולים קהל לפני נאמרו

 ועוד(. 26 ,9 ג )ב; עליהם ומאיים אותם מוכיח גם אבל הגולים את מנחם יחזקאל
 מהתנהגות לירמיהו( )בדומה אכזבה נחל שיחזקאל ברור לג( פרק מנבואותיו)למשל

להמיתו. ליחזקאל שהתנכלו ידיעות אין ירמיהו לעומת ואולם העם.
 גם הכוונה מרי״ ״בית ב(. המה״)יח׳ מרי בית ״כי העם את להוכיח נשלח יחזקאל

 יהויכין. גלות לאחר ביהודה לנשארים וגם (33-30 לג ;11 ג ;5-4 בגולה)ב עמו ליושבים
 וחזקי פנים קשי ״והבנים וכן (9-7 המה״)ג לב וקשי מצח ״חזקי מרי״, ״בית הכינויים

ישראל עם תולדות את יחזקאל של ראייתו עם אחד בקנה עולים (4-3 )ב כאבותם לב״

 מתחיל שממנה הראשונה השנה היא מה ברור לא שכן קשה הוא 1 א בפרק לספר במבוא שנה״
 לנבא החל יחזקאל אם השאלה ועל 2-1 א ביח׳ המובאים בתאריכים הקושי על זה. חישוב

 -148 ׳עמ יחזקאל כשר, :15 עמ׳ יחזקאל, קוטסקו, :46,42 ׳עמ יחזקאל, מיין, ראו בירושלים
 קשורים אלא מקריים אינם יחזקאל בספר הנקובים התאריכים ״נביאים״, וילסון, לדעת .149

 מתוך לקוח 1 כד בפרק שהתאריך נראה בבבל. לגולים משמעות בעלי היסטוריים לאירועים
ד ;1 כה מלב .4 נב י

 ד״א, לנשארים. גולים בין ניגוד לציין בא ואינו גרדא עובדתי כרונולוגי ציון הוא ״לגלותנו״ 21
 לדבר שהחל נאמר 22 לג ובפרק (26 )ג אילם להיות הצו קיים ה׳, דבר את לדבר הצו לעומת

 תוספת הוא האילמות שנושא הדעה כולל זו, בעיה על ?586 עד דיבר לא האם (.27 כד גם )ראו
.45 ׳עמ ״יחזקאל״, שווארץ, :640,190 ׳עמ יחזקאל כשר, ״יחזקאל״; דייויס, ראו מאוחרת,

 ראשיתה לחקר אמין מקור הוא יחזקאל שספר המציין ,262,258-257,50 ׳עמ יחזקאל, מיין, ראו 22
הגלות. מניסיון מושפעים הנביא של המרכזיים והרעיונות בבל, גולת של

 מסוימים בכתובים אם לדעת אין ספרות. ושם 7-6 ׳עמ יחזקאל, כשר, ״מובאות״; גרינברג, 23
רטורי. כאמצעי בפסבדו־ציטוט מדובר

 ראו הנביא של הסמליות הפעולות של סכיזופרני( פתולוגי, אומרים הפסיכולוגי)ויש הצד על 24
 על המודרני במחקר יחזקאל של דמותו על .104-83 ׳עמ תיאולוגיה, סמית, יחזקאל: הלפרין,

 כשר, אצל ספרות ראו זו פרשנות על וההשגות ופסיכואנליטית פסיכולוגית פרשנות סמך
 סבור סמית .104-83 ׳עמ תיאולוגיה, סמית, :94-92 ׳עמ בביאיס, קוך, ;10-9 ׳עמ יחזקאל,

 האכזרית המלחמה טראומת רקע על יחזקאל של התמוהה התנהגותו את להסביר שצריך
וההגליה.
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 ;3 >ב הזה״ היום עצם ״עד במצרים השעבוד מימי לדור, מדור ומוסרי דתי חטא של כרצף
 ותשועת ודור דור בכל ויהודה ישראל בני את הפוקדים העונשים ומכאן (,19,3 כג ;9-5 כ

 חטא של מתמשכת כהיסטוריה ישראל עם כל של ההיסטוריה ראיית קודשו. שם למען ה׳
 ההמונית ההגליה את ולהצדיק והגליה(, העונש)חורבן חומרת את להצדיק באה קיבוצי
 שכר של העיקרון על המושתתת הגמול תורת את נוגד קיבוצי עונש קיבוצי. עונש שהיא
 ההיסטוריות הסקירות יח(. יד; יח׳ ;29-28 לא להתנהגותו)יד׳ בהתאם לפרט ועונש

החורבן. לפני וביהודה בישראל שהתהלכו המסורות את הכיר שיחזקאל מלמדות
 ניכר יהויכין גלות לאחר יהודה בארץ הנשארים אל יחזקאל של השלילי יחסו

 כד; כג; ;22-1 כב ;32-1 כא ;20-1 יח טז; טו; ;20-17 יב ;15-1 יא ז; ו; בנבואותיו)כמו
 (7-6 כד ;3-2 דם״)כב ״שופכת הדמים״, ״עיר ירושלים יושבי על הנבואות (.29-24 לג

 גילוליש הדתי)עבודת במישור בסורה ממשיכה זו אוכלוסייה וכליה. פורענות חוזות
 לגולים נענשה. טרם והיא (,51 )טז ומסדום משומרון גרועה דמים(, והחברתי)שפיכות

 בתוכם: שוכן ישראל אלוהי כ(. פרק )כמו התוכחה דברי למרות גאולה, יחזקאל חוזה
(.16 שש׳)יא באו אשר בארצות מעט למקדש להם ״ואהי

 הקשורים מראות וטהרה, טומאה הפולחן, ועבודת המקדש ענייני כוהן, בהיותו
 ׳קדש/ השורשים מן הנגזרים והמונחים בנבואותיו, נכבד מקום תופסים במקדש)ח-יא(,

 שכן מקרה, זה ואין אחר. נבואה ספר מכל יותר יחזקאל, בספר בשפע מצויים ועוד ׳חלל׳
 ד מד ;26 כב יח׳ ;10 י )ויק׳ לטהור הטמא בין לחול, קודש בין להבדיל הכוהן מתפקיד

 נתפסים המקדש, כותלי בין הנעשים אלו ובייחוד הקודש, עבודת בתחום החטאים 25(.23
ועוד(. 26 כב והגלות)ח; החורבן לעונש מרכזית כסיבה בעיניו

 החוג ומן )ס״ם כוהנים מתורת ורעיונית( )לשונית מושפע הכוהן, יחזקאל
המקור של הלשונית והקרבה הכוהני למקור יחזקאל ספר של הזיקה 26הדויטרונומיסטי.

 ממסופוטמיה בנבואות בולט למקדש נבואה בין הקשר .212-210 ׳עמ קדושה׳/ ״טומאה/ וונג, 25
 K. van der Toorn, JNSL 24 ראו במקדש. הנבואי המסר את מקבלים היו הנביאים ששם

55-70 .1998,) pp.)
 ׳עמ עם, יוסטן, :269 ׳בעמ והטבלה 261 ׳עמ גלות, אלברטץ, :52 ׳עמ א, יחוקאל צימרלי, 26

 את )ובעיקר הכוהנית הספרות את הכיר יחזקאל האם היא במחלוקת הנתונה השאלה .13-12
 הרן, יחזקאל. לבין הכוהנית הספרות בין לניגודים הסיבה ומה אותה, מקדים או הקדושה( ספר

 ובלתי נפרדים גילויים שני וביחזקאל P במקור רואה ,383-274 ׳עמ ג, הנזקראית האסופה
 )דויטרונומיסטיות( משנה־תורתיות השפעות על אחת. כוהנית אסכולה של בזה זה תלויים

 R. Levitt-Kohn, ;13-11 ׳עמ יחז־קאל קוטסקו, ראו יחזקאל בספר כוהניות ממסורות והשפעות
96-104 .A New Heart and a New Soul: Ezekiel, the Exile and the Torah, 2002, pp. 

׳עמ יחוקאל, כשה להפך; ולא ליחזקאל קדמו הם דהיינו ,D ואת P את הכיר יחזקאל לדעתה
 עושה ואף מזה המשנה־תורתית המסורת ואת מזה הכוהניות המסורות את מכיר ״יחזקאל :11

 שעושים השימוש על 114-113 ׳עמ /,״דויטרונום רום־שילוני, (.67-54 ׳עמ שימוש״)וכן בהן
 וכי יחזקאל על ירמיהו של השפעה שקיימת האפשרות על דברים. בספר וירמיהו יחזקאל
והשוו וגאולה נחמה )נבואות ל-לא יר׳ את ובעיקר ירמיה של הנבואות מן חלק הכיר יחזקאל
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 לשניהם המשותפת בתפיסה גם מתבטא הדבר 27מזמן. הוכרו יחזקאל ללשון הכוהני
 על כעונש והגלות הפולחן ריכוז בעניין השקפתו 28והלוויה. הכהונה למעמד בקשר
הדויטרונומיסט. של לזו זהה אלילים עבודת

 אחד)הנביא במחבר מדובר האם במחלוקת. שנוי יחזקאל ספר של התגבשותו תהליך
 אחרים ובידי מחה הנביא בעמדות שהחזיקו עורכים בידי עריכה של בתהליך או עצמו(

 אילו ולנשארים? והן לגולים הן גישתו את מכוון בכוונת ושינו מאידך, להן שהתנגדו
 ולא הכתב על הועלו נבואות ואילו הכתב על הועלו כך ואחר בעל־פה נאמרו נבואות
הגויים)כה־לם. על הנבואות של מקומן ועדה? קהל לפני בעל־פה כלל נאמרו

 החוקרים, שמוצאים שונים בנושאים בסתירות מקורו הספר של באחידותו הספק
 והגמול האישית האחריות עקרון מצוי יח בפרק למשל, הגמול. תורת של בנושא ובעיקר
 ששם כ, בפרק הפטליסטית הגישה לעומת בתשובה, חזרה של אפשרות עם האישי
 העם כאויב ה׳ תיאור בתשובה; חזרה של אפשרות והעדר קולקטיבית אחריות על מדובר

 עדרו, כרועה ה׳ את המתארת המטפורה ובה לד בפרק הנבואה לעומת טו־כד בפרקים
 הפצה על מדובר 23 כ בפרק 29הקדום. והמזרח המקרא בספרות וביטחון הגנה של סמל
 נאמר פרק באותו מכן לאחר ואילו הארץ, את שכבשו לפני עוד בגויים ישראל בני של

ץ״הא אל ״ואביאם  הנשארים את תפקוד טוטאלית השמדה לפיהן נבואות יש (.28)י
כם. ביה׳ בגויים)כמו שיופצו ירושלים תושבי על המדברות נבואות ויש ביהודה

 שונות דעות הובעו אחד בקנה עולים שאינם והרעיונות המגוונות התפיסות לנוכח
 לפסבדואפיגרף ועד לפסה״נ ו במאה בגולה נביא בידי ואחיד אחד מחיבור ומנוגדות,
 השני הבית בימי בירושלים היושב אנונימי מקומראן( מ״פסבדו־יחזקאל״ )להבדיל

הביוגרפיים והפרטים הכרונולוגיים שהציונים נעיר 30המאוחרים. או המוקדמים

 ספרות; ושם ״קיבוץ״ לוסט, ראו (3-1 ג יח׳ עם 16 טו יר׳ ;16-1 לד יח׳ עם 3-1 כג יר׳ למשל
 בירמיה טקסטים על יחזקאל של השפעה גם שקיימת הטוען ,214 ׳עמ ״יחזקאל״, פאטון,

הדויטרונומיסטית. ובספרות
 לבין הגלות מלפני הקלאסית העברית בין ביניים שלב יחזקאל ספר מייצג לשונו מבחינת 27

והרת, ספרק, יהוקאל; הורביץ, ראו יחזקאל ספר של הלשון על השני. הבית תקופת של הלשון
.166-165 ׳עמ בבל״, ״גלות ויינפלד, ;29 ׳עמ ״מצב״, סמית, ;305-286 ׳עמ

״סוגיות״. הרן, 28
 גם מצוי הרועים משל .K. Schópflin, VT 56 (2005), p. 13 ״יחזקאל״; שווארץ, ראו 29

(.8-1 בג ירמיהו)יר׳ בנבואות
 אינו ומה ליחזקאל שייך מה ההיסטורי, ורקעו יחזקאל ספר חיבור בעית על כללית סקירה 30

 ספר״, ״נביא הוא יחזקאל האם בבל, בגולת ומה בכלל( )אם ביהודה נאמר מה יחזקאל, משל
 של לדעתו התייחסות וכן נבואותיו את בכתב העלה רק אלא בשער)נאומים(, הטיף לא דהיינו

C.C. Torrey ,ושם 283-260 ׳עמ גלות, אלברטץ, ;96-83 עמ׳ גלית, ויטלי, ראו יהוקאל( )טורי 
 מידלמאס, ספרות; ושם 50-41 ׳עמ יהוקאל, מיין, לזו; זו והמנוגדות השונות הדעות סקירת

 את יחזקאל סיים לדעתו .383-274 עמ׳ ג, המקראית האסופה הרן, מ׳ ;83-79 עמ׳ תקופה,
נבואותיו נאספו מתי לקבוע קשה מסגירים רמזים בהעדר אולם 571 בשנת הנבואית פעילותו



357לגולים ונבואות בגולה נביאים

 או הפרסית התקופה מן פיקטיבית יצירה הוא יחזקאל שספר לטענה מסייעים אינם
 לאנשי המכוונות אלו גם בגולה, נאמרו נבואותיו כל האם הבעיה קיימת כן ההלניסטית.

 בין להבחין קשה .24 לג כג; יט; יז; טז; ;13-1 יא פרק כמו יהודה, ולמלך ירושלים
 מידי ודויטרונומיסטית( )כוהנית עריכה תוספות לבין יחזקאל של מקוריות נבואות
 )בעיקר וגאולה א־כח )בעיקר פורענות הנבואות, שרוב לומר נראה מאוחרים. עורכים

 פרשנים סבורים 11 מג ;2 כד ;11 ט ;10-9 ב כמו פסוקים סמך על יחזקאל. של הן כה־מח(,
מקורב שהיה חוג בידי תוספות עם נערך הספר 31עצמו. הנביא בידי נכתבו שהנבואות

 ,321 ׳עמ שם, הרן, הפרסית. בתקופה ספרן של מעשה וקאנוני, מגובש אחד לספר )״גליונות״(
 לפי מחליט חוקר וכל היא, ממשית בלתי מעיקרה יחזקאל, בספר ההוספות שטענת מציין

 התייחסות )כולל 139-133 בעמ׳ וספרות 28-20 ׳עמ טזוקאל, כשר, דוגמאות. ושם לו, הנראה
 במאה הצפונית ישראל בממלכת חוברו מסויימים קטעים לפיהן ספקולטיביות להשערות

 פאטון, ;P. Joyce, Ezekiel: A Commentary, New York 2007 כך על ראו לפסה״נ(. ח׳
 וסגנון ביטויים הספר, שמבנה סבור ליחזקאל בפירושו גרינברג .208 ,202 ׳עמ ״יחזקאל״,

 בידי שונים מזמנים טקסטים של קונגלומרט בו לראות אין וכי הספר של אחידותו על מרמזים
 יחז־קאל, כשר, גם וכך לפסה״נ. 571-593 לשנים הנבואות זמן את קובע הוא שונים. מחברים

 וכי בודדות, מילים להוציא אחד״, נביא של ידיו מתחת שיצא אחדותי ״חיבור בספר הרואה
 -10 >עמ׳ קיצוניים״ אף פנימיים, ניגודים בעלת מורכבת, דמות ״משקפים והסתירות המתחים

 ״אין :17 ׳ובעמ (:4 >עמ׳ והגלוי״ המפורש על רב והסתום המשוער כי יודגש זאת ו״עם (,27,11
 להבחין אפשר כי אם וסידורן״, הכתב על העלאתן ואת הנבואות את ליחזקאל לייחס מניעה כל

 של תלמידיו/ממשיכיו גם השתתפו הכתב על הנבואות בהעלאת וכי הספר, בהתהוות שלבים
“a basically integrated and יחזקאל בספר רואה 24-1 ׳עמ יחוקאל, קוטסקו, (:18 >עמ׳ הנביא

”coherent text. בהתאם תלמידיו בידי שוכתבו יחזקאל נבואות ״בקעה״, דיג׳קסטרא, לדעת 
 גם נוקט דומה מחשבה קו הנביא. של הבסיסיות מתפיסותיו לשנות ומבלי הגולים לציפיות
 “The school, whose later work on the book of Ezekiel is :25 ׳עמ א, יחוקאל, צימרלי,

not to be overlooked, has formed its additions and later interpretations along the 
basic line drawn by the prophet himself” 145 עמ׳ ״חטא״, פישביין (:334 עמ׳ שם, )וכן- 

 that most solutions must remain“ בקביעה הספר חיבור על הדעות מכלול את מסכם ,146
”tentative or arbitrary

 צימרלי, מיין, לגולים. גם אלא בלבד, לנשארים אינו המסר ירושלים על מנבא יחזקאל כאשר 31
 אנונימי נביא בידי חובר שהספר הטענה את דוחים נוספים וחוקרים כשר גרינברג, הורביץ,

 ״יחזקאל״, הרן, לפסה״ג ג או ד במאה בירושלים שישב טורי( של בלשונו )״פסבדו־יחזקאל״
 נועדה שלא ספרותית יצירה דהיינו (,a book prophet)ספר״ כ״נביא יחזקאל את מגדיר

 סגורות. דלתות מאחודי בביתו ביצע (4 -ה16 הסמליות)ג הפעולות את (.13 >עמ׳ אוזן למשמע
 שאינו עורך של בסימנים להבחין אפשר זאת עם )יחזקאל(. אחד נביא בידי נכתבו הנבואות
 לדעה החורבן. ובעת יהודה של האחרונות בשנותיה בגולה שישב בנביא מדובר אבל יחזקאל,

 שהוא הקהל מפני האזהרות הוויכוח, שנבואות לנו נראה .90-89 ׳עמ גביאיבז, קוך, ראו שונה
 מרמזות (12 כא כ; יד; ;25 יא ;2 ב העם)כמו לדברי להשיב מה האל מאת וההוראות מרי״ ״בית

 של ההסבר וגאולה)וראו פורענות נבואות באוזניהם והשמיע קהלו, עם ויכוחים היו שליחזקאל
יחז־קאל, כשר, שני(. בשלב וכתיבה ראשון, בשלב הקהל עם מוגבל מגע ,18-16 עמ׳ שם, הרן,
 שרוב סבור ,264 ׳עמ גלות, אלברטץ, כורש״; להכרזת קודם נערך יחזקאל ״ספר :19 עמ׳

על ביהודה. נקבע הספר של הסופי הנוסח אבל בבבל, 515-545 בשנים היה העריכה תהליך
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 אין זו בעריכה עצמו. ליחזקאל בדומה פולחן לענייני וקרוב יחזקאל לנביא בדעותיו
 המקדש בית בעניין מ־מח בפרקים החזונות 32הנביא. של ואמונותיו דעותיו סילוף משום
 בתיאור רבים פרטים 33ציון. שיבת לפני צדוק מבית כוהנים קבוצת בידי שנכתבו אפשר

34שבתורה. הכוהנים בתורת התיאורים מן שונים בו העבודה וסדרי חוקיו המקדש,
 מן רבים לאוזני הנביא דברי הגיעו לא הגולות הקהילות של הגדול הפיזור מחמת
 בידי נאספו נבואותיו הגולים. בקרב והופצו הכתב על הועלו נבואותיו ולפיכך הגולים,
 מעידה הנבואות של ההשתמרות עצם 35ציון. שבי בידי לירושלים והובאו עצמם הגולים

יחסי תולדות את הסוקרות נבואות 36בגולה. יחזקאל של השפעתו ועל חשיבותו על

 מוטיבים, ״נבוכדראצר״[, ]כמו שמות המסופוטמית)לשון, התרבות מן וההשפעות יחזקאל ספר
יחז־קאל, כשר, ;23-14 עמ׳ יחזקאל, קוטסקו, ראו במקרא, אחר ספר מכל יותר מנהגים( נושאים,

 מונחים, שמות, )מילים, האכדית הלשונית שההשפעה הטוען ״יחזקאל״, גלוסקא, ;72 ׳עמ
 “...most of the הארמית דרך ולא ישירה היא יחזקאל בספר ספרותיים( אמצעים ביטויים,

Akkadian contributions to the language of the book of Ezekiel were borrowed 
”directly from Akkadian (.735 ,722 ׳)עמ

 כשר, של יחזקאל; גרינברג, של ״מסר״; הנ״ל, (;30 הע׳ יחזקאל)לעיל, צימרלי, של הגישה זו 32
 הנבואות רוב שלפיה זו בגישה לצדד לנו נראה אכן ועוד. ״בקעה״ דיג׳קסטרא, של יחזקאל;

 חוג בידי או תלמידיו בידי והרחבות שינויים עם עריכה עבר והספר בגולה יחזקאל מפי נאמרו
 בספר שנבואות הסברה מהלכת (.161 ׳עמ יחזקאל, צימרלי, למשל הנביא)ראו ברעיונות שדגל

 הרחבות הן (24 לו ;44-31 כ ;21-14 יא )כמו שונות מארצות גלויות קיבוץ שעניינן יחזקאל
 בארצות היהודים מצב אל הנבואות את להתאים כדי ההלניסטית־רומית התקופה מן מאוחרות

 שונות בארצות פזורה ואילו בבל בגולת מרוכזים היו יהודה גולי יחזקאל בימי שכן שונות,
(diaspora) ״קיבוץ״ הנ״ל ;122 ׳עמ ״גלות״, לוסט ראו ד. במאה החל מאוחר מצב משקפת

 פ־ו־ץ בפועל השימוש לעומת בבל לגולת והכוונה ג־ל־ה בפועל השימוש בין מבחין הוא ושם
 בהכרח אינן (18 א מצפ׳ הרחבה ,19 ז יח׳ )כמו: מאוחרות הרחבות ואולם לתפוצה. והכוונה
 גם יחזקאל. של המקוריות דעותיו את או גלות לאחר גאולה של הבסיסי הרעיון את סותרות
 הפלגה בלשון האיום אם ולכן הדויטרונומיסטית, האסכולה מן הושפעו יחזקאל וגם ירמיהו

 במקביל אזי (,4-1 ל השמים״)דב׳ ״קצה עד הארצות״ ״בכל הגויים, ״בכל ובהפצה בהדחה הוא
 7 ח ;14 ז זכ׳ ;9 לא ;15 טז יר׳ ;7-5 מג יש׳ גם כך הגויים. ומכל הארצות מכל יהיה הקיבוץ גם

הע׳ ראשון, פרק לעיל, ראו ההפלגה לשון על מצרים(. )כולל מקום ומכל מקום לכל והכוונה
94, 134.

 רבדים. בשני להבחין אפשר מ-מח שבפרקים הסברה גם קיימת .436-427 ׳עמ רת, אלברטץ, 33
 להתאימו כדי בתר־גלותית עריכה עבר השני והרובד יחזקאל מידי אותנטי הוא הראשון הרובד

S.S. Tuell, The Law o ראו והפולחן. הדת בתחום הפרסית למדיניות f the Temple in Ezekiel 
1992 40-48. Atlanta. ,על והנבואה מ-מח שגם סבור ,340 עמ׳ ג, חנזקראית האסופה הרן 

יחזקאל. של הספרותי לאינוונטר שייכים גוג
 של לתקופתו קודמת שבחומש הכוהנים תורת כי קביעתו סבירה .774 עמ׳ יחזקאל, כשר, 34

 האל ועל־פיה לעד שתתקים אוטופית״ כהנים לתורת ״ביטוי היא ביחזקאל התיאור וכי יחזקאל
לעולם. במקדשו ישכון

 ,27 הע׳ ושם ,154-153 עמ׳ היסטגריה, סמית, ראו הפצתן ודרכי יחזקאל של הנבואות לכתיבת 35
.121-120 עמ׳ א, יחזקאל גרינברג, .28

״קהילה״. גרינברג, 36
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 לשמרן טעם היה החורבן, לפני ושנאמרו חטא על עונש והמנבאות אלוהיו עם ישראל
 מקרית. אינה שהגלות ובשכנוע כהוכחה הגולים בקרב דווקא הצורך( לפי עיבודן )תוך
בבל. של מכוחה ולא האל מרצון תוצאה היא

ם יד, בתרא )בבא הבבלי בתלמוד  וסיפיא חורבנא רישיה ״ויחזקאל נאמר: ע״
 )פרקים הספר של הראשון בחלק מצויות והחורבן הזעם נבואות שרוב לפי נחמתא״,

 של המיוחדת ראייתו )מתוך הגאולה חזונות ואילו הגויים(, על נבואות זה ובכלל א־לג,
 עם ,21 לג בפרק מצויה המפנה נקודת הספר)לד־מח(. של השני בחלקו מצויים יחזקאל(

 באותו נאמר ירמיהו על 37(.27־26 כד העיר״)והשוו ״הכתה לאמור: מיהודה הפליט בוא
 בניגוד גאולה. ניבא כיחזקאל ירמיהו גם אבל חורבנא״; כוליה ״וירמיהו בתלמוד: מקום

בבל. נפילת את חוזה אינו אבל גאולה על מדבר יחזקאל נא־נם, לירמיהו)יד

 של אסופה הם ישעיה בספר מ־נה שהפרקים סבורים רבים מקרא פרשני ישעיהו)השני(.
החטיבה 38בבל. בגולת וחי שנולד השני״( ״ישעיהו אנונימי)המכונה נביא מפי נבואות

 “Strictly speaking, the Book of כותב: לוסט,״קיבוץ״, הספר. לחלוקת אחרות הצעות ויש 37
”Ezekiel does not preach a return. נבואות יחזקאל בספר שאין טוען לוסט אחרות, במילים 

 עדיין )שהיא המובטחת לארץ ומביאם העם את מקבץ ה׳ אלא בבל מגולת למולדת שיבה על
“Israel was sent into Exile before it reached the וכי הגיאוגרפית( ארץ־ישראל אינה

”promised land. מפשוטו)כמו האמור את המוציאה סבירה בלתי פרשנות על נסמכת זו טענה 
 לארץ העם את משיב אינו האל דהיינו לארץ, העם את ״להשיב״ לבין ״להביא״ בין אבחנה

 האסופה הרן, גאולה. לשונות וכמה כמה שיש כך על חכמים עמדו וכבר לשם(. אותו מביא אלא
 את ומסביר יחזקאל לנביא יחזקאל בספר האמור כל את משייך ,383-274 ׳עמ ג, המקראית

 כתוצאה ליחזקאל ס״כ בין הסתירות ואת הפורענות נבואות בתוך הנחמה קטעי של השיבוץ
הגלות. לאחר הכתב על הועלו החורבן לפני שנאמרו החזיונות וכי רטרוספקטיבית מראייה

 קויפמן, לדעת .38-35 ׳עמ ישעיה, פאול, ראו השני״(. )״ישעיהו Deutero-Isaiah לכנותו מקובל 38
 ראה״. לא ארץ־ישראל ואת בגולה שנולד היחידי ״הנביא הוא השני ישעיהו ,17 ׳עמ ד, תא׳׳י,

 R.N. Whybray, Isaiah 40-66. London ראו בבל בגלות חי שישעיהו)השני( ההנמקות לפירוט
32-36 ,1975, pp: ,הנבואות. של המסופוטמי הרקע את המדגיש ״אימפריאליזם״ משיניסט 
 ישעיהו)השני( של תלמידיו בידי תוספות כמה עם עריכה עברו בגולה שנאמרו הנבואות לדעתו
 הכיר השני שישעיהו מציין ,188-169 ׳עמ אימפריה, ונדרהופט, כורש. של ההכרזה עם ליהודה שעלו

 מסופוטמיות השפעות על מז(. בבליות)יש׳ ומסורות (2-1 מו :29-18 בבליים)מ פולחן מנהגי מקרוב
 גלות ויטלי, קודמת: לספרות הפניה ושם 191 עמ׳ ״משמעות״, אופנהיימר, ראו ישעיהו של בסגנון

 פאול, ספרות: ושם מ-נה ביש׳ בנבואות כורש של עלייתו ערב הבבלי הרקע על ושם 129-119 עמ׳
 ישעיהו של זמנו ישעיה, ספר של חיבורו בדבר השונות הדעות על סקירה .48-46 ׳עמ ישעיה,
 האם דברים, ספר של ההשפעה הנבואות, של ומבנה סדר לו, המיוחסות והנבואות האנונימי( )השני,

 מידלמאס, ראו והעריכה החיבור מקום וכן יותר או אחד נביא משל הם מ-נה בפרקים הנבואות כל
 מ-נה שפרקים סבור בלטצר .30-15,7-1 עמ׳ ישעיה, בלטצר, ספרות; ושם 111-94 ׳עמ תקופה,
 הרבות ההזכרות בגלל לפסה״נ( 400-450)יותר מאוחר או ו המאה בסוף אפשר בירושלים נתחברו

 אנונימי נביא מצד מ-נה ביש׳ תגובות מוצא ,231-229 ׳עמ ״פולמוס״, סמית, ירושלים/ציון. של
 K. Koole, Isaiah [Part 3, vol. I הראשון. ישעיהו בפי שנאמרו א-לט ביש׳ לאמירות בבל בגולת

12-17 .Isaiah 40-48], Kämpen 1997, pp, הנביא ששם מה-מח שפרקים הדעות על גם ושם
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 פסוקים מצויים אלו בפרקים 39הלשוניות. בתכונותיה מתייחדת מ-נה הנבואות של
 מאזיקי השחרור מודגש (,12 מט ;13 מה ;6-5 מג בבל)למשל גלות בבל, הוא שריקעם

 וגאווה ביטחון מותרות, (,3 )מה בבל של עושרה על מדבר הוא לארץ. ושיבה הגלות
 )מו(, אלים תהלוכות )מד(, לפסילים מלאכה בתי על (,8 ,1 בבל״)מז בת ״בתולת של

 חוזה ישעיהו לירמיהו, ובדומה מיחזקאל ובשונה ,0והפולחן>מ המאגיה בתחום מנהגים
 של השני בדור פעל הוא (.3-1 מה ;28 )מד כורש את ומזכיר 0מ )יש׳ בבל נפילת את

 הכתוב ברוח פרס, של ועלייתה בבל של ירידתה באופק נראו כבר כאשר בבל, גולת
 בלב תקווה הציתה כורש עליית מגיד״. אני וחדשות באו הנה ״הראשנות :9 מב ביש׳

 ביכולתו בלבם אמונה לנטוע במטרה לגולים נחמה בדברי מרבה ישעיהו)השני( הגולים.
 יש להלן(. )ראו מצרים משעבוד העם את שגאל כפי עמו, את לגאול ישראל אלוהי של

 שנאמרו כנבואות ישעיה בספר 6 ס־סג לה, לד, כא, יג־יד, הפרקים את גם המוסיפים
 מכוונים ״יעקב״ ״ישראל״, השמות פרשנים, לדעת השני. ישעיהו מפי כנראה בגלות,

מנהיגים של בהתנגדות נתקלו בבל מעול שחרור על שהדיבורים אפשר 40הגולה. בני אל

 של רבות הזכרות עם בירושלים מט-נה פרקים בבבל, חוברו ו״יעקב״ ״ישראל״ את להזכיר מרבה
ישעיה, בלנקינסופ, עוד. נזכרת אינה בבל כאשר ציון שיבת לאחר זמנם נו־סו פרקים ירושלים/ציון,

 שפרקים טוען ״ישראל״, אקרויד, מט־נה; פרקים לבין מ־מח פרקים בין ההבחנה על 81-42 עט׳
 ׳עמ ישעיה, פאול, הפרסית; התקופה ראשית זמנם סו עד נו פרקים ואילו בבבל נאמרו נה עד מ

 שם עלום נביא ושל אמוץ)א־לט< בן ישעיהו של נבואותיהם את כולל ישעיה שספר סבור 67-64
 בראשית ובירושלים ציון)מ-מח< שיבת לפני בבבל שניבא 0>מ-ס השני״ ״ישעיהו במחקר המכונה

 בבבל מקורו החיבור אם בשאלה להכריע אי־אפשר ״מרש״, פריד, לדעת ציון)מט-סח. שיבת
 עברו מ-נה פרקים (,320 >עמ׳ לדעתו .323-283 עמ׳ גלות, אלברטץ, (;104-102 >עמ׳ ביהודה או

 ציון שיבת לאחר ביהודה והשנייה בבל בגלות הראשונה דויטרונומיסטיות, עריכות/מהדורות שתי
 ובעקבותיו ביהודה חי השלישי( השני)וכן שישעיהו סבור עזרא, טורי, הגולה. מן ששבו אלה בידי
 משם״)נב צאו סורו ״סורו הנביא של הקריאה על השאר בין מסתמך ברסטד שבי. ברסטד, הולך

 .M. Goulder, “Deutero-Isaiah of Jerusalem”, JSOT 28 (2003), pp, 351-384 גם וכך (11
 ״ישעיהו ההגדרה את שולל ״ישעיה״, כוגינס, כבר. נהר על ישב ויחזקאל ,28 לט יח׳ ראו אולם

 ישעיה בספר הנבואות שרוב סבור הוא נפרדת. כיחידה מ-נה בפרקים ההבחנה ואת המשנה־תורתי״
מ ישעיה בין קשר אין וכי ההלניסטית, בתקופה ואולי הפרסית התקופה סוף לקראת ביהודה חוברו

;27 מ ייאוש)כמו המביעים שהכתובים סבור ״נבונאיד״, וילקי, המשנה־תורתית. האסכולה לבין נה
 נבונאיד. של הדתית המדיניות בעקבות לדעתו, שהורע, הגולים של המצב את משקפים (1 נ ;14 מט

ביש׳ הנבואות על ירמיה ספר של ההשפעה על .96 עמ׳ גלות, אלברטץ, וראו הוכחה אין זו לדעה
 נבואות של רבות השפעות מציין ,44-38 עמ׳ ישעיה, פאול, .166-164 ׳עמ ירמיה, שארפ, ראו מ-סו

 על מ-סו. ביש׳ הנבואות על המזמורית הספרות ושל איכה מגילת של א-לט, ישעיה ירמיה, בספר
.42 הע׳ להלן, ראו השלישי״, ״ישעיהו

39 ,M. Rosenbaum, Word-Order Variation in Isaiah 40-55: A Functional Perspective 
1997 Assen; ,ארמית השפעה מציין 33-31 עמ׳ ישעיה, פאול, .299 עמ׳ גלות, אלברטץ 

בתר־גלותית. ועברית
 מכוונות נבואותיו אולם .209 ׳עמ היסטוריה, בלנקינסופ, ;147-145 עמ׳ ״תפיסה״, ויליאמסון, 40

 J. Goldingay and D. Payne, Isaiah ראו ביהודה, והן בגלות הן ישראל עם כל לאוזני
30-49 .40-55 [ICC] London 2006, pp 25 הע׳ עשירי, פרק להלן, וראו.
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 שהם בבל, נפילת על הנביא דברי לשמע הבבלי השלטון מידי לפגיעה שחששו בגולה
41השלטון. בעיני בגידה דברי
 של בגלות הישיבה של הראשון השלב מן מצבים משקפות יחזקאל של נבואותיו אם

 העלייה לפני האחרון, השלב מן מצבים משקפות ישעיהו)השני( נבואות הרי יהודה בני
 מקום, מכל לציון. העולים עם נמנה או בבל בגולת נשאר הנביא אם לדעת אין לציון.

 42הגלות. מן השיבה על היא ההדגשה שכן בבבל, לגולים בעיקר מיועדות הגאולה נבואות
 החורבן)מט בעקבות האלמנה ציון של העגום מצבה הם: בנבואותיו החשובים הנושאים

 פולחניים־אליליים; מנהגים אחרי הנוטים הדור חטאי על תוכחה נבואות (;17-1 נד :21-14
 נבואות ישראל; אלוהי אל לחזור קריאה (;3-1 נ ;28-22 מג האלוהי)כמו הדין הצדקת
 ייחודו, בדבר מונותיאיסטיות הצהרות לצד (20-9 מד )כמו האלילות על ולעג פולמוס

 ה׳ ״האחרונות״; ואת ״הראשונות״ את הקובע הוא ה׳. של ונצחיותו בלעדיותו אחדותו,
 מלך כורש בידי בבל מפלת בגויים; נקמה (;5-1 מא יריביו)כמו כל את למשפט יעמיד
 פרס מלך ישראל; אלוהי בהוראת כורש בידי וירושלים יהודה ושיקום הגאולה פרס;

(.13 מה ;28-26 והמקדש)מד ירושלים בניין את יאפשר
 ודתית. לאומית בגישה המשולבת אוניברסלית ראייה יש ישעיהו)השני( של בנבואות

 שהוא השאר, בין נאמר, (12 -נג13 נב ;9-4 נ ;6-1 מט מז; ;4-1 ה׳״)מב עבד ב״שירי
 עקא, דא (;6 מט ;6 גויים״)מב ״לאור ויהיה כולו לעולם צדק יביא ישראל, את יושיע
 מג ;8 ישראל)מא עם (?8-7 א ׳נחמ והשוו 4 )מב משה - ה״עבד״ הוא מי ברור שלא

 יהויכין? יאשיהו? (?15-13 נב ;1 דוד)מב מבית צמח (?2-1 עצמו)מט הנביא (?3 מט ;10
 הפירוש ושערי הימים? באחרית משיח יהודה? פחוות של הפחה דריוש? (?28 כורש)מד

43נעולים. אינם

.96 עמ׳ גלות, אלברטץ, 41
 ובנין לארץ שיבה על מדובר שם ,6 ס־סג פרקים אולי נו-סו)להוציא פרקים חוקרים, לדעת 42

 נביא בידי חוברו כלשהו, כרונולוגי או היסטורי ציון אין ששם (,30-7 סג וכן המקדש בית
 חגי או מלאכי הנביא בימי אפשר ציון, שיבת לאחר בארץ־ישראל שחי השלישי״( )״ישעיהו

 רקע על נאמרו (9 סה )כמו הארץ הורשת על שהנבואות סברה נחמיה. בימי ואולי וזכריה
 לסוגיה ספרות הפרסית. התקופה במרוצת הארץ חלקי כל על להשתלט יהודה שכני של האיום

 ג/ ישעיה שראם, :66-40 עמ׳ ישעיה, וסטרמן, ואילך: 73 עמ׳ בעיקר ראשונות, הרן, ראו זו
 ״חרד״, המונח הזכרת על מסתמך הוא ונחמיה. עזרא לימי סמוך חי השלישי שישעיהו הטוען

=ה״ ל״עבד כמכוון 5,2 סו ביש׳ ״חרדים״  J. :3 י :4 ט ובעז׳ משה״( ב״תורת המחזיקים אלה )
Blenkinsopp, Isaiah 56-66: A New Translation with Introduction and Commentary 

2003 A B 19B], Doubleday, New York.]. פרק בין ההפרדה קו ,10 עמ׳ ישעיה, פאול, לדעת 
מלאכותי. הוא השלישי״ ל״ישעיהו השני״ ״ישעיהו בין לכאורה החוצה נו לפרק נה

 ויטלי, ראו השני, לישעיהו ה׳״ ״עבד שירי של השייכות בעיית זה ובכלל השונות, הדעות על 43
״כורש״, פריד, משה(: עם העבד את )מזהה 22-18 עמ׳ ישעיה, בלטצר, :152-149 עמ׳ גלות,

 עמ׳ ״תפיסה״, ויליאמסון, ;173-166 עמ׳ דת, סמית, ספרות; ושם ה; עבר לאטו, ;393-390 עמ׳
עמ׳ נביאים, קוך, כולו. העם את מייצג שהעבד סבור ,73-70,17-16 עמ׳ ישעיה, פאול, ;147-146
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 היהודים חידשו לפסה״ט 520)לדריוש השנייה שבשנה מסופר עזרא בספר וזכריה. חגי
 ־ה24 ד עדו)עז׳ בן ברכיה בן זכריה ושל חגי של והמרצה עידוד תוך ה׳ בית בניין את

א פרקים >זכ׳ זכריה ובספר חגי בספר לנאמר בהתאמה עומדת הזאת הידיעה (.14 ו ;2
 בשיקום ושראו בקירוב לפסה״ג 516-522 בשנים שפעלו נביאים בשני אפוא מדובר ח(.

 היחסים לחקר חשוב מקור הם שמם על הקרויים ספרים בגאולה. אינטגרלי חלק המקדש
הפרסית. בתקופה יהוד בפחוות היהודים ובין במסופוטמיה היהודים קהילות בין

 נביאים בפי נאמרו ולגלות לגולים הנוגעים שחזונות לראות אפוא אפשר האמור מכלל
 בבבל)יחזקאל(, ניבאו אבל ביהודה שנולדו נביאים בפי ביהודה)ירמיהו(, ופעלו שנולדו

 חגי ביהודה(. גם אחדים ולדעת השני )ישעיהו בגולה ופעלו בגולה שנולדו נביאים בפי
 הפעילות ראשית אם ברור לא אבל (4 יב נחמ׳ ;1 ה עז׳ בגולה)השוו כנראה נולדו וזכריה

 חווה יחזקאל ההגליה, את חזה ירמיהו 44ביהודה. יותר מאוחר או בגולה הייתה הנבואית
 ישעיהו ואילו הקרוב, בעתיד בבל של לנפילתה כלשהו סימן בלי הגלות ואת ההגליה את

 זו מבחינה פרס. של עלייתה ואת בבל של השקיעה סימני את וראה בגולה חי )השני(
 ימשיך כיצד תבוא. בוא שהגאולה לשכנע יותר קשה למאמץ ויחזקאל ירמיהו נדרשו

 עובדי בידי במלחמה הובסו יהודה וגם ישראל גם כאשר ישראל באלוהי להאמין העם
 טריים היו עדיין האסונות קשה, הייתה ויחזקאל ירמיהו של בימיהם המציאות אלילים?
 בימי זאת, לעומת תקווה. של זיק להצית שיכול סימן של שמץ היה ולא הדור בזיכרון

שרובו חדש דור וקם הכוחות, במערך בשינוי להבחין אפשר היה כבר ישעיהו)השני(

 היא השני ישעיהו של התיאולוגיה האם הבעיה קשורה ה׳ עבד של הזיהוי לשאלת .147-136
ישעיה, פאול, ספרות; ושם 44-43 עמ׳ ישעיה, בלטצר, ראו כך ועל לאומית או אוניברסלית

.17-16 עמ׳
44 249-259 .P.L. Redditt, CBQ 54 (1992), pp. אפשר .2 ח יש׳ השוו ״ברכיה״ לשם 

בבל. נפילת בעת או לפני זכריה של הנבואית פעילותו על מרמזים 16-10 ב בזב׳ שהפסוקים
 ״מקדש״; יפת ראו בבנייה הקשורים האירועים וסדר המקדש בבניין וזכריה חגי של מקומם על

 מפי בנבואות הפרשנים מבחינים זכריה לספר בנוגע גם ישעיה לספר בדומה הגי. קסלר,
 החזונות שכן (1 ז ;15,1 א בזב׳ הכרונולוגיים הציונים )למרות שונים ובזמנים שונים נביאים

 ומצרפים א-ח זכריה ובין חגי בין דמיון נקודות על מצביעים פרשנים ברור. רקע חסרי הם
 הפרקים עריכה. בתוספות החוקרים מבחינים אלו ספרים בשני גם חגי. לספר א־ח זכ׳ את

 של והיסטורי ספרותי ניתוח ושם ״דיאספורה״, קסלר, ראו השני״. כ״זכריה מוגדרים ט-יד
 M.J. אצל המאמרים קובץ ראו עצמה. בפני העומדת יחידה א־ח בזב׳ רואה קסלר א־ח. זכ׳

Boda and M.H. Floyd (eds.), Bringing out the Treasure: Inner Biblical Allusion in 
2003 Zechariah 9-14  [JSOT5«/>. 370], Sheffield. ,שוללת ,109-90 עמ׳ שגי, בית אדלמן 

 נבואותיהם את בטעות שייך שהעורך וסבורה ובזכריה בחגי המופיעים התאריכים מהימנות את
 שונים( מזמנים נבואות קטעי )או הנבואה חיבור זמן א. דריוש לימי המקדש בניין בעניין

 חגי לאחר אחדים דורות ניבא מלאכי יהודה. לחורבן רמז 14-11 בפס׳ במחלוקת. שנוי בעובדיה
 הוא ״מלאכי״ שהשם אומרים יש .141 ״מקדש״ יפת, ;140 עמ׳ ״גלות״, טלמון, ראו וזכריה.
 לדעת ממנו. הופרד כך ואחר לזכריה מצורף היה מלאכי ספר וכי ,1 ג מלאכי בהשפעת ספרותי

הפרסית. התקופה מן נביא הוא יואל הרוב,
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 העם את ולשכנע להסביר התאמצו הראשונים אם וההגליה. החורבן אסון את חווה לא
 ואת בבל שקיעת את להסביר לישעיהו היה נקל הרי האל, מאת עונש הוא שהאסון

בתבל. חדש סדר והשלטת ישראל גאולת במסגרת אלוהית כתכנית פרס עליית

בגולה הנביאים פעילות הפסקת
 עוד ״אין ,9 עד בתה׳ מצויה התשובה (.5 )א זכריה שואל יחיו״? הלעולם ״והנביאים

 מישראל)להבדיל הנבואה נסתלקה דהיינו - ונביא״ חזון ״ולחתום ,14 ט ובת׳ נביא״
 כג יר׳ ;7-6 ג מי׳ ;12-11 ח )עמ׳ כעונש נתפס אמת נביא״ עוד ״אין מאפוקליפטיקה(.

 זכריה חגי, ציון. שיבת לאחר בגולה ונבואות נביאים על ידיעות אין (.9 ב איכה ;38-25
נו השלישי״)יש׳ ״ישעיהו המקרא בחקר המכונה עלום־שם נביא גם וכנראה ומלאכי

 פסקה מדוע לדעת אין עזרא. עם העולים בין נביאים נזכרו לא יהודה. בפחוות פעלו סו(
 שחרב מיום יוחנן, ״א״ר ע״ם: יב, בתרא הבבלי)בבא התלמוד לפי בגולה. הנבואה

 לבית הכוונה אם ולתינוקות״. לשוטים וניתנה הנביאים מן הנבואה ניטלה המקדש בית
 עוד מצויות ביהודה נביאים על ידיעות שכן בגולה הנבואה בהפסקת מדובר אזי ראשון,

45(.14-7 ו >נחמ׳ נחמיה בימי
 התמורה של מאוחר ניסוח הכהונה. ועליית הנבואה ירידת מסתמנת השני הבית בימי

 והסופרים הכוהנים לנביא״. קודם גדול ״כהן ט(: ב, )הוריות בתוספתא מוצאים הזאת
 המונותיאיסטית האמונה עקרונות ואת התורה את ולהפיץ לפרש ללמד, שהמשיכו הם

 ה״ בתורת מהיר ו״סופר כוהן אלא נביא שאינו עזרא, הוא מכולם והידוע הישראלית,
 לנוכח (.10 ז )עז׳ ומשפט״ חק בישראל וללמד ״לעשות הגולה מן שעלה (,6 ז )עז׳

 הכהונה מעמד לעליית במקביל היעלמותה, עד הנבואה מעמד ירידת של התהליך
 )אם ה״ ״דבר את להעביר שמטרתה שהנבואה הסברה הובעה התורה, ערך ועליית

 הכוהנים באמצעות התורה ללימוד מקומה את פינתה ו״ספר״( באיגרות ואם בעל־פה
 משה״, מידי ה׳ ״דבר הוא ׳ה״ ״דבר 6 לה בדה״ב ומפרשיה. בתורה המבינים והסופרים

 ״אשר התורה לימוד אל ה׳״( ״דבר )מסירת הנבואה מן המעבר תהליך התורה. דהיינו
כבר החל (22 ג מלאכי ;14-13 ח >נחמ׳ התורה״ דברי אל ״ולהשכיל משה״, ביד ה׳ צוה

 נסתלקה ומלאכי זכריה חגי האחרונים הנביאים משמתו רבנן ״תנו ע״א: יא סנהדרין בבלי, 45
 כתובים מביא אורבך ״נבואה״. אורבך, .103 הע׳ ,225 ׳עמ לעיל, גם ראו מישראל״. הנבואה

 היא נועדיה ואחריה. השני הבית ימי בספרות זו בסוגיה ההתלבטויות את וסוקר במקרא שונים
הגולה״, ״קהל ויינפלד, ו(. >נחמ׳ בימיו נוספים נביאים נזכרו וכן נחמיה; בימי ביהודה נביאה

 קיוו עדיין וזכריה חגי בימי וכי מיותרת הנבואה נעשתה מלוכה שבאין סבור ,235-234 ׳עמ
ראו ״נבואה״ של השונות ההגדרות לאור זו בסוגיה השונות הדעות על דוד. בית לתקומת

L.L. Grabbe “Poets, Scribes, or Preachers? The Reality of Prophecy in the Second 
Temple Period”, in: L.L. Grabbe and J.H. Charlesworth (eds.), Knowing the End

from the Beginning, London and New York 2003, pp. 192-215
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 אמת" נביא יקום אשר ״עד (10 ז )עז׳ לדרשה מקומה את פינתה הנבואה 46בבל. בגלות
ה א, )מקבים מא(. י

נבואות .2

 את מבססים אלא מחדשים אינם הם חדשים. ולחוקים למצוות מטיפים אינם הנביאים
 קדם. בימי העם מתולדות לקוחים והדימויים ההדגמות הגולמי״. ״החומר על חזונותיהם

 47ולגולים. לגלות בזיקה הגויים״ על ״נבואות של הקדום בסוג גם השתמשו הנביאים
 נוסחה את )שקיבלה בתורה המעוגנות מסורות על ומסתמכות מתבססות נבואותיהם

 בדומה המשניות של לתופעה ביטוי אלא כאן אין השני(. הבית ימי במרוצת כקאנון הסופי
 שינויים תוך במולדת קיימת שהייתה המסורת מן ריטואליים חוקים על ששמרה לכהונה

 במרוצת והדעות האמונות ומהתפתחות הסביבה בתנאי משינויים הנובעים מסוימים
 שהנביא אלא הנביא, חי שבה המציאות רקע על נאמרו ה׳״( )״דבר הנבואות הדורות.

 בספרי המובאים העם מפי הציטוטים ומפרשה. אותה מבין שהוא כפי המציאות את מציג
 יח׳ קהלו)כמו עם הנביא של ויכוח״( הפולמוס)״נאומי במסגרת וישעיה יחזקאל ירמיה,

 הרוח הלכי ללימוד חשוב מקור הם (24 לג יר׳ נחמה)כמו נבואות של בהקשר או (,2 יח
48ובגלות. ביהודה העם של

 הטראגי המצב סיבת )א( האלה: בנושאים מתמקדות הגולים אל המופנות הנבואות
 הפער על לגשר הנביאים ניסו המצב של תיאוצנטרי בהסבר האלוהי. הדין צידוק תוך

 של המציאות לבין לישראל ה׳ בין המיוחד הקשר בדבר האמונות מערכת בין והניגוד
 הדתית התנהגותו, את להיטיב כיצד והדרכתו חטאיו, על העם הוכחת )ב( וגלות. חורבן

 לנחם, )ג( ישראל. אלוהי עם לברית בהתאם חברתי(, )צדק והמוסרית האלילות( )נגד
 ישעיהו)השני( בא מנחם״ לה ״אין נאמר 2 א באיכה אם גאולה. תקוות ולהפיח לעודד
 ״אבדה אומר העם אם (.1 מ אלהיכם״)יש׳ יאמר עמי נחמו ״נחמו דבריו בפתח ואומר

 לגבולם״)לא בנים ושבו לאחריתך תקוה ״ויש ואומר ירמיהו בא לנו״ נשמדנו תקותנו
אני ״הנה יחזקאל משיב לנו״ נגזרנו תקותנו ואבדה עצמותינו אומר"יבשו העם אם (.16

 W.M. ראו התורה פרשנות אל ה׳ דבר אמירת שעניינה מנבואה המעבר תהליך על 46
Schniedewind, The Word o f God in Transition. From Prophet to Exegete in the Second 

1995 Temple Period JSOTSup. 197], Sheffield. שיבה על הנביאים שהזונות העובדה 
 לאכזבה גרמה התגשמו, לא מזהיר עתיד ועל הגויים בארצות הנפוצים ישראל בני כל של לארץ

הנבואה. של בערכה הנראה, ככל שפגעה,
D.L. Christensen, Transformation o f the War Oracles in the Old Testament Prophecy, 47

Missoula 1975, pp. 183-280
 ושם, 191 עמ׳ ״גלות״, רום־שילוני, ״המובאות״: גרינברג, ראו למציאות הנבואה בין הקשר על 48

ספרות. ,11 הע׳
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 ישראל״ אדמת אל אתכם והבאתי עמי מקברותיכם אתכם והעליתי קברותיכם את פתח
מ )יש׳ עוונם את שירצו עד (,3 ב חב׳ ;28 כט )יר׳ היא ארוכה שהגלות אלא (.12-11 )לז

2.)

שקר נביאי א.
 וביהודה, בגולה 49שקר נביאי של והבשורות הנבואות נגד מכוון ארוכה גלות על הדיבור
 ה׳ כלי והחזרת ימים״ שנתיים ׳׳בעוד לציון מהירה שיבה בבל, עול שבירת החוזים
 של התופעה 50(.9-8 כט ;15 ,11-1 כח ;20-16 כז דר׳ מהרה״ ״עתה לירושלים מבבל
 בין לרצוי, מצוי בין לתקווה, ייאוש בין הנתון קהל בקרב בעיקר מתרחשת שקר נביאי
 של לתופעה רבה התייחסות וביחזקאל בירמיה שיש מקרה זה אין לכן למציאות. חלום

 ;16-1 כח ;18-14 כז ;9 כג ;13 ו )יר׳ שלחם לא והאל מלבם הנבאים לשקר, המתנבאים
(.6,2 יג יח׳ ;23-21,9-8 כט

 על מעיד בגולה, והן ביהודה הן השקר, בנביאי יחזקאל ושל ירמיהו של המאבק
 לצמיחתם פורייה קרקע שימשה זו ותקווה הגולים בקרב שקיננה מהירה לגאולה התקווה

 ומפיחים (8 כט יר׳ )ראו חלומות הגשמת המבטיחים בגולה, והן ביהודה הן חוזים, של
 את ״וירפאו השלום״: ״נביאי השקר, נביאי נגד מתריסים ויחזקאל ירמיהו שוא. תקוות

 וראו ;17 כג ;11 ח ;5-1 ז ;14 ו ;12 ה שלום״)יד׳ ואין שלום שלום לאמר נקלה על עמי שבר
 (.16,10 יג שלם״)יח׳ ואין שלם חזון לה והחזים ירושלים אל ״הנבאים (;5 ג מיכה גם
 בשקריהם העם את ומתעים (,28 כב ;24 יב חלק״)יח׳ ומקסם שוא ״חזון לעם חוזים הם
 כח ה׳)יר׳ אל סרה מדברים גם אלא כזב וקוסמים שוא חוזים שהם רק ולא (.32 כג דר׳
 יג בחורבות)יח׳ וכשועלים ולעמורה לסדום משולים ומושחתים, (3 יג דח׳ ״נבלים״ (,16
 בדבריהם והבוטחים השקר נביאי (.11,5 ג מי׳ גם וראו 23 כט ; 32,14 כג יר׳ ;11 יד ;4

העם ל״כל המופנית כט ביר׳ בנבואה (.3-2 מג דר׳ שקר כדובר ירמיהו את מאשימים

ד ;14 ט יש׳ למשל אחרים)ראו צירופים אלא שקר״ ״נביאי הצירוף מופיע לא במקרא 49  כג ;31 ה י
ד בשבעים (;22-21 יח דה״ב ;3 יג יח׳ ;15 כז ;26  pseudoprophetes מתורגם ״הנביאים״ 1 כט לי

 והפולמוס לשקר והמתנבאות המתנבאים על (.8 בפסוק גם )וכך בהמשך האמור לאור וזאת
-128 עמ׳ ״קיבוץ״, לוסט, ;304-291 ׳עמ יחוקאל, כשר, ;469-463 עמ׳ ירמיה, הופמן, ראו עמם

G.I. Davies, in: M.D. Coogan (éd.), Scripture and Other Artifacts (P. J. King ;130
Vol.), Louisville 1994

 הרי הגולים? בקרב זאת ולהפיץ בבל מפלת על לדבר הנאו־בבלית בתקופה נביאים יכלו כיצד 50
 ״איש הנאמר דרך על סגורים בחוגים נאמרו כאלה שנבואות אפשר בשלטון? בגידה הוא הדבר

 נראה בדעותיו. שהחזיקו הנביא תלמידי בידי הכתב על והועלו (12 ח משכיתו״)יח׳ בחדרי
(22-21 כט מעשיה)יר׳ בן וצדקיהו קוליה בן אחאב - בגולה נביאים שני של להורג שההוצאה

 שקר״ הנביאים)״נביאי שהפיחו לגאולה השווא ותקוות הגולים בקרב התסיסה רקע על היא -
 במרידות נבוכדנאצר נתקל שבו זמן פרק לפסה״נ, 594-596 הוא המתאים הזמן ירמיהו(. בעיני

.108-105 הע׳ ,85 עמ׳ ירושלים, ליפשיץ, ראו ומבחוץ. מבפנים
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 וצדקיהו קוליה בן אחאב נביאים, שלושה מוזכרים מירושלים״ נבוכדנאצר הגלה אשר
 שהיו הנחלמי שמעיה וכן בבבל״ אשר יהודה גלות ״לכל שקר דברי שניבאו מעשיה, בן
בירושלים. ההנהגה עם קשרים לו

 מדברים שהם הטוענים נביאים מפי וסותרים שונים דברים שמע וביהודה בגולה העם
 מסורות על מסתמכים המתנבאים 51שקר. דובר ומי אמת דובר מי יודע ואינו ה׳ בשם

 בבלה״)כט נבאים ה׳ לנו ״הקים לירמיהו: אומר העם דבריהם. את להוכיח כדי העבר
 בגולה נביאים לנו הקים ה׳ לנביא: אומר שהעם הוא, המקוטע הכתוב וכוונת (,15

 גאולה לנו מנבאים הם לנו. אומר ביהודה, היושב שאתה, הדברים מן שונים שדבריהם
 שנתיים ״בעוד האומר מגבעון עזור בן חנניה כמו ביהודה, נביאים גם וכך בימינו במהרה
 הגלות וכי (10 כט ;11 >כה שנה״ ״שבעים על מדבר אתה ואילו (,19-4 כח דר׳ ימים״

 ״חרב (,17 רעה״)כג עליכם תבוא ״לא לעם אומרים השקר נביאי (.28 היא״)כט ״ארכה
 יבא ״לא (,14,9 כז בבל״)יד מלך את תעבדו ״לא (,15 הזאת״)יד בארץ יהיה לא ורעב
 רעה מביא אנכי ״הנה אומר ירמיהו ואילו (,19 הזאת״)לז הארץ ועל עליכם בבל מלך
 הם שקר ״כי השלום״, ל״נביאי להאמין שאין היא ירמיהו תשובת (.19 הזה״)ו העם אל

 (.9 כט ;32 כג ;15-14 לשקר״)כז בשמי נבאים והם ה׳ נאם שלחתים לא כי לכם. נבאים
 בבל״ מלך יבוא ״בא (,16 והרעב״)יד החרב ״מפני ימותו ירושלים ויושבי השקר נביאי

 שכן (,14-11,7 שלום״)כט לכם יהיה בשלומה ״כי בבל מלך את לעבוד ויש (,29 לו דר
 שחורבן כשם ואומר מזהיר ירמיהו (.5 לב תצליחו״)יד לא הכשרים את תלחמו ״כי

 על וכליה פורענות יביאו השקר נביאי כך השקר, נביאי בגלל אירע שומרון ממלכת
 אל לבוא יזכו ולא הארץ מן ייכרתו מלבם המתנבאים (.14-13 כג יהודה)יד אוכלוסיית

(.11-10 יד מאחרי״)יח׳ ישראל בית עוד יתעו לא ״למען ישראל אדמת
 עם אחד בקנה העולים דברים האומר נביא לדברי להאמין טבעית נטייה יש אמנם

 ירדו והכהנים בשקר נבאו ״הנביאים ירמיהו: אומר זו תופעה על השומעים. מאוויי
 לך חזו ״נביאיך האמת: תתגלה דבר של בסופו אבל (.31 כן״)ה אהבו ועמי ידיהם על

ב ומדוחים״)איכה שוא משאות לך ויחזו שביתך להשיב עונך על גלו ולא ותפל שוא
 הגולים את מוכיח השני ישעיהו יג(. יח׳ )השוו השקר נביאי אל מכוונים והדברים (,14
 הנטייה מובנת ומכאן (,25 והגלות)מב החורבן של המשמעות את מבינים הם שאין על

 (.6-1 יג >זכ׳ השקר בדוברי לנקום העם את תביא ההתפקחות 52השקר. לנביאי להאמין
 אחרית ועל שלום על מדברים הם למולדתם. הגולים בשיבת ספק הטילו לא אמת נביאי
(,11 כט ותקווה״)יד אחרית לכם לתת לרעה ולא שלום ״מחשבות ירמיהו: כדברי טובה,

 152-151 עם׳ בבואה, ניסינן, ראו העמים. אצל גם מצויה שקר דובר ומי אמת דובר מי השאלה 51
זה. בנושא נבואות המצטט

 נביאי על נבואות בישעיה)השני( אין השקר לנביאי להתייחס המרבים ויחזקאל ירמיהו לעומת 52
)מז<. הנוכרים בקרב בבבל בכוכבים ורואים מכשפים על אלא שקר,
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 פרק )ראו והגאולה הגלות בתפיסת נעוץ שקר לנביאי אמת נביאי בין שההבדל אלא
שנים־עשח.

באלילות ומלחמה תוכחה דברי ב.
 באלילות המאבק המשך הוא האלילי הפולחן עם הגלות בתקופת הנביאים של הפולמוס

 יחזקאל ירמיהו, אצל 53ציון. שיבת לאחר גם שנמשך מאבק והגלות, החורבן מלפני
 של ובלעדיותו ייחודו הדגשת תוך ובסינקרטיזם באלילות המאבק בולט וישעיהו)השני(

 לחברו אדם שבין החטאים על נוסף האלילות חטא את מדגיש ירמיהו ישראל. אלוהי
 עבודת נגד וישעיהו)השני( יחזקאל דברי (.27 יג ;10 יא ;10-1 י ;19 ח ;19,7,1 ה ;23 )ב

 בבל בגולת חיו אלו נביאים שני שכן הגולים, אל בחלקם, לפחות מופנים, האלילים
 אילו לדעת קשה אמנם הפגאנית. הבבלית התרבות רקע על היא באלילות ומאבקם
 אפשר לגולים בנוגע אבל הגולים, לקהילת ואילו ביהודה לאוכלוסייה מכוונות נבואות

 אלילים, עבודת מפני הגולים את להזהיר מגמתן האלילי הפולחן נגד שהנבואות לומר
בירושלים. רק ובזבחים בעולות לעבוד אפשר ישראל אלוהי את וכי

 ישעיהו (.13 יא ;16-1 י ;18 ז ;9 ג ראו וכן 5 י ;27,5 ב הבל)יר׳ היא האלילים עבודת
 מד; )מ; האלילים בעבודת האיוולת את פולמוסי ובסגנון ציורית בצורה מבטא השני

 דברים ובספר 7-3 קטו ובתה׳ 9-3 י ביר׳ ;19 לז ביש׳ המצוי סגנון באותו נז< מה; מו;
 של היצירה מלאכת את נבואית״( ובלעג)״פרודיה בפרוטרוט מתאר הוא ועוד(. 28 )ד

 אלים לפסלי המלאכה בתי את הכיר הוא הגויים בין בהיותו (.20-18 )מ האלים פסלי
(54(,asar nabnit iläni 55וזהב. כסף המצופים המהודרים הפסלים את עיניו במו וראה 

 ניצחת מפלה גם אלא אימפריה של כוחה שבירת סתם אינה הבבלית האימפריה נפילת
 לארץ״ שבר אלהיה פסילי וכל בבל נפלה ״נפלה האלילים: לאפסות והוכחה לאלילות

 בורא בלעדיו, עוד שאין כאל ישראל אלוהי את לתאר מרבה ישעיהו)השני( (.9 )כא
האל (.12-3 מח ;13-1 מו ;21,7-5 מה ;8,6 מד ;11 מג ;29,7-6 מא ;31-17 וארץ)מ שמים

 של הביקורת על .154 עמ׳ ההיסטוריה, תדמור, בתוך: ציון״, שיבת ״נביאי אופנהיימר, ב׳ 53
 שעניינן הנבואות את המאחרים יש .82-81 עמ׳ ירמיה, הופמן, ראו האלילים עבודת נגד ירמיהו
 אלברטץ, כך על וראו לפסה״נ ד-ג למאות (10-1 י יר׳ )כמו למונותאיום פגאניזם בין המאבק

ירמיה, הספר״)הופמן, עריכת של יותר מאוחר ל״שלב שייך 16-1 י יר׳ אם גם .242 עמ׳ גלות,
 סינקרטיזם נגד ופולמוס ביקורת שעניינם אחרים קטעים מירמיהו לשלול בכך אין (,292,22 עמ׳

 ישעיהו של הפולמוס לנבואות בנוגע הדין הוא (.82-81 עמ׳ ירמיהו, )הופמן, אלילים ועבודת
.136-131 עמ׳ גביאיס, קוך, העמים. אלילי נגד השני

 סמית, ;46 ׳עמ ״מקדשים״, הורוויץ, ראו האומנים בידי ויצירתם לפסילים מלאכה בתי על 54
R. Borger, Asarhaddon, p. 88, par. 57 :218-210 ׳עמ "פולמוס״,

 האלילות נגד ישעיהו של הפולמוס על ״תפקיד״. קליפורד, ראו אלו תיאורים של המגמה על 55
 הבבלית האמונה רקע על האלילות נגד הפולמוס על .188-171 עמ׳ אימפריה, ונדרהופט, ראו

.18-17 עמ׳ ישעיה, פאול, ;222-208 ׳עמ ״פולמוס״, סמית, ראו האלילית
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 ויפיץ (13 ל אליליה)יח׳ ואת גילוליה את וישבית יאביד מצרים, של כוחה את גם ישבור
 ישראל לבית עוד יהיה ״ולא שפלה תהיה מצרים (.26-20 )ל הגויים בין תושביה את

 ארצי כוח ולא המצב את לשנות יכול אוניברסלי, כאל ה׳, רק 56(.16 כט למבטח״)יח׳
אלילי.

 שהגלות התפיסה מן יוצא פועל גם הוא 57בבל, בגולת שהחריף באלילות, המאבק
 המצויה תפיסה זו גדולה. האלילות סכנת ובגלות אלילים, עבודת של תוצאה היא

 -25 ד >דב׳ בעיקר הדויטרונומיסטית בספרות שונים, ומזמנים במקרא רבים בכתובים
ד כא; יז; מל״ב ;15 יד ט; מל״א ואילך; 15 כג יהו׳ ;64,36 כח ;28  טז ;15-13 ט ;19 ה י
 על נוסף באלילות, המלחמה לגאולה. תקווה יש האלילות מן בהתרחקות כן על (.11

 זו ואיבה הנוכרית הסביבה בקרב איבה עוררה בבבל, הגולים של הדתיים הייחוד קווי
 שכן דתית, וסובלנות פתיחות כלל בדרך ניכרת העמים בקרב אסתר. במגילת משתקפת

 המונותיאיסטית־הישראלית הדת כך לא אבל וסינקרטיסטית, פוליתאיסטית הייתה דתם
ואבן. עץ עבודת העמים באלי הרואה

גלות לאחר גאולה ג.
 לייאוש ביהודה הנשארים ואת הגולים את להביא כדי בה היה וגלות חורבן של מציאות

 בכוחו או ברצונו ה/ עם הברית קשר של בהמשכיות האלוהי, הצדק בדרכי ולפקפוק
 אמונה חדורי היו הם הנביאים. בקרב הדבר כן לא אבל ולגאול. להושיע האל של

 לגאולה הדרך הכשרת היא והגלות החורבן שתכלית הגלות, לאחר תבוא בוא שהגאולה
 (.10 לג יח׳ ;2 נ ;12,9 מו אמונה)יש׳ קטני מפי הייאוש דברי עם והתמודדו ולהתחדשות,

 הגאולה חזון עם יחד באה חטא על עונש הם והגלות שהחורבן ההטפה רבים בכתובים
 ל-לא(. ;14-4 כט ;7-5 כד ;15-13 טז יר׳ )כגון אחד בדיבור וגאולה גלות אחת, כמקשה

 ה׳ בשם הנביא מבטיח בבד בד אבל ובאכזריות, אוייב״ ״מכת העם את הכה האל אמנם
יחסו את לשנות יכול האל כלומר, 58(.17-12 ל ארפך״)יד וממכותיך לך ארכה אעלה ״כי

 -115 עמ׳ ״יחזקאל׳/ רוי, ון ראו מצרים על יחזקאל נבואות על לפסה״נ. 587 משנת הוא הקטע 56
122.

 הניצחון החל ושם בבל בגולת החלה באלילות העזה המלחמה ,104 עמ׳ תא׳׳יד, קויפמן, לדעת 57
האלילות. על המונותיאיזם של

 -50 ׳עמ גלות, אקרויד, אצל וגאולה נחמה נבואות עם ואיום תוכחה נבואות של דוגמאות ראו 58
 ביחזקאל ל-לג(, )בעיקר בירמיה גאולה נבואות של אסופה מביא גאולה, בבואות וסטרמן, .54

 אצל הגאולה בנבואות משותפים רעיוניים קווים ומוצא מ-נה< ובישעיה)בעיקר לג-לז( )בעיקר
 “In every hour of deportation :118 עמ׳ ״גלות״, טלמון, של הניסוח גם ראו אלו. נביאים

the seed for repatriation is sown. Every instance of dissolution of Israel’s body 
”politic generates the hope of its regeneration. ושיבה״ ״גלות של זו בתפיסה רואה טלמון

 היהדות של העולם בתפיסת גם אלא המקרא בספרות (leitmotif) ונשנה חוזר מוטיב רק לא
את נוטש הוא ברוך הקדוש ״אין ולפיו: חז״ל אצל מצוי זה רעיון ביהדות ספרות(. ושם 118 >עמ׳
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 יש והגלות החורבן לאחר טוב עתיד על בחזונות וגואל. סולח כך אחר אבל מעניש - לעם
 חורבן המשלבות נבואות 59העגום. וההווה הייאוש לנוכח הגולים בלב תקווה להפיח כדי

 הבית לחורבן שקדם הזמן מפרק נביאים בספרי מצויות ושיקום שיבה הושעה, עם והגליה
 מצוי אויב בידי כן לפני שחרבה עירם אל התושבים שיבת של המוטיב ולהגליה. הראשון

 מיכה (.153 הע׳ ,266 ׳עמ לעיל, ניפור)ראו ועל ארך על הקינות כמו קינה של בסוגה גם
 (,11 רעה״)ג עלינו תבוא לא בקרבנו ה׳ ״הלוא האומר העם של המופרז בביטחון נלחם
 )וגאולה נחמה דברי גם מוסיף אבל (,16 יבוא)א בוא הגלות שאסון אומר הוא זה וכנגד

 וחוזה (3 ט ;13-8 חטא)ח על כעונש גלות על מדבר הושע גם (.20-14 ז ;7-6 ד ;13-12 ב
 ;7 ו ;27 הגלות)ה בעונש מאיים עמוס (.9-5 יד ;11-8 יא ;11 ו ;5-4 ג ;2 בעתיד)ב גאולה

 ״ושבתי - העונש לאחר אבל (,2 ישראל״)ח עמי אל הקץ ״בא אומר ואפילו (,17,11 ז
 בהשמדה האיום בין המתח 60(.14 וגו׳)ט וישבו״ נשמות ערים ובנו ישראל עמי שבות את

 אלהים ה׳ עיני ״הנה :8 ט בעמ׳ מאלף לביטוי בא גלות( זמני)כולל שהוא עונש לבין
 בית את אשמיד השמד לא כי אפס האדמה פני מעל אותה והשמדתי החטאה בממלכה

 ישראל בית על פורענות מנבא הוא אחת! בנשימה ואי־השמדה השמדה ה׳״. נאם יעקב
 (.15-11 ט ;3-2 )ד הנופלת דוד סוכת הקמת ואת ישראל״ עמי ״שבות את חוזה גם אבל

בעיניו (.9 יעקב״)ט ל״בית מטונים הוא ישראל״ ו״בית ממלכה, מסמלת דוד״ ״סוכת

 לעתיד הגאולה תקוות תלויה שבו לישראל, משיח להם קיים כבר החורבן ומשעת לרגע אף עמו
 ואנטי־היסטוריות״, היסטוריות הערות - החורבן ביום המשיח ״לידת ניומן, ה׳ ראו לבוא״.
 מוגשים העתיקה בעת ישראל בתולדות מחקרים לאוריאל.• )עורכים(, ואחרים מור מ׳ בתוך:

 נחמה דברי היו שמעיקרן פורענות ״נבואות על .88 עמ׳ תשס״ו, ירושלים רפפורט, לאוריאל
 השונות הדעות על דוגמאות. ושם ,334-330 עמ׳ ג, המקראית האסופה הרן, ראו בהן״ משולבות

 B. Becking, Between ראו השבות״( ל-לא)״ספר ביר׳ הנבואות של והשיוך האותנטיות בדבר
Fear and Freedom. Essays on the Interpretation o f Jeremiah 30-31, Leiden-Boston

 חוץ ולמקורות השבעים לתרגום משווה מחקר עם וספרותי לשוני ניתוח מנתח בקינג .2004
 ירמיהו, מתלמידי אנונימי, נביא מפי הנחמה״( )״ספר נבואות, של באוסף שמדובר וסבור

 שכבר ״ההשקפה, :84 עמ׳ ירמיה, הופמן, (.299 עמ׳ >שם, הגלות תקופת של השנייה במחצית
 שיבצה אשר בעריכה, גם ביטוי לכלל באה הגאולה, את ירמיהו חזה לפורענות שניבא בעת

 לגאולה ערובה החורבן הופך ״כך :614 בעמ׳ וכן נחמה״, נבואות הפורענות נבואות גושי בתוך
 תקוות המשקפות שונים בזמנים ״שנכתבו נבואות כאוסף ל-לא יר׳ על 586 בעמ׳ ושם בעתיד״.

.69 הע׳ להלן וראו ציון. שיבת ובימי הגלות מזמן דורות״ כמה של גאולה
 “By imagining their lives in the context of a different future they :84 ׳עמ רת, סמית, 59

”gained hope in the present. לאחר בגאולה ותקווה אמונה המביעים כתובים של רשימה 
.3 טור ,690-688 עמ׳ גלות, קיפר, ראו לארצו העם לשיבת מראש ההבטחה והגשמת גלות

 עמ׳ ״הושע״, משיניסט, :27-26 ׳עמ התב״ך, עולס רבריס, ויינפלד, מ׳ אצל דוגמאות ראו 60
 ואפשר 4-3 ג שומרון)הו׳ נפילת לאחר גם ולמלוכה לעם עתיד הרואה הושע לעניין ,179-178

 של האמונה על מושתת הושע בספר האסון לאחר הגאולה שרעיון מציין משיניסט (.10 ח גם
 לגאולה)לאוכלוסיית הציפיות את להושע לשייך אפשר ולכן לעמו ה׳ בין הברית בדבר הנביא

.70,62 הע׳ להלן, וראו העונש. קבלת לאחר הצפונית( הישראלית הממלכה
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 שונים נביאים שני כאן אין ולגאולה. לישועה הכרחי מעבר שלב רק היא העונש תקופת
 שיוסבר כפי אמונה עקרונות בין והרמוניזציה גישור אלא ומנוגדת מאוחרת תחיבה או

 לפני שניבאו נביאים בספרי וגאולה חורבן נבואות של חיבורן זמן אמנם 61בהמשך.
 מנבואות הדגש עובר וההגליה החורבן שבעקבות ברור אולם 62במחלוקת, שנוי החורבן

 לנושא הופכת הגלות מן למולדת שיבה שעיקרה הגאולה גאולה. לנבואות פורענות
63הנבואה. בספרות ומרכזי חשוב

 הזאת... הארץ מעל אתכם ״והטלתי מאיים ירמיהו ירמיה. בספר מצינו בזה כיוצא
 אשר אדמתם על ״והשיבותים אומר הוא כך אחר מיד אולם חנינה״, לכם אתן לא

 וגאולה הגליה אחת. באמירה הפכים שני (.8-1 כג גם ראו 15-12 טז לאבותם״)יד נתתי
את להגלות המתכוון רבשקה בפי אתכם״ ״ולקחתי לעומת .18-11 ג ביר׳ גם מוצאים

 מסייגים)כמו:״וכלה או ממתנים פסוקים חלקי או שפסוקים הטענה לנו נראית לא זה מטעם 61
 למצב לתאם או לתקן שמגמתן משני, פרשני רובד מאוחרות, להרחבות סימן הם אעשה״( לא

 נאמרו כאילו גאולה לנבואות פורענות נבואות בין ההבחנה על כלשהי. אחרת מסיבה או קיים
להלן, ראו שונים ובזמנים ומנוגדות שונות תפיסות בעלי שונים עורכים( מידי )או נביאים בפי
.70 הע׳

 נביאים אצל וגאולה פורענות לנבואות דוגמאות מביא 183 ובעמ׳ 191-158 גלות, אלברטץ, 62
 בספרי המעוגנים הגליה על נבואות וקטעי הנבואות את רואים פרשנים לפסה״נ. ח המאה מן

 מעשה לאחר נבואות ועמוס( מיכה הושע, הראשון, ישעיהו )כמו החורבן מלפני נביאים
(vatidnium ex eventu,) ושיבת הגלות לתקופת זמנן את וקובעים מאוחרת עריכה של תוצאה 

 קדמותן על .253-252,242-241 עמ׳ בזבוא, רופא, :69-68 ׳עמ ״הגליה״, קרול, למשל ראו ציון.
 סבירה (.60,7 הע׳ )לעיל, שרר ראו החורבן מלפני נביאים בספרי וגאולה חורבן נבואות של

 שומרון חורבן עם גברה האשורי, העול בעקבות הייתה מזהיר לעתיד הציפייה שתחילת ההנחה
 מזהיר עתיד על רבים מוטיבים בנוסף, הכשדים. בידי וההגליה החורבן עם והתעצמה וההגליה,

 פאול, ראו אשורבניפל(. האשורי)בעיקר למלך אשוריות בנבואות יש שגשוג( שלום, )בטחון,
 בספר עיוגיבז אבישור, בתוך: ויינפלד, מ׳ ;S. Parpóla, SAA IX, p. IXVI :211 ׳עמ ישעיה,

.327,322 ׳עמ ,1982 ירושלים יחזקאל,
 של תוצאה היא ורחוקה זרה בארץ הישיבה כאשר טלמון, שמעיר כפי שכן, בכך תמה ואין 63

עמ׳ ״גלות״, טלמון, למולדת. לחזור התקווה ומפעמת הרצון קיים )הגליה( בכוח עקירה
 ירמיהו אצל גאולה לנבואות פורענות מנבואות המעבר את .159 ׳עמ ״חזונות״, הנ״ל :110

 למידת בקשר ספרות ושם לפסה״נ 587 לשנת ,127-124,114-106 ׳עמ רת, ראייט, קובע ויחזקאל
 ראייט לד-לז(. יא: ויח׳ כט-לג כד: דר׳ ויחזקאל ירמיהו בספרי הגאולה נבואות של האותנטיות

 בימי רק החלו נחמה נבואות ואילו בלבד, פורענות נבאו הגלות עד שהנביאים הדעה את שולל
 המצוקה תחושת שבין הזיקה על עומד 37 ׳עמ יחז־קאל, מיין, (.158-150 עמ׳ השני)שם, ישעיהו
 חזה ולאחריו לחורבן עד פורענות ניבא יחזקאל יחזקאל. בספר הגאולה נבואות לבין בגלות
 השארית, בנושא יחזקאל בספר ואי־עקיבות שסתירות הסבור ״שארית״, כשר, ראו גאולה.

 והגלות, החורבן בעקבות הזמן במשך הנביא בעמדות שחל בשינוי סיבתן והברית, התשובה
הע׳ הרן)לעיל, .125,15 עמ׳ יחוקאל, הנ״ל, בגאולה: כורח שראה נביא באותו מדובר דהיינו

 עריכה כפרי יחזקאל של בנבואות פורענות נבואות בתוך הנחמה דברי שילוב את מסביר (58
 החורבן ירמיהו, של תורתו לפי רטרוספקטיבי. ובסיקור לאחור בהסתכלות יחזקאל נבואות של

(.81 עמ׳ ירמיה, הגאולה)הופמן, כמבשרי האומה בתולדות מפנה נקודת הם ותוצאותיו
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 של במובן אתכם״ ״ולקחתי ירמיהו אומר (,32 יח )מל״ב לאשור ירושלים אוכלוסיית
ד (.23-22 יז יח׳ והשוו 14 ג לציון)יד ושיבה גאולה  כל תהיה ״ושממה נאמר: 27 ד בי

 לאחר לגאולה מאלף ביטוי (.11 ל :18 ,10 ה אעשה״)וכן לא ״וכלה וההמשך הארץ״,
 שליחותו שתכלית נאמר שם לנביא, ירמיהו של ההקדשה בפרשת מצוי וגלות חורבן

 (.15 יב גם וראו 27 לא ;10 א ולנטוע״)יד לבנות ולהרוס ולהאביד ולנתוץ ״לנתוש היא
 עקירת של במובן ״לנתוש״ כנגד (17 טו >שמ׳ בארץ ו״לנטוע״ ״להרוס״ כנגד ״לבנות״

ד ;15 ט >עמ׳ מאדמתה אוכלוסייה  רעיון אותו (.20 ז דה״ב ;4 מה ;10 מב ;27 לא ;6 כד י
ד מצוי אחרות במילים  והשיבתים ורחמתים אשוב אותם נתשי אחרי ״והיה :15 יב בי

ד וכן לארצו״, ואיש לנחלתו איש  הזה העם אל הבאתי כאשר ה׳ אמר כה ״כי 42 לב בי
 גם )ראו עליהם״. דבר אני אשר הטובה כל את עליהם מביא אנכי כן הזאת הרעה כל את
ד  ,14 ז ;16 ו מי׳ ;20-18 נ ;9-6 לג ;37 לב ;10,3 ל ;14-10 כט ;8-3 כג ;10-7 יח ;15-14 טז י
 באמצעות ישראל את העניש שהאל כשם (.20-19 ג צפ׳ ;5-1 ל ;31-25 ד דב׳ והשוו ;19

 אינה גלות אחר גאולה זר)כורש(. שליט בעזרת ישראל את יגאל הוא כך זרים שליטים
בדבר. ה׳ יד - תיאוצנטריות אלא חברתיות־כלכליות או פוליטיות סיבות של תוצאה

 נגד פורענות נבואות ירמיה בספר יש גלות לאחר גאולה בדבר לנבואות בניגוד
 האוכלוסייה ובהשמדת תקומה ממנו שאין גמור בחורבן המסתיימות ביהודה הנשארים
ד חזקה״ ובזרוע נטויה ביד אתכם אני ״ונלחמתי הנשארת,  נחמה דברי ללא (,5 כא ד

 יבוא ״בא עולם״, ולחרבות ולשרקה ״לשמה הארץ״; תהיה לחרבה ״כי בעתיד, ותקומה
 באש תעלה הבירה עיר ובהמה״, אדם ממנה והשבית הזאת הארץ את והשחית בבל מלך

יב ;14-11 יא ;25-22 י ;21,10-9 ט ;23-13,2-1 ח ;34-29,20 ,15 להורג)ז יוצא וצדקיהו
כו ;14-9 כה ;10-8 כד ;10 ,7-5 כא ;9-7 יט ;16 יח ;27 יז ;6-3 טז ;9-2 טו ;12 יד ;12-10

 חלקן כי אם ועוד, 5-4 מה ;11 מד ;29 לו ;22-17 לד ;35-26 לב ;20-16 כט ;8 כז ;6-4
האסון כי (1 טו ;11 יד ;16 תועיל)ז לא תפילה 64(.20-16 כט כמו השבעים, בתרגום חסרות

 597 לפני שנאמרו ואוכלוסייתה יהודה ארץ על פורענות נבואות בין להבחין אפשר מקרה בכל לא 64
:10-9 ט הראשונות)כמו .597 לאחר ביהודה הנשארים נגד שנאמרו פורענות נבואות ולבין לפסה״נ

 ביהודה הנשארים נגד (10-8 כד והאחרונות)כמו יהודה, תושבי כל נגד מכוונות (19 יג :12-10 יב
 כתובים לעומת גאולה וחוזים לגולים אהדה המגלים בירמיה הכתובים על מכן. ולאחר צדקיהו בימי

 .159-157,101-100 ,79 ׳עמ ירמיה, שארפ, ראו ואוכלוסייתה יהודה לארץ וכליה חורבן החוזים
 שכן השבעים בתרגום אינו 14 כט שפס׳ לעובדה משמעות שאין מציין 85 עמ׳ חרטה, אונטרמן,

 חורבן לעומת ועוד, 28-27 מו ,7-4 כד כמו לגולים, גאולה נבואות מצויות לירמיה השבעים בתרגום
 פורענות נבואות גם חסרות השבעים בתרגום (.80 הע׳ להלן, )ראו 9-8 בפסוקים לנשארים וכליה

 הנוסחדש מן קטעים השמיטו השבעים מתרגמי (.26-14 לג ;20-16 כט )כמו גאולה נבואות וגם
 .388,383 עמ׳ שני, ספר תשי״ב, ירושלים המקרא, מברא סגל, מ״צ ראו לרשותם. שעמחח העברי
 בנוסח המצוי קטע של השבעים בתרגום במכוון השמטה של דוגמה מביא ,316 ׳עמ מברא, רופא,

 בתרגום חסר 12 מ פסוק של הרישא שגם נציין (.30-28 נב יר׳ בענין 249-248 עמ׳ שם, המסורה)וכן
 מפני שברחו פליטים על אלא מבבל שיבה על מדובר לא ושם יהודה״(, ארץ )״וישבו... השבעים
השבעים. נוסח לבין המסורה נוסח בין ירמיהו של בתפיסה מהותי הבדל אין הכשדים.
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 אחמול ״לא יהודה אנשי על נאמר 14 יג ביר׳ (.2 כד ;14-13 כא מל״ב נמנע)השוו בלתי
 מגמתן ירמיהו של הפורענות נבואות אמנם (.7 כא מהשחיתם״)וכן ארחם ולא אחוס ולא

 הדתיים, וחטאיהם החברתיים מפשעיהם לחדול יהודה בני על ולהשפיע לאיים להזהיר,
 יז ;23 יג ;17-16 ו ;5-1 ה )יר׳ בתשובה לחזור הנביאים לדברי שיצייתו סיכוי אין אולם

 המה״ משחיתם כלם סוררים... סרי ״כלם כי בהם מאס האל (.6-1 כו ;8-1 כה ;12 יה ;1
 האל כן על (.7 לכם״)כה לרע ידיכם במעשה הכעיסני ״למען לפשוע וממשיכים (28 )ו

 ויהודה (30-22 ו )יר׳ תועלת בה שאין כפסולת שישמידם מצפון אכזר אויב ביד ימסרם
 לחזור קריאה אין אחדות פורענות בנבואות ושוממה. ריקה ארץ נושבת, לא ארץ תהיה

 הערה ואין (5-4 מה ;30-29 לו ;10-8 כד )כמו הגליה של מפורשת הזכרה אין בתשובה,
 התאנים)יר׳ דודאי שני במשל בולטת זו גישה אעשה״. לא ״וכלה כמו ומסייגת ממתנת

 לתאנים משולים בבבל הגולים יהויכין, של ההגליה לאחר שנאמרה זו בנבואה כד(.
 הם במצרים( הנשארים)והיושבים ואילו מולדתם, אל וישיבם אותם יחון שהאל הטובות
 תמם עד הדבר ואת הרעב את החרב את בם ״ושלחתי נאמר שעליהם הרעות כתאנים

 ונבואת לגולים גאולה דברי כט בפרק גם 65ולאבותיהם״. להם נתתי אשר האדמה מעל
 אחדים מכתובים שונה אינה ביהודה ליושבים זאת גישה לנשארים. והשמדה פורענות

 שם ואין הגויים בדרכי הליכה על כעונש בארצו העם בהשמדת המאיימים דברים בספר
 בדבר כה במל״ב הסיום (.17 יא ;20-19 ח ;15-10 ו דב׳ )כמו ושיבה הגליה על אמירה
 לתקומה תקווה פתח היא לבבל שהכניעה ירמיהו דברי את לאשר בא יהויכין שחרור
 שמעו לא ואנשיו צדקיהו ואילו (,22 לו ירמיהו״)דה״ב מפי ה׳ דבר ׳׳לכלות בעתיד,

ומר. רע היה וגורלם הנביא בקול
 שעיקרן לגולים גאולה נבואות יש יחזקאל בספר יחזקאל. של המחשבה קו הוא וכך
 וכן 28 לט דח׳ שם״ מהם עוד אותיר ״ולא אדמתם אל הגולים כל והבאת גלויות קיבוץ

 המסויגת האהדה (.28-27 לט לו-לז; פרקים ;16-12 לד ;44-40,34 כ ;24-22 יז ;17-16 יא
 הממשיכים לנשארים המופגנת איבתו לעומת בעונשם הנושאים לגולים יחזקאל של

 של העקרונית התפיסה יז(. )יה׳ הסורחת והגפן הארז צמרת במשל לביטוי בא בחטאם
גאולה נבואות לעומת 66הגלות. מן תצא בארץ־ישראל לישראל שהתקומה היא יחזקאל

 כולו או חלקו כד, פרק שיוך ונגד בעד טיעונים .235-234,217 עמ׳ ירמיה, הופמן, ראו ו לפרק 65
 אותנטית היא שהנבואה בדעה מצדד לונדבום .236-224 ׳עמ ירמיה, לונדבום, ראו לירמיה

 של אינו שהמשל סבור ,485-483,66-64 עמ׳ ירמיה, הופמן, צדקיהו; בימי ונאמרה לירמיהו
 שהנבואה טוען וסטרמן בבל. גולי של ראות מנקודת מאוחרת מתקופה תוספת אלא ירמיהו
 לאחר מאוחרת תחיבה הם 7-5 פס׳ ואילו מקורית, היא (10-8)ונתיניו צדקיהו לגורל הנוגעת

״בקשות״ איילי, ראו זו לסוגיה (.8) מצריימה היורדים נזכרו שכן גדליהו ורצח צדקיהו גלות
מאוחרת. תוספת היא מצרים״ בארץ ש״והישבים נראה ספרות. ושם

 יהויכין לגולי רק גאולה חזה יחזקאל אם היא אחרת שאלה .641,124-123 ׳עמ יחזקאל, כשר, 66
 גאולה שניבא או לפסה״נ 597 בשנת לגולה יצאו שלא אלה את ישראל״ ״בית מכלל והוציא

החורבן לאחר גם נמשכה יחזקאל של הנבואית הפעילות שהרי החורבן, עם שגלו למי גם
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 בנוגע והשמדה פורענות נבואות א-כח בפרקים )בעיקר יחזקאל בספר יש לגולים
 הקיץ הקץ בא בא ״קץ אלא גאולה בחזון מסתיימות שאינן ויהודה ירושלים לתושבי

 ריקה תהיה יהודה וארץ יהודה ממלכת את יפקוד גמור חורבן (.6 באה״)ז הנה אליך
 ירושלים תושבי (.36-33 לו ;29-28 לג ;4-3 כא ;8 טו ;15,13 יד ;20-19 יב ;14 ושוממה)ו

 ירדוף אסון (.2 הדמים״)כב ״עיר היא ירושלים כי (22-17 כב )יח׳ העיר בתוך יושמדו
 ;14-1 טז ;6 טו ;12 יד ;14 יג ;10-8 יא ;6 ט ;27-16 ;5 ז ;14-12 ו ;12,4-1 ה ;17-16 ד )אסון

 הארץ ותמלא מאוד במאוד גדול ויהודה ישראל בית ״עון שכן (,36-33 לו ;27 לג ;21 כד
 השיער גזיזת של המעשה 67(.23 בעונתיכם״)כד ״ונמקתם (,9 ט ;33-23 לג דח׳ דמים״
 לחזור לנשארים קריאה אין (.4-1 ה )יח׳ ותושביה ירושלים של המר גורלה את מסמל

 שנגזר הסיבה מן אלא ה״, ״עם ישראל, עם מכלל אותם מוציא שהוא בגלל לא בתשובה
 אלא (,14 אנחם״)כד ולא אחוס לא אפרע ״לא כי וגאולה נחמה דברי אין להיכחד. גורלם

 ושברתי עליה ידי ונטיתי מעל למעל לי תחטא כי ״ארץ הכלל על־פי (,21 כיליון)יא
 בנבואות (.13 יד )יח׳ ובהמה״ אדם ממנה והכרתי רעב בה והשלחתי לחם מטה לה
 ולא בגולה טמונה שהגאולה הרעיון מבצבץ הגליה( על )ולא יהודה בארץ השמדה על

יהודה. בארץ בנשארים
 פורענות דברי לעומת גיסא, מחד ומיהודה מישראל לגולים וגאולה נחמה ודברי אוהד יחס
 בסיס משמשים גיסא, מאידך לגאולה( ושוממה)עד ריקה תהיה הארץ וכי לנשארים, וכליה

 היושב יחזקאל ושל ביהודה, היושב ירמיהו של הגלות תפיסות( תפיסת)או בדבר לתיאוריה
 מאוחרות. מגמתיות הרחבות בחזקת ומה (ipsissima verba)אלו לנביאים מקורי מה בגלות,

 תוך בבל בגלות ונערך שונים ממקורות מורכב ירמיה שספר הדעה, מהלכת לירמיהו אשר
 מקובלת ירמיה ספר של דויטרונומיסטית )עריכה מגמתיות ״דויטרונומיסטיות״ תחיבות

 את שתאמו הפרוזה, בקטעי בעיקר שלמים, וקטעים משפטים של הפרשנים( רוב דעת על
בסגנון, בלשון, הדמיון על מצביעים זו תיאוריה בעלי ציון. שבי ושל בבל גולי של העמדה

 ניגוד מוצא ,294 ,202-201 עמ׳ תיאולוגיה, זייטץ, (.30-29 נב החורבן)יד׳ בעקבות וההגליות
 הגזרה סוף את לפסה״נ< 597)יהויכין בגלות ראה ירמיהו יחזקאל. ושל ירמיהו של בתפיסות

 בגלות ראה יחזקאל ואילו כד, מל״ב עם אחד בקנה עולה זו ותפיסה לנשארים, תקומה יש וכי
 שנותרה יהודה אוכלוסיית כל את דבר של בסופו שיפקוד העונש ביצוע של התחלה רק יהויכין

 על־פי כה. במל״ב ההשקפה את תואם וזה יהויכין מגולי תצא התקומה וכי ביהודה צדקיהו בימי
 גלות עם כבר החלה זו ומתיחות ביהודה לנשארים גולים בין ומתיחות יריבות הייתה זו תיאוריה
 לארץ לשוב הזכאים האמיתי ישראל הם יהויכין גולי שרק ההשקפה את מייצג ויחזקאל יהויכין,
 בנבואות וגם ירמיהו בנבואות גם הגלות מן שיבה על .72,70 הע׳ להלן, ראו שוב. ולרשתה
.92-89 ׳עמ תקופה, מידלמאס, ראו יחזקאל

 מתייחס אינו הנביא גדליהו. רצח לאחר החרב לפליטי מכוונת 27 לג ביח׳ שהאמירה נראה 67
 גיסא מאידך והנשארים גיסא מחד הגולים כלפי יחזקאל בעמדת שינוי על מצריימה. ליורדים

 על שתעיד כדי ביהודה שארית שתישרד אחדים מכתובים משתמע לדעתו ״שארית״. כשר, ראו
(.16 >עמ׳ צדק כשופט ה׳
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ד למשל דברים)השוו בספר קטעים לבין בירמיהו גאולה נבואות בין ובאידיאולוגיה בתוכן  י
ד כמו בכתובים מדובר (.53-46 ח מל״א גם וראו 31-29 ד דב׳ עם 14-10 כט נ0) 15-14 טז י
נ-נא. ;12 מב ;13-6 לג ;44-36 לב ;25-23 לא ל; ;20-10 כט ;11,9 כה ;7-4 כד ;10-7 יה (;8-7

 האוכלוסייה השמדת יהודה, ארץ של גמור חורבן המתארים כתובים זו תיאוריה לפי
 (28-25 ד בדב׳ האמור ומבהמה)ברוח מאדם ריקה תהיה הארץ וכי טוטאלית הגליה ו/או

 כדי ביהודה ציון שבי מידי ו/או בבבל בבל גולי מידי מאוחרות ״גלותיות״ תוספות הם
 הנשארת האוכלוסייה את להוציא יהודה, בארץ קרקעות על לבעלות טענותיהם את לבסס

 שהובטחה הארץ על זכות ביהודה לנשארים אין ועל־כן ישראל, עם ה/ עם מכלל )והצאצאים(
 כך ואחר צדקיהו בימי הנשארים ובין יהויכין עם גולים בין המתיחות ישראל. עם לאבות

 אחרות, במילים 68להלן(. וראו ,24-23 לג ;15-14 יא יחזקאל)יח׳ בנבואות כביכול, נשמעים,
 המשקף מיתוס אלא אינם (16-14 טז גלות)כמו אחר וגאולה וחרבה ריקה ארץ על הכתובים

ד חלקם)כמו ציון, שבי של כך ואחר יהויכין גולי של אידיאולוגיה כט ;14-8 כה ;7-4 כד י
״שבעים הציון 69צדקיהו. גלות לבין יהויכין גלות שבין הזמן בפרק חוברו (20-16 ;14-10

 בספר כתובים לדעתה ביבליוגרפיה(. רום־שילוני)ראו ראו וספרות זו בתיאוריה ותמיכה סקירה 68
 או גלותיים הם גאולה על הכתובים ואילו קדם־גלותיים, הם טוטאלית והשמדה חורבן על דברים

ד על .166-159 ׳עמ ירמיה, שארפ, בתר־גלותיים.  ואפילו דויטרונומיסטית עריכה כתוספת כד י
 ׳עמ ״משבר״, זייטץ, .247-241 עמ׳ בארס, קרול, ;111-108 ׳עמ הטפה, ניקולסון, ראו פיקטיבית
 כד בפרק מתבטאת והיא ביהודה שנשארו לאלה הגולים בין המתיחות את מדגיש ,289-287

 הופמן, ״ירמיה״; וולס, וכך ;7-5 מג יר׳ כמו יהודה, התרוקנות על ובכתובים בגלות שנערך
.129-128 ׳עמ ״קיבוץ״, לוסט, ;485-484 ׳עמ ירנזיה,

 .587/6 בשנת וההגליה החורבן לאחר חוברו 10-1 ל ;30-29 ד בדב׳ שהקטעים היא מקובלת סברה 69
הנ״ל, שהקטעים סבור (74 ׳עמ אונטרמן)שם, ;87-55 ׳עמ הרטה, אונטרמן, ראו זו בסוגיה דיון
 ומושפעים בתשובה בחזרה ישועה מתנים הם שכן החורבן לפני חוברו 53-44,34-33 ח מל״א וכן

 ד שדב׳ הסברה את דוחה הרן גם ירמיהו. לנבואות קדם חיבורם כן ועל ועמוס הושע מנבואות
 האבדון איומי בין ״להפריד שאין וטוען הגלות מתקופת מאוחרות תוספות הם 10-1 ל ;31-29

 נבואית וסטרמן, (.51-48 עמ׳ ב, המקראית )האסופה אחריהן״ הנמשכות הטובה להבטחות
 שלא דויטרונומיסטית תוספת הם כט ביר׳ 14-12,10 שפסוקים סבור ,236,159-158 עמ׳ גאולה,
 והפסוקים הגולים גאולת על מדובר שבו 14 כט ביר׳ הפסוק ירמיהו. של במכתב כלולה הייתה

 וחסרון השבעים, בתרגום חסרים גלו שלא ירושלים לתושבי פורענות נבואת ובהם 20-16 כט
 ניבא שלא ״המקורי״, הבנימיני״, ״ירמיהו בין המבחינים הפרשנים בעיני משמעותי הוא זה

 סבור 129-128 עמ׳ ״קיבוץ״, לוסט, ״הפיקטיבי״. הפרו־גלותי״, ״ירמיהו לבין לגולים, גאולה
 שהביע הספק את להסיר במגמה עריכה תוספת הוא 14-10 כט ביר׳ שהקטע אחרים רבים כמו

 בבל עולי בין המתיחות רקע ועל (,11-1 >כח עזור בן חנניה דברי על בתגובה (6 ירמיהו)כח
 גם נוקטים דומה מחשבה קו (.15 יא יח׳ הארץ)השוו ירושת זכות בדבר לגולה יצאו שלא לאלה

 (.68 הע׳ רום־שילוני)ראו ;295,212-210 עמ׳ תיאולוגיה, זייטץ, ;101-100 ׳עמ ירמיה, שארפ,
 הדעות על סקירה כד. פרק של עיבוד הוא כט בפרק הקטע ,554-552 עמ׳ ירמיה, הופמן, לדעת

 היא שהנבואה סבור לונדבום .236-222 עמ׳ ירמיה, לונדבום, ראו לירמיהו כד שיוך ונגד בעד
 תוספת הוא כד שיר׳ סבורים (,236-235 עמ׳ וסטרמן)לעיל, כמו אחרים, רבים ואילו ירמיהו של

 ,30 עמ׳ ״יהויכין״, אבישור־הלצר, .68 הע׳ לעיל, ראו מעשה. לאחר נבואה דויטרונומיסטית,
הזכרת לעומת (5 יהויכין)פס׳ ואי־הזכרת לירמיהו, מקורית היא כד בפרק שהנבואה סבורים
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 ״המקורי״ ירמיהו ואילו מאוחר, עדכון מעשה, לאחר נבואה הוא (10 כט ;12 שנה״)כה
ד זמן)השוו קצב לא  העיר בשלום לדרוש לגולים קורא אלא בשבעים( חסר אבל ,7 כז י

 על מנבא ואפילו (28,7-4 בגלות)כט קבע של השתקעות על ממליץ בעדה, להתפלל בבל,
טז ;15 ט ;3 ח ;15 ז ;19 השמדה)ה ואפילו התבוללות ושסופה שיבה וללא חנינה ללא גלות
 הנשארים והשמדת הגולים גאולת על המדברים כט בפרק הכתובים לפיכך (.18 כט ;13-10

 של המאוחרת הדויטרונומיסטית העריכה לרובד ושייכים ״גלותית״ הרחבה הם (20-10)
 לא ציון ושבי הגולים של האינטרסים את המשקף העריכה רובד מזו, יתרה ירמיה. ספר
 עוד זו, תיאוריה לפי להן. מנוגד אלא ירמיהו של המקוריות דעותיו את משקף שאינו רק

 ״ושכנתי יסלח שהאל כדי דרכם להיטיב העם מן ״המקורי״ ירמיהו דרש יהויכין גלות לפני
לו ;5 כה ;7-3 ז עולם״)יר ועד עולם למן לאבותיכם נתתי אשר בארץ הזה במקום אתכם

 להם תהיה ואז בארץ שנשארו מאלה לבבל כניעה הנביא יעץ יהויכין גלות לאחר (.7-6
 בעיר פני שמתי ״כי מבבל יוחזרו ה׳ כלי ואפילו ישראל, אלוהי עם הברית ותחודש תקומה
 לשארית שיש האמין ״המקורי״ ירמיהו (.17,2 לח ;18-17,13-8 לרעה״)כז ולא לטובה הזאת

 ירמיהו (.18-17 לח ;17-6 כז ;10-1 כא ה׳)יח; אל וישובו לבבל ייכנעו אם תקומה ביהודה
 הארץ וחורבן התושבים הגלית חוזה אינו אבל מגבעון עזור בן חנניה לנביא מוות מנבא

 בארץ תשבו שוב ״אם לנשארים: ירמיהו אומר גדליהו ורצח החורבן לאחר גם כח(. )יד
 עשיתי אשר הרעה אל נחמתי כי אתוש ולא אתכם ונטעתי אהרס ולא אתכם ובניתי הזאת

 הבטחה בו יש שכן מאוחרת תחיבה הוא 12 בפסוק בהמשך האמור לפיכך (.11-10 לכם״)מב
 אלא לגלות שיילכו למי תקומה חזה לא ירמיהו ואילו לגולה, שהלכו לאלה לארץ לשיבה

 גלות זו ועוד(. 4 כ ;15,10 ואבדתם״)כז אתכם ״והדחתי חנינה, ללא פורענות להם ניבא
 ביד האמור .36 כח ;28-25 ד בדב׳ לאמור בדומה (,10-9 כב חזרה)יד ממנה שאין ארוכה

 שנשארו למי המכוון 10 מב ביד לאמור בלשונו דומה ליהודה הגולים שיבת בדבר 6 כד
ד לפיכך בארץ.  לתפיסת מנוגד אבל הנביא של בסגנונו מאוחרת תחיבה הוא אף 6 כד י
 ושלחתי ואבותם המה ידעו לא אשר בגוים ״והפיצותים 15 ט בפרק שנאמר וכפי הנביא,

 הנביא מאיים 15 ז ביד וגאולה. נחמה דברי שם ואין אותם״, כלותי עד החרב את אחריהם
 גלות אחר גאולה מבשר ואינו אפרים״, זרע כל את אחיכם כל את השלכתי ״כאשר בהגליה

 של המר גורלו על הנבואה גם בגולה. ודתי לאומי קיום ואין לגולים תקווה אין לדעתו כי
 של עוינת גישה על מרמזת בנכר מוות עם גלות הקושרת (,30-24 הזה״)כב ״האיש יהויכין,
ד כמו כתובים לנשארים. אהדה גילויי לעומת יהויכין ולמנהיגם לגולים הנביא  ;6-5 כג י

לצדקיהו. אהדה מגלים 5-4 לד
 נגד הנבואות על גם מסתמכת להשיבה, שאין כגזרה שיבה, ללא כקץ הגלות תפיסת

בספר כתובים ועל (6 פשחור)כ נגד (,11-10 יהואחז)כב נגד (,19-18 יג והגבירה)יד המלך

:19-18 ביג לדעתם ביטוי לידי הבא ליהויכין, ירמיהו של העוין יחסו על מלמדת (8 צדקיהו)פס׳
כח. :30-24 כב
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 כד)משל שפרק זו, תיאוריה על־פי המסקנה, עולה מכאן .27 כט ;64,36 כה כמו דברים,
 פרקים וכן הנשארים, כלפי שלילית גישה לעומת פרו־גלותית ראייה יש שבו התאנים(,

 בגולת דויוטרונומיסטית עריכה תוספת הם ויהודה ישראל גולי של שיבה החוזים ל־לא
 את התואמת הפיקטיבי, ״הגלותי־דויטרונומיסטי״, ירמיהו מידי כך, אחר ואולי בבל

 גולי ראיית זו, תפיסה על־פי וכך, ישעיהו)השני(. ושל בגולה שישב יחזקאל של גישתם
 גולי של הגישה את משקפת (14-10 כט ;6-5 להיגאל)כד הצפויה יהודה״ כ״גלות יהויכין
 לפסה״נ( 586 בשנת החורבן בעקבות לנשארים)ולגולים אין ולפיה לפסה״ם 597)יהויכין
 יהויכין גולי בין לפולמוס הדים אלא כאן אין יהודה. בארץ ונחלה חלק לא ואף גאולה

 ועוד(. 15 מ ;כד החורבן)יד לאחר ביהודה יהודה״ ״שארית ועם צדקיהו עם לנשארים
 הוא (.5-4 לד לעומת 10-8 צדקיהו)כד של לסופו בנוגע הסתירה את להוסיף יש כך על

 הוא הסיפור לב. ביד מענתות חנמאל מאת הקרקע קניית של הסמלי למעשה בנוגע הדין
 ביהודה הנשארים של הקרקע על רצופה בעלות לסמל היא המקורית מגמתו אבל אותנטי

 פס׳ ואילו בבל, גולי עם דבר לו ואין (15-6 החורבן)פס׳ לאחר גם אלוהית בלגיטימציה
 בבל, גולי בידי גלותית״ ״עריכה מאוחרת, תוספת הם גלויות קיבוץ על המדברים 41-36

 העמדה את משקפת העריכה בבבל. הגולים גאולת על הסמלי המעשה את להחיל במגמה
70הסיפור. של והמקורית האמיתית המשמעות שונתה ובכך בבל, גולי של

 .127*125 ׳עמ ונשארים׳/ ״גולים רום־שילוני, ספרות. ושם ,196 עמ׳ ישראל, פורי, בתוך: רומר, 70
 -268 ,153-152,100 עם׳ גאולה, נבואות וסטרמן, ספרות. ושם 345-343 ׳עמ ״בקשות״, איילי,

 המוטיבים אין אלו ובנבואות החורבן לפני שזמנן ומאסון מצרה ישועה נבואות בין מבחין ,270
 ישעיהו)השני( מימי וראשיתן לארץ השיבה בהן שהדגש גאולה נבואות לבין ושיבה, גאולה של

 כ״נספחים״ ועוגנו פוזרו והן אנונימיות, היו ברובן הדויטרונומיסטי. הסגנון אותן ומאפיין
 “Oracles of salvation בעיקר(: וירמיה )ישעיה הנביאים בספרי מקוריות פורענות לנבואות

were added as supplements to individual oracles that were preexilic prophecy of 
”judgement. ,מבבל הגולים של שיבה שעניינן התוספות לדעתו ספרות. ושם ״קיבוץ״, לוסט 

(21 לז :24 לו יח׳ ;12 מב ;37 לב ;11-10 ל ;14 ,13-10 כט ;6 כד הודחו)כמו לשם הארצות ומכל
 בגלות שחי עורך מידי אלא הדויטרונומיסטי, החוג מידי ולא ואף יחזקאל או ירמיהו משל אינן
 אלו נבואות מקצת הקדום. במזרח שרווחו מלכותיים בתארים מקובלות נוסחאות ובהשפעת בבל

׳בעמ (.142-139,136-137,127-125 ׳עמ ההלניסטית)שם, בתקופה היהודית התפוצה אל מכוונות
 גלויות קיבוץ על חזונות היו לא יחזקאל ספר ושל ירמיה ספר של הקדום שברובד לוסט טוען 139

(”Gathering and Return“) הגלות עונש על נבואה הייתה ששם מקום בכל יותר מאוחר ורק 
ד )כמו ושיבה גלויות קיבוץ על נבואה העורך הוסיף ד על (.16-11 לד יח׳ ;3 בג י  19-10 כט כד, י

תיאולוגיה, זיטץ, .286,249 עמ׳ מבוא, רופא, ראו הנביא לדעת המנוגדים מאוחרים כעיבודים
 של הגישה בהשפעת ירמיה ספר של “Exilic Redaction” על המדבר 295,286 ,217-205 ׳עמ

 לגישה ובניגוד גיסא מאידך צדקיהו עם ולנשארים גיסא מחד יהויכין עם לגולים ויחסו יחזקאל
 B. Becking,ראו דויוטרונומיסטית גלותית כתוספת הנחמה״( ל-לג)״ספר פרקים על ירמיהו. של

”Divine Reliability and the Coceptual Coherence of the Book of Consoltation“ :בתוך 
 נבראות וסטרמן, לירמיהו; ל-לא פרקים שיוך ונגד בעד ספרות ושם 179-163 ׳עמ ירמיה, קסלר,
 אבל ירמיהו משל הן הנחמה״ ״בספר הנבואות מן שחלק האפשרות את מעלה 150 עמ׳ גאולה,

ד שהנבואות משער ,136 ׳עמ ״קיבוץ״, לוסט, אשור. לגולי מכוונות היו במקורן נאמרו ל-לא בי
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 נאמן ביטוי הם הדויטרונומיסטי( הסגנון ניכר בהם )שגם מ־מד פרקים זאת לעומת
 להישאר)לט העדיף עצמו ירמיהו ביהודה. הנשארים את המעדיפה ירמיהו של לעמדתו

 מצריימה לירידה נמרצת התנגדות מגלה ירמיהו במצפה. גדליהו עם וישב (6-2 מ ;14
 לפי בבבל. הגולים של הזכרה ואין (,22-9 >מב לנשארים ותקומה נחמה דברי לעומת

 בית ״את האל שיכרות הברית בדבר 33-30 לא ביד הקטע גם מוסבר זה מחשבה קו
 הנשארים עם בברית מדובר ושיבה. גלות של הזכרה אין ושם יהודה״, בית ואת ישראל
 ״כי :31 יט מל״ב = 32 לז ביש׳ האמור ברוח לציון( שישובו הגולים עם )ולא ביהודה

 ובמותו הגליות בשלוש מסתיים ירמיה ספר 71ציוך. מהר ופליטה שארית תצא מירושלים
ד בגולה יהויכין של  מירמיהו מתעלם מלכים ספר שיבה. על אמירה בלי (34-28 נב ד

לגולים. גאולה חזה ולא הנשארים את העדיף שהנביא כיוון
 מאידך ולנשארים גיסא מחד לגולים יחזקאל גישת את פרשנים מסבירים דומה באופן

 אין בגלות מדובר כאילו גאולה, בדברי מסתיימות ואינן הגליה החוזות נבואות יש בספר גיסא.
 בדומה (,16-15 כב ;20-1 יב ;14-12,4-2 ה ;13 ד השמדה)כמו ו/או התבוללות ובעקבותיה קץ

 (.64,36 כח דברים)כמו ובספר (39-38,33 כו ;22 כ ;30-24 יח ויקרא)ויק׳ בספר לכתובים
 לישראל שתקומה הנביא אמונת של כהשתקפות לפרשם שאפשר כתובים יש זאת, לעומת

 ומתלונן זועק יחזקאל שם ,13 יא ;8 ט בכתובים רואים פרשנים ביהודה. הנשארים מן תצא
 והכוונה ישראל״, שארית את עשה אתה ״כלה ישראל״; שארית כל את אתה ״המשחית

 ראה שיחזקאל ראיה ויהודה, ירושלים לאוכלוסיית הדרש( על־פי ולא פסוק של פשוטו )לפי
 בעתיד. ישראל עם לתקומת הגרעין את בגוליש ובירושלים)ולא ביהודה ישראל״ ב״שארית

 המחאה לקריאת לנשארים)בניגוד והשמדה לגולים גאולה החוזה 21-14 יא יח׳ הקטע לפיכך
 מלכי על הקינות גם כזה, מחשבה קו לפי מאוחרת. תוספת אלא יחזקאל מפי אינו (13 בפס׳

 למלכי יחזקאל של אהדה במקורן שיקפו ולגפן לאריה/לביאה לארז, הדימויים עם ישראל
 לזונה)פס׳ ירושלים את הממשיל טז פרק אפילו (.24-22 יז וכן יט, דח׳ האחרונים דוד בית
 שהנבואות הרי הדבר הוא כך אם (.63-59 ;55-53)הברית ובחידוש נחמה בדברי מסיים (35

 בגולה אם הפרו־גלותיים התוספות ובעלי ועורכים ביהודה, חוברו הנביא של המקוריות
 ההרחבות במסגרת הקינות של המקורית המשמעות את שינו ציון שיבת לאחר ביהודה ואם

-10 ד לפסה״נ)כמו 597 לאחר ביהודה הנשארים של והשמדה טוטאלי חורבן - והשכתובים

 ״וכלה בפסוקית גם הגלות. בתקופת מחדש נערכו והן שומרון, לגולי מכוונות והיו ירמיהו מפי
 על מאוחר. עורך מידי נחמה״ ״תיקוני פרשנים רואים (28 מו :11 ל :18 ה :27 ד דר׳ אעשה״ לא

א )יר׳ האמיתית השארית את בבבל יהויכין בגולי ירמיהו ראה החורבן לפני ולפיה התיאוריה
 האמיתית שהשארית הרעיון את הנביא מביע שאז החורבן לאחר משתנה זו שהשקפה אלא לט(,

ספרות. ושם 35-32 עמ׳ ״יהויכיך, אביעוז, ראו מא-מב( דר׳ ישראל בארץ דווקא נמצאת
 המייצג הנביא לתפיסת מנוגדות ״פרו־גלותיות״ עמדות המשקפות (12 מב יר׳ הרחבות)כמו על 71

 הנ״ל, יחזקאל: הנ״ל, עולם״; ״ברית רום־שילוני, למשל ראו יהודה אוכלוסיית של הגישה את
 וחידוש ביהודה הנשארים תקומת על כנבואה 17-9 מב יר׳ על 128-127 ׳עמ ונשארים״ ״גולים
.202-201 עמ׳ תיארלרגיה, זייטץ, ספרות; ושם עמם, הברית
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 בספר הגולה מן וגאולה נחמה שנבואות מכאן (.29-26 לג ;21-19 יז ;8-6 טו ;18 ח ;27-26 ז ;17
 תוספות הן א־כד, בפרקים ובעיקר לו-מח( לד; ;44-32 כ ;63-53 טז ;21-14 יא יחזקאל)כמו

ומשני. שני רובד והן יחזקאל, של האמיתית גישתו את משקפות שאינן
 והנשארים הגולים לגורל הנוגע בכל יחזקאל בספר הסתירות את מסבירים פרשנים

 הזמן בשאלות חלוקים והם הספר, של שונים ברבדים שונות תפיסות של כהשתקפות
 מה ביהודה(, בבל, )בגולת המקום ציון(, שיבת לאחר הגלות, בתקופת החורבן, )לפני
72בספר. הרבדים ומספר יחזקאל לנביא מקורי

 לנבא יכול בחורבן והמאיים המוכיח נביא 73הזאת. לתיאוריה הצדקה אין לדעתנו
ואין הגולים, לקהילת גאולה לבשר בבד ובד בארצה היושבת לאוכלוסייה ישועה דברי

 להשקפותיו בנוגע השונות הדעות על .33-30 הע׳ לעיל, ראו יחזקאל ספר של החיבור תהליך על 72
 67-12 ׳עמ יחזקאל, כשר, אצל ספרות ראו הספר של והעריכה החיבור ותהליך יחזקאל של

 ראו יחזקאל בספר מנוגדות אמירות על ״יחזקאל״. רוס־שילוני, ;139-133 בעט׳ והביבליוגרפיה
 קינים אליה וכתוב ואחור פנים ״כתובה המגילה אחד מצד - דוגמאות ״יחזקאל״. שווארץ,

 המושחתים הרועים נגד 16-1 לד ביח׳ לו-לז(. גאולה)כמו נבואות אחר ומצד (10 והי״)ג והגה
 דוד בית מלכות השבת 24-17 בפס׳ ואילו העם, את שירעה הוא וה׳ האחרונים( יהודה )מלכי

 ראה תחילה כאילו (8 ביחזקאל)ט ישראל״ ״שארית על העם. את שירעו הם דוד מבית ומלכים
 .260 ׳עמ יחוקאל, כשר, ראו שנית״, האומה תבנה ״ממנה השארית את יהודה בתושבי הנביא
ה׳, עם (,11 יד ישראל״)כמו ״בית את בלבד יהוכין בגולי ראה יחזקאל ולפיה הפוכה לגישה

ישראל״ ״שארית וכי גלותית״( בנכר)״אידיאולוגיה יושבים הם אם גם הגולים״ ״מלך הוא וה׳
 ״גולים הנ״ל, ;29,12 עמ׳ ושם יחזקאל״, רום־שילוני,״ ראו יהויכין לגולי הכוונה (8 ט יח׳ )כמו

 אידיאולוגיות תפיסות המייצגים יחזקאל ועל ירמיהו על ושם ״דויטרונום״, הנ״ל, ונשארים״,
 בין העימות את משקפים והם הפרו־גלותי, יחזקאל לעומת גלותי האנטי ירמיהו - הפוכות

 שני וביחזקאל בירמיהו לראות מודרניים פרשנים של שהניסיון לי נראה לנשארים. גולים
 בין הפולמוס מן במודע, שלא או במודע מושפע, מנוגדות, אידיאולוגיות המייצגים נביאים

 של לחסרונותיה או למעלותיה הנוגע בכל התלמוד בתקופת או־ץ־ישראל לחכמי בבל חכמי
מאידך. או־ץ־ישראל ושל מחד בבל

 לנבואות תקומה, ללא וחורבן השמדה החוזות פורענות נבואות בין לכאורה סתירה יש אכן 73
 ללא גלות והשנייה גלות אחר גאולה האחת שונות, תפיסות שתי של קיומן על וגאולה. נחמה

 ״הגליה״, קרול, ״יהודה״. קרול, אצל דברים עיקרי ראו בגולה קבע של ישיבה אלא גאולה
 כלומר, השני. הבית בימי הירושלמית הקהילה בידי הנבואות של בעיבוד הסתירות את מסביר
 עמדה הנוקט ״ירמיה״, וולס, גם ראו לחוד. ושיבה גאולה ונביאי/מחברי לחוד פורענות נביאי
 לפני שנאמרו נבואות בין סתירה מוצא ,295-294 ,209-205 ׳עמ תיאולוגיה, זייטץ, דומה.

 ירמיהו של ״מקוריות״ נבואות לבין יהודה תושבי לכל וכליה חורבן החוזות לפסה״נ 597
 דווקא תקווה התולות לפסה״נ, 597 לאחר הגלותית״( ״העריכה של התוספות ללא )כלומר

,3 לו יר׳ ראו ה׳)אולם אל וישובו בבל למלך ייכנעו אכן אם יהויכין, גלות לאחר בנשארים
 מפי הם והגאולה הישועה הנחמה, נבואות האם בשאלה החוקרים בין הוויכוח על סקירה (.29

 .267-261 ׳עמ גאולה, בבואות וסטרמן, ראו יותר מאוחר לספרו נתחבו או פורענות שניבא נביא
 בספרי ובעיקר במקרא, השונים בספרים המעוגנים הישועה נבואות של ובסגנון בתוכן הדמיון

 Heilserwartungen; ) ישועה נבואות של באסופה שמדובר לחוקרים ראיה משמש הנביאים,
Oracles of Salvation) ,של המקוריות הנבואות לתוך מכן, ולאחר הגלות בתקופת שנתחבו 

.72-70 הע׳ לעיל גם ראו הספר. נקרא שמו שעל הראשון( ישעיהו הנביא)כמו
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 והשמדה פורענות נבואות בין ״הסתירה״ שונים. נביאים שני של בהדמיה והכרח צורך
 מטבעו רע הוא שהעם אמירה בין ״הסתירה״ מן שונה אינה וגאולה נחמה נבואות לבין
 ז דרכיו)יד להיטיב בעם הנביא של הפצרות לבין (23 יג דרכיו)יד לתקן מסוגל ואינו

 טוטאלית ובהשמדה באבדון איום - והאחרת הדויטרונומיסטית בספרות גם כך (.3 כו ;3
 -27 כו ויק׳ ;10-1 ל ;40-26 ד דב׳ ה׳)כמו אל ישובו אם לארץ ובשיבה בהגליה גם אבל

 אמירת בעת ובמגמה אחר או זה צד של בהדגשה בהקשה בנסיבות, תלוי הרבה (.46
 ׳׳ארכה הגלות כי וגו׳ בתים״ ״בנו ירמיה להם אומר הגולים אל בפנייה לדוגמה: הנבואה.

 מעט״ ״עוד אומר הוא הגאולה( בבל)ובעקבותיה מפלת על בנבואה אבל כט(, דר היא״
 מצויה ושיבה תשובה אחריה שאין טוטאלית הגליה על דברים בספר האמירה (.33 )נא

 אין זה ובהקשר כח(, הברית)רב׳ את יפר העם אם וקללות איומים של סדרה של בהקשר
 את שטימא הגוי כתקדים מובא 30-26 יח בוי׳ למכה. תרופה להקדים היגיון ואין מקום
 תשובה הגליה, על לדיבור מקום אין ולכן (14-11 יא ;21 ו יה׳ השמדה)השוו ודינו הארץ

 -1 כג ;15-9 )טז ישועה בבשורות המסתיימות פורענות נבואות ירמיה בספר יש ושיבה.
ד ולנטוע״ לבנות ולהרוס ולהאביד ולנתוץ ״לנתוש האמור ברוח (8 יה וביר׳ (,10 א ד

 ועל גוי על אדבר ורגע ולהאביד... ולנתוץ לנתוש ממלכה ועל גוי על אדבר ״רגע :9-7
 :36 לו יח׳ כמו יחזקאל, בנבואות גם וכך (.27 לא יר׳ גם ולנטוע״)ראו לבנות ממלכה

74ועשיתי״. דברתי ה׳ אני הנשמה נטעתי הנהרסות בניתי ה׳ אני ״כי

 ראו וזמנן הספרותית צורתן תוכנן, מבחינת הפורענות לנבואות וזיקתן הגאולה נבואות על 74
 הנבואות של לאותנטיות בנוגע החוקרים דעות על סקירות גם ושם 115-106,8-7 ׳עמ דת, ראייט,
 שנבואות סבור ראייט השני. וישעיהו יחזקאל ירמיהו, הקלאסיים לנביאים שיוכן ובעיית

 ריימר, ירמיהו. מידי הן ועוד(, 34-31 לא :7-4 כד רובן)למשל אזי כולן לא אם בירמיהו, הגאולה
 חוברו ל-לא ביר׳ וליהודה לישראל הנחמה שנבואות הסברה את דוחה ,220-218 עמ׳ ״ירמיהו״,

 פרשנים כדעת האפשרות, על ומצביע מאוחרות( תחיבות אלו אי ציון)להוציא שיבת לאחר
 הטריטוריאלית ההתפשטות רקע ועל נינוה נפילת בעקבות אולי יאשיהו, מימי שזמנן אחדים,

 M.A. Sweeney, “Jeremiah 30-31 and King Josiah’s Program גם ראו כך על יאשיהו. של
569-583 .of National Restoration and Religious Reform”, ZAW  108 (1996), pp.

 שנבואותיו אלא ונחמה פורענות ניבא ירמיהו ,247-245 ׳עמ ב, המקראית האסופה הרן, לדעת
 ולדברי זוועה לחזיונות ירמיהו של הפורענות דברי את שהפכה דויטרונומיסטית עריכה עברו

 העקרוניות העמדות אבל עליצות. של קווים נוספו במיוחד( מרובים שלו)שאינם הנחמה
 ולפיה זו גישה עליהן. נתבססה הדויטרונומיסטית והעריכה הן, הנביא של בנבואות הנקוטות
 ודברים עמדות ומעצימה ״מחדדת רק אלא הנביא דברי את סותרת אינה הגלותית״ ״העריכה
 את שתואמות הרחבות על עלי. מקובלת (247 ׳עמ שס, ירמיהו״)הרן, של בפרשיותיו הקיימים

 מדבר ״ירמיהו״, אוברהולט, גם .140-137 ׳עמ ירמיה, לונדבום, ראו הנביא של המחשבה קו
 ירמיה. בספר מאוחרות גלותיות תוספות ועל שונות השקפות על ולא נבואות של הרחבה על

 תוכחה נבואות שלצד האפשרות את מלכתחילה לשלול יסוד ״אין :61 עמ׳ ירמיה, הופמן,
 בספר שגם האפשרות את לשלול ״אין בבד בד אבל ישועה״, נבואות גם ירמיה חיבר לישראל

(,62 >עמ׳ חיברם״ ירמיהו שלא נבואות, לרבות כתובים, יש אחרים, נבואה בספרי כמו ירמיה,
של תורתו על בחלקם ״התבססו יותר מאוחר אלא ירמיהו בידי חוברו שלא קטעים גם אבל
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 והרתעה אזהרה לשם נאמרו טוטאליות והגליה השמדה על רבות פורענות נבואות
 וישובו ישמעו ״אולי :3 כו בירמיה ככתוב חרטה, לכלל השומעים את להביא ותכליתן

 -21 כא מל״א להם״)וראו לעשות חשב אנכי אשר הרעה אל ונחמתי הרעה מדרכו איש
 ירושלים יושבי את שיפקוד הגדול החורבן הדגשת לשם גם באה והגזמה איום לשון (.29
 75בגלות. בעוונם שיימקו לגולים בנוגע גם וכך (,29,3 לו הרעה)יד מדרכם ישובו לא אם

 -6 ד האימפריאלי)יד המלך עם המלחמה תוצאות הן מה ידעו אחרים ונביאים ירמיהו
מעשה. לאחר נבואה של בטענה צורך ואין בחורבן לאיים נקל היה ולכן (,8

 הנמצאים על איום היא אותם״ כלותי בגוים...עד ״והפיצותים 15 ט ביד האמירה
 ,36 כח בד גם הדבר כך (.2 מ יש׳ עוונם)וראו את כבר המרצים הגולים על ולא ביהודה

 לגולים, בנוגע ביהודה הנשארים של לתפיסה עדות אלו כגון בכתובים לראות ואין 64
 הגלות לפיה כללית אמירה אלא אינו 19 ה ביר׳ הכתוב החורבן. לאחר או צדקיהו בימי
 יהויכין. לגולי מיוחד באופן מכוון ואינו שנים־עשח, פרק )ראו זרה לעבודה מקום היא

 והכם בבלה והגלם בבל מלך ביד אתן יהורה כל ״ואת ירמיהו: של הפורענות נבואת
ד בחרב״  העם חטאי כנגד וייאוש כעס ומתוך ובהגזמה איום בלשון נאמרה (,4 כ ר

 תמך שירמיהו זה כגון כתוב סמך על לטעון אין כן ועל בגולה(, בירושלים)ולא היושבים
 אומר לגולים כליה. להם חזה ואף ה׳ עם מכלל יהויכין גולי את והוציא ביהודה בנשארים

 מדובר שכן בלבד, יהויכין לגולי הכוונה ואין (28 כלה״)מו אעשה לא ״ואתך ירמיהו
 נאמר 13 טז בפרק הכתוב גם (.20-17 כט יח׳ לפסה׳׳נ)ראו 586 לאחר שנאמרה בנבואה
 הזאת... הארץ מעל אתכם ״והטלתי לגולה: יצאו שטרם אלה על ואיום הגזמה בלשון

 ההסתייגות בהמשך מיד באה הנצחית בברית האמונה לאור אולם חנינה״, לכם אתן לא
17-12 ל ביר׳ הנבואה 76(.15-14)לאבותם״ נתתי אשר אדמתם על ״והשיבותים והריכוך:

 והמקדש ירושלים שבחורבן הוא ירמיהו בנבואות מרכזי ציר (.614,85,84,75 >עמ׳ ירמיהו״
 נחמה נבואות ״יש :253 ׳עמ בזבוא, רופא, (.81 >עמ׳ סתירות אין אבל פערים יש הגאולה. טמונה

 גם מאוחרים״)וכך דורות בידי הספרים בתוך שנוספו נחמה דברי גם יש מקוריות... הנראות
“Both speak of judgment and ויחזקאל ירמיהו תקופה, מידלמאס, (.251,244-240 בעמ׳

(89 .salvation” (p. ,בידי יחזקאל נבואות של שהעריכה סבור ,63-62 ׳עמ יהוקאל, צימרלי 
 מרמזת שהיא אפשר 21-14 ביא הנבואה וכי עצמו הנביא של רעיונותיו את מפתחת תלמידיו
 של שורה מעלה ,58 הע׳ לעיל הרן, החורבן. לפני עוד החלו יחזקאל בפי הגאולה שנבואות
 יחזקאל)כמו בספר הפורענות נבואות בתוך המשולבות הנחמה שנבואות הטענה נגד נימוקים

יחזקאל. מידי אינן (24-19 יז יח׳
 ד דב׳ למשל ראו הדויטרונומיסטית. בספרות גם מצוי מסייגת הערה עם וההגזמה האיום סגנון 75

 ׳עמ ״יחזקאל״, שווארץ, :483 ׳עמ יהוקאל, כשר, :62-60 עמ׳ ״יהודה״, עודד, ראו כן .36-26
הקינות. מספרות ההשפעה על (94 הע׳ ראשון, פרק דאלי)לעיל, :54-53

 והבטחות האבדון ״איומי ,51 ׳עמ ב, המקראית האסופה הרן, .119 הע׳ ראשון, פרק לעיל, ראו 76
 ונבואות אמירות על ומאוחר. כמוקדם לפצלם ואין אחת״ קולמוס במשיכת נכתבו הטובה

 שהנבואה מפורשת כוונה כל ללא ולתשובה לחרטה לדרבן כדי ולהרתיע לאיים מנת על שנאמרו
L.S. Tiemeyer, “Prophecy as a way of Cancelling Prophecy: The ראו בעתיד תתגשם
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 אעלה ״כי בהמשך מיד אבל עמו על האל שמנהית אנושה מכה של מאלפת דוגמה היא
 לב פרק (.22 כז ביר׳ )וכך אחת באמירה ותרופה מכה ארפאך״. וממכותיך לך ארכה

 אשיב ״כי בגאולה, ומסיים (43,29)והגליה חורבן שסופו העיר על במצור פותח בירמיה
 ירמיהו בידי חנמאל של השדה קנית על מסופר הפרק ובאותו (,44)ה׳״ נאם שבותם את
 ויק׳ )השוו גרדא משפחתי פרטי כעניין מסופר השדה גאולת מעשה אמנם (.15-6 )לב
 מעשה ,44-42 בפסוקים כמוסבר לאומית, משמעות לו יש אבל ד( ג; רות ;28-25 כה

 של לרעיון סמלי מעשה זהו א(. ואוניברסלי)יר׳ לאומי תפקיד עם נביא בידי המבוצע
 גאולת על המעיד המקנה״ ״ספר (.36-28)וההגליה החורבן לאחר (15 ובנייה)פס׳ גאולה
 וזאת (,14 לב רבים״)יר׳ ימים יעמדו ״למען חרס בכלי והושם נחתם חנמאל של השדה

 )משפט לגלות שהלכו לבעליה תוחזר הארץ בעתיד. הקרקע על בעלות להוכיח כדי
 ממשיכים הם שהרי בעלות להוכיח צורך היה לא בנשארים מדובר אכן אם הגאולה(.

 ״ימים החורבן. מן שניצל ארץ חבל בבנימין, אשר בענתות ומדובר אדמתם על לשבת
 וכרמים ושדות בתים יקנו ״עוד שנה״. ,״שבעים(28 כט דר׳ הגלות היא ארוכה כי רבים״,
 לארץ, שיבה על מדובר ששם ,23-22,11 לא בפרק לאמור מקביל (15 הזאת״)לב בארץ

 ,7 לג גם )ראו לנשארים מכוונים 44-42,15 לב בפרק שהפסוקים להניח טעם אין ולכן
 ״מכל ה׳ יקבץ שאותם הנגאלים הגולים אל סמלית מוסבת הקרקע על הבעלות (.11-10

 לא(, הקודמת)פרק בפרשה הגאולה לדברי כהמשך (,37 שם'״)לב הדחתים אשר הארצות
 ברציפות ישראל לבני שמור הארץ על (8 הירושה״)פס׳ ״משפט הנשארים. אל ולא

 ,4 ישעיהו)ס ושל (17-14 יחזקאל)יא של השקפתם גם זו מארצם. נעקרו שהם למרות
9, 21.)

 יהודה בני עשו אשר הרעה על הנשארים את מוכיח 35-16 לב ביר׳ הקטע ועוד,
 בלי ושגשוג ישועה לנשארים הבטיח ירמיהו שהנביא להניח קשה כך משום וירושלים.

 הגלות מן גאולה על המדבר 41-36 הקטע לכן (.15-3 ז בתשובה)ראו בחזרה זאת שהתנה
 לנשארים. ולא לגולים מכוונים 44-42 והפסוקים הפרשנים(, מאוחרת)כטענת תוספת אינו

 והגלות, החורבן לפני יהודה בבני מפציר ירמיהו כה. בפרק מצויה לכך מסייעת ראיה
 למן ולאבותיכם לכם ה׳ נתן אשר האדמה על ושבו הרעה... מדרכו איש נא שובו ״לאמר

 תהפוך הארץ כל אזי ברעתם ימשיכו שאם מאיים הוא בבד בד אולם עולם״, ועד עולם
 נענשו. שכבר בגולים מדובר אם כן לא לנשארים. גאולה מבטיח ואינו ולשמה״ ״לחרבה

אלא ה׳ אל בשיבה דווקא מותנית שאינה הגלות מן גאולה של הרעיון מצוי אליהם בנוגע

329-350 .Strategic Uses of Foreknowledge”, ZAW  117 (2005), pp. מאיים הנביא 
 שד״ל איש. 128 לענתות שחזרו נאמר 23 ב בעזרא אולם (.23 יא )יר׳ ענתות אנשי בהכחדת

 להתנקש ביקשו ענתות אנשי שכן כעס מתוך הפלגה בדרך נקט שהנביא בכך זו סתירה מסביר
 השוו אולם ,19 >כב יהויקים של האלים סופו בעניין גם הפלגה לשון למצוא אפשר הנביא. בחיי

הויכין)יד ובעניין (4 כד מל״ב  הטענה על (.23 ב חגי ;24-22 יז יח׳ ;17 ג דה״ב לעומת 30 כב י
.61 הע׳ לעיל, ראו מאוחרות להרחבות סימן הן ונחמה הסתייגות שמילות
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 של הרעיון מובע 44-26 לב בקטע ועוד, להלן(. הענישה)ראו לאחר ״למעני״ של ברעיון
 הבבלים שכן הזכרה, צריך שאינו מאליו מובן כדבר ההגליה החורבן)ובעקבותיו עונש
 ״אל והשיבה הישועה תבוא בוא מכן לאחר אבל והחריבו(, שכבשו לאחר להגלות נהגו

 אלא ״גלותית״ תוספת 41-36 בפסוקים לראות אין זה מטעם כן ועל (,37)הזה״ המקום
 הרעיון מובע ובו אחיד הוא 44-26 הקטע החורבן. בדבר כן לפני האמור של ישיר המשך

 כאמור, הנטיעה, גלות. אחר גאולה (,41-37)מחדש שבונים לפני (36-26 להרוס)פס׳ שיש
 המובטחת לארץ הנכנסים לנגאלים מכוונת זה ובהקשר ועקירה לנתישה בניגוד היא

 ביהודה הנשארים לנשארים. ולא (9 פ ;3 מד תה׳ ;15-14 ט עמ׳ ;17 טו שמ׳ ;6 כד יר׳ )השוו
 ״הטובה״ על (44-42)הפרק בסוף הנאמר 77ולפריחה. לצמיחה אלא לנטיעה נזקקים אינם

 על כן לפני למסופר ברור באופן מכוונת השבות ועל השדה קניית על (,6-5 כד יר׳ )והשוו
 כל לפיכך (.15-7)הזאת״ בארץ וכרמים ושדות בתים יקנו ״עוד ועל חנמאל שדה קניית
 גאולה של הרעיון סביב וסובב בגאולה ומסיים במצור פותח הוא - אחת מקשה הוא הפרק
 זה וטקסטואלית)ובכלל כרונולוגית רעיונית, עניינית, הפרדה להפריד ואין גלות, לאחר
 באותו הכתובים לבין הפרטי( חנמאל)התחום שדה גאולת על הסיפור בין וסגנון( לשון
 78הלאומית(. הארץ)הבחינה ובניין בארץ נטיעתו העם, גאולת ההגליה, החורבן, על פרק
 גלות אחר גאולה בדבר שאחריו)לג( ובפרק )לא( הקודם בפרק לאמור תואם לב פרק

(.15 לב עם 22 לא למשל )השוו

 זה במונח שהשימוש משום אם ראיה להביא אין לנשארים המכוון אתכם״ ״ונטעתי 10 מב מיר׳ 77
 ״והשיב שהמילים משום ואם (,12)אדמתכם״ אל אתכם ״והשיב בהמשך: מיד האמור מן מושפע
 ורחמים נחמה נטיעה, המונחים עם האסוציאטיבי הקשר בעקבות נוספו אדמתכם״ אל אתכם

 שנבואות הסבורים שפרשנים כמובן הגלות. מן והגאולה הנחמה לנבואות האופייניים (,12,10)
 12 פס׳ ואילו בלבד הנשארים אל מכוון 10 מב שיר׳ טוענים מאוחרת תוספת הן לגולים גאולה

 למשל וראו ועוד. 6 לכד׳ בדומה מאוחרת תוספת הוא אדמתכם״ אל אתכם ״והשיב נאמר ובו
.3 ל ביר׳ האמור מן שונה 12 בפס׳ האמור אין ואולם .130 עמ׳ ״קיבוץ״, לוסט,

 לארצו ״שישוב לישראל לגאולת סמל חנמאל שדה בקניית רואה ,615-612 עמ׳ ירמיה, הופמן, 78
 כולו בפרק הסיפור וכי ,37 בפס׳ ככתוב (614 עמ׳ הגאולה)שם, של הוודאות והדגשת אותה״ ויבנה
 44-26 בפס׳ (.614-613 7ענ הסיפור)שם, של השונים החלקים בין עניינית זיקה עם בהדרגה בנוי
 ״כדבר וגאולה יבוא, בוא שהחורבן מחדש״ ״אישור לשניים, הנחלקת אחת נבואה רואה הוא

 את שעברו מי רק ,77 עמ׳ תקופה, מידלמאס, בעתיד״: לגאולה ערובה החורבן הופך ו״כך ודאי״,
 מביא ,44-36 לב בקטע הדן 116-111 ׳עמ חרטה, אונטרמן, כד(. בעתיד)יר׳ ייגאלו הגלות ייסורי

 של והרעיונית הלשונית הזיקה על מצביע הקטע, של האותנטיות ונגד בעד השונות הדעות את
 וזמנו ירמיה משל הוא שהקטע וסבור ,37-27 לא בפרק ולנבואה פרק באותו 25-23 לפסוקים הקטע

 דברים, לספר הלשוני הדמיון על מצביעים מירמיהו הנבואה את השוללים ירושלים. חורבן בעת
 אולם ספרות. ושם 345-343 עמ׳ ״בקשות״, איילי, (.41-36 ב השני)בעיקר ולישעיהו ליחזקאל

 אפשר הנ״ל הנביאים שלושת אצל שכן דנן, במקרה חותכת, ראיה אין והרעיוני הלשוני בדמיון
 עם נמנה שאפילו ואפשר יאשיהו בימי ופעל חי ירמיהו דויטרונומיסטית: השפעה על להצביע

 עם הוגלה כך ואחר תחילה ביהודה שחי ירמיהו של דורו בן הוא יחזקאל הדויטרונומיסטי. החוג
ם. ושל ק של המסורות ואת נבואותיו ואת ירמיהו את הכיר כן ועל יהויכין
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 הנביא ששלח האיגרת מן גם משתקפת גלות לאחר בגאולה ירמיהו של אמונתו
 ירמיהו כט<. כרמים)יד ולנטוע בתים לבנות הגולים אל פנייה ובו הגולה אל מירושלים

 סיפורי של שהמחבר/עורך כשם בעתיד, לציון חזרה ללא קבע לישיבת התכוון לא
 לאמר רצה לא מאד״ וירבו ויפרו בה ויאחזו גושן בארץ ישראל ״וישב באומרו יוסף

 לקבור השבועה את מזכיר הוא כך אחר מיד שכן לתמיד, היא במצרים שההיאחזות
 השקר נביאי דברי על תגובה הוא המכתב נ(. )בד ליוסף בנוגע וכך בכנען יעקב את

 טרם וזאת לבוא, מאוד קרובה שהגאולה השלום״( ״נביאי אחדים חוקרים בפי )הקרויים
 ולדרוש בבבל ממרד להימנע יש אלא ארוכה שהגלות רק לא עוונו. את העם ריצה

 בזמן בו (.17,2 לח )יד לנשארים גם נותן הוא דומה עצה (.7 )פס׳ בבל העיר בשלום
 ותקוה״ אחרית לכם ״לתת שלום מחשבות יש ישראל שלאלוהי לגולים ירמיהו מבטיח

 אתכם וקבצתי קרי( )שבותכם שביתכם את ״ושבתי פרושה ותקווה אחרית (.14-10 )כט
 גם וכך 15-11 משם״)כט אתכם הגליתי אשר המקום אל המקומות... ומכל הגוים מכל

 שמעיהו זאת, לעומת מראש. קצובה אבל היא ארוכה הגלות אמנם (.4 כה והשוו ;37 לב
 (.32 לעמי״)כט עושה אני אשר בטוב יראה ׳׳לא יהויכין, עם יחד בבל מגולי הנחלמי,
 לכאורה ה״ניגוד׳ (.44-42,40 לב )והשוו בעתיד הגולים לגאולת הכוונה - ״בטוב״

 יוצא פועל הוא 14-10 כט לכתובים קץ( אין בגלות מדובר )כאילו 7-4 כט הכתובים בין
 השלום״( השקר)״נביאי נביאי דברי את לשלול ירמיהו של הכוונה ומן הסיטואציה מן

 ויהודה ישראל שגולי היא האלוהית התכנית (.9-8 כט ;4-2 )כח מהירה גאולה בדבר
 ההנגדה מוות. דינם הקץ את הדוחקים ולכן (,22 כז אתם״)יד פקדי יום ״עד בגלות יחיו

 לגאולה קץ אין גלות בין ולא ארוכה תקופה לבין קצר זמן פרק בין הוא אלו בכתובים
 ספר של הסיום מן גם 80מאוחרת. תוספת 14-10 בפס׳ לראות אין ולכן 79גלות. לאחר
 חלק הוא הקטע אכן אם שכן קבע של בגלות האמין ירמיהו לפיה ראיה להביא אין ירמיה

 שכן תקווה, לפתח כרמיזה לפרשו אפשר אזי מאוחרת, תוספת ולא הספר של אינטגרלי
 ועוד כלא מבית יהויכין שחרור את להזכיר טעם מה קץ אין בגלות ירמיהו האמין אם

 אדרבא, בבבל״. אתו אשר המלכים לכסא ממעל כסאו את ויתן טובות אתו ״וידבר לציין
ולהרוס ולהאביד ולנתוץ ״לנתוש הספר של הפתיחה עם אחד בקנה עולה אופטימי סיום

 ירמיהו״)השוו מפי ה׳ דבר ״לכלות 1 א בעז׳ האמור .122 הע׳ להלן, ראו שנה״ ״שבעים על 79
שנה״. ל״שבעים מכוון (21 לו דה״ב

 זה בפרק שכתובים להניח מקובל בשבעים. חסר 10 פס׳ ניגוד. הרואה ״גולים״, הופמן, ראו 80
 -128 עמ׳ ״קיבוץ״, לוסט, למשל ראו מאוחרת. דויטרונומיסטית תוספת הם בשבעים החסרים

 מקורית באמירה מדובר אם מחלוקת מעוררת 10 בפס׳ שנה״ ״שבעים הזכרת ספרות. ושם 130
 וביקורת דיון .122 הע׳ להלן, וראו (vaticinum ex eventu)מעשה לאחר תוספת או הנביא של

 -83 ;74-67 ;64-61 ׳עמ תרטה, אונטרמן, ראו 14-10 כט של לאותנטיות בנוגע השונות הדעות
 לפרש אין לדעתו לפסה״נ. 587-597 הזמן בפרק ירמיהו משל היא שהנבואה היא מסקנתו .86
,63 >עמ׳ 7-5 בכתובים לאמור מכוונת 10 בפסוק ״כי״ המילה שכן קץ אין כגלות 7-5 הקטע את
J. Bright, Jeremiah [AB], 1965, pp. 208-209 גם כך (.74
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 וגלות( והנתישה)חורבן ההריסה כולו. הספר לתוכן דבר פתח זה (.10 ולנטוע״)א לבנות
 גלות לאחר גאולה של לאמונה הסמלי הביטוי )גאולה(. והנטיעה הבנייה לשם באה

 והבן ״אסר״ נקרא הבכור בניו. בשמות מצוי ירמיה בספר יהויכין על למסופר בזיקה
(.19-16 ג לירושלים)דה״א מבבל שעלה זרובבל אבי ״פדיה״ נקרא הרביעי

ד כמו לגולים גאולה נבואות לעומת  נבואות כאמור יש ל-לג, ,14-10 כט ;7-4 כד י
 ריקה וירושלים יהודה, ערי וחורבן הרס על מדובר לג בפרק ביהודה. לנשארים כליה

 שה׳ לאחר וזאת (,11)כבראשונה״ הארץ ״שבות על גם אבל (,13,6 מד וכן 10,4)מאדם
 (,26 וכן 7 כבראשונה״)לג ובנתים ישראל שבות ואת יהודה שבות ״את וישיב ירחם

 גם וראו 3 ל לארץ־ישראל)יד׳ ישראל עם כלל של הגלות מן ולשיבה לגאולה והכוונה
 לקדמתן תשובנה ובנותיה שומרון שגם צופה יחזקאל (.20 ג צפ׳ ;3 ל רב׳ ;39,36 מט

 לו ;55-53 טז )יח׳ הארץ ושיקום הגולה מן לשיבה ביחזקאל וגם בירמיה גם והכוונה
ד הגולים גאולת (.27-25 לט ;11  בין להפריד ואין הם חד (11) הארץ וגאולת (7 לג ד

 לגולה. יצאו שלא לאלה ותקומה ישועה נבואת לג בירמיה לראות אין לכן הדבקים.
 כד ביר׳ תאנים״ דודאי ״שני של הנבואי/משל במראה המובעת לגישה תואם זה רעיון

 ״והשבתים עליהם לטובה עינו את ישים האל הטובות״. ״התאנים יהודה״, ׳׳גלות על
 בסגנון נחמה דברי (,6-5 אתוש״)כד ולא ונטעתים אהרוס ולא ובניתים הזאת הארץ על

 זאת, לעומת (.4 מה ;13-10 מב ;27 לא ;4-1 כג ;9-7 יה ;10 א ירמיהו)השוו של האופייני
 מעל תמם ׳׳עד יושמדו הזאת״ בארץ הנשארים ירושלים ו״שארית ושריו צדקיהו המלך

 בימי לנשארים וכליה פורענות דברי 81(.10-8 ולאבותיהם״)כד להם נתתי אשר האדמה
 הנשארים את ייצג שירמיהו הטענה קשה לכן .10-6 לז ;22-20 לד ביר׳ גם יש צדקיהו

יהויכין. לגולי איבה רגשי וגילה
 אין כזאת( נבואה יש אכן )אם הנשארים על המוסבת עצמה בפני נחמה נבואת ועוד,
גלות אלא לגולים גם גאולה חזה ולא בלבד ביהודה בנשארים תקומה ראה שהנביא פירושה

 ובחינה סקירה ושם 83-74 ;67-64 ;61-56 עם׳ חרטה, אונטרמן, ראו 7-4 בכד הנבואה על דיון 81
“It cannot היא: מסקנתו הקטע. של האותנטיות נגד או בעד במחקר השונות הדעות של

”be denied that 24.4-7 has all the signs of an authentic Jeremianic prophecy, וכי 
 -4 כד הקטע (.14-10 כט ;7-4 כד ליר׳ בנוגע 74 ׳בעמ וכך 83 יהויכין)עמ׳ לגולי מכוונת הנבואה

“was familiar with Deuteronomy שירמיהו מעיד רק אלא דויטרונומיסטי עורך מידי אינו 7
”without being subservient to its conceptions לונדבום, גם מחזיק דומה בדעה (.67 >עמ׳ 

פרלמרס, לווכטר, גם ראו ונימוקיה. המנוגדת הדעה עם מתמודד שהוא תוך 236-222 עמ׳ ירמיה,
 היושבים של וההזכרה הנשארים של ההדחה שעניין נניח אם גם כן, על .38 הע׳ ,198 ,8 עמ׳

 7-4 כד בפרק הנבואי/המשל המראה את לשלול כדי בכך אין ירמיהו, מפי אינם במצרים
 נכתב אלא ירמיהו, משל אינו הקיים, בניסוח התאנים, דודאי שמשל סבור הופמן מירמיה.
 יהויכין גולי בין לכאורה מתיחות רקע על הגולה של תצפית ומנקודת יותר מאוחרת בתקופה

 של ועידוד תמיכה דברי על מיוסדת שהנבואה ש״ייתכן מעיר גם אבל ביהודה, לנשארים
ההגזמה(. לשון על גם ושם ,485-484 ׳עמ יהויכיך)ירמיה, לגולי ירמיהו
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 שהרי לגולים, שיבה וגם לנשארים ישועה גם אפשר הדברים. שני בין ניגוד אין קץ. ללא
 בספר ממש של ראיה אין ישראל. לכל תקפה דוד בית ועם האבות עם שנכרתה הברית
 ;15 יא יה׳ צדקיהו)על בימי יהודה בממלכת יהודה לבני יהויכין גולי בין למתיחות ירמיה

 תוספות ומה לירמיהו שייך מה מסקנות עליה לבנות אין שכן וכל עשירי(, פרק ראו 24 לג
 את שאהדו ביהודה חוגים והיו הצדדים בין הדדית והשפעה קשרים היו להפך, מאוחרות.

 הפורענות נבואות את כח־כט. פרקים מתוך ללמוד שאפשר כפי עמו, והגולים יהויכין
 של ואנטיפטיה סימפטיה של בהשערה להסביר אין לגולים, ואם לנשארים אם והגאולה,

(.20 טז דב׳ ;15-1 ז הגמול״)יד ״תורת של העיקרון סמך על אלא אחר או זה לצד הנביא
 ״ערירי״ בנכר שימות יהויכין של המר גורלו ועל האחרונים יהודה מלכי נגד הנבואה

 ושואל: האלוהי בצדק ספק המטיל העם עם הנביא של מפולמוסו חלק היא כם )יר׳
ד לא אשר הארץ על והושלכו וזרעו הוא הוטלו ״מדוע דעו״)י  על הנבואה (.28 כב י
 על נבואות של בהקשר יהויכין נגד פרטנית היא (30-28 )כב נכר בארץ שימות יהויכין
 יהואחז הוא לשלום בנוגע ונענשו)וכך שפשעו האחרונים יהודה מלכי של המר גורלם

 יהויכין עם הגולים כל נגד מכוונת היא כאילו לפרשה ואין (,11-10 כב למצרים, שהוגלה
 זרעו)הנזכר את גם מזכיר ירמיהו 82צדקיהו. בימי לגולים ירמיהו של עויין ליחס ולטעון

 החמורים החטאים כנגד השקול הכבד העונש את להדגיש כדי יהויכין של העם( בפי
 (30-24 יהויכין)כב נגד הנבואה לכן 83מידה. כנגד מידה האחרונים, יהודה מלכי של
 כשם הגולים, כלל כלפי ירמיהו של ואיבה עמו ובנשארים בצדקיהו תמיכה פירושה אין

 יחזקאל תמיכת פירושו אין ודאי שהוגלו יהודה מלכי נגד יט ביח׳ )״קינה״( שהמשל
ד הכתובים מן גם הגולים. כלפי ועוינות בנשארים  ראיה להביא אין 5-4 לד ;6-5 כג בי
 אין עמו. והגולים ליהויכין איבה וגילה ביהודה והנשארים צדקיהו את אהד שירמיהו

 המושתתת גישה אלא יהודה( מול גיאוגרפי)בבל בסיס על קבוצות שתי בין הנגדה כאן
 רבה בחומרה התייחסו שהנביאים כשם כאמור, והכלל. הפרט כלפי הגמול תורת על

 בחומרת הגזימו כך בממשל הנגעים ואת החברה עוולות את הגזמה בלשון ומוקיעים
ד הכתובים העונש.  ירמיהו של כאיבה מתפרשים אינם לעיל הנזכרים 15 ט ;15 ז בי
 אוכלוסיית כלל על הגזמה בלשון איום הם אלה כתובים שכן גאולה, ללא וכגלות לגולים
 כדי ומאיימים כשמזהירים בבבל. מצויים שכבר לגולים מכוונים ואינם ביהודה יהודה

וגלות(. למכה)חורבן רפואה)גאולה( להקדים טעם אין נענשו שטרם אלה על להשפיע

 ביהודה הנשארים של מאוחרות תחימת 30-29 בב ביר׳ בפסוקים רואה 95 עמ׳ גלות, אלברטץ, 82
 מגמתית פרשנות זו וכי שחרורו, לאחר ליהודה יהויכין של ולשובו דוד בית לתקומת שהתנגדו

״יהויכיך, אבישור־הלצר, גם ראו ירמיהו. מפי לדעתו, שהם, הפרק באותו 28-24 הפסוקים של
.29-27 עמ׳

 אינו ירמיהו אמנם (.32 כט הנחלמי)יר׳ שמעיה ונגד (30 )לו יהויקים נגד בנבואות גם וכך 83
 למלך נחשב יהויכין אולם ויהויקים(, יהואחז חטאי הזכרת יהויכין)לעומת חטאי את מזכיר

בלבד. חודשים שלושה מלך כי אם (,9 כד אביו״)מל״ב עשה אשר ככל ה׳ בעיני הרע ״שעשה



שמיני פרק386

 כי מצריימה ירדו ולא ביהודה יישארו שהנשארים ירמיהו העדיף גדליהו רצח לאחר
 לירוא לא לשכנע ניסה הוא (.16 יז דב׳ למצרים)השוו שכן וכל לירידה, הצדקה אין לדעתו

 ורצח החורבן לאחר וגם יהויכין גלות לאחר גם לנשארים טוב עתיד שצפוי בבל, מלך מפני
 השקר)יד נביאי לדברי ולא (11-10 מב ה׳)יר מאת הנביא לדבר שיצייתו ובתנאי גדליהו,

 בארץ, ויישארו הנביא לקול שישמעו לאלה מצריימה היורדים בין היא ההנגדה (.13-9 כז
 כהוכחה 11-10 מב בפרק הכתובים את להביא אין כן ועל בבבל, לגולים הנשארים בין ולא

 כל וכי בבל, בגולי ולא בעתיד העם לתקומת התקווה את בלבד בנשארים ראה שירמיהו
ד )ובכללם הגולים גאולת על הכתובים  ״גלותיות״ דויטרונומיסטיות תוספות הם (12 מב י

 של ההתחייבות בעקבות נאמרה 11-10 מב ביד האמירה הנביא. להשקפת המנוגדות
 בקול נשמע ״כי וכן נעשה״, כן אלינו אלהיך ה׳ ישלחך אשר הדבר ״ככל לאמור: הנשארים

ד הנביא)כמו לדרישת בהתאם ה׳ אל לשיבה כוונה אלו בהצהרות יש (.6-5 אלהינו״)מב ה׳  י
 נכון היה וזה 0כ יהודה)יד של האחרונות בשנותיה נכון היה זה אסון. תמנע תשובה (.8-7 יח
 ייטיבו שהנשארים ולאחריו, החורבן לפני האמין, הנביא עוד כל ולאחריו. החורבן בעת גם

 לגולים)יד רק ולא לנשארים גם לתקומה תקווה יש הרי הנביא בפי ה׳ לדבר ויצייתו דרכם
 ההזהרות למרות (,12 )יח דרכם את ייטיבו שהנשארים תקוותו שנמוגה לאחר אולם ג-ח.

 הוא האסון, אותם שפקד לאחר גם הרעה בדרכם המשיכו והם ובהגליה, בחורבן והאיומים
84לגולים. וגאולה נחמה דברי לנבא המשיך אבל (,23-22,6,2 לנשארים)מד כליה חזה

 יתרה בבבל. הגולים לבין השארית בין ולא השארית לבין ירמיהו בין הוא העימות
 בן ברוך ״כי מב: בפרק הנביא לדברי מצריימה היורדים תשובת לכאורה תמוהה מזאת,

 לבבל״)מג אתנו ולהגלות אתנו להמית הכשדים ביד אתנו תת למען בנו אותך מסית נריה
 ביהודה להישאר ירמיהו של שבהצעה אלא זאת אין הגליה. כלל הזכיר לא ירמיהו והרי (,3

 על מאליה המובנת ההנחה מובלעת גדליהו, רצח לאחר הכשרים בעול לשאת ולהמשיך
 מטעמם המושל רצח בעקבות ובהגליה במוות כרוך שהדבר הבבלים, מדיניות ידיעת סמך

 והשיב אתכם ורחם רחמים לכם ״ואתן ואומר: ירמיהו מוסיף ולכן (,30 נב ;4 כ )והשוו
 אין לפיכך 85גלות. אחר גאולה בדבר לאמונתו בהתאם (,12 אדמתכם״)מב אל אתכם

 בידי שיוגלו אלה אל מכוונים שהדברים אלא ומגמתית מאוחרת תחיבה 12 בפסוק לראות
גם דומה דבר גאולה. אחריה שיש לבבל הגליה זו .6-5 כד ביד לאמור בדומה הכשרים

 אשר יהודה ״ל״כל והכוונה (,11 יהודה״)מד כל את ״להכרית כליון ירמיהו ניבא המסופר על־פי 84
 למצרים ירדו יהודה״ ״שארית שכל נאמר שכן סתירה, כאן אין ההקשר לאור (.24)במצרים״

 קום ״כי כאות ממצרים ישובו מספר״ ״מתי אופן ובכל (.7-5 ה׳״)מג בקול שמעו ״לא ובכך
(.6 כד לגולים)יר׳ בקשר ״לטובה״ בניגוד (29-28 >מד לרעה״ עליכם דברי יקומו

 מוגדרת מאליו מובן כדבר משתמע זה כי מסוים פרט במפורש מזכיר אינו שהנואם התופעה 85
”co-operative principle“ ״ורחמתי״, כתוב 12 למב השבעים בתרגום הרטוריקה. בתורת 

;18 ל ;15 יב ביר׳ הקבלה יש הגולה מן לשיבה בזיקה שבות־רחמים של לסמיכות ״והשיבותי״.
 מובן כדבר ההגליה על .86 הע׳ ולהלן, 9 ל דה״ב ;47-46 קו תה׳ :50 ח מל״א וכן 25 לט יח׳

.126 ׳עמ גלות, קיפר, ראו ובבל אשור עם מלחמה של כתוצאה מאליו
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 ״הנני היא: הנביא ותשובת תושמד ירושלים שאוכלוסיית אומר העם .37-36 לב ביד
 מביא ״הנני באמירה גם בלבד. השמדה אלא העם בפי נזכרת אינה שההגליה אף מקבצם״,

 נכלל (17 לה אליהם״)יד דברתי אשר הרעה כל את ירושלים יושבי כל ואל יהודה אל
 הכשרים בידי וחורבן כיבוש כניעה, לאחר הגליה כלומר, מאליו. מובן כדבר ההגליה עונש
 ההגליה אחרי דירמיהו ואליבא להזכירה, לא אפילו ואפשר מאליה מובנת תופעה היא

 אלא בבל במלך למרוד לא ומנהיגיו העם את לשכנע מנסה ירמיהו גלויות. קיבוץ יתרחש
 ,2 לח ;13-12 תמותו...״)כז למה וחיו ועמו אתו ועבדו בבל מלך בעל צואריכם את ״הביאו

 מבטיח אינו הנביא לגולים. איבה לעומת לנשארים אהדה של גילוי אלו בכתובים אין (.17
 (14 >כח הצוואר על ברזל עול אלא לגולים, וכליה צדקיהו עם לנשארים ושגשוג פריחה

 לנוכח המציאות של מפוקחת ראייה זו (.48 כה דב׳ )השוו מנשוא קשה מועקה המסמל
 לדרוש הנביא מציע לגולים גם האל. רצון שזה האמונה ומתוך (9-8 כא הכוחות)יד יחסי

 שהתקומה אמונה של השתקפות לבבלים להיכנע בהצעה לראות אין ולכן בבל בשלום
 גלות לאחר שיבה של והרעיון ההגליה יהויכין. לגולי קץ אין וגלות הנשארים מן תצא

86שנה״(. )״שבעים 14-9 כה ופרק 22-19 כז בפרק הנבואה בסוף בעקיפין מבצבצים
ד מסופרת שהיא כפי ותוצאותיה גדליהו פרשת  שהניסיון מסר לשגר מטרתה מ-מד בי
 הכשדים מטעם הממונה גדליהו באמצעות אם - יהודה בארץ השארית של מהיר לשיקום

 היא, ארוכה שהגלות ה׳ לדבר בניגוד - המלוכה״ ״מזרע ישמעאל של משאיפתו ואם
 שנה״ שבעים ״למלאת למולדתם שישובו בבל בגולי טמון העם של עתידו וכי נכשל,

 יהודה״ ״שארית על 87(״.2 ט ת׳ ;1 א עז׳ ;21 לו ירמיה״)דה״ב מפי ה׳ דבר ו׳׳לכלות
 מקטן יתמו וברעב בחרב יפלו מצרים בארץ כל ״ותמו הנביא אומר למצרים שירדו

 בפסוקים (.12 ולחרפה״)מד ולקללה לשמה לאלה והיו ימתו וברעב בחרב גדול ועד
 אחריה אין זו ירידה שם״. ״לגור למצרים ירידה על אלא הגליה על מדובר לא 17-12
 שירדו ליהודים במקרא מפורשת התייחסות עוד אין (.16 תמותו״)מב ״ושם אלא שיבה

 לתפיסת התאמה כאן יש בבל. בגולת אלא במצרים נביאים ואין ולצאצאיהם, מצריימה
 מגלות תצא העם של הגאולה ולפיה קרח( בן יוחנן בידי מצריימה ירמיהו)שהורד הנביא

 הסיפור של המורחבת הגרסה ממצרים. חרב מפליטי או ביהודה השארית מן ולא בבל
עם היטב משתלבת (26-22) כה במל״ב המקוצר הנוסח לעומת )מ-מא( ירמיה בספר

 לא הרחבות של אפשרות עם כה פרק של לאחידות טוען ,254 ,239 ׳עמ ירמיה, לונדבום, 86
 והרי והשיבה. ההגליה של הזכרה אין ט בנח׳ ההיסטורית שבסקירה תמוה משמעותיות.

 הנשארים. צאצאי לבין וצאצאיהם עולים בין פילוג היה ונחמיה עזרא שבימי הסברה מקובלת
 ולא כלה עשיתם ״לא אשור״, מלכי ״מימי במילים נרמזות והשיבה שההגליה לפרש ונראה

 השימוש ולגלות. להגליה וספרותית עניינית זיקה אלה לכל - וחנון״ רחום ״אל עזבתם״,
(7 ח זכ׳ ;19 ג צפ׳ :27 מו יר׳ ;4 לה :9 כה ולגאולה)יש׳ להושעה בזיקה ״הנני״ ״הנה״, במילים

תבוא. בוא הגאולה שאכן הביטחון את להדגיש בא
 רצח על הסיפור שמגמת לסברה בניגוד זאת .726 עמ׳ ירמיה, הנ״ל, ;121 עמ׳ ״גדליהו״ הופמן, 87

יהודה. את לשקם הניסיון את שהכשילו כמי לגדליהו המתנגדים את להאשים היא גדליהו



שמיני פרק388

 מלך של מרצונו ולא רצון, בעת מבבל שתצא ישראל לגאולת בנוגע ירמיהו של התפיסה
 ישמעאל או הבבלי לשליט נאמן שהיה גדליהו דוגמת אישים של משאיפתם או בבל

 מתפרשת אינה (12-10 )מב לנשארים ירמיהו של ההצעה הכשדי. בשלטון שהתמרד
יהויכין. גולי בהשמדת המסתיימת קץ אין וגלות לנשארים כאהדה

 לנשארים מכוונת (33-30 לא ישראל)יד עם האל שיכרות החדשה שהברית הטענה
 )יד הנגאלים הגולים עם האל שיכרות עולם״ ״ברית ואילו ירמיהו, משל והיא ביהודה

 לקו ומנוגדת בבל גולי של המחשבה קו את המייצגת ״גלותית״ תוספת היא (41-37 לב
 ספר של הדויטרונומיסטית שהעריכה ההנחה על )א( נסמכת: ירמיהו, של המחשבה

 בשארית ישראל לעם תקומה ראה שירמיה ההנחה על )ב( בבל; בגלות נעשתה ירמיה
 גלות שבין הזמן שבפרק נוספת, הנחה סמך על וזאת בגולים, ולא לגולה יצאה שלא

 כשתי לנשארים הגולים בין פולמוס והתנהל מתיחות הייתה ירושלים לחורבן יהויכין
 של האינטרסים את ייצג יחזקאל ואילו בנשארים תמך וירמיהו ונבדלות מוגדרות קבוצות

 על וזאת ושיבה, גלות במפורש נזכרות לא 33-30 לא שביד העובדה על )ג( יהויכין; גולי
 וכרונולוגי ענייני קשר שאין שונות נבואה מיחידות מורכב לא שפרק נוספת הנחה סמך

 החדשה לברית בקשר בקרבם״ תורתי את ״נתתי בין המבדילה פרשנות על )ד( ביניהן;
 לבין ביהודה, לנשארים ומכוונת לירמיהו מקורית זו, פרשנות לפי שהיא, (32 )לא

 אלא ירמיהו, משל שאינה (40 לב עולם״)יד ל״ברית בקשר בלבבם״ אתן יראתי ״ואת
 ההנחה 88ירמיהו. של המחשבה לקו ומנוגדת לגולים מכוונת יחזקאל, מנבואות מושפעת

 פסוק, סוף בגלות ראה שירמיה הוכחה בה אין אבל רבים, חוקרים על מקובלת הראשונה
 כאמור מאוחרות. תוספות ומה לירמיהו שייך מה הסכמה אין וגם תקומה, ללא גלות

 אין השנייה הנחה( להנחה)על זו. את זו סותרות אינן הגולים וגאולת הנשארים הושעת
 חיובית גישה שעניינם למכביר כתובים להביא ואפשר ירמיה בספר ממש של סימוכין
 הכתוב מגמתית. פרשנות זו לגולים גאולה דברי גורף באופן מירמיהו לשלול לגולים.

 ולא לגולים מכוון ארחם״, ומשכנותיו יעקב אהלי ״שבות על מדובר שם ,19-18 ל בפרק
ד לאמור בהתאמה לנשארים,  ואיש לנחלתו איש והשיבותים ורחמתים ״אשוב :15 יב בי

 שכן סביר, אינו בנשארים מדובר כאילו 33-30 לא לקטע לעיל שנזכר הפירוש 89לארצו״.
 הממלכות, משתי הגולים גאולת על מרמזת (30)יחד גם יהודה ובית ישראל בית הזכרת

 (.26,14,11,7 לג ;3 ל ;18 ג וביד 26,22,20,16,9 8, ,7,6)גופו לא בפרק שנאמר כמו
 בהזכרת ונרמזות מובלעות אלא 33-30 לא בקטע במפורש נזכרות אינן ושיבה גלות

ברית כריתת נכר, בארץ משעבוד הוצאה המסמל אירוע (,31 )פס׳ מצרים״ ״יציאת

 עולם״, ״ברית הנ״ל, זו: בסוגיה ספרות ושם 282-277,22 ׳עמ גנלרת, הררבן רום־שילוני, ראו 88
 בלב האל להתערבות והנבואות התפילות של היוצר שבית סבורה ״בקשות״, איילי, .322 עמ׳

לב. בפרק וגם לא בפרק גם נזכר הלב בבל. בגלות היה האדם
.85 הע׳ ולעיל, 12 מב בפרק גם רחמים - שבות .583 עמ׳ ירמיה, הופמן, ראו זו להקבלה 89
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 הנבואות שנייה. מצרים״ ״יציאת של במוטיב משתמש כיחזקאל ירמיהו 90לארץ. וכניסה
 ״זרע כולו, ישראל עם של ושבות גאולה של מרכזי רעיון סביב סובבות ל־לא בפרקים

 ״ושבו אויב, מארץ ישובו שכולם (,10 לז יה׳ גדול״)השוו ״קהל ויהודה, אפרים ישראל״,
 מבחינה הכללי ההקשר מן 33-30 הקטע את לנתק הצדקה ואין (,16 לגבולם״)לא בנים

 הנזכרת הברית מן שונה אינה 32-30 לא בפרק הנזכרת הברית וכרונולוגית. עניינית
 לב על הכתובה התורה לב. על כתובות ושתיהן עולמים ברית הן זו וגם זו - 40 לב בפרק

ד ה׳)השוו ויראת לקיימם, עצמו על העם שקיבל והמשפטים החוקים היא (32 לא )יד  י
 והמשפטים החוקים בקיום מתבטאת (40-39 מעלי״)לב סור ״לבלתי בלב הנתונה (19 כו

 ״ברית הם. חד ה׳ ויראת ה׳ תורת (.120 קיט תה׳ ;6 ח ;12-11 לא ;10 ד בדב׳ שבתורה)וכך
 כד ויק׳ ;16 לא שמ׳ ;7 יז ;16 ט בר׳ במקרא)כמו שונים בספרים שגור ביטוי הוא עולם״

 אין ולכן 5 נ ביר׳ גם ומופיע (26 לז ;60 טז יח׳ ;8 סא ;3 נה ;5 כד יש׳ ;5 כג שמ׳׳ב ;8
 והשימוש ,5 כא שביר׳ לזה הדומה 37 לב ביר׳ הסגנון מירמיהו. הביטוי את להפקיע טעם

 40-37 לב בפרק שהאמור הטענה את מחליש 41 לב ובפרק 27 לא בפרק ״נטיעה״ במונח
 ;6 כד יר׳ )ראו לגולים ולא לנשארים מכוונת החדשה״ ׳׳הברית וכי לירמיהו שייך אינו

 שונות במילים השימוש (.15-14 ט עמ׳ פרק; באותו )׳׳הנוטע״( 17 לפס׳ בזיקה 5-3 יא
 שונים, לנביאים חותכת עדות אינו מסוים בספר שונים במקומות מסוים רעיון להבעת

 91 מאולצת. היא כזאת הבחנה שונה. יעד לקהל או שונים זמן בפרקי להבחנה
 ברעיונותיה ודגל ממנה הושפע או הדויטרונומיסטית האסכולה עם נמנה ירמיהו

 לגולים גאולה נבואות מירמיהו לשלול קשה כך משום (.13-1 יא יאשיהו)יד׳ בימי שרווחו
 לספרות וברעיונות בסגנון בטרמינולוגיה, זהות או דמיון אלו בנבואות שיש בטענה

 חטא־עונש־חרטה־הצלה/ של מקצב יש הדויטרונומיסטית בספרות הדויוטרונומיסטית.
 אתכם ה׳ והפיץ תשמדון... השמד כי תאבדון... אבד ״כי נאמר: 27-26 ד בדברים גאולה.

כל ומצאוך לך ״בצר נחמה: דברי מכן לאחר מיד שכן תבוא בוא הגאולה אבל בעמים...״,

 את להוסיף יש לכך ולהלן. 8-7 כג ;15-14 טז יר׳ ראו לשיבה מצרים״ ״יציאת בין הדוקה זיקה על 90
 תופעת על בעתיד. הגאולה תבוא בבל שמגולי האמין שירמיהו המלמדות האחרות ההנמקות
 ראו מדבריו המשתמע את מבינים שהשומעים מודעות מתוך הנואם מצד פרטים של ההבלעה

.85 הע׳ לעיל,
 אחת)נבואה נבואה 39-22 לא בקטע הופמן רואה ,572 בעמ׳ ושם, ,611-568 ׳עמ ירמיה, הופמן, 91

 פירוק על ל-לא(. הגאולה)פרקים תמונת את ומשלימה השבות״ ״ספר את החותמת שביעית(
עמ׳ גכלויות, חורבן רום־שילוני, ראו ביניהן קשר ללא נפרדות ליחידות ל-לא בפרקים הנבואות

 אשר פרק. באותו 40-37 הפסוקים מן לב ביר׳ 41 פסוק את לנתק הצדקה אין כן כמו .3 הע׳ ,108
לנשארים. מכוון רבים, פרשנים לדעת עולם״, ״ברית ששם ,60 טז יח׳ השוו עולם״ ל״ברית

 הברית של משמעויות על לגולים. והכוונה (26 עולם״)לז ״ברית היא שלום״ ״ברית 25 לד ביח׳
עולם״ ו״ברית שלום״ ״ברית 344 עמ׳ יחוקאל, כשר, לדעת ״שארית״. כשר, ראו ביחזקאל

 מדובר אלו ובפרקים (,30 לא יר׳ ושונה״)השוו חדשה ברית לכריתת ״מכוון 26 לז ;25 לד ביח׳
גלויות. קיבוץ על
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 ישכח ולא ישחיתך ולא ירפך לא אלהיך... ה׳ עד ושבת הימים באחרית האלה הדברים
ך ברית את  היא ארוכה הגלות כי - הימים״ ״אחרית (.10-1 ל וכן 31-30 )פס׳ אבתי

 ועם האבות עם הנצחית הברית מן נפרד בלתי חלק היא הארץ והבטחת ירמיהו כדברי
 כלא מבית יהויכין בשחרור מסיימים ירמיה ספר וגם מלכים ספר גם לפיכך ישראל. עם

92לפסה״נ. 586 לגולי יהויכין גולי בין הבחנה שם ואין גאולה, מבשר כאות
 ירמיה ספר של הדויטרונומיסטית העריכה אכן אם ולשאול להקשות אפשר לבסוף,

 לנשארים ליחסו הנוגע בכל ירמיהו של האמיתיות דעותיו את בשיטתיות ושינתה עיוותה
 מדוע ?12-10 מב כמו ביהודה, לנשארים ועידוד נחמה דברי זאת בכל מצויים כיצד ולגולים,
 אלא לגולים וכליה לנשארים תקומה הרואות הנבואות את מחקו לא ״הגלותיים״ העורכים
 הדויטרונומיסטים והעורכים הסופרים לנכון ראו מדוע ה״סתירה״? את בעינה השאירו

 נראה 93ולהעלימן? מנבואותיו להתעלם ולא ״העוין״ הנביא את ולהנציח לערוך בבבל
 גולים בידי לגולה הובאו יחד( גם וגאולה נחמה ונבואות תוכחה ירמיהו)נבואות שנבואות

 שינויים בהם והכניסו החזונות את וערכו העתיקו בגולה וסופרים לפסה״נ, 586 משנת
 ו״לנתוש״, ״לנתדף - השקפתו את לסתור או ירמיהו של מתורתו לחרוג מבלי והרחבות

 22-21 לו ובדה׳׳ב 1 א בעז׳ האמור 94והגליה. חורבן אחר וגאולה בנייה ו״לנטוע״, לבנות״
 הנביא חזה לפיה ואמיצה עתיקה מסורת על מלמד ירמיהו״ מפי ה׳ דבר ״למלאות/לכלות

 פורענות לנביא הנחשב דווקא בירמיה השיבה את תלו טעם מה כן לא שאם קצוב, לזמן גלות
 אמונות מירמיהו לשלול מחייב לגולים וגאולה נחמה שאין גישה לירמיהו לשייך מובהק?

 עברו ירמיהו של הנבואות אכן, כולו. ובמקרא ירמיה בספר השני כחוט העוברות בסיסיות,
 אבל בבבל, הנראה ככל החורבן, לאחר הדויטרונומיסטית האסכולה מידי ועריכה הרחבות
רק אלא הנביא, של הפורענות דברי על מאין יש וגאולה נחמה נבואות הוסיפה לא העריכה

בכט הגולים אל המכתב לגאולה)כולל התקווה ונבואות הפורענות שנבואות סבור קלמנטם 92 10-  
ד ייאוש)כמו של רגשות בערבוביה פועלים האדם בטבע שכן ירמיהו משל הן (14 14- כ ;23 ח י  
האמונה .69 הע׳ לעיל, ראו 10-1 ל ;40*21 ד דב׳ על ל־לג(. ;14-10 כט תקווה)כמו של ורגשות (18  

לב יר׳ )כמו בעתיד הגאולה תקוות את הנביא בלב חיזקה ישראל באלוהי ירמיהו של החזקה  
עמ׳ ירמיה, קסלר, בתוך 135-  ,R. Clenents, “Jeremiah’s Message of Hope” 44-42). ראו 
L.L. Grabbe,147. ראו מאוחרות תוספות לבין לירמיהו מקוריים כתובים בין להבחין הקושי על  
“The Lying Pen of the Scribe? Jeremiah and History”, in: Y. Amit et al. (eds.), Essays 
on Ancient Israel in Its Near Eastern Context [N. Na aman Vol.], Winona Lake 2006, 
p. 189: “Trying to determind whether or to what extend these might be the actual 

words and authentic thoughts of Jeremiah is difficult, if not impossible”
.248 ,242 ׳עמ ב, המקראית האסרפה הרן, זו לבעיה ראו 93
 ודאות כנגד שקולה ודאותה החורבן... של השני הפן היא ישראל ״גאולת :84 עמ׳ ירמיה, הופמן, 94

 בתולדות מפנה נקודת מציינים ומקדשה ירושלים שחורבן הופמן כותב 81 ובעמ׳ החורבן״.
 הופך ״החורבן 614 בעמ׳ ושם ירמיהו״, תורת של המרכזי ״הציר וזה הגאולה כמבשר האומה
בעתיד״. לגאולה ערובה
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 את תואמת זו מסקנה 95הנביא. של היסוד תפיסת את לסלף מבלי אותן והעצימה הרחיבה
גאולה. וחזונות פורענות דברי - ירמיה ספר של תוכנו על 3-1 לו ;3-1 ל ביר האמור

 ״כי העם: בטובת רוצה האל דבר של ביסודו הרי חדשה. לתקופה תקווה פתח היא הגלות
 לתת לרעה ולא שלום מחשבות ה׳ נאום עליכם חשב אנכי אשר המחשבת את ידעתי אנכי
 אנכי כן הזאת הרעה כל את הזה העם אל הבאתי ״כאשר או: (;11 כט ותקוה״)יד אחרית לכם

 ״הרעה״ (.27 לא ;32 כט וכן 42 לב עליהם״)יד דבר אנכי אשר הטובה כל את עליהם מביא
 על כבד אסון מביא אפו שבחרון העם כאויב ה׳ תיאור בין ״הסתירה״ אחד. בכתוב ו״הטובה״

 לאחר גאולה של התפיסה עם אחד בקנה עולה וכגואל כמושיע כרועה, ה׳ תיאור לבין עמו
שונים. וממקומות מזמנים שונים בנביאים שמדובר ראיה זו ב״סתירה״ לראות ואין גולה,
 ההיסטוריות הסקירות 96ופורענות. תוכחה נבואות עם גאולה נבואות משלב יחזקאל גם

 מגוללות האבות, את מזכירות מצרים, ביציאת פותחות לו( כג; כ; יחזקאל)טז; שבספר
 בניתי ה׳ ״אני גאולה: בדברי משובצות הסקירות בבד בד אבל הדורות, חטאי את

 אצל לרעיון בדומה אחד, בדיבור ונטיעה הריסה 97(.36 לו הנשמה״)יה׳ נטעתי הנהרסות
גיסא מחד הגלות ועונש חורבן על כוהני( )מקור 46-27 כו בריק׳ לאמור ובהתאמה ירמיהו

 J. Hill, Friend or Foe? The Figure of Babylon in וכן 74 ,16 ,15 הע׳ לעיל, ראו זו בעיה על 95
1999 the Book of Jeremiah MT, Leiden. הכפילות/ בבעיית מתרכז דת, ראייט, של ספרו 

 התפתחות בכך רואה והוא וביחזקאל בירמיה גאולה נבואות לצד פורענות נבואות של סתירה
׳עמ ״גלות״, טלמון, הרמוניסטית. היא גישתו מאוחרות. עריכות ולא עצמם הנביאים בגישת

 אלא ,“never put in question the principle of a return to the land” שירמיהו קובע 127
 את המחייבת השקפה אין (7-5 )כט לגולים בעצתו שנה״. ״שבעים בעונש לשאת יש שתחילה
 לגאולה הנוגע בכל הגולים עם ירמיהו של הקשר סביב (.128 ׳עמ לתמיד)שם, בגלות הישיבה

 D. Dimant, DJD ראו ועוד, קומראן במגילות נשמעים שהדיהן מסורות התפתחו גלות אחר
159-163 .XXX, 2001, pp.

 גאולה וחזונות פורענות שנבואות מציין קוטסקו ספרות. ושם 63 הע׳ ,98 ׳עמ יחוקאל, קוטסקו, 96
 ישראל עם וליחסי לתיאודיציה הנוגע בכל התיאולוגית התפיסה עקב וזאת נביא אותו מפי הם
.126-125 עמ׳ בעיקר יחוקאל, כשר, יחוקאל; גויס, יחוקאל; שווארץ, דת: ראייט, וכך אלוהיו: עם

 “When Ezekiel talks about the impeding divine judgment, he :100 ׳עמ !ביאיס, קוך,
”(20.36) is already thinking about a new state of salvation beyond the catastrophe

 -172 עמ׳ יחזקאל, ברין, ראו וגאולה גלות המשלבות יחזקאל בספר ההיסטוריות הסקירות על 97
 את שיראה מבלי וההווה העבר על דעתו את להביע היה יכול לא ״הנביא :179 בעמ׳ ושם 180

 התגלות בנוסחת פותח ״הוא אחת: נבואית יחידה מהווה כולו טז פרק בעתיד״. הצפוי הכיוון
 הצדקה אין כן ועל (321 עמ׳ יחגקאל, ה׳״)כשר, אדני ״נאם אופיינית בחתימה ומסיים א( )פס׳

 גם (.63-59)לגאולה (43-1)ועונש חטא בין להפריד במגמה ונפרדות עצמאיות ליחידות לפרקו
 )כשר, דורות לחמישה המתייחסת אחת נבואית חטיבה מהווה ושיבה בגאולה המסיים כ פרק

 נפרדות ליחידות ופירוקם כ טז; פרקים על דיון כ״(. ״יחזקאל הופמן, :386-385 ׳עמ יחזקאל,
 הסברה את נקבל אם גם .34-20 עמ׳ ״יחזקאל״, רום־שילוני, למשל ראו (38-1 כ ;43-1 )טז

 וחסר הרעיוני( לא הסגנוני)אבל ייחודו בגלל מאוחרת תוספת הוא -לח23 לו יח׳ שהקטע
 יחזקאל מנבואות זה קטע הוצאת של בכוחה אין אז גם (,699 עמ׳ יחוקאל, כשר, יד)ראו בכתבי
יחזקאל. בספר רבות פעמים המופיע בסיסי רעיון לשלול
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 פרשנים לפי (.45-42) גיסא מאידך מצרים״ ו״יציאת ראשונים״ ״ברית וזכירת (33-32)
 שהנשארים קיווה שיחזקאל מרמזים 63-60 ,42 טז ;13 יא ;8 ט ביח׳ הכתובים אחדים
 סיכוי ראה שלא לאחר אלא ה/ עם הברית וחידוש תקומה להם תהיה ואז בתשובה יחזרו

 )למשל לירושלים גמור חורבן ניבא הוא המה״, מרי בית ״כי ה/ אל ישובו שהנשארים
 ט הכתוב את לפרש יותר סביר ואולם 98לגולים. גאולה בנבואות והתרכז ז( ;17-10 ה
 רטורית שאלה אלא אינה 8 ט בפרק יחזקאל של השאלה שונה. באופן 13 יא וכן 8

 אחמל ולא עיני תחוס לא אני ״וגם כך: אחר מיד שבאה התשובה את להזמין שמגמתה
 הנשארים כל אלא ״הבשר״, על יגן לא ״הסיר״ לנשארים. כליה - נתתי״ בראשם דרכם

 בניה בן פלטיהו של במותו סמלי באופן מסתיימת זו שנבואה מקרה לא (.10 ייפלו)יא
 לנאמר ההנגדה לשם באה ירושלים לתושבי בנוגע 13 יא בפרק הנביא של הקריאה (.13)

 מן אתכם ואספתי בארצות... הפיצותים וכי בגוים הרחקתים ״כי הגולים: על בהמשך
 -60 טז בפרק האמור (.17-16)ישראל״ אדמת את לכם ונתתי בהם נפצותם אשר הארצות

 .53 בפסוק האמור לאור לגולה, יצאה שלא בירושלים לשארית בהכרח מכוון אינו 62
 שהוציא ראיה מכאן אין בירושלים לנשארים תקומה יחזקאל ראה אכן אם כך, על נוסף

 ט ביח׳ בכתובים ״שארית״ ישב. שבתוכה הגולה הקהילה את תקומה מכלל עת באותה
 שונה ואינה בעתיד ישראל תקומת את מסמלת אינה חוטר, של משמעות לה אין 13 יא ;8

 פרקים .12,7 מד וביר׳ 5 לו ;16 בכה יהודה״ ״שארית ל״שארית״, שיש המשמעות מן
 נענשו שלא אלה לנשארים, וכליה פורענות נבואת בין ברור ניגוד על מצביעים לג-לד
(.31-11 לגולים)לד וגאולה נחמה נבואת לבין (,29-23 הגלות)לג בעונש

 למען לא ישראל, לעם התקומה תבוא הגולים שמן היא יחזקאל של העקרונית תפיסתו
 אלא החורבן, ולאחר צדקיהו בימי ביהודה הנשארים נגד יהויכיך ״גולי של האינטרסים

 האנושות בקרב ה׳ ידיעת להלן(. הגמול)ראו תורת ועל־פי ישראל אלוהי של כבודו למען
 לו ;49 כג ;44 כ גיסא)יח׳ מאידך וגאולתו גיסא מחד ישראל הענשת באמצעות תהיה כולה

 ד גאולה)כמו ללא טוטאלית הגליה על המדברים בודדים כתובים ועוד(. 23 לח ;14 לז ;38-36
 איום בלשון ומנוסחים ביהודה שנמצאים לאלה מכוונים והם החורבן, לפני זמנם (16-15 כב ,13

 שלא שארית על בהם מדובר כאילו לפרשם שאפשר כתובים ולהשפיע. להרתיע כדי והגזמה
 הפצרות מיעוט לעומת מחדש. ישראל עם יצמח הנשארים שמן בהם נאמר לא לגלות, תצא

 השמדה הנשארים, על קיצוניים בניסוחים פורענות נבואות של ריבוי יש בתשובה לחזור
לעיל. כאמור (,8 לרשע)כא צדיק בין אבחנה ללא ביהודה האוכלוסייה של טוטאלית

 מדובר בהם״. יחיו לא ומשפטים טובים לא חקים להם נתתי אני ״וגם נאמר: 25 כ ביה׳
בארצות הפצה של בהקשר מצוי זה כתוב סיני. בהר החוקים למתן ורמיזה המדבר בדור

 שתפיסתו קובע הוא 641 ובעם׳ ,260 ,224-223,125 ׳עמ יחוקאל, הנ״ל, ״שארית״; כשר, כך 98
 שדברי הסברה על שייגאלו. הם שביהודה, השארית ולא בבל, שגולי היא יחזקאל של העקרונית

.82 ׳עמ תקרפה, מידלמאס, ראו עריכה תוספת הם 63-53:43-42 טז ביח׳ הנחמה
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 בכפייה, גלויות קיבוץ כך ואחר טומאה, הגורמות פולחניות פעולות על כעונש הגויים
 פטליסטית ראייה האחת, כפולה. משמעות זה לכתוב (.34-32)נטויה״ ובזרוע חזקה ״ביר

 כדי טובים״ לא ״חוקים המדבר לדור האל נתן מימושה ולשם מראש נקבעה הגלות ולפיה
 וישלימו סאתם את שימלאו עד הסוף עד ברשעתם ״שיתמידו ולהבטיח העם, את להכשיל

 בשמ׳ פרעה לב הכבדת השוו .17 סג יש׳ ולהגלות)וכך להעניש כדי וזאת 99עוונם״, את
 חדשה״ ״ברית לכריתת העם את להכין השנייה, (.10-9 ו יש׳ ;23-19 כב מל״א וכן יד ז-יא,
 היציאה עם ו״טובים״ חדשים חוקים וקבלת (,26 לז עולם״)יחז׳ ״ברית שהיא (,30 לא )יר׳
 קבלת לקראת ממנה וליציאה במצרים לישיבה בהקבלה זאת מ-מח(. )פרקים הגלות מן

 מכשיר והעונש עונש גורר שהחטא היא המשמעות 100הברית. וחידוש סיני בהר החוקים
 ייגאלו לא בחטאם וממשיכים לקח למדו שלא הגולים מן אלה בבד בד לגאולה. הדרך את

101(.29 לז תה׳ ;38-35 כ ויומתו)יח׳ לארץ הכניסה לפני העמים״ ״במדבר יישפטו אלא

 מילוי כזמן ראשון בית תקופת כל את תפס ״הנביא לטענתו .437-436 עמ׳ כ׳/ גריברג,״יחזקאל 99
הטקסט. תיקון זה ובכלל הפירושים, ורבו קשה כתוב מראש״. שנחרץ כליון להצדיק העוון סאת
,169 עמ׳ יחוקאל, ברין, ;406-404 ׳עמ יחזקאל, כשר, ;349 עמ׳ ג, חמקראית האסופח הרן, ראו

 וזה ודור דור לכל עונש זה .26 בפס׳ הנזכר רחם״)בכורות( פטר ״כל להעברת שהכוונה סבור
 בני של הנמשך לחטא זו אמירה קושר 54-53 ׳עמ פנים, ריבוי קנוהל, ההגליה. לעונש תחליף
 הבנים. מתנות חוקי את - טובים לא חוקים להם נתן האל ולכן הטובים בחוקים שמאסו ישראל
 מאשש ולזבחים, לעולות בהקשר וכשלו״ ״מכשולים לעם נותן שהאל נאמר שם ,21 ו ביר׳ הפסוק

 ש״כלו עם של הקורבנות שפולחן לומר, רוצה הקורבנות. לחוקי הכתוב את הקושר הפירוש את
 ראו טובים״ לא ״חוקים על ולמכשול. לרועץ הופך (13 ו בצע״)יר׳ בוצע ו״כלו שקר״ עשה

 האסכולה עם לדעתם שנמנה שיחזקאל, סבורים הם ספרות. ושם ״חוקים״ האן־ברגסמא, גם
(.Deuteronomic code)הדויטרונומית באסכולה שמקורם מהחוקים לחלק מתכוון (,P)הכוהנית

 גם אחרים. ובנושאים רחם״)בכורות( ״פטר של בנושא האסכולות שתי בין לניגוד טוענים הם
 הדוגלים עם נמנה יחזקאל שכן (D)דברים ספר לחוקת שהכוונה סבור 156 ׳עמ פולמוס, לווכטר,
 זה שכתוב נציין השונים. הפירושים סקירת ושם ״חוקים״, פריבל, גם ראו (.P) הכוהנית בתורה
 בכוונה לחטוא צריך ולפיה השבתאית, התנועה מן חכמים של התפיסה את גם הנראה ככל שימש

 בעבירה״, הבאה ״מצוה שלום, ג׳ ראו הגאולה. את ולהביא להיענש כדי החטא״( תחילה)״קדושת
 ושם ,27-23 ׳עמ תשל״ד, ירושלים וגלגוליח, השבתאות לתולדות ומקורות מחקריס שלום, ג׳ בתוך:
 תצמח למען באדמה נרקבים החיטה שזרעוני ״כשם הקיצונים: השבתאים דברי מצוטטים 43 בעמ׳

 כדי ב״ע( התורה, איסורי את לבטל ראשונה)דהיינו נרקבים להיות צריכים מעשינו אף התבואה,
עונש. אלא חיובית, תכלית לחטא אין הנביאים לדעת אולם ידם״. על תצמח שהגאולה

100 73-90 .C. Patton, JSO T69 (1996), pp. לא ״חוקים ,207 עמ׳ ״יחזקאל״, פאטון, לדעת 
מ-מח. שבפרקים לחוקים הקרקע את להכשיר כדי טובים״,

 גם אלא טובים״, לא חקים להם נתתי ״ואני הכתוב בפירוש רק לא ונחלקו התלבטו הפרשנים 101
,11 פס׳ בין הניגוד בולט ״חוקים״. האן־ברגסמא, ראו כולו. כ פרק של וזמנו אחידותו בשאלת

 ,396-395,386-385,121 ׳עמ יחזקאל, כשר, ראו והקשיים השונות הדעות על .25 לפס׳ 21,13
 44-30 ;29-5) עיקריים חלקים משני מורכב שהפרק נוספים, כפרשנים סבור, כשר .403-401

 לדרוש ישראל״ ״זקני של בואם בעקבות שנאמרה אחת נבואה של (44-32 ;31-1 אומרים ויש
 את הנביא מן לשלול טעם אין וכי הנביא, באמצעות הדרישה( הייתה מה פורש ה׳)לא את

תלמידיו, מידי או יחזקאל מידי אם הרחבה זה בקטע יש היותר לכל .44-32 בקטע האמור
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יא, )יח׳ ירושלים יושבי עם יחזקאל של בפולמוס מובע גלות לאחר הגאולה רעיון
 מתוך לז(. )יה׳ היבשות העצמות בחזון גם משתקף הגלות מתוך הגאולה רעיון (.21-14

 במתים חיים רוח יפיח האל הגאולה. תצא למתים והגולים קברות לבית המשולה הגלות
 והבאתי מסביב אתם ״וקבצתי (10 )פס׳ מאד׳ מאד גדול ״חיל רגליהם על יקומו והם

 טוב על ויתענגו (,34-32 מרצון)כ שלא ואם מרצון אם (,21 אדמתם״)פס׳ אל אותם
 ״יושבי לגלות, יצאו ולא בארץ שנשארו אלה יחזקאל לפי ׳02(.21-13 לד )יח׳ הארץ

 מאיים הוא אין (.27-24 לג העם)יח׳ בגאולת לראות יזכו ולא ימותו כהגדרתו, החרבות״
ושיבה. גאולה סופה הגלות שהרי הגלות, בעונש הנשארים על

 הגאולה תצא הגלות שמן היא יחזקאל של העקרונית שהגישה אפוא למדים נמצאנו
 לכליה. דינם נגזר לחטוא הממשיכים בירושלים הנשארים ואילו לארצם, ישובו והגולים
 החורבן בעת הגולים לבין (597)יהויכין גולי בין מבדיל אינו יחזקאל גם לירמיהו בדומה

 קיבלו שטרם וביהודה בירושלים הנשארים לבין גולים הם באשר גולים בין אלא (,587/6)
 תתבצע אלא יושמדו הנשארים כל שלא נאמר בבד בד אותם. תפקוד כליה עונשם. את
 על מדובר (.16-15 כב ;23-21 יד ;17-14 יב ;10-8 )ו האוכלוסייה מן חלק של הגליה גם

 הנושאים מספר״( ״אנשי ובנות״; בנים המוצאים ״פלטה חרב״; בלבד)׳׳פליטי מעט מתי
 אינה ה׳ וידיעת (,16 כב ;16 יב ;14 ה״׳)ו אני כי ״וידעו שעיקרו חשוב תיאולוגי מסר

 ירושלים על שיושת העונש אמנם ולגולים. לגויים גם אלא בלבד החרב לפליטי מוגבלת
 דידקטית מגמה גם יש הקשה לפורענות אבל וממקדשה, מירושלים הטומאה את יסיר

 ״אנשי בגולה. נמצאים שכבר אחיהם ובקרב הגויים בין שיופצו החרב פליטי באמצעות
ובכך הרעים ממעשיהם ויתביישו מר לקח למדו עונשם, על באו (16 שיוגלו)יב מספר״

 של האחידות .381-376 ׳עמ א, יתזקאל גריברג, גם ראו .31-1 בפס׳ לאמור המכוונת הרחבה
 לאורך ונשנית החוזרת בטומאה, הכרוכה האלילים עבודת נגד בהטפה ביטוי לידי באה הפרק
 כ יח׳ של ורעיוני לשוני שניתוח סבור כ״, ״יחזקאל הופמן, (.43,39,30,18 ,7)כולו הפרק
 וכי (,481-480 >עמ׳ ביניהן קשר שאין נבואות שתי של צירוף על ולא הפרק אחידות על מלמד
 תתגשם הגאולה הגלות. מן תצמח ישראל גאולת ולפיה יחזקאל של תפיסתו את מפגין הפרק

 גם מופיע זה רעיון (.485 >עמ׳ ההיסטורי לאופק שמעבר הרחוק, בעתיד ולא ההיסטורי בעתיד
 שהגאולה משמעית חד ״קביעה ובהם ל-לג פרקים ירמיה בספר והישועה הגאולה בנבואות
 ,143-142 עמ׳ ״חטא״, פישביין, (.84 עמ׳ ירמיה, מראש״)הופמן, האל גזר שכך משום תתגשם

 לנשארים ולא שגלו לאלה רק מוענקת לגאולה שאפשרות משתמע כ בפרק הכתובים שמן סבור
 אונטרמן, כד. ביר׳ התאנים דודאי שני במשל לאמור מלאה בהתאמה זאת כיליון. עליהם שנגזר
 ראויים הגלות בעונש שנענשו שאלה הרעיון מובע 12-11 ג יר׳ שבכתובים מעיר 83 ׳עמ תרטה,

 המשמעויות על גלו. שטרם יהודה״( )״בגדה יהודה אנשי לעומת ישראל״(, )״משבה להיגאל
הע׳ עשירי, פרק ולהלן, ״ישראל״ צובל, ראו במקרא שונים בצירופים ״ישראל״ של השונות

54.
 אחת. יחידה היא 29-23 הפסקה כי משמעותית אינה בשבעים חסרים 26-25 לג שהפסוקים העובדה 102

 -27 לנשארים)לג אבדון לעומת לגולים( )תקומה 31-13 בלד ההנגדה .643 ׳עמ יחגקאל, כשר, ראו
 הנה ״ובבאה האמירה עם 33-30 לג הקטע גם .29-23 לג הפסקה של האותנטיות את מאששת (28

.649 עמ׳ שם, כשר, ראו לנשארים. קשה פורענות ועל הגולים גאולת על מרמזת באה״
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 יצדיקו הם הגויים, בין ולשנינה למשל יהיו הם בבד בד אבל הגמול, תורת בהם נתקיימה
 והחריב וביהודה בירושלים הנשארים את שהשמיד על הגולים ואצל הגויים אצל ה׳ את
 את ויצדיקו שם״ באו אשר בגוים תועבותיהם כל את יספרו ״למען יהודה: בירת את

(.16 כב ;23 יד ;16 בה״)יב עשיתי אשר כל את עשיתי חנם לא ״כי ה׳; מידי העונש
 של ושיבה גאולה על ולא בגולה השמדה על מפורשת אמירה אין אלו בנבואות ועוד,

 ההגליה שכן - ההגליה עונש אינו הגליתם של העיקרית התכלית שכן החרב, פליטי
 ולגולים, לעמים והדידקטי התיאולוגי המסר אלא - ובשיבה בגאולה שתסתיים סופה

 להימשך נועד והמסר ביהודה, הרב ולהרג לחורבן המעטים הראייה עדי דרך שיועבר
 כביכול מתיחות של השתקפות אלו בנבואות שאין ונציין נחזור זאת עם ארוכה. תקופה

 רמז או לפסה״« 587/6)החורבן בעקבות הגולים ובין לפסה״« 597)יהויכין גולי בין
 נבואות להביא סביר זה אין גם ״החדשים״. הגולים כלפי יהויכין גולי של עליונות לרגשי

 ה׳״ ״עם את בלבד יהויכין בגולי ראה שיחזקאל להשערה כראיה החרב פליטי על אלו
 דבר של בסופו כך. אחר שהוגלו בבבל הגולים כלל את ה׳ עם מכלל והוציא הלגיטימי

 לעם לי ״והיו ישראל אדמת אל ויובאו יקובצו ויהודה, אפרים בגולה, ישראל״ בית ״כל
 כדי מצרים מארץ חרב פליטי ישובו ירמיהו לפי גם .0ל לאלהים״)יה׳ להם אהיה ואני

 נקבעים האירועים וכי (,28,14 מד התקיים)יד אכן העם( מחשבות ה׳)ולא שדבר שידעו
אליליו. או ודם בשר שליט של רצונו מכוח ולא ה׳ של וכוחו רצונו לפי

־10 נ ;21-1 מח ;8 ־מג18 מב )יש׳ גאולה עם ואיומים תוכחה כורך ישעיהו)השני( גם
 בגלות ושראה בגולה שישב נביא של לתפיסה ברורה עדות הם ישעיהו)השני( דברי (.11

 עזבתיך קטן ״ברגע כי קבוע, מצב ולא העונש ריצוי של מעבר ושלב האל לזעם סימן
 (.12-11 נב ;11 נא ;12-8 מט ;20 מה וכן 18-16 נז ;8-4 )נד אקבצך גדולים וברחמים

 בבחינת הגאולה, היא בבבל הגלות שתכלית עדות היא מראש מוגדר זמן לפרק הגלות
 ;22 מא ;10 מו אחרית״)יש׳ מראשית ״מגיד שנאמר: וכפי תחילה, במחשבה מעשה סוף
 ציון היא הגלות 103(.12-11 מג ;29 כח ;27-26,24 יד גם וראו 11-7 נב ;20,16 מח ;9 מב

(.11 נא בארצו)יש׳ העם התחדשות אל המוביל בנתיב דרך
 נחמה נבואות עם להלן( )ראו כעונש והגליה חורבן נבואות המשלבים בכתובים

 בעונש שנענשו אלה תקווה. ופתח כפרה הוא הגלות שעונש הרעיון גם מובע וגאולה,
רעיון 104(.28-24 לו ;14-12 לד למולדת)יה׳ שיבה שפירושה לגאולה, הזכאים הם הגלות

ד גם מצוי דומה שרעיון אפשר .48 ׳עמ ד, תא׳׳י, קויפמן, ״מראשית״; עודד, 103  פסוק ,28 כט ב
 האירועים הן ״הנסתרות״ ואילו בהווה, והמצב העבר אירועי הן אלו ״הנגלות״ חידתי. המוגדר

(.10-1 ל דב׳ בעתיד)השוו
 ;18 ב ׳שופ למשל ראו המקרא. בספרות רווח להושעה ראויים והנאנקים מכפר שהעונש הרעיון 104

 בשיבה המקרים, ברוב מותנה, להושעה, כסיבה העונש ריצוי .5-4 יג מל״ב ;16-15 כד שמ״ב
 התלויה בהושעה מדובר החורבן לפני מגלות. גאולה לבין מצרה הושעה בין להבחין יש ה׳. אל

אחרת. מסיבה או העונש ריצוי לאחר תבוא מגלות הגאולה החורבן לאחר ואילו לה/ בשיבה
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 כי צבאה מלאה כי עמי... נחמו ״נחמו ישעיהו)״השני״(: של הפתיחה בקריאת מובע זה
ד והשוו 2-1 חטאתיה״)מ בכל כפלים ה׳ מיד לקחה כי עונה נרצה  קריאה זו (.18 טז י

 מרבה ישעיהו)השני( שכן לארצם, הגולים לשיבת גם אלא לירושלים רק לא המכוונת
 זיקה יש מצרים״ ״יציאת למוטיב מצרים. יציאת של ובדימויים לציון השיבה על לדבר

 בא המבול מה למבול. משולה הגולה (.13 טו בד )השוו גלות לאחר בגאולה לאמונה
 יחזקאל)כוהן( לפי 105הגולים. את וממרקת מטהרת הגולה כך הארץ את ולטהר להעניש

 בארץ שנשארו מי (.32-25 לו :43 )כ בטיהור קשורה והגאולה בטומאה החטא כרוך
 שהמשיכו הגולים מן אלה 106והטיהור. הכפרה תהליך את עברו לא כי בחטא שרויים

 של מחדש בהורשה קשורה הגאולה (.38-34 כ יה׳ ;32-30 כט ייגאלו)יד לא ברשעתם
ד שנאמר וכפי הארץ,  והשבתים ה׳ אמר ויהודה ישראל עמי שבות את ״ושבתי :3 ל בי

(.14 כט וירשוה״)וכן לאבתם נתתי אשר הארץ אל
 לפני נכר בארץ שהייה האל גזר מראש וכי הגאולה היא הגלות עונש שתכלית הרעיון

 האל מצרים. מארץ ליציאה בקשר בתורה המצוי החומר במכלול מוטבע לארץ החזרה
 מכן לאחר ואולם (.13 טו שנה״)בד מאות ארבע אותם וענו ״ועבדום במצרים שהייה גזר
 בניהם את ויכניס בברית אותם יביא ממצרים, היוצאים את יושיע המשעבד, את ה׳ יכה

 על המסורת זאת, ראות מנקודת ועוד(. ה דב׳ יד; במ׳ לד; יט; יד; שמ׳ למשל לארץ)ראו
 עולם״ ״אחזת אבות, לארץ שיבה נחשבת ישראל שבטי שנים־עשר בידי הארץ כיבוש

107(.25 לז יה׳ ;1 ב שופ׳ ;34 כה ויק׳ ;13 לב ׳שמ ;15 יג ;1 יב בר׳ )ראו
 בה אין אחד, למטבע צדדים כשני וגאולה, גולה של המהותית הצמידות לסיכום,

 תפיסה אלא והיפוכו דבר ולא 108ושיבה, גלות של קץ אין מחזוריות מיתולוגית, חשיבה
 הם עליהם אחדים נימוקים מעלים הנביאים לקדמותו. דבר השבת חד־פעמית, מעגלית
נימוקים 109מוחלט. באופן מובטחת הגלות לאחר שהגאולה העזה אמונתם את מבססים

 קויפמן, ;411-409 ׳עמ ״טיהור״, פריימר־קנסקי, ראו הגלות לבין המבול בין ההשוואה על 105
.9 נד יש׳ והשוו 102 עמ׳ ד, תא״י,

 ,21 ו עז׳ כמו שבכתוב אפשר זאת, עם ונחמיה. עזרא ספרי מתוך המבצבצת ההשקפה בעצם זו 106
 אלוהי לה׳ לדרוש אליהם הארץ גויי מטומאת הנבדל וכל מהגולה השבים ישראל בני ״ויאכלו

 של התפיסה ברוח במסורת והחזיקה בארץ שנשארה יהודית לאוכלוסייה הכוונה ישראל״,
 זכריה, קוכמן, מ׳ ראו הגולים. קהל אל להיספח אותם המכשיר ״טיהור״ עברו הם ובכך עזרא,
.176 עמ׳ ,1994 תל־אביב התב״ך, עולם

 שארץ הוא (9-7 לב האזינו)דב׳ בשירת בפסוקים שהמסר מציין טלמון .114-113 ׳עמ ״גלות״, טלמון, 107
 כל פני ״על האנושות את הפיץ שה׳ בעת אברהם לפני כבר לישראל עולם כנחלת ניתנה כנען

 היא במצרים( העבדות במסופוטמיה)וכן האבות של השהייה זו ראות מנקודת (.9-8 יא הארץ״)בר׳
 הגמול(, תורת לאור 24-23,8 כ יח׳ יחזקאל, הנביא את חטא)להוציא על עונש לא כי אם גלות מעין

.37 הע׳ לעיל, לוסט, גם ראו זה לרעיון אבות. לארץ חזרה היא יהושע בהנהגת לארץ והכניסה
.129 הע׳ ולהלן, ,225-217,99-82 עמ׳ בעיקר מיתוס, תומפסון, למשל ראו 108
 נבואות)״מעגל של שאי־התגשמותן נעיר שנים־עשר. פרק גם ראו בעתיד הגאולה ודאות על 109

סופו בדבר 20-15 כב במל״ב חולדה נבואת דוגמאות: אמת. בזמן מסירתן על מרמז שלילי״(
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 ודעות אמונות עיקרי של מרקם על מושתתים שונים, ובתמהילים בהדגשים אלו,
לסוגיה. המקרא בספרות צורה ופושטים צורה הלובשים

האלוהי הדין צידוק חטא; על עונש - הגלות (1)
 האל עומד אירוע כל מאחורי ״מקרה״. או ״תאונה״ המושג קיים לא העתיק בעולם

 ישראל באמונת משמים. והכול סיבה יש לכול (.47 פט תה׳ ;15 מה יש׳ )השוו המסתתר
 נאמנות לה׳, מוחלטת נאמנות הדורשת ברית על מושתת אלוהיו עם העם של הקשר

 של תוצאה הוא אסון ועוד(. 12-11 כ יח׳ ;23 ז ומשפטים)יר׳ חוקים של במערכת המתבטאת
 הברית, הפרת חטא על כעונש ולגלות להגליה לחורבן, התיאוצנטרי ההסבר הברית. הפרת

 המקרא בספרות השני כחוט עובר מריתי״, פיהו כי ה׳ הוא ״צדיק 18 א באיכה כנאמר
 3-2 מד ;4-3 ירמיהו)יט אצל ובייחוד הנבואה, ובספרות בהיסטוריוגרפיה מודגש והוא

 של ההגליה מדיניות את ידעו הקדם־גלותיים הנביאים "0ויחזקאל. ישעיהו)השני( ועוד(,
 (.22-20 י יש׳ ;17 ז ׳עמ ;17 ט ההגליה)הו׳ הוא חטא על בעונש האיומים אחד ולכן האשורים
 לפני ונתתם בם ואנפת יחטא לא אשר אדם אין כי לך יחטאו ״כי נאמר: שלמה״ ב״תפילת

 מטיל הדויטרונומיסט (.46 ח קרובה״)מל״א או רחוקה האויב ארץ אל שביהם ושבום אויב
 הוגלו ויהודה ישראל (.4 טו יר׳ וכן 3 כד ;27-26 כג ;16-11 כא מנשה)מל״ב על האשמה את

 הברית הפרת על האחריות את מטילים הנביאים (.20-14 לו דה״ב ;1 ט במעלם)דה״א לבבל
 טז; ;23-22 יד יח׳ ;19 כט ;10 יד ;21 י ;13-12 ט ;28,19 ו ;5 ה ;8 ב מנהיגיו)יר׳ ועל העם על
 האלוהי בצדק ומפקפקים (11 ט האל)יד׳ דרכי את מבינים אינם יהודה בני ״י(.7 מד כג; כ;

 הביא לחינם ולא ברית מפר אינו שהאל משיבים הנביאים (.20 לג יח׳ ;19 ה ;19-16 מד )יר׳
 ובמאיסה)יר׳ (17-7 ה יח׳ ;6-7 טו בחומרה)יר׳ הגיב רק אלא (23 יד העם)יח׳ על פורענות

 ח העם)יר׳ מצד והפרתם הברית בתנאי מאיסה כנגד (6 ד הו׳ ;26,23 טו שמ״א והשוו 29 ז
 (,1 יב צלחה״)יר׳ רשעים דרך ״מדוע שואל כשירמיהו (.24 מג יש׳ ;24,16,13 כ ;6 ה יח׳ ;9

 את להבין רוצה הוא הבהרות, מבקש ירמיהו האלוהי. בצדק ספק מטיל שהנביא לפרש אין
 מיד באה יהודה״ את מאסת ״המאס ירמיהו של הרטורית השאלה על אדם. בבני האל דרכי

(.20-19 יד לך״)יד׳ חטאנו כי אבותינו עון רשענו ה׳ ״ידענו התשובה:
 בבל העיר בשלום ולדרוש בבל מלך את לעבוד כט בפרק לגולים ירמיהו של ההצעה

עונש היא שהגלות אמונה מתוך אלא ״פציפיזם״ של אידיאולוגיה מתוך נובעת אינה

 וחמש ששים ״ובעוד 65 ז יש׳ (;5-4 לד צדקיהו)יד של סופו בדבר ירמיהו ונבואת יאשיהו של
 מאחר לפיכך, כן. לפני רב זמן אירע ישראל ממלכת של סופה ואילו מעם״, אפרים יחת שנה

 בדבר מסייעת ראיה בכך יש הרי התממש לא הגאולה נבואות על־פי זוהר כתקופת שהעתיד
הנביא(. השקפת את סותרות שאינן הרחבות הגאולה)עם נבואות של האותנטיות

 E.W. Nicholson, ;94-90 עמ׳ רת, ראייט, ראו הנביאים בספרי חטא של כתוצאה הגלות על 110
1986 Godand His People, Oxford. שנים־עשר. פרק גם ראו

.28-20 ׳עמ רת, ראייט, 111
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 וכנגד הקץ את הדוחקים השלום״ ל״נביאי בניגוד וזאת שנה״, ״שבעים אותו לשאת שיש
 שומרון מחטאי וחמורים מרובים יהודה אוכלוסיית של חטאיה בבבל. למרוד המסיתים

 לא העם כלומר (.11 כג ;47 טז ;4-3 ב יח׳ ;12 טז ;26 ז ;11 ג מאבותיו)יד רע החורבן ודור
 הפקפוק עם ומתפלמס מתריע יחזקאל בהווה. חטאיו בגלל אלא אבותיו חטא בגלל נענש
 ישראל בית נא שמעו ה׳. דרך יתכן לא ״ואמרתם האלוהית: ובהשגחה האלוהי בצדק

 ערך יש הזה הטיעון להדגשת לג(. וכן 25 )יח יתכנו״ לא דרכיכם הלא יתכן לא הדרכי
 ו יח׳ וכן 11 ט עבר״)יד מבלי כמדבר נצתה הארץ אבדה מה ״על להבין צריך העם חינוכי.

 זרים תעבדו כן בארצכם נכר אלוהי ותעבדו אותי עזבתם ״כאשר לעם: מסביר ירמיהו (.10
 שהעם סיכוי שאין מכיוון הכרחית היא הגלות כג(. ;11 טז וכן ;19 ה לכם״)יד לא בארץ
 נעשה״ הרע לבו שררות ואיש נלך מחשבותינו אחרי כי נואש ״ואמרו בתשובה: יחזור

 מלך נבוכדנאצר נגד עזרה מה׳ שיבקש ירמיהו אל צדקיהו של פנייתו (.21 כב ;12 יח )יד
 והושיענו״)יר׳ קומה יאמרו רעתם ש״בעת ייתכן לא כי היא, טעם חסרת (2 כא בבל)יד

 שלחה ובפשעיכם נמכרתם בעונתיכם ״הן האשמה את בעם מטיח האנונימי הנביא (.27 ב
מה ;28-22 מג ;25-18 מב האלוהי)יש׳ הצדק בדבר באמירות ומרבה (,17 נז ;1 אמכם״)נ

 העונש ואכן (.8-1 א ה׳״)צפ׳ מאחרי ״הנסוגים על כבד בעונש מאיים צפניה ועוד(. ;15-1
 שמ׳ והשוו 2 מ חטאתיה״)יש׳ בכל כפלים ה׳ מיד לקחה ״כי שנאמר: כמו מנשוא קשה

 בבד בד אבל (,20 לג ;30 יח האישי)יח׳ הגמול תורת מודגשת יחזקאל אצל (.8,6,3 כב
 הגויים ועל העם ועל חטאו, כולם (,23 בית־ישראל״)לט גלו בעונם ״כי אומר יחזקאל

 של בחטא מדובר (.7 יז מל״ב וראו 23 לט ;10 ו חטאיו)יח׳ בגלל נענש העם כי לדעת כולם
 הוא וההגליה החורבן של הקיבוצי לעונש יחזקאל של ההסבר יחד. גם האומה ושל הפרט

 היא העם של וההיסטוריה מנעוריו רע האדם שטבע מכיוון כולו העם על נגזרה שהגלות
 מג ליש׳ והשוו 9-5 כ במצרים)יח׳ השעבוד מימי כבר מתמשך, קיבוצי חטא של היסטוריה

"2מרי״. ״בית הוא העם כי הכרחית היא הגלות קו(. תה׳ וכן חטא״ הראשון ״אביך 27
 חסינות מקנה היא אין נצחית היא אם גם ישראל אלוהי עם שהברית מסבירים הנביאים

 על עונש המחייבת ברית אלא תנאי, על ברית איננה זאת אחרות, במילים תנאי. בכל
מסמל בירושלים המקדש "3לעולם. וקיימת עומדת היא אבל (8 ט ;29,9 ה )יד הפרתה

 ראו הקיבוצי החטא על וגם הפרט חטא על גם עונש היא שהגלות יחזקאל אצל ההדגשה על 112
 ראו יחזקאל אצל הגמול תורת על .60-51 ׳עמ פביס, ריבוי קנוהל, ;117-109 עט׳ גלות, ויטלי,

K.L. Wong, The Idea o ;149 עם׳ בעיקר ״חטא״, פישביין, f Retribution in the Book o f 
2001 Ezekiel [ VTS 87], Leiden\ ,יחזקאל של שהתפיסה מציין ,103 ׳עמ בביאים, קוך 
 על העמים. בספרות דופן יוצאת תפיסה היא מראשיתו כבר חוטא עם הוא ישראל עם ולפיה

H.N. Rösel, JBL 128 (2009), pp. 85-90 ראו החטא״ של ה״דמוקרטיזציה
 יט ׳שמ כמו תנאי, על בברית שמדובר מהם להסיק שאפשר כתובים בין סתירה יש לכאורה 113

 עולם ברית על המדברים כתובים לבין ועוד, 7-5 ב הושע ;15-3 ז יר׳ ;20 יז מל״ב כח; דב׳ ;5
 ספרים/מחברים באותם מופיעים הבריתות סוגי ששני מאחר ואולם אותה. יפר לא שהאל
לאסון והסבר מחד, השומעים על להשפיע כדי איום לשון אלא אינה תנאי״ על ש״ברית נראה
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 נתנו הנביאים (.14 ז )יד ואויב צר מפני להגנה ערובה הוא אין אך האל נוכחות את
 הסופית התוצאה זאת עם אבל הדין צידוק של תיאולוגית משמעות ולהגליה לחורבן

 היא הגלות יותר. טוב לעתיד תקווה פתח אלא אדמתו על העם וקץ גמור חורבן אינה
 הנביא אומר כן על כד. ביד התאנים משל מושתת זה רעיון על החטא. על המכפר עונש
 בכל כפלים לקחה כי עונה, נרצה כי צבאה, מלאה כי עמי... נחמו ״נחמו ה׳: בשם

(.11-1 מ הגאולה)יש׳ שעת והגיעה חטאתיה״
 ההכרה "4הכשדים. בידי ההגליה בעקבות מיוחד באופן התפתח התיאודיציה מוטיב
 ביטוי לידי באה הנביאים, של והדתי המוסרי לקוד בהתאם חטא, על עונש היא שהגלות

 חינוכי״ ״עונש זהו (.15-13 ח ;12 ז ;15,12 ציון)א שיבת לאחר שניבא זכריה, אצל גם
 זאת .18 א איכה ;10 לג יח׳ ;24 מב יש׳ ;5-4 ג ;9-8 ב הו׳ ;41-40 כו בוי׳ הכתובים ברוח

 השני הבית ובימי הגלות מתקופת לתפילות אופייני חטא על ההתוודות שמוטיב הסיבה
 בנוגע הדין הוא (.3 ט ;6 א נחמ׳ ;7-6 עז׳ ;5-4 ת׳ ;40-39 ג ;18 א איכה ;47 ח מל״א )כמו

 עליכם אפקד כן על האדמה משפחות מכל ידעתי אתכם ״רק בכתוב הבחירה. לרעיון
 הפוקד העונש עם הבחירה לרעיון שיש ההדוק הקשר מובע (2 ג ׳עונותיכם״)עמ כל את
שסרח. הנבחר העם את

תשובה של כוחה (2)
ם פו, יומא הגאולה״)בבלי את שמקרבת תשובה גדולה יונתן: רבי ״אמר ע׳׳

 בספר ותמציתה 44-40 כו בוי׳ מובאת לארץ לה׳-גאולה-שיבה חטא-גלות-חזרה הנוסחה
 ה׳ ושב אלוהיך... ה׳ עד ושבת האלה... הדברים כל עליך יבאו כי ״והיה :3-1 ל דב׳

ד רב׳ שם״)וכן אלהיך ה׳ הפיצך אשר העמים מכל וקבצך ושב ורחמך שבותך את אלהיך
 בהיסטוריה בתורה, בולטת לגאולה ו/או לסליחה כתנאי לה׳ השיבה של הנוסחה (.31-26

יד הו׳ ;25 כג ;13 יז מל״ב ;53-33 ח מל״א )למשל הנבואה ובספרות הדויטרונומיסטית
ד ;7-6 נה יש׳ ;5-4 ה עמ׳ ;10-2  ;14-13 כט ;6-1 כו ;6-3 כה ;11-7 יח ;2-1 ד ;22,18-11 ג י

יה ז; אסון)יד למנוע כדי הרעה הדרך מן לשוב הנביאים הטיפו החורבן לפני "5(.7 לו

 מנוגדות תפיסות שתי של קיומן על לדבר אפשר אם ספק לפיכך מאידך. וההגליה החורבן
לאלוהיו. ישראל בין הברית לטיב בנוגע שונים מחוגים ובנבואה המקראית בהיסטוריוגרפיה

 במזרח העמים אצל גם אלא בישראל רק לא קיים התיאודיציה רעיון .89-83 עמ׳ דת, ראייט, 114
 .<! van של המאמרים ובמיוחד תיאוריצייה, לאטו, אצל השונים המאמרים ראו הקדום.

 האל. הצדקת שמגמתם חיבורים על A. 13810 ושל האכדית, בספרות התיאודיציה על ד00ו״
 של המשמעות סמך על לגאולה ציפייה של במובן (1 מ ש״צבאה״)יש׳ מציין ״גאולה״, אפעל,
הנדון״. הכתוב את הולמת ״אינה לקוות, לצפות, האכדי הפועל

 של מכוחה ל, ד; בדב׳ וגאולה, גלות של השילוב על ,46-51 ׳עמ ב, המקראית האסרפה הרן, 115
 בתשובה״ אלא נגאלין ישראל ואין התשובה על צוו כולם הנביאים ״כל כתב: הרמב״ם תשובה.
גזר אם גם פורענות לבטל שבכוחה ירמיה בספר התשובה על ה(. הלכה ז, פרק תשובה, )הלכות



שמיני פרק400

 לא העם אולם (,3-2 יד הו׳ ;32-30 יה ;21-17 ג יה׳ ;19,13,3 כו ;14-4 כה ;5-1 כב ;8-7
 יש האסון לאחר גם קץ. בכך אין אבל ונענש. לעצתם ציית ולא הנביאים מאיומי נרתע
 ;14-13 כט )יר׳ הישועה תבוא ובעקבותיה האל, עם היחסים חידוש לשם לחרטה, מקום

 וכפי בתשובה, החזרה של השלב קיים לגאולה גלות שבין היא המשמעות (.2-1 נו יש׳
ה״׳. עד ונשובה ונחקורה דרכינו ״נחפשה 40 ג באיכה שנאמר
 הכשדים בידי ההגליות לפני קיים היה לה׳ שיבה לאחר רק מהגלות שיבה של רעיון

 פותח הרעיון ביהושע״. ומשתקף הצפונית ישראל בממלכת להתגבש ״החל זה ורעיון
 בגולים מפציר ירמיהו ״6ציון. שיבת ובתקופת הגלות בתקופת מיוחד באופן והועמק

 מכל אתכם אלי״.וקבצתי והתפללתם והלכתם אותי ״וקראתם תשובה: תפילת לומר
 בפרקים מודגשת ירמיהו בעיני התשובה עקרון של החשיבות (.14-12 כט וגו׳)יד׳ הגוים״

 הנצחית. הברית בגין ואם (1 לעמו)ב האל אהבת בזכות אם מובטחת הסליחה ג-ד.
 ותשובה)יח׳ לחרטה מקום יש בתשובה. לחזרה הזדמנות יוצרת למוות כתחליף ההגליה

 כי עלינו, הבא כל על צדיק ״אתה ״כי האל והצדקת העם אשמת שעיקרה (,31-30 יח
 ״הלוא הרשע במות חפץ אינו האל (.7-1 ז זכ׳ ;33 ט הרשענו״)נחמ׳ ואנחנו עשית אמת

 לא האל ישעיהו)השני( לפי גם ,17(.11-10 לג ;43 כ ;32,23 יח וחיה״)יח׳ מדרכיו בשובו
 נה קרוב״)יש׳ בהיותו קראהו בהמצאו ה׳ ״דרשו לתשובה, מצפה והוא הגולים את נטש

כי אלי שובה חטאתיך וכענן פשעיך כעב ״מחיתי ויגאל, יסלח האל (.8 מו ;22 מד ;6

 ואין והגליה פורענות יש כה ברב׳ זאת, לעומת .411-407 ׳עמ ירמיה, הופמן, ראו האל אותה
 >כה צדדים שני בין ברית נוסח לפי בנוי שהפרק הוא הדבר וטעם וגאולה. תשובה של הזכרה

 תשובה עם דבר כזה לנוסח ואין הברית, מפרי על קללות ובו (538-528 שו׳ אסרחדון, חוזה ;69
האפוקליפטית. בספרות גם מצוי לגאולה שקודם כצעד חטא על והודאה בתשובה חזרה וגאולה.

להלן. ראו יחזקאל לפי הגאולה על .267 עמ׳ ״גלות״, קניב, ראו
 בספר ו־ל ד פרקים ויינפלד לדעת .66,27 ׳עמ התג״ך, עולם רברינז, ויינפלד, מ׳ ראו כך על 116

בגלות. הועמק ישראל לאלוהי השיבה רעיון לדעתו שכן ציון שיבת בתקופת חוברו דברים
 אין אשור גלות בעקבות התגבש זה רעיון אכן אם אולם .222-221,59,58 ,57,27 ׳עמ שם,

 התפילות על כן. לפני ולא ציון שיבת לתקופת 10-1 ל ;30-29 ד בדב׳ הקטעים את לייחס הכרח
 פרק לעיל, רום־שילוני, ראו והחרטה, הווידוי אותן שמאפיין ונחמיה עזרא דניאל בספרים
 וחזרה חרטה חטא, על הודאה שעניינם קטעים לשיוך לכאורה ההנמקה זאת .154 הע׳ שביעי,

ועוד. 50-46 ח מל״א ;40-29 ד דב׳ ;46-40 כו ויקרא כמו כך, ואחר הגלות לתקופת בתשובה
 G. Oson-Batsa, AUSS 39 ;40-37 עמ׳ רת, ראייט, ראו הנביאים אצל התשובה רעיון על

223-232 .2001,) pp.)
 לתשובה שבקריאתו סבור 47-45 עמ׳ ״יחזקאל", שווארץ, ; 60-51 ׳עמ פביס, ריברי קנוהל, ראו 117

 אינו העם (.11 לג ;32-30 יח ;6 ימותו)יד ולא יחיו אלא גאולה על במפורש מדבר יחזקאל אין
 יחזקאל בעיני הגאולה של טיבה על ״למעני״. בכוח, תהיה הגאולה כן ואף־על־פי לגאולה ראוי

 שווארץ, ראו וישעיהו ירמיהו של מזו השונה ששון( והעדר וכלימה בושה בכפייה, )גאולה
 “The Ultimate Aim of Israel’s Restoration in Ezekiel”, in: Ch. הנ״ל, וכן "יחזקאל"
305-309 .Cohen et al. (eds.), Birkat Shalom, I, Winona Lake 2008, pp; ,כשר 

.123 עמ׳ יחזקאל,
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 בגאולה. הביטחון הדגשת לשם עבר בלשון שימוש - ״גאלתיף׳ (.7 נה ;22 גאלתיך״)מד
 לעמו האל קרבת את מסמל (16 יא מעט״)יח׳ ו״מקדש בגולה, גם בקרבם נמצא האל
 תוך בתשובה וחזרה תפילה שבאמצעות נאמר ש שלמה״)מל״א ב״תפילת מקום. בכל

 דה״י. בספר גם כך הישועה. תבוא (47)רשענו״ והעוינו חטאנו ״לאמר בחטא, הודאה
 היא הגלות זאת עם לארצו. לשיבתו הביאה לה׳ ותשובתו בבלה הוגלה שחטא מנשה
 את מבסס נחמיה "8(.17־11 לו כולו)דה׳׳ב העם ושל צדקיהו של חטא על קיבוצי עונש
 ספר של המטרה (.9-8 משה״)א ״תורת על הגלות מן גאולה שתביא התשובה של כוחה
 מעשיהם את האלהים ״וירא הגויים; אצל אפילו תשובה של כוחה את להפגין היא יונה

 (.10 עשה״)ג ולא להם לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם הרעה מדרכם שבו כי
 לה׳ השיבה למולדת. וחזרה לגאולה תקוות הפחת של המגמה עם קשור התשובה רעיון

 הרעה מדרכיהם לשוב הגולים אל ונשנית החוזרת הפנייה הגלות. מן גאולה מצדיקה
 ״בית רק לא שהם כיוון ה׳ אל לשוב הגולים ובשכנוע בהפצרה צורך שהיה מרמזת

 ברגע ״9(.10 לג )יח׳ עמוק בייאוש נתונים גם אלא פטליסטית( )גישה מטבעם מרי״
 תבוא ובעקבותיה בתשובה לחזרה הפתח ייפתח לאסון באחריותו ויכיר ישוכנע שהעם

 על מבוססת האפוקליפטית הספרות האפוקליפטיקה. מן הנבואה שונה בכך הגאולה.
 חופש ניתן ולעם שלאדם הגורסת הנבואה לעומת ההיסטוריה, של דטרמיניסטית תפיסה

(.20-18 א יש׳ גורלם)למשל את לקבוע הבחירה

שנה״ ״שבעים זמנית, היא הגלות (3)
 יר׳ ראו וכן 11 לז דח׳ לנו״ נגזרנו תקותנו ואבדה עצמותינו ״יבשו לאמור; העם בדברי

 מן עקירה פירושה לגולה שיציאה התפיסה משתקפת (20 ה איכה ;14 מט יש׳ ;24 לג
 להפיח כדי בו היה לא האשורית האימפריה עם הניסיון ,20מוות. דין גזר לתמיד, המולדת
 אפשרו נדירים במקרים ורק כורש״ ב״הכרזת גולים זיכו לא שהאשורים לפי תקווה,
 לפיכך נטמעו. השבטים״( )״עשרת אשור גולי רוב למולדתם. לחזור בודדים לגולים
 ולטפחה. השומעים בלב להחדירה צורך יש אלא מאליה באה אינה לגאולה התקווה

 ״משואות אינם והגלות החורבן 121ותקוה״. ״אחרית לגולים לתת הייתה הנביאים מטרת
 היא כעונש הגלות חולפת. אבל מכאיבה, תופעה אלא מוות דין וגזר (3 עד נצח״)תה׳

הגלות. צער ללא גאולה אין כאילו הכרחית, היא גם כי תבוא בוא הגאולה אבל הכרחית,

.146 ׳עמ ״קהילה״, גרינברג, ראו הגמול לתורת בנוגע דה״י ספר על יחזקאל של ההשפעה על 118
 לחזרה אפשרות ושל גיסא, מחד וכליה חורבן של הפטליסטית התפיסה בין הסתירה על 119

.121-119 עמ׳ יתז־קאל, כשר, ראו גיסא, מאידך בתשובה
 ANET, ;211 ׳עמ יגזזקאלא, גרינברג, ראו ארפד. מלך מתעאילו עם אשורנררי של בחוזה וכך 120

שנים־עשר. פרק ולהלן, .ק {532}
 ״תקווה״, גרוס, ראו הכוהני המקור ובעלי הנביאים מפי הגולים בקרב הגאולה תקוות הפחת על 121

.103-101 ׳עמ
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 (.22,17 נא הגאולה)יש׳ לפני ממנה לשתות שיש התרעלה״ כוס ל״קבעת משולה הגלות
 את מראש קוצב האל (.45-41 כו וי׳ והשוו 2 מ מכפר)יש׳ שהעונש הרעיון כאן משתקף
 דה״ב ;24 ,2 ט ת׳ ;5 ז ;12 א זכ׳ ;10 כט ;12-11 כה דר׳ שנה״ ״שבעים העונש, תקופת

הבטחה מצרף הוא בבד בד אבל ושבו״, בתים ״בנו לגולים אומר ירמיהו 122(.22-21 לו

 כה )יר׳ בגלות הישיבה של זמן ולפרק הכשרים שלטון של זמן לפרק מכוון שנה״ ״שבעים 122
 587/6ב־ מגלות או יהויכין מהגליית הזמן פרק את תואם אינו שנה״ ״שבעים (.10 כט ;12-11

 ״שבעים בדבר למסורת אמינות מקנה דווקא שלילי״( זו)״מעגל ואי־התאמה כורש הכרזת עד
 הוא עמו על מביא שהאל שהאסון האמונה (.2 ט ת׳ ;22 לו דה״ב ;1 א ירמיהו)עז׳ מפי שנה״
 אצל גם קיימת לקדמותו המצב את ולהחזיר לסלוח מתי מראש מחליט הוא וכי קצוב לזמן

 עמ׳ בא״, עת ״לא תדמור, ;71-70 עמ׳ רסטררציה, בדפורד, אצל דוגמאות ראו אחרים. עמים
 מציין ״גאולה״, אפעל, ;136-135 ׳עמ ישעיה, פאול, ;106-90 עמ׳ שבי, בית אדלמן, ;310-307

 לתפיסה שנוגדת תפיסה משקפים בא״ עת ״לא חגי ודברי צבאה״ מלאה ״כי ישעיהו שדברי
 תקופות של המדוייק לאורכן בקשר השונות התפיסות על ושם שנה״, ״שבעים של הטיפולוגית

 בכתובת האל)ים<. מידי פורענות תקופת של טיפולוגי־סמלי זמן פרק הוא שנה״ ״שבעים הזעם.
 (“sanäti minüt nidütisu 70 שממה: שנות 70 בבל העיר על גזר שמרדוך נאמר אסרחדון של

isturma”) לאחר מהריסותיה העיר שיקום על וציווה כעסו כבש הרבים ברחמיו שמרדוך אלא 
M. Nissinen, References to Prophecy גם ראו (.Borger, Asarh. p. 15) שנים עשרה אחת
165 .in Neo-Assyrian Sources, SAAS VII, n. של הזמן בפרק ודיון 15 כג בישעיה לכתוב 

 M. Leuchter, “Tyre’s ‘70 years’ in Isaiah 23, 15-18”, Bíblica 87 ראו שנה" "שבעים
412-417 .2006,) pp.) מתקופת הוא 18-15 כג ביש׳ שנה״ ״שבעים שהמוטיב סבור הנ״ל 

 בניין סיום לפסה״נ, 516-586 הזמן בפרק שמדובר סבור ,286-285 עמ׳ עזרא, טורי, יאשיהו.
 לזרובבל קודם אינו שנה 70 של הסטריאוטיפי הזמן שפרק היא מסקנתו זרובבל. בידי המקדש

 היה לא שנה״ ״שבעים במקור וכי אנכרוניזמים הן זרובבל לפני זה זמן פרק של ההזכרות ולכן
 מן מוצר הוא 43,34 כו בויק׳ האמור לדעתו, לירמיהו. ולא בבל ולגלות להגליה כלל קשור

יר׳ עם בויק׳ האמור של צירוף הוא 21 לו דה״ב ״פסבדו־ירמיה״. לבין זכריה שבין התקופה
 של חורבן עם שנה״ 70״ של המושג נקשר יותר מאוחר (.12 א >זכ׳ בזכריה תלויים וכולם כה

 הפרשנות הזמן. ממד ללא המקדש חורבן על דובר במקור (.55 א החיצוני עזרא >ראו הארץ
במקרא, כמתואר גלות לא ואף הגלות״ ״תקופת הייתה שלא התיאוריה מן נובעת טורי של
 שנה״ ש״שבעים סבור רופא זרובבל. ימי לאחר מאוחרים, הם גאולה על בנבואה הכתובים וכל

רופא, א׳ הפרסים(. בידי בבל עדכון)נפילת לשם משנה־תורתית תוספת היא ירמיה בספר
 הקטע ,554-552,498-496,77 עמ׳ ירמיה, הופמן, לדעת גם .314 עמ׳ לא)תשמ״ה, מקרא בית
 של ממכתבו חלק ואינו מאוחר הוא בשבעים( מצוי שאינו 20-16 הקטע )וכן 14-10 כט ביר׳

 מעשה. שלאחר נבואה היא ירמיה בספר שנה״ ש״שבעים מפרש הופמן יהויכין. גולי אל ירמיהו
ת׳ ;21 לו דה״ב )כמו שונים בכתובים המופיעה שנה״ ״שבעים בדבר שהמסורת לנו ונראה

 שלושה על מדובר 6 כט ביר׳ ירמיהו. בנבואת תלויה הגלות ומשך הארץ לחורבן בנוגע (2 ט
 השבעים(. בתרגום חסר ובנות״ בנים בערך)״ותלדנה שנה 70 של ריאלי זמן פרק שזה דורות,
 .41-40 עמ׳ ישעיה, פאול, אלו; נבואות הכיר ויחזקאל בבל, לגולי ידועות היו ירמיהו נבואות

 הדורות לאורך נתגלגלה ירמיהו״ ״מפי טיפולוגי( שנה״)מספר ״שבעים על הקדומה המסורת
,24 ט לדר אשר (.42 עמ׳ גלרת, )אלברטץ, הבתר־מקראית בספרות שונות פרשנוית וקיבלה

 ד )יח׳ אחרת למסורת עקבות יש יחזקאל בספר בתרגומו. התקשו העתיקים המתרגמים כבר
״ירמיהו״. אפלגיט, ״שבעים״; דימנט, ;263-262 עמ׳ ״גלות״, קניב, ראו (.8-4
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 אומר יחזקאל 123(.22 כז ;14,5 כט הגרם״)יד מכל אתכם וקבצתי שביתכם את ״ושבתי
 שכן לתמיד לא אבל מעט״ למקדש להם ״ואחי הגולים: בקרב נמצאים ושמו ה׳ שכבוד

 ארץ את מכנה יחזקאל (.17-16 יא ישראל״)יח׳ ״אדמת את להם)שוב( ויתן יקבצם האל
 אומר; ישעיהו)השני( ארעית. ישיבה הוראתו גרר והפועל (38 מגוריהם״)כ ״ארץ הגלות

 את עזב האל (.5,1 מג אקבצך״)יש׳ וממערב זרעך אביא ממזרח אני אתך כי תירא ״אל
 ברחמים אותם יקבץ אבל (17 לא דב׳ ;15 ס ;14 מט יש׳ והשוו 7 נד קטן״)יש׳ ׳׳ברגע עמו

 שהגאולה האל קבע מראש לה׳. העם בין הקשר של הנצחיות לעומת קטן רגע זה גדולים.
 האל ותכנית (7 מד ;12 מג וכן 27-22 מא )יש׳ גלות אחר תופיע ״אחריתן״( )״הבאות״,

 את משרת והשוממה הריקה״ ״הארץ של המוטיב (.14-10 כט יר׳ ;11-10 נה תתגשם)יש׳
לארצם. הגולים לשיבת ותוכשר הארץ שתטוהר עד זמנית היא שהגלות הרעיון

היסטוריים תקדימים (4)
 ההיסטוריות, לסקירות גלם חומר משמשים העבר על עממיות ומסורות העבר אירועי

 לעתיד תקוות להפחת גם אבל העבר, מניסיון לקח וללימוד הנביאים של לתוכחות
 (2)והכלל; הפרט של גורלות לקבוע האל של בכוחו האמונה חיזוק (1)באמצעות: טוב

 ישראל, לעם ישראל אלוהי בין המיוחד הקשר בדבר ביטחון שנוסכת התודעה העמקת
 לאלוהיו העם חטא בעבר (3) (;16 סג מעולם״)יש׳ גאלנו אבינו ה׳ ״אתה שנאמר: וכפי

 יצילם״ רבות ״פעמים והרחמים החסד הברית, בזכות האל אולם ונענש רבות פעמים
 תיאולוגית־ אלא היסטורית אינה גישתן במקרא ההיסטוריות הסקירות (.46-43 קו )תה׳

 משום ישראל. לעם בזיקה ובטבע בהיסטוריה בעבר ה׳ פעולות שעיקרה היסטוריוסופיה,
 בין היחסים תולדות אלא גרדא, ישראל עם תולדות אינה המקראית ההיסטוריוגרפיה כך
 אבותינו שמענו באזנינו ״אלהים במשפט פותח מד מזמור ישראל. לאלוהי ישראל עם

 ה׳ על המשורר של ובקינה בהתרסה ממשיך קדם״, בימי בימיהם פעלת פעל לנו ספרו
 למען ופדנו לנו עזרתה ״קומה בקריאה ומסתיים הון״, ״בלא לגויים ומכרם עמו את שזנח

 ובנפלאות בניסים (9 מג יש׳ בעבר)״ראשונות״, ה׳ שמעשי לפי מקרי, זה ואין חסדך״.
 ירמיהו אל צדקיהו של המשלחת (.6 מח יש׳ בעתיד)״חדשות״, לישועה תקווה פתח הם

 נפלאותיו...״)יד׳ ככל אותנו ה׳ יעשה אולי ה׳... את בעדנו נא ״דרש הנביא מן מבקשת
 קדומות מסורות של החייאה כאן יש (.3 צו ;7 כו ;2 ט תה׳ ;20-19 ג ׳שמ גם וראו 2 כא

 לכן תקווה. ולהפיח והגלות החורבן טראומת על להתגבר כדי האל נפלאות על עם ואגדות
פעולות הקולקטיבי. הזיכרון מתוך השאובים היסטוריים בתקדימים משתמשים הנביאים

 ״וקיבצתי לבין בתים״ ״בנו בין הסתירה לאור מאוחרת תוספת הם ואילך 8 שפסוקים הטענה 123
 חסרים 20-16 ,10 )פסוקים היא ארוכה שהגלות ברעיון מדובר שכן סבירה אינה אתכם״

 של למשמעות מצטמצמים אינם ולנטוע לבנות שעניינם הביטויים כך, על נוסף בשבעים(.
״ירמיהו״. פאול, ראו טוב. לעתיד תקווה של קונוטציה גם להם יש אלא קבע ישיבת
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 המשמשים תקדימים הן (32 ד >דב׳ הארץ״ על אדם אלהים ברא אשר היום ״למן בעבר ה׳
 ;10-9 מג ;9 מב נביאיו)יש׳ ביד דבריו ולאמינות (35 ד מלבדו״)דב׳ עוד ש׳׳אין הוכחה

 ״זכר הגאולה לחזונות בקשר ישעיהו אומר כך על (.11 נה ;6 מח ;10 מו ;23,21 מה ;8 מד
,24ועוד(. 14,10 >מא תירא" ״אל כן ועל (10-8 מו ;21 )מד וישראל" יעקב אלה

 ולצורך דידקטי כאמצעי עם במסורות ובגולה בארץ הנביאים שעושים הרב השימוש
 על מוצקות מסורות וההגליות החורבן לפני בישראל קיימת שהייתה מעיד שכנוע

 בדומה נכתבו כן ועל לדורות שהוצרכו מסורות אלו העם. בתולדות חשובים אירועים
 ההיסטורי)או לדיוק עליונה חשיבות אין זה במקרה ע״א(. יד, מגילה )השוו לנבואות
 על עם אגדות אותן נגדיר אם אפילו אלו, במסורות האמונה ההיסטורית״(. ל״אמת

 והיא החשובה היא (,2 כא יר׳ ;13 ו שופ׳ למשל ״מיתסים״)ראו או ונפלאות נסים
 והסופרים הנביאים אם ההיסטורית. ובהתפתחות והכלל הפרט בהתנהגות משפיע גורם

 במסורות ראו שהגולים סימן זה הרי תקוות ולהפיח להשפיע כדי אלו במסורות השתמשו
 על הארץ׳/ ״כיבוש על מצרים״, ״יציאת על ״האבות״, על העולם״, ״בריאת על אלו

 לבן מאב שעברה מלומדה תורה לאמיתה, אמת ושלמה, דוד מלכות ועל ׳׳השופטים״
 על המסורות (.8-5 עח לבניהם״)תה׳ ויספרו יקמו יולדו בנים אחרון דור ידעו ״למען
 - האבות זיהוי. של לסמלים הפכו כי ער בעם מושרשים היו אישים ועל העבר אירועי

 ליציאה סמל - מצרים יציאת הארץ; ולהבטחת הצאצאים לריבוי העם, לבחירת סמל
 יח׳ ;31 ד ;13 ג >שמ׳ כעם ישראל לבני ה׳ של ההתוודעות ראשית לחירות, מעבדות

 במקביל, בארצו. המאוחד העם של כלכלי וחוסן מדינית עוצמה - ושלמה דוד (;5 כ
 ״זרע לכלל הגולה״( ״בני הגולה״, זיהוי)״קהל של לסמל הפרסית בתקופה הפכה הגלות

 היהודית האוכלוסייה לכלל )הכוונה ובנימך יהודה אנשי ״כל המדינה״, ישראל״,״בני
(.1 ב הגולה״)עז׳ משבי ״העולים הם כולם כאילו הפרסית(, בפחווה

 ,25לישועה. ובתחינה הגאולה על בחזונות חשוב יסוד הם הטבע וחוקי הבריאה מוטיב
הארוך״ הזמן ״משך שיטת על־פי הסבר לה ואין טבעי תהליך אינה מבבל ישראל גאולת

 המשקפות המסורות מן למולדתם לחזור שרצו הגולים ששאבו התקווה על הטפה, ניקולסון, 124
 במסורות הנביאים שעושים השימוש על ״גלות״, רום־שילוני, הקיבוצי. ההיסטורי הזיכרון את

 -220 ׳עמ קרנפליקט, ברוילס, ;149-148 ,35-33,16 עמ׳ ישעיה, פאול, קדומות; היסטוריות
 חסדיו ואת הבטחותיו את לאל להזכיר במגמה הקינה במזמורי ההיסטוריות הסקירות על 221

בעבר.
 Ph.H. Harner, “Creation Faith in Deutero- ראו בישעיהו)השני( הבריאה מוטיב על 125

298-306 .Isaiah”, VT  17 (1967), pp; ,במוטיב השימוש .135-133 עמ׳ נביאים, קוך 
 המונותיאיסטית שהאמונה בדעה תומך גאולה של בהקשר האל בידי היסטורי כאירוע הבריאה

 מבבל. ישראל בגאולת לאמונה קדמה ישעיהו)השני(, בפי מנוסחת שהיא כפי הישראלית,
 להכיר ישראל בני יכלו המסופוטמיים המיתוסים את ועוד, הראשונה. על נסמכת האחרונה
 בספר הבריאה שסיפורי להניח הכרח אין ולכן ארץ־ישראל, על ובבל אשור שלטון מתקופת
בבל. גלות מתקופת הם בראשית
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(la longue durée,) הטבע, על שלטונו ואת האל של הקוסמי כוחו את מפגינה היא אלא 
 את ולתקן העולם את לשנות ובכוחו (18 מה האלהים״)יש׳ הוא השמים ״בורא שכן

 אל סכנות, של ובוהו״, ״תוהו של ממצב ביציאה מדובר בגאולה והן בבריאה הן המעוות.
 שהוא עולם וברא ההרס בכוחות נלחם וארץ״, שמים ״קונה שה׳ כשם והביטחון. הסדר
 הבריאה בין הקשר עמו. את ויפדה ישראל באויבי יילחם הוא כך (31 א מאד״)בר׳ ״טוב

 קב ;13-10 פט ;23-12 עד ובתה׳ 11-9 נד ;3 נא ;9-5 מב ;12 מ ביש׳ בולט ישראל לישועת
 יושב הטבע, בכוחות שולט הוא דבר. ממנו יפלא לא האדם ויוצר העולם כבורא .27-24

 את להושיע יכול הוא ולכן המאורעות השתלשלות את קובע (,22 מ הארץ)יש׳ חוג על
 נטו ידי אני בראתי. עליה ואדם ארץ עשיתי ״אנכי בעבר: שהושיע כשם בעתיד עמו

 וגלותי עירי יבנה הוא איישר. דרכיו וכל בצדק העירתהו אנוכי צויתי. צבאם וכל שמים
 ;14-13 מה ;18 ,7 מה ;28-23 מד ;12 ,10 מג ;31-26 מ ראו וכן ;13-12 מה ישלח״)יש׳

 כך להעניש, כדי הטבע בכוחות השתמש האל (.9 פס׳ לעומת 22 יד יר׳ ;16 נד ;11-9 נג
 ;5 ו מנעוריו)בר׳ רע האדם לב יצר אם להושיע. כדי הטבע בכוחות להשתמש יכול הוא

 באמצעות מחדש לעצבו האדם, טבע את לשנות בכוחו האדם, כיוצר האל, הרי (,21 ח
 ונענש, אלוהיו עם הברית תנאי את הפר אמנם העם (.26 לו )יח׳ חדשה ורוח חדש לב

 ומשל קד( ביומו)תה׳ יום מידי האלוהית להשגחה הוכחה הם וארץ״ שמים ״חקות אבל
 ישעיהו (.26-23 לג דר מובטחת והגאולה תקווה יש כן ועל לעמו ה׳ בין הנצחית לברית
 שכנוע לצורך למבול בנוגע בענן״( לנח)״קשת ה׳ שבועת על במסורת משתמש )השני(

 מן כך חדש, דור יצא וממנו המבול מן ניצל שנוח כשם (.9 נד נצחית)יש׳ היא שהברית
(.8 נד ;23-20 י יש׳ שייגאל)ראו חדש דור יצא ההגליה
 ז מי׳ ;16 ז עמ׳ ;7-3 יב )הו׳ ישראל עם אבות על מסורות רווחו הגלות לפני כבר

 ארץ את להם ולתת זרעם את להרבות לאבות ההבטחה מודגשת אלו במסורות (.20
 יעקב מעללי כולל לגולים, ידועות היו האבות על המסורות ועוד(. 17-14 יג כנען)בר׳

 ״זרע האבות, בשמות הנוקבות הגולים אל לנבואות משמעות אין אחרת (,27 מג )יש׳
 יוסף שרה, את ומזכירות (2 כ תה׳ ;16 סג ;8 מא יעקב״)יש׳ עבדי ״ישראל אברהם״,

 הקולקטיבי בזיכרון חשובים אישים אלה כל - ועוד ועוד( 19 לז יח׳ ;2 נא )יש׳ ואפרים
 מוצא בדבר תודעה על מעיד בראשית ספר (.8-7 ט נחמ׳ גם עברו)ראו על העם של

תקוה של לסמל הפכה לאברהם הארץ הבטחת מסורת ethnogenesis.)126)משותף אתני

 ובכלל ,P למקור בראשית בספר המסורות רוב את משייכים המקרא במדע .27 ׳עמ רת, סמית, 126
ולגלות. לחורבן קדם לא הכוהני שהמקור רבים פרשנים דעת על ומקובל לאבות, ההבטחה זה
 מאין. יש ביצירה ולא קמאיות מסורות של ובעריכה וסגנוני רעיוני בעיבוד מדובר זאת, עם

 בתוך: ון־סטרס, בבל. גולי בקרב אברהם על המסורת שקיבלה החשיבות על עומד ון־סטרס
ישראל, רת אלברטץ, .124 ׳עמ ״בקעה״, דיג׳קסטרא, גם וכך ,124 ׳עמ נזשבר, בקינג־קורפל,

 היו האבות הגלות. בתקופת יותר מודגשות באבות הקשורות שהמסורות מציין ,411-404 ׳עמ
הגולים מצב את תואם כזה מצב ומקדש. בירה ממלכה, ללא האב(, לאל)אלוהי אישית קשורים
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 הגלות לעובדת ממסופוטמיה האבות מוצא על המסורת את הסמיכו הנביאים וגאולה.
 מבבל ייצאו הגולים האל. בצו כנען ארץ אל כשדים״( מבבל)״אור היגר אברהם בבבל.
 הם הגולים גם כך זרים בקרב מיעוט היו האבות (.3 נא ציון״)יש׳ ה׳ ניחם ״כי האל מרצון
 שמ׳ ;2 יב גדול״)בר׳ ״גוי יצא ומשרה שמאברהם כשם הנכר. בני בקרב מבוטל מיעוט

 על הנביאים מדברים הגאולה בחזונות (.3-1 נא )יש׳ הנגאלים צאצאי יירבו כך (13 לב
 אסוציאטיבית בדרך מעלה זה ודבר שלום״, ״ברית חדשה״, ברית עולם״, ״ברית כריתת

 הברית (.26,25 לג יר׳ ;45,42 כו ישראל)וי׳ עם אבות עם ראשונים״ ״ברית מסורת את
 (.45 קו תה׳ ;60 טז אבות)יח׳ בזכות תבוא בוא שהגאולה ומכאן נצחית היא האבות עם
 לך, לך תנחומא, לצאצאיו)מדרש אירע לאברהם שאירע מה כל במדרש: נאמר כך על
ט(.

 ;24 נ ;21 מה ;15-14 כח ;16-15 יג ;7 יב )בר׳ לאבות הובטחה כנען שארץ המסורת
 הברית. וברעיון הגאולה בנבואות מוטיב משמשת ועוד( ;34 ח מל׳׳א ;1 ח ;13-12 ז דב׳

 בקשר האל של מחשבותיו 127לארצם. לחזור הגולים שאיפות את תאמה ההבטחה מסורת
 הייתה ההבטחה אם שהרי אחרון לדור עד בזרעו גם ויתגשמו עצמן על יחזרו לאברהם

 וקיימת שרירה שהיא שכן כל אברהם״, היה "אחד כאשר אברהם בימי וקיימת שרירה
 ישראל בני הצליחו האל שבעזרת כשם 128(.24 לג )יח׳ רבים שהם לצאצאיו בנוגע

 האל ישחרר כך (,9 ב עמ׳ ;33 יג >במ׳ כנען את ולכבוש הענקים הילידים על להתגבר
 ההמה ׳׳בימים נאמר 18 ג ביר׳ למולדתם. ויחזירם האימפריות מעול ואשור בבל גולי את

 את הנחלתי אשר הארץ על צפון מארץ יחדו ויבאו ישראל בית על יהודה בית ילכו
מצריימה לירידה ירמיהו של ההתנגדות (.42 כ יח׳ ;17 נד ;8 מט יש׳ גם אבותיכם״)וראו

 ליעקב ההבטחה לדעתו וליעקב. ליצחק לאברהם, ההבטחות בין בהבדלים מבחין וייסמן בבבל.
המלוכה. מתקופת הן וליצחק לאברהם ההבטחות ואילו המלוכה, לתקופת שקדמה מסורת היא

 אינו שיחזקאל מציין ,43-42 ׳עמ יחזקאל, כשר, תשמ״ו. ירושלים לישראל, מיעקב וייסמן, ז׳
 השונות הדעות על (.24 )לג אברהם של אחת הזכרה להוציא האבות, על למסורות מתייחס

L.S. Tiemeyer, ZAW. ראו לאבות ההבטחה מסורת של לזמנה בנוגע  120 (2008), pp 
49-66.

 תבוא בוא שהגאולה תקווה בהם ולהפיח הגולים את לעודד כדי בגולה נכתב טו שבר׳ הטענה 127
 להמציא טעם היה לא אחרת לגולים, ידועה הייתה אברהם על שהמסורת הטיעון את מחזקת רק
 גרביני .52-34 ׳עמ ,1980 ג, הקרוס, ולמזרח למקרא שבתון ענבר, מ׳ ראו טו. שבפרק הפרשה את

 בירושלים הכהונה בידי ההלניסטית בתקופה נכתבו בראשית ספר שסיפורי וטוען לכת מרחיק
 מצרים ביציאת אינו ישראל שראשית להראות במגמה במצרים היהודים עם פולמוס במסגרת

 ממסופוטמיה יצא שאברהם וכשם במסופוטמיה. שנולד באברהם כן, לפני רב זמן אלא ובמשה
 G. Garbini, Myth and History in ראו לירושלים. מבבל עלתה הירושלמית הכהונה גם כך

2003 the Bible, Sheffield', ,׳עמ בעיקר ,283-260 ׳עמ (,109 הע׳ ראשון, פרק ליבראני)לעיל 
מאין. יש חיבור לבין ושכתוב עריכה בין להבדיל שיש נעיר .277-274

 הגולים של דה־לגיטימציה או לגיטימציה של בהקשר נאמר כזה טיעון אם היא אחרת שאלה 128
וקיימת. שרירה אברהם מימי שההבטחה האמונה חשובה הנשארים. לעומת
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 בארץ שכן מצריימה תרד ״אל :2 כו בבד ליצחק האל של הצו את מזכירה מא-מח )יד
 מט כנען)בד בארץ נקברו האבות המסורות לפי (.16 יז דב׳ גם אליך״)וראו אמר אשר

 שהעם התודעה את מחזקים האבות על הסיפורים לפיכך (.3 ב נחמ׳ והשוו 25,13 נ ;29
בארץ־ישראל. מקומו

 בהיותה לדורותיה( היהודית בהגות במקרא)וגם נכבד מקום מצרים״ ״יציאת למסורות
 טעמי נתלו שבו ישראל באמונת מוסד וייסוד (1 ו מל׳׳א העם)השוו בתודעת מכונן אירוע
 המשפט בכדי לא האסיף(. וחג הביכורים )כמו בארץ תלויות מהן גדול שחלק מצוות
 מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ ״אנכי הוא: הדברות עשרת את הפותח

 התממש האבות, בימי ראשיתה האמונה שעל־פי לעמו, ה׳ בין הברית שכן עבדים״,
 האירוע, (.45-44 כו ויק׳ ;2 כ ;8-3 יט שמ׳ ;14-13 טו בר׳ מצרים)השוו יציאת של באירוע

 עם של הלאומית הביוגרפיה מן חלק נעשה 129״מיתוס״, שהוא ובין היסטורי שהוא בין
 ב כן)הו׳ ואחרי הגלות בתקופת ההיסטוריות בסקירות ונזכר בבל גלות לפני כבר ישראל

ד ;19-7 סג ;16 יא יש׳ ;15 ז מי׳ ;10 יב ;1 יא ;10 ט ;17-16  יח׳ ;8-7 כג ;15-14 טז ;7 יא ;6 ב י
 נתפסת במצרים השהייה 130ועוח. 22-7 קו ;16-15 עח תה׳ ;5 ב חגי ;8 כג ;36-35 ;6-5 כ

 שליחים צדקיהו שלח ירושלים על הכשרים שצרו בעת האומה. בהתהוות הכרחי כשלב
 ויעלה נפלאותיו ככל אותנו ה׳ יעשה אולי ה׳... את בעדנו נא ״דרש בתחינה ירמיהו אל

 יציאת מאורע הוא הללו בנפלאות והבולט בעבר ישועה מעשי היו (.2 כא מעלינו״)יד
 והייתה בגולה נתחזקה מצרים יציאת מסורת (.15 ז מיכה ;13 ו שופ׳ ;20 ג >שמ׳ מצרים
 נוכריה בארץ מעבדות פדיון של זו שפרשה מכיוון מבבל, היציאה בתיאור בולט מוטיב

 והכניסה (34 כ יח׳ והשוו ;3 נב יש׳ ;6-2 ו >שמ׳ נטויה ובזרוע חזקה ביד אלא בכסף לא
הגלות מן נטויה ובזרוע חזקה ביד לגאולה ודוגמה תקדים לשמש מתאימות כנען לארץ

 מיתוס ובשיבה בגלות ורואים היסטורי כאירוע ציון( שיבת את )וכן הגלות את השוללים 129
״המיתיות״ המסורות סמך על חובר זה ש״מיתוס״ סבורים השני, הבית ימי במרוצת שחובר

 לתפיסתם בהתאמה מיתוס על מיתוס כאן יש כך, אם במדבר. והנדודים מצרים יציאת על
 השני)ההשקפה הבית בימי היהודים בידי שחובר מיתוס הוא המקרא בתקופת ישראל שעם

 זו טענה כנגד .189 ׳עמ מיתוס, תומפסון, למשל ראו הפוסט־מודרניסטית/רביזיוניסטית(.
 מצרים יציאת שמסורת בצדק המדגיש ,87-66 עמ׳ )תשס״א(, 100 קתדרה מזר, ע׳ למשל ראו

 מיתוס שילוב על .289 ׳עמ מברא, רופא, גם וכך הושע(, )כמו הגלות מלפני בחיבורים נזכרת
 פנטון ט׳ ראו מים, של באזור קשור שהיה אירוע מצרים, יציאת על במסורות התיאומכיה

 בלאו)עורכים(, ו־י׳ אבישור י׳ בתוך: התיאומכיה״, למיתוס המקרא סופרי של שונות ״גישות
.381-358 ׳עמ תשל״ח, ירושלים חקרמרן, ובמורח במקרא מחקרים

 (5 יז לדה״א 6 ז שמ״ב למשל מצרים)השוו יציאת בחשיבות המעטה ניכרת הימים דברי בספר 130
 10 ה דה״ב ;21 יז זו)דה״א מפרשה התעלמות אין אבל ראשונים, ולנביאים לתורה בהשוואה

 זאת לעומת (.5-3 א דה״ב ;29 כא לארץ)דה״א הכניסה לפני הנדודים מתקופת לא ואף ועוד(
 את להאדיר באה ההמעטה ,47-46 עמ׳ ״מוצא״, משיניסט, לדעת ציון. בשיבת מסתיים הספר

יוסטן, ראו במקרא מצרים יציאת מסורת על מצרים. יציאת לעומת בבל״ ״יציאת של החשיבות
.W.C. Propp, Exodus 19-40 [AB], Doubleday 2006, pp. 797-804 ;101-93 ׳עמ עם,
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 כדי באה לא ממצרים היציאה שהרי (34-33,22,14,12-9,6-5 כ אבות)יה׳ לארץ ושיבה
 151כנען. ארץ את לרשת כדי אלא )נוודות( קבוע חיים כאורח במדבר ינדוד ה׳״ ש״עם

 אל לשוב בבל מגלות אותם יפדה והוא (15 טו ;8 ז )רב׳ עבדים מבית אותם פדה האל
(.46-41 כו וי׳ גם וראו 10 לא יר׳ ;10 לה ישראל)יש׳ אדמת

 המשולש: הקשר את מסמל לאבות, הארץ להבטחת בדומה מצרים, יציאת של האירוע
 מבבל השיבה בין ורעיונית סגנונית זיקה יש 132ישראל-ארץ־ישראל. ישראל-עם אלוהי

 ובמופתים באותות ממצרים העם את שגאל זה מצרים. ביציאת הקשורים מוטיבים לבין
 ויביאם ובמופתים באותות מבבל העם את שיוציא הוא (6 ו על־טבעיות)שמ׳ ובתופעות

 16-15 יא ביש׳ (.20 לב ;15 טז יד׳ ;10 נא ;17-16 מג ;27-24 י יש׳ ;15 ז )מי׳ אבות לארץ
 של העתידית לגאולה דגם משמשות במדבר וההליכה סוף ים קריעת מצרים, יציאת

 ובטרם האלילות חטא למרות ממצרים ישראל את הוציא האל יחזקאל לפי ,33ישראל.
 מצרים יציאת לפרשת הקשורים שהמוטיבים מקרה זה אין (.10-7 ה׳)כ אל שב העם

 בגלות שחי הנביא מ-נה(, השני)פרקים ישעיהו אצל בולטים מבבל הגאולה בנבואות
 ;16 מב ;18-17 מא ;10 ,4-3 מ )יש׳ אמוץ בן לישעיהו המיוחסים הפרקים לעומת בבל,

 מכן ולאחר ;12,4 נב ;15,10-9 נא ;2 נ ;26-24,10 מט ;21-20 מח ;27 מד ;20-16,3-1 מג
(.14-11 סג ביש׳

 גם (.31-30 בעתיד)לא חדשה״ ל״ברית כתקדים בעבר סיני ברית את מזכיר ירמיהו
 -33 )כ הגלות מן וליציאה מצרים ליציאת בקשר הברית״ ״מסורת את מזכיר יחזקאל

למשכן בהקבלה (11-7 א עז׳ והשוו 22 כז יר׳ ;11 נב לארץ)יש׳ ויובאו יוחזרו ה׳ כלי (.38

 יורר, ראו ולגאולה לגלות הארץ וכיבוש מצרים יציאת בין הרעיוני־תיאולוגי הקשר על 131
 של המוטיב את מדגיש לינוויל .271-254 עמ׳ ישראל, לינוויל, ;309-297 ׳עמ מצרים״, ״יציאת
 וכבסיס (,258 ׳עמ ישראל)שם, עם עם ישראל אלוהי של המיוחד לקשר כביטוי מצרים יציאת
 מסורת לבין בבל בגלות לגאולה הציפיות בין הקשר על (.259 >עמ׳ ואתנית חברתית לזהות
 כמאורע מצרים יציאת על .193-173 ;114-106 ;75-44 עמ׳ מסורת, הופמן, ראו מצרים יציאת
 לתולדות כעדויות והארכיאולוגיה ״המקרא הרן מ׳ ראו ישראל של הקיבוצית בתודעה מעצב

 טיפולוגי כאירוע מצרים יציאת פרשת על .36-35 עמ׳ )תשס״ח, מט מקרא בית ישראל״,
״מקדש״, יפת ;142-133 עמ׳ משפט, ויינפלד, ראו והשיבה הגאולה בעניין הנביאים בשימוש

 דוגמה רק היא מצרים גאולת - ח מאמר רהרערת, האמינות רס״ג, ספרות; ושם 361-360 ׳עמ
 על .43 ׳עמ יחוקאל כשר, ראו יחזקאל, אצל מצרים יציאת מסורת על בעתיד. ישראל לגאולת
.93,35-34 ׳עמ ישעיה, פאול, ראו מ-סו ביש׳ מצרים יציאת מסורות

עולם. ברית בגין הגאולה בעניין ולהלן ,56-50 ׳עמ ״הזיקה״, תדמור, 132
 B. W. Anderson, “Exodus מצרים״; ״יציאת דאובה, ראו במקרא כדגם מצרים יציאת על 133

,Typology in Second Isaiah”, in: B. W. Anderson (ed.), Israel’s Prophetic Heritage 
177-195 .1962, pp; עמ׳ ״גלות״, טלמון, ראו מבבל שנייה״ מצרים ״יציאת של התפיסה על

 את המשווים בירמיה שהכתובים לדעה המסכים ,136,134-133 ״קיבוץ״, לוסט, ;127,117-115
 מצרים ביציאת השימוש לעומת בבל. בגלות שחי עורך מידי הם מבבל ליציאה מצרים יציאת
 כעונש העבדות אל לשיבה כסמל גם ב״מצרים״ הושע משתמש מבבל ליציאה וכמופת כאות
.358 עמ׳ ישעיה, פאול, ראו 12 נב יש׳ על (.3 ט ;13 ח האל)הו׳ מאת



409לגולים ונבואות בגולה נביאים

 בעת גם כך סיני במדבר לעם נגלה שהאל כשם כנען. ארץ אל מסיני שהובאו ולכליו
 נוסחת 134(.5־3 מ ה׳...״)יש׳ כבוד ונגלה ה׳... דרך פנו במדבר קורא ׳׳קול מבבל המסע

 רבות ופעמים (18 יד ;5 ז ;8-6 ו >שמ׳ מצרים יציאת לפרשת בקשר מופיעה ה׳״ ״ידיעת
 גם וראו 10 מב חדש״)יש׳ שיר לה׳ ״שירו ועוד( 30 הגאולה)לד בחזונות יחזקאל בספר

 ובזרוע חזקה ביד לא אם ה׳ נאום אני ״חי הכתוב טו(. >שמ׳ הים לשירת בהקבלה (12 נה
 יציאת בפרשת החזקה היד את מזכיר (33 כ עליכם״)יה׳ אמלוך שפוכה ובחמה נטויה

 יציאת של האירוע (.18 טו ועד״)שמ׳ לעולם ימלוך ״ה׳ הים: בשירת הסיום ואת מצרים
 אל מבבל היציאה בעת עצמו על שיחזור הבסיסי המודל הוא במדבר והנדודים מצרים

כנען. ארץ
 לא הפעם אבל 135(.44-32 כ יה׳ :17-16 ב הושע )השוו שנייה מצרים״ ׳׳יציאת זו אכן
 :20-19 מג :19-17 מא :11 מ )יש׳ במדבר בביטחון העם את יוביל עצמו האל אלא משה

 הדרך את להם שיישר והוא (16-11 לד יח׳ וכן 13 נה :12-11 נב :10 נא :20-8 מט :21 מה
 ראשנות תזכרו ״אל מצרים: יציאת על תאפיל מבבל היציאה מזו, יתרה (.11 מט )יש׳

 ולא ה׳ נאם באים ימים הנה ״לכן ירמיהו: כדברי או (:18 מג תתבעו״)יש׳ אל וקדמניות
 העלה אשר ה׳ חי אם כי מצרים. מארץ ישראל בני את העלה אשר ה׳ חי עוד יאמרו
 על וישבו שם הדחתים אשר הארצות ומכל צפנה מארץ ישראל בית זרע את הביא ואשר

 הערך את המדגישה בעתיד השבועה נוסחת תהיה זו (.8-7 כג :15-14 טז אדמתם״)יד׳
 כאב נתפסת מצרים יציאת פעמיים. ירמיהו חוזר ועליה מצרים יציאת של והדתי הלאומי

136עזרא. של וזו וישוע זרובבל של זו - ציון לשיבת טיפוס
 עונש הייתה לא במצרים השהות במצרים. הישיבה כמו אינה בגלות הישיבה זאת, עם

 יציאת לאחר החל החטא מצרימה״(. יעקב ״ירידה״)״וירד של תוצאה היא חטא. על
 את קושר (25 קה בתה׳ והדים 19,8 ,1 כג :8 יחזקאל)כ רק (.25 ז יר׳ :7 ט )רב׳ מצרים
 מתמשך חטא של כהיסטוריה ישראל תולדות את ראייתו משום בחטא מצרים שעבוד
 על עונש היא ישראל על שבאה צרה כל ולפיה הגמול, בתורת החזקה אמונתו ומשום
 הכניסה לפני במדבר יומתו בחטאם שממשיכים הגולים אבל תבוא בוא הגאולה חטא.

הראשונה. מצרים ביציאת המדבר לדור בדומה (,38-35 לארץ)כ
 העם בתודעת נתפסת היא אלא לחירות מעבדות יציאה רק אינה שנייה מצרים״ ״יציאת

מסורות על־פי האלילים. מעבודת ולהתרחק ה׳ את לעבוד הדין על־פי המחייב כאירוע גם

.114-113 עמ׳ גלית, קליין, 134
 מצרים״, ״יציאת צימרלי, :165 עט׳ תשנ״ב, ירושלים וזבזקרא, בספרות נוחקריגז זליגמן, י״א 135

(.133 הע׳ אנדרסון)לעיל, :204-192 עט׳
 עזרא ספרי של וההיסטורי)פריודיזציה( הספרותי המבנה לדעתה .115 ׳עמ וארץ״, ״עם יפת, 136

 מצרים יציאת לתקופת ציון שיבת תקופת בין אנאלוגיה על ומושתת אדיאולוגי הוא ונחמיה
 מצרים כיציאת ציון שיבת וראיית מצרים ליציאת רמז 6 א בעז׳ מוצאים פרשנים הארץ. וכיבוש
.12-11 נב יש׳ את גם וכך (37 קה תה׳ :36-35 יב :2 יא :22-21 ג >שמ׳ שנייה
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 מעבד להיות והפך לארץ כניסתו לפני מסיני משה״ ״תורת את העם קיבל מצרים יציאת
 הוצאתי אשר הם עבדי עבדים ישראל בני לי ״כי :55 כה מיק׳ כאמור ה׳ לעבד לפרעה

ד :13-12 כו ויק׳ אלהיכם״)וכן ה׳ אני מצרים מארץ אותם  קנייה הסתם מן כאן אין (.4 יא י
 גאולה שחרור, של משמעות יש ולפדיון - פדיון אלא לאדון מאדון עבד של העברה או

 :12 סב ה״׳)יש׳ ״גאולי הם לציון והעולים (7 מט ישראל״)יש׳ ״גאל הוא ה׳ (.25 כה )ויק׳
 עבודת אמנם כליל. האלילות מן השתחררות של משמעות תהיה מבבל ליציאה 137(.2 קז תה׳

 ויחזקאל)ו: (13 יא :9 כב ירמיהו)יד בימי עוד נמשכה (15 כא לגלות)מל״ב שקדמה אלילים
138ישראל. אלוהי אל ויחזור האלילות מן כליל העם ישתחרר הגאולה עם אבל ועוד( ח

 ציון שיבת בפרשת אין מצרים, יציאת בפרשת ותלאותיה הדרך מתיאורי בשונה
 נובע הדבר עזרא. בימי ולא זרובבל בימי לא המסע, בעת והאירועים המסלול תיאור

בהתרחשויות. מאשר יותר טכסים בתיאור התמקד עזרא ספר שמחבר מכך
 שהיא משום הגאולה לנושא מתאימה נמצאה מצרים״ ״יציאת פרשת לסיכום,

 אף העם להצלת מיוזמתו האל התערבות (1)דברים: כמה המקראית במסורת מסמלת
 של הצבאי כוחו למרות באה הישועה (2) (:3 ו להם״)שמ׳ נודעתי לא ה׳ ש׳׳שמי על־פי

 משליט להושיע ויכולתו ישראל אלוהי של כוחו את מפגינה מצרים יציאת המשעבד.
 :21-14 מג )יש׳ ומצוקה צרה ובשעות נדודיו בעת עמו על האל השגחת (3)וחזק: עריץ

 עבדים של מציבור - חדשה תקופה פותחת מצרים יציאת (4) (:10 נא :11 מט :21-20 מח
 כולו העם שחרור את מציינת הזאת הפרשה (:13 כו :38 כה ארץ)וי׳ עם לעם הפכו הם

 מצרים יציאת (5)המובטחת: הארץ אל ההליכה ואת לחירות מעבדות ויהודה( )ישראל
 לאלהים״; לכם והייתי לעם לי אתכם ״ולקחתי העם עם ה׳ של הברית קשר את מסמלת

 שלב את מציינת מצרים״ ״יציאת (.9 כז אלוהיך״)דב לה לעם נהיית הזה ״היום וכן
 אשר ראשונים ברית להם ״וזכרתי - העם עם הברית אל האבות עם הברית מן המעבר
 חגי וכן ,45 כו ה״׳)וי׳ אני לאלהים להם להיות הגוים לעיני מצרים מארץ אותם הוצאתי

 הדרישה להצדקת הבסיס והיא לה׳ לעבדות העם את מכניסה מצרים״ ״יציאת (6) (:5 ב
 מקרה זה אין לכן (.33-31 כב :37-36 יט ומשפטיו)וי׳ חוקיו את לקיים מישראל האל של

 ועוד(: 8-6 כו :6 ה )דב׳ המצוות בטעמי רבות פעמים מופיעה מצרים יציאת שמסורת
 נעוריך חסד לך ״זכרתי - חסד תקופת היא במדבר והנדודים מצרים יציאת תקופת (7)

ד זרועה״ לא בארץ במדבר אחרי לכתך כלולתיך אהבת  העם את יגאל האל (.2 ב ר
הרבים. בחסדיו
 לסמל 139וישעיהו)השני(, יחזקאל אצל ובייחוד מצרים, יציאת פרשת הפכה אלה כל בגלל
המובטחת. הארץ אל ויחזירם בבל מלך של השעבוד מן אותם ישחרר שהאל התקווה

״גואל״. אונטרמן, ראו העם כ״גואל" האל על 137
״דת״. שטרן, ראו זה בענין הארכיאולוגיים הממצאים על 138
.133 הע׳ ולעיל, ,99-98 ׳עמ יגזוקאל, בלטצר, ראו השני וישעיהו יחזקאל אצל זה מוטיב על 139
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 מידי ישראל את יושיע האל מדין. את היסטורי כתקדים מביא ישעיהו)הראשון(
 תקדים משמשים ושלמה דוד ימי גם (.26 י ;3 ט ממדין)יש׳ שהושיעם כמו הלוחץ האויב

ועוד(. 4 ד הגאולה)מי׳ חזונות במסגרת ולשלווה לשלום לחוסן, היסטורי

ולמענו האל ביוזמת הגאולה <5)
 אלוהי של ולכוחו למצבו העם של מצבו בין קשר שיש התפיסה רווחה הקדום במזרח

 (9-8 מא )יש׳ העמים מכל בישראל בחר האל הישראלית האמונה על־פי העם. אותו
 ;5-1 מ וכן ;14 מג ישראל״)יש׳ ״קדוש הוא 140סגולה. עם הוא ה׳ כעם ישראל עם ולכן
 (.27 לט ;25 כח ;41 הגוים״)כ לעיני בכם ״ונקדשתי יחזקאל וכדברי (7,3 מט ;20 מא

 האל תהילת (.11 יג ולתפארת״)יר׳ ולתהלה ולשם לעם לי ׳׳להיות הוא העם של הייעוד
 למידת העדים הם (.21 מג יספרו״)יש׳ תהלתי לי יצרתי זו ״עם בישראל: קשורים וכבודו

 ישראל״ מתי יעקב ״תולעת עתה אולם (.35 סח תה׳ ;10 מג ;8 מד האל)יש׳ של עוצמתו
 אלילים עובדי גויים בידי נכבשה ה׳ נחלת שהיא הארץ בזוי, במצב שרויים (14 מא )יש׳

 למושלים ועבד בגולה יושב ה׳״ ו׳׳עם הרוסים ומקדשו האלהים״ ״עיר ירושלים וחרבה,
 אלוהיך?״ ״איה לעג בלשון ושואלים ולאלוהיו לו בזים שהגויים פלא אין (.7 מט בו)יש׳

(.17 ב יו׳ ;2 קטו ;22-9 קב, ;22 עד גם ראו ;11 מב )תה׳
 יצילנו. ה׳ לאמר אתכם יסית כי חזקיהו אל תשמעו ״ואל ירושלים: לאנשי אומר רבשקה

 מידי״ ירושלים את ה׳ יציל כי אשור... מלך מיד ארצו את איש הגוים אלהי הצילו ההצל
 המסייעים הם אשור שאלי בכתובותיהם מצהירים אשור מלכי (.14-10 יט ;35-33 יח )מל״ב

 למען לא ישועה מבקש בתפילתו חזקיהו 141אשור. האל של בנשקו נלחמים הם וכי בידיהם
 העלתה סנחריב מידי ירושלים הצלת ואכן (.19 יט ישראל)מל״ב אלוהי למען אלא העם
 האלוהים״. ״עיר ירושלים של בחסינותה האמונה ונשתרשה ישראל אלוהי של היוקרה את
 תבל ישבי וכל ארץ מלכי האמינו ״לא ירושלים: בחסינות הכירו הגויים גם איכה קינת לפי

 לקלס העם היה והגלה הרס כבש, וכשהאויב (.12 ירושלים״)ד בשערי ואויב צר יבא כי
 וכן ;5 נב מנאץ״)יש׳ שמי היום ״כל נרמס: ישראל אלוהי וכבוד (14 מד )תה׳ ולחרפה

וקלס לעג לשכנינו חרפה ״היינו נאמר: עט במזמור (.10-9 ז מי׳ ;21-20 לו ;13-10 לה יח׳

 מ׳ ראו (.6 ז רב׳ )כמו הדויטרונומיסטית ובאסכולה השני בישעיהו מודגש הבחירה רעיון 140
עמ׳ ישעיה, פאול, המתאימים. לכתובים הפניה ושם 24-23 עמ׳ התב״ך, עולם דברים. ויינפלד,

 רעיון )עורכים(, הד ׳ומ אלמוג ש׳ בתוך: במקרא״, ישראל בחירת ״רעיון אופנהיימר, ב׳ ;35
 רעיון התפתח מתי השאלה על ושם 40-17 ׳עמ תשנ״א, ירושלים ובעבזים, בישראל הבהירה
 בדוד האלוהית הבחירה בדבר שהמסורת הסברה על כך. אחר או בגלות הגלות, לפני הבחירה,

 הבחירה של ״הדמוקרטיזציה״ במסגרת העם בחירת לרעיון הגלות בתקופת הועברו ובביתו
 A.W. Conrad, “The Community as King in Second Isaiah”, in: T. James ראו: והברית

5-11 .et al. (eds.), Understamding the Word [JSOTSup 37], Sheffield 1985, pp ושם 
.393 ׳עמ ישעיה, פאול, ספרות:

.27-9 עמ׳ מלחמה, עודד, ראו 141
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 איה בגוים יאמרו למה והצילנו... שמך כבוד דבר על ישענו אלהי עזרנו לסביבותינו...
 ותפארתו ה׳ כבוד ה׳״. הרפוך אשר חרפתם חיקם אל שבעתים לשכנינו והשב אלהיהם...

במבחן. עומדים
 ,9 כ הגויים״)יח׳ ״לעיני עמו את יגאל שהאל ההכרח מן לעמו ה׳ בין הקשר משום

 ישעיהו: שאומר וכפי בגויים, שמו חילול המשך למנוע כדי (25 לט :16 לח ;23-20 לו ;41
 איש (.5 נח ;5 נב ;11 מה אתן״)יש׳ לא לאחר וכבודי יחל איך כי אעשה למעני ״למעני
 אאריך שמי ״למען אבל העם של השמדה חייבה הדין ומידת מבטן פושע הוא ישראל

 כדי עמו את יגאל האל (.25 מג ;9-8 מח הכריתך״)יש׳ לבלתי לך אחטם ותהלתי אפי
 ישראל: בגאולת תלויה ה׳ תפארת בבד בד (.14 לז ה׳״)יח׳ אני ״כי וידע יבין שהעם

 יחזקאל בנבואות (.21 ס ;3 מט ;13 מו ;23 מד יתפאר״)יש׳ ובישראל יעקב ה׳ גאל ׳׳כי
 הגוים לעיני החל לבלתי שמי למען ״ואעש בתשובה: בחזרה מותנית בלתי היא הגאולה

 לשם אם כי ישראל בית עשה אני למענכם ״לא וכן: (,22,14 ,9 בתוכם״)כ, המה אשר
 מימי כבר יחזקאל, לפי ומדובר, (22 שם״)לו באתם אשר בגוים חללתם אשר קדשי

 בעובדה לביטוי באה יחזקאל בנבואות ״למעני״ הנימוק הדגשת כ(. )יח׳ מצרים יציאת
 הפצרות ומיעוט ורחמים חסד אהבה, רגשי המציינים מונחים נעדרים יחזקאל שבנבואות

וכנוקם. כזועף האל תיאורי ומרובים בתשובה, לחזור
 מובע ישראל אלוהי של כבודו למען עמו את יושיע ה׳ לפיה התיאוצנטרית התפיסה

 ראשונים בנביאים (,27 לב ;28 ט דב׳ ;16-13 יד במ׳ ;18,4 יד ;5 ז ׳התורה)שמ בספרי גם
 מטרה אינה ישראל גאולת (.8 קו ;22,16 קב ;10-9 עט )תה׳ ובכתובים (22 יב )שמ״א
 בעמים ה׳ שם את ולקדש בשר״ ״כל בקרב בעולם ה׳ שם להאדרת אמצעי אלא לשמה

 ובמופתים באותות ישראל גאולת (.7 לט ;23 לח ;24-23 לו יה׳ ;26 מט ;23 מד ;5 מ )יש׳
 סג עולם״)יש׳ שם לו ״לעשות ישראל, אלוהי גדולת את הגויים בקרב להפגין מגמתה

 והוא אלילי כוח באמצעות עמו את שהעניש הוא שהאל בעליל ולהוכיח (,10 ט נחמ׳ ;12
 ה׳ גדולת (.12,10 מג ;8 מד וכן 18 מה עוד״)יש׳ ואין ה׳ ״אני כי עמו את שיגאל הוא

 מט ישראל)יש׳ גאולת באמצעות הגויים הענשת ידי על תופגן הגויים בקרב ותפארתו
 (.18 יד :2 ה >שמ׳ מצרים ויציאת העונשים באמצעות ה׳ של כוחו את הכיר פרעה (.26

 א, פרק תענית בתלמוד)ירושלמי, נאמר כך על הכרחית. אפוא היא גלות לאתר הגאולה
נגאליך. - תשובה בלא ״גם א(:

 קודם 142לבם״. בכל אלי ״ישובו כך אחר ורק בגאולה תחילה מדובר 7-5 כד ביר׳
 על מדבר יחזקאל גם (.41-37 לב ;33-22 לא )יר׳ והברית התשובה כך ואחר הגאולה

 הגלות מן יחלצם שהאל לאחר ועוד(. 23-21 לז ;33-22 לו ;21-17 יא )יח׳ תחילה גאולה
משפט עמם ידבר העמים״, ל״מדבר אותם יביא הוא אבותם לארץ שיכניסם ולפני

 “The saving act involves repentance and turning toward God not as a :117 עמ' דת, ראייט, 142
”prerequisite but as a consequence. 84 עם׳ ירמטז, הנ"ל, ;484-483 ,עמ כ" "יחזקאל הופמן.
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 לאחר (.38-37 כ )יח׳ המובטחת הארץ אל לחזור ראויים שאינם הרשעים את ויעניש
 ראו וכן 31-20 ה׳״)לד אני כי ״וידעו העם עם שלום״ ״ברית האל יכרות לארצם שישובו

 גישה משקפות בתשובה חזרה של התנאי הזכרת בלי גאולה שחוזות הנבואות (.43-41 כ
 דרכם את ויתקנו נענשו מה על ויבינו בחטאם יכירו שהגולים סיכוי אין שלפיה פסימית

ד כ; יד; המה״)יח׳ מרי ״בית שהרי הם מרצונם הרעה  מסוגל אינו העם (.23-22 יג ;5 ח י
 (.31 יה חדשה״)יה׳ ורוח חדש ״לב לעצמו ולעשות טבעו ואת טיבו את מרצונו לשנות
 שישיבם לאחר הנגאלים את יטהר האל 143למענו. הגאולה את עליהם יכפה שהאל מכאן

 ;19 חדשה)יא ורוח חדש לב להם וייתן (23 לז ;25 לו יח׳ ;8 לג ;15 לב ;8-5 כג לציון)יד
(.31 יח לעומת 26 לו

 ולמענו האל של מראש וכהחלטה הכרחית היא הגאולה שלפיו ״למעני״ העיקרון
 תנאי היא בתשובה חזרה שלפיו הגמול תורת של העיקרון עם אחד בקנה עולה אינו

 לאיומים בסתירה עומד ״למעני״ 144לה׳. ושיבה התשובה בערך מפחית ואף לגאולה,
 קוצב שהאל הרעיון גם אלוהיו. עם הברית את יפר שהעם במקרה והגליה כליה של

 תשובה. לאחר רק גאולה של העיקרון את רבה במידה סותר העונש תקופת את מראש
 ס״ד מקור לדעתם, שונים. מקורות משני מנוגדות תפיסות שתי בכך הרואים חוקרים יש

 ה׳ של שמו למען הכרחית הגאולה ס״כ מקור לפי ואילו לה׳ בשיבה הגאולה את מתנה
 הכרחי אינו כזה פתרון (.27 לט ;26-25 כח העמים)יח׳ בקרב ה׳ ידיעת את להביא וכדי

 מקבץ על המושתתת אלוהיו עם ישראל עם יחסי של הכללית התפיסה את תואם ואינו
 (1) הם: ואלו בנבואה, ובעיקר המקרא בספרות לביטוי הבאים וגישות רעיונות של

 ובהגליה בחורבן מומש ועונשו החטא של והעיקרון חטאם על העונש את קיבלו הגולים
 לאחר ותשובה תשובה בעקבות העקרונות)גאולה שני בין מגשר יחזקאל (2) (;2 מ )יש׳

 לא אבל הגלות מן יצאו אמנם והפושעים״ ש״המרדים האמירה באמצעות הגאולה(
 מכוונות אינן הנחמה נבואות (.38-35 כ ויושמדו)יח׳ יישפטו אלא לארץ־ישראל ייכנסו

 נ ;8 לה יש׳ לרשעים״)וכן ה׳ אמר שלום ״אין 22 מח ביש׳ שנאמר וכפי לרשעים
חטאם את יזכרו הנגאלים (.35 קד תה׳ ;10 ז דב׳ ;28-27 א ;24 סו ;9 סה ;21 נז ;11-10

 הגולים מצד והיכולת הכוח העדר את מדגיש ,243-240 עמ׳ יחז־קאל, מיין, ;117 הע׳ לעיל, ראו 143
.2 נ יש׳ גם ראו הגולים. של האין־אונים מצב את משקף ״למעני״ כן ועל למולדתם לחזור

 ששניהם מאחר ״למעני״. והאחר תשובה״ של ״כוחה האחד עיקרים, שני בין מתיחות קיימת 144
 ראו לתשובה. קודמת וגאולה גאולה לפני תשובה בערבוביה. מופיעות האפשרויות שתי חשובים,

 גאולה הצופים חזונות על ושם ,243-240 עמ׳ יחוקאל, מיין, ;194-184 עמ׳ רת, ראייט, זה לעניין
 ״יחזקאל״ שווארץ, ועוד(. 14-4 כט ;7-4 כד ירמיהו)כמו אצל כולל בתשובה, חזרה של הזכרה ללא

 ההנמקה וכי בתשובה, חזרה כמו אחרות הנמקות מבטלת יחזקאל אצל ״למעני״ שההנמקה מציין
 הגאולה לתיאורי בניגוד הגולה מן לארץ השיבה תיאורי על יחזקאל בנבואות מעיבה ״למעני״
מרי״( ״בית הוא העם )שכן ממש של גאולה כאן אין כי אחרים, נביאים אצל מרהיבים בצבעים

“Ezekiel’s prediction of Israel’s (54 >עמ׳ לדעתו ולכן ה׳. של האינטרס את המשרת צעד אלא
”restoration cannot be called a message of redemption. 117 הע׳ לעיל, וראו.
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 ;9-8 מג ויתוודו)יש׳ (10 מג ;27-26 לט ;32-31 לו ;43-42 כ ;61 טז יתביישו)יח׳ בעבר,
 הגמול תורת של העיקרון על דבר של בסופו גובר ה׳ שם כבוד (3) (;40 כו וי׳ ;21 מד

 לחדש כדי וזאת בתשובה מותנית אינה הגאולה (4)עם; כמו קיבוצית בישות כשמדובר
 קשורה הברית (5) (;26 לז ;62 טז )יח׳ ברית מפר אינו האל שכן הברית את ולקיים

 כדי זרה; ועבודה ההתבוללות סכנת גדולה ובגולה בלבד, ה׳ את לעבוד בהתחייבות
 ה׳ אחרים, אלוהים ולעבוד בגויים להתבולל חטאם על נענשו שכבר הגולים מן למנוע
 יח׳ ;5 -מד21 מג )יש׳ הגאולה בעקבות תבוא התשובה ואילו כורחם בעל אותם יגאל
 אל הוא כי מעניש האל (6)השלמה; הגאולה מן חלק תהיה התשובה כוללת בראיה ל«.
 לא ה׳ נאם אני חסיד ״כי לעולם לא אבל (2 א ונוטר)נח׳ נוקם אל ולכבודו, לשמו קנא

 העם, של בחרטה התניה בלא הכרחי כדבר הגאולה תפיסת (7) (;12 ג לעולם״)יר׳ אטור
 ד >שמ׳ אב־בן של יחסים אלה - לעמו האל בין הקרבה יחסי של בדימויים גם קשורה

 יש׳ ;5 כה לעדרו)וי׳ רועה ושל אדון־עבד של ב(, )הו׳ בעל־אישה של (,6 מג יש׳ ;23
 משפטית מבחינה (7 מט הגואל)יש׳ חובת ״חלה״ ישראל אלוהי על להלן(; וראו 17 נד

 זה ואין (55-47 כה לנוכרי)וי׳ מעבדות בשרו שאר את לגאול הקרוב על להלן(; )ראו
 מג ;12 יא וכן 8 נו ישראל״)יש׳ נדחי ״מקבץ התואר (8)145הנגאל; של באופיו מותנה

 האמונה על מבוסס ועוד( 10 י ׳זכ ;12 ב מי׳ ;25 כח יח׳ ;37 לב ;3 כג יר׳ ;2 קמז תה׳ ;5
 אנשי ואת מאמיניו את לקבץ הוא המלך( האל)ושל של התפקידים שאחד העמים בקרב
את )״המקבץ התואר ניתן אשור לאל פזוריהם; ממקומות חסותו

 מאוחרים חיבורים גלויות קיבוץ על בנבואות לראות שאין משתמע מכאן ,46אנשיו״(.
 מצביע ״למעני״ הנימוק (9)הפרסית; התקופה מן ואידיאולוגים סופרים בידי ותחיבות

 הם ואין בחטאם שרויים שהגולים למרות בגאולה הנביאים של האיתנה אמונתם על
 תוכחה דברי עם גאולה חזונות שילוב של התופעה מכאן דרכיהם. את לתקן מסוגלים

ועוד(. נח-נט מח; מג; )יש׳
 ביחד כולם אבל והמקום הזמן לנסיבות בהתאם מודגש עצמו בפני וטיעון רעיון כל

 שונים, בהדגשים אחת בסיסית תפיסה על מושתתים אחד( בקנה עולים אינם כי )אם
 זרמים על לדבר ואין שונים, לכיוונים ופונים אחד מגזע היוצאים שונים כענפים

 אסכולות בשתי מדובר אם רב ספק אלה כל משום ,47מנוגדים. ורעיוניים ספרותיים
ומנוגדות. תפיסות שתי המביעות שונות

 היא גאולה משפטית. משמעות גם יש ג־א־ל לפועל ספרות. ושם 401 ׳עמ ״גואל״, אונטרמן, 145
.20 עמ׳ ישעיה, פאול, (.13-12 ג רות ;12 לה ׳במ ;8-7 לב יר׳ ;55-47 כה משפטית)וי׳ חובה

שונים. מזמנים נוספות דוגמאות ושם ,30 ׳עמ ^6™ ערך 04ם ראו 146
 עמ׳ תשמ״ח, ירושלים במזגתבו, מקראות בתוך: במקרא״, הגמול תורת ״מבעיות וייס, מ׳ ראו 147

 שונים אספקטים הדגשת לפעם מפעם דורשת משתנית חברתית מדינית ״מציאות :487-486
 אלא אחדים מקרא דברי רק לא ׳סותרים׳ ויחזקאל שירמיהו מכאן והיחידה. האחת האמת של
בתכונות נחמה לנבואות פורענות נבואות בין ״הסתירה״ את תולה לינדבלום עצמם״. דברי גם
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הארץ הבטחת לישראל. ה׳ בין עולם ברית בגין לארץ והשיבה הגאולה (6)
 עצמו, את ישראל עם של האקסקלוסיביות לתפיסת נגיעה יש האל ביוזמת לגאולה
 הוא שהאל ולאמונה לאלוהיו ישראל בין עולם ברית של הרעיון על המושתתת תודעה
 בטלה אינה הברית אבל (,59 טז יח׳ ;5 כד עולם)יש׳ ברית הפר העם והחסד. הברית שומר

 >דב׳ והחסד״ הברית ״שומר הוא אלא לעולם עמו עם ברית מפר אינו ישראל אלוהי שכן
 ;44 כו וי׳ ;2-1 ב שופ׳ ;32 ט נחמ׳ ;63-59 טז יח׳ ;21 נט ;3 נה ;8 נד יש׳ ;23 ח מל׳׳א ;9 ז

 לבדו בודד נשאר והוא בו ומאם אותו נטש שה׳ אומר העם (.46-45 קו ;8 קה ;35 פט תה׳
 ״ברית היא: הנביאים ותשובת (,21-19 יד יר׳ ;21 מט וסודה״)יש׳ גלה וגלמודה כ״שכולה

 תוקף בעלת ברית זו (.10-9 נד יש׳ ;31 ד דב׳ ;42 כו ויק׳ וכן ;5 נ תשכח״)יד׳ לא עולם
 בריתו את יזכור תמיד האל (.22 סו יש׳ ;36 לא ;25 לג וארץ״)יד׳ שמים כ״חקות נצחי

ט בר׳ ;59 טז יח׳ ;9 נד האנושות)יש׳ עם הברית את מזכירה בענן שהקשת כשם העם עם
 הדורות עם גם תתמיד והיא האבות עם בעבר נכרתה ראשונים״( עולם)״ברית ברית (.15

 לא יד׳ ;9 נד יש׳ ;14-13 כט דב׳ ;42 כו וי׳ ;3 כו ;7 יז ;18 טו דור״)בר׳ ״לאלף בעתיד,
 עת באותה חזה וגלות חורבן שניבא נביא לכן (.15 טז דה״א ;26-24 לג ;42-37 לב ;35-34
נכרתה הברית 148(.26 לז ;25 לד וביטחון)יח׳ שלום לארץ, ושיבה תקומה הברית, חידוש

 -313 ׳עמ גבראח, לינדבלום, סולח. גם אבל מעניש הוא ואוהב, רחום אל גם אבל זועף הוא האל.
 האיום מלשון נובע זה אולם סליחה, אחריו שאין עונש על המדברים פסוקים שיש מובן .339

ד ;6 א הו׳ :21 כג ׳שמ :19 כט דב׳ :19 כד יהו׳ למשל העונש)ראו הטלת לפני להרתיע והרצון  ד י
 רובצת והגלות ההשמדה סכנת כ יח׳ לפי .188-185 עמ׳ רת, ראייט, זה לעניין ראו (.11 ה יח׳ :28
 קטעים שני כאן אין (.44-30)שמו למען העם את יגאל שהאל אלא (29-5)לדור מדור העם על

 -691 עמ׳ יחז־קאלב, גרינברג, לדעת .176-160 עמ׳ יחזקאל, ברין, ראו אחת. מקשה אלא נפרדים
 השיקול גבר החורבן לאחר ואילו בתשובה בחזרה הסליחה את יחזקאל התנה החורבן לפני ,692

 .84 ׳עמ ירנזיח, הופמן, ראו ירמיהו אצל בתשובה מותנית שאינה גאולה על ה׳. וכבוד ״למעני"
 אינה הנידונה בסוגיה ס״כ לבין ס״ד בין האבחנה מראש. האל גזר שכך משום תתגשם הגאולה
(.42-29 דב׳ :46-39 ט תשובה)וי׳ לאחר גאולה של הרעיון מצוי המקורות בשני שכן מוצדקת

 הרעיון את מירמיהו השוללת הטענה נגד נימוקים מעלה ,106-103 עמ׳ חרטח, אונטרמן, 148
 רעיון של ראשיתו בדבר החוקרים בקרב מחלוקת יש .36-34 לא בפרק הנצחית הברית בדבר

 בתקופת אולי או השופטים, בתקופת בארץ, ההתנחלות לפני ראשיתו האם הנצחית. הברית
 .140 הע׳ לעיל, ראו הבחירה רעיון על הבחירה. ברעיון קשור הנצחית הברית רעיון המלוכה.

 יאשיהו. בימי שמקורו הסברה מהלכת דברים בספר מודגש והברית הבחירה שרעיון מאחר
 על כורש. להצהרת ירושלים חורבן שבין הזמן בפרק מושרש היה זה שרעיון חשוב לענייננו

 W. McKane,ראו הנביאים בספרי לישראל האל בין הנצחית הברית רעיון ופיתוח זו סוגיה
ZAW  94 (1982), pp. 251-266; D. Rom-Shiloni, “The Prophecy for ‘Everlasting 

,”?Covenant’ (Jer. 32:36-41): An Exilic Addition or a Deuteronomic Redaction 
201-223 .V T 53 (2003), pp. ,הגאולה שנבואות מציין ,179-178 ׳עמ ״הושע״, משיניסט 

 אלו נבואות לשלול אין ולכן (20-18 ב לעמו)כמו ה׳ בין הברית רעיון על מבוססות הושע בספר
 רעיון הבעת לצורך ואימוץ מדיני חוזה נישואין, של במטפורות השימוש על הנביא. מהושע
 ראו השני בישעיהו הבחירה מושג על .283-282 עמ׳ גנלגירת, חורבן רום־שילוני, ראו הברית
J.S. Kaminski, “The Concept of Election and Second Isaiah”, ;35 ׳עמ ישעיח, פאול,
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 אלא בגלות קצה אל באה לא הברית ולכן לארץ, לכניסה כהכנה ההבטחה לארץ מחוץ
 גירש ממצרים, העם את האל הוציא האבות עם הברית בתוקף לגאולה. כערובה נמשכת

 ;8,5 ו ;24 ב שמ׳ ;19 יז ;7 יב הארץ)בר׳ את להם והוריש ישראל בני מפני כנען עמי את
 ערובה היא עולם ברית ועוד(. 19 כה ;8 ז ;28 ה דב׳ ;53 לג ׳במ ;46 כה ;24 כ ויק׳ ;11 יג

 נוצר שהעם הרעיון על מושתתת הנצחית הברית (.8,6 נא תהיה״)יש׳ לעולם ש״ישועתי
 מל״א ;24-23 ז שמ״ב ;15 י ה׳)דב׳ ונחלת סגולה עם (,5 נד ;21 מד ;1 מג ה׳)יש׳ עם להיות

 בעת מושיעו ישראל ״מקוה הוא ה׳ ולכן (5 כ יח׳ ;21 לב ;4 יא יר׳ ;14 כא, מל׳׳ב ;53-51 ח,
 בבני טבוע החטא יחזקאל לפי (.7 מט ישראל״)יש׳ ״גואל הוא (,13 יז ;8 יד צרה״)יר׳

 הגולים כי (16 יא )יח׳ הגולים עם נמצא האל אולם כ(. טז; רח׳ הדורות לאורך ישראל
 ״מסורת את ויחדש לארצו עמו את ישיב יכפר, האל (.7 ח >זכ׳ ה׳ עם להיות ממשיכים

(.44-33 כ ;63-60 טז עולם)יח׳ בברית הקודמת הברית״
 הוא הארץ בהבטחת הכרוך דוד ולבית לעם האל בין וחידושה הנצחית הברית רעיון

 בזמנים המקרא, של השונים הספרותיים בסוגים ומעוגן ישראל באמונת מוסד יסוד
 נ ;4 כה ;7 טו )בר׳ ובגלות בארץ־ישראל - שונים ובמקומות המקרא בתקופת שונים

 ז שמ״ב שופטים; ספר ;41 כא ;9 יד ;11 א יהו׳ ;6-3 כו דב׳ ;16 יד במ׳ ;11 יג ;8 ו שמ׳ ;24
 קה תה׳ ;20-14 ז מי׳ ;25-21 ב הו׳ ;26,21 לז ;38-37,6-5 כ יח׳ ;26-25 לג ;5 יא יר׳ ;23

 הפולחן בחוקי עוגן האבות עם בברית הארץ הבטחת רעיון ועוד(. 18-15 טז דה״א ;11-9
 זו באמונה לראות וקשה הרעיון של קדמותו את מאששת זו ועובדה (9-3 כו רב׳ )כמו

ישראל עם - ה׳ המשולש הקשר ההלניסטית. או הפרסית התקופה מן מאוחרת המצאה
 גם היא הברית זכירת אלו. רכיבים שלושה שמלכדת הברית על מושתת ארץ־ישראל -

 עבודת אבל בגולה הגולים בקרב נמצא האל אמנם (.42 כו )וי׳ המובטחת הארץ זכירת
 ה׳״ ״ארץ ה׳״, ״נחלת שהיא ישראל באדמת רק אפשרית ובזבחים בקורבנות נאמנה ה׳

 טז ;7 יב יר׳ ;16 יד שמ״ב ;19 כו שמ״א ;19 כב יה׳ ;23 כה וי׳ ;17 טו ה׳״)שמות ו׳׳אחזת
 ישראל... מחם בהר קדשי בהר ״כי יחזקאל: שאומר וכפי (,10 סח תה׳ ;3 ט הו׳ ;11 נ ;18

 ברעיון דוגל אינו יחזקאל (.40 וגו׳)כ ארצם״ שם בארץ כלה ישראל בית כל יעבדני שם
 בפזורה ה׳ כעם להתקיים יכול ישראל עם כאילו בגולה, ישראל עם עם עולם ברית של

 המובטחת. הארץ עם ינתק בל בקשר הברית קשורה מלכתחילה אלא נצחים, לנצח
 ואילו (,28-24 לז הלאומי)יח׳ והמרכז הדתיים החיים מוקד היא דוד״, ״עיר ירושלים,

 נושאים ההיסטוריות, הנסיבות בתוקף ישראל מבני שוהים ששם הפריפריה היא הגולה
 השימוש באמצעות יחזקאל בנבואות מודגש המשולש הקשר מראש. קצוב לזמן בעונש
 ;17 יא ;2 ו יח׳ ישראל״)כמו ״הרי ישראל״, ״אדמת בביטויים רבות פעמים ונשנה החוזר

״קהל הוא ישראל ועם (3 ט ה׳״)הו׳ ״ארץ היא זו ואדמה ועוד(, 12 לז ;5 לו ;13 לד ;42 כ

135-144 .Biblical Theological Bulletin 30 (2000), pp. 6-5 כג יר׳ ;3 נה ביש׳ הכתובים:
ישראל. ועם דוד בית עם עולם״ ״ברית את מאגדים 16-14 לג
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מי׳׳ה״  הוא ישראל)יעקב( שעם בתפיסה גם מובע התלת־ממדי הקשר (.27 לז יה׳ ;5 ב )
(.14 נח יעקב״)יש׳ ״נחלת היא ישראל וארץ (9 לב ה׳)רב׳ נחלת

 )וי׳ ישראל לאלוהי ״עברות״ של למצב ישראל את מכניסה מצרים יציאת כאמור,
 הברית בתוקף באדונו. מורד כשהוא העבד את להעניש האל של ״מחובתו״ (.55,42 כה

 ״שבעים )השוו קצובה לתקופה רק אלא לאחר, לצמיתות נמכר ישראל אין הנצחית
 שהמלך כשם זרים מפני עבדו על להגן האל על בבד בד אלהיכם״. ה׳ ״אני כי שנה״(,
טז מל״ב חוסים)השוו הם ושבצלו לו הכפופים אחרים מלכים ועל נתיניו על מגן הריבון

 נפשי״ רצתה בחירי בו אתמך עבדי ״הן הגאולה: בוא את ישעיהו)השני( מנמק וכך (.7
 בתואר גם לביטוי באה עמו את לגאול האל של המחוייבות (.6 ,3 מט גם וראו 1 )מב

 הברית הפרת על כעסו בעת אמנם הגאולה(. משפט והשוו 20 נט ;7 מט :14 ״גואל״)מג
 אלא כאן אין אבל (,9 א לכם״)הו׳ אהיה לא ואנכי עמי לא אתם ״כי האל: אומר ובחמתו

 הארץ ותמלא מאד במאד גדול ויהודה ישראל בית ״עון כי האל של הרב לכעס ביטוי
 יינחם. הוא מכן לאחר אבל יענישם, הוא כך על (.35-30 לב יר׳ גם וראו 9 ט דמים״)יח׳

 החטאה בממלכה אלהים ה׳ עיני ״הנה :8 ט בעמ׳ מאלף ביטוי לידי באה כזאת ״סתירה״
ה׳״. נאום יעקב בית את אשמיד השמיד לא כי אפס האדמה פני מעל אותה והשמדתי
 התכנית מן חלק היא הגאולה האלוהי. הרצון כהתגלמות נתפס ההיסטורי הרצף

 בלשון עולם״ ו״ברית חדשה״ ״ברית הברית, חידוש את מכילה הזאת התכנית האלוהית.
 כרת אשר (45 כו ראשונים״)וי׳ ״ברית את הפר שהעם לאחר (,40 לב :30 לא ירמיהו)יר׳

 ברית להם ״וכרתי החדשה: הברית של לרעיון שותף יחזקאל קדם. בימי האבות עם האל
.אותם. יהיה עולם ברית שלום  מקדשי בהיות ישראל את מקדש ה׳ אני כי הגויים וידעו .

 לא ה׳ ושם (12 כה במ׳ :10-7 נד יש׳ גם ראו :25 לד :60 טז :28-26 לעולם״)לז בתוכם
 הברית לרעיון נוסף ביטוי אלא פה אין 149(.32 כב וי׳ והשוו 20 לו :39 כ עוד)יח׳ יחולל

 הצד מן בעתיד גאולה והמחייבת (,13-12 כה )במ׳ אחד מצד כיליון המונעת הנצחית
מחטאים. טיהור בבחינת היא זו וענישה חטאיהם על נענשו שהגולים בכך די האחר.

 ונוסחת החדשה״. ״הברית אל ראשונים״ מ׳׳ברית מעבר תקופת מציינת הגלות
 (,27,23 לז :28 לו :20 יא לאלהים״)יח׳ להם אהיה ואני לעם לי ״והיו היא: הברית
ביהודה מלכים של בעבר הרפורמות (.23 ז יר׳ :12 כו )וי׳ הישנה הברית לנוסחת בדומה

 בדבר ,625 ׳עמ יחזקאל, כשר, ראו מאוחרת תחיבה הוא 30-25 לד ביח׳ שהקטע הטענה נגד 149
 של המשמעויות( )או ולמשמעות לטיבה בנוגע השונות הדעות על לד. בפרק הנבואה אחדות
 חד־צדדית במחוייבות או הדדית במחוייבות מדובר האם לז, לד: טז: פרקים יחזקאל בספר הברית

 בתפיסת יחזקאל אצל יסודי שינוי חל לדעתו .33-23 ׳עמ ״שארית״, כשר, ראו ישראל, אלוהי של
 ואילו והמשפטים(, החוקים )שמירת הדדיות על מיוסדת הייתה הברית החורבן לפני הברית.
 ישראל בני של הרצונית ממחוייבותם חלק תהווה ״לא המצוות שמירת החורבן, לאחר בעתיד,
 לברית שהיוזמה לומר ונראה ההדדית. הברית חידוש רעיון על ויתר יחזקאל (.32 >עמ׳ לברית״

:40 לב יר׳ :3 נה הישרה)יש׳ הדרך מן סור ולבלתי ה׳ יראת תחייב זו ברית אבל מה׳, תצא עולם
שנים־עשר. ופרק ,160 הע׳ להלן, ראו הגאולה בעת דוד בית מלכות כינון על (.61-60 טז יח׳
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 לדרך העם את החזירו לא הישנה, הברית בחידוש כרוכות שהיו ויאשיהו(, חזקיהו )כמו
 קשיות במקום וטהור, חדש לב - שורש ובטיפול האל התערבות דרושה ולכן הישרה,

 ספר על־פי אם (.26 לו ;19 יא ;7 ג ;5 ב יח׳ ;25 ט לב)יר׳ וחזקי לב ערלי מרי, בית עורף,
 הברית תהיה ויחזקאל ירמיהו לדברי הרי (,4,2 י ;13 אבן)ד על נכתבה הברית דברים

ד ;28-26 לו ;20-17 יא )יח׳ חדשה רוח ועם טוהר עם בלב, חקוקה החדשה  לא ;7 כד י
 שהעם כדי יימולו הלב שערלי פירושה חדשה עולם ברית (.12 נא תה׳ ;39 לב ;34-31

 סור לבלתי בלבבם אתן יראתי ואת עולם... ברית להם ״וכרתי הברית: את עוד יפר לא
ד :6 ל דב׳ ;32 לא ;7-4 כד ;41-39 לב מעלי״)יד  הישנות)אותם המסגרות תוך אל (.4 ד י

 הוויה ותעוצב חדשה רוח תוחדר שושלת( אותה בירה, אותה ארץ, אותה בברית, הצדדים
 והוא (15 לד )יח׳ העם את שינהיג הוא עצמו שהאל בכך גם תובטח עולם ברית חדשה.

 שלאחר הדבר משמעות (.34 מח שמה״)יח׳ ה׳ מיום העיר ״ושם בירושלים, נוכח יהיה
 לאבותיכם נתתי אשר בארץ הזה במקום אתכם ״ושכנתי גלות: עוד תבוא לא הגאולה

ד ועד עולם למן  נכלל עולם״ ב״ברית (.8-7 ח זכ׳ ;15 ט עמ׳ וכן 40 לב ;7 ז עולם״)י
 אשר בריתו... לעולם ״זכר :10-9 קח במזמור האמור ברוח הארץ הבטחת של היסוד

מט יש׳ נחלתכם״)וכן חבל כנען ארץ את אתן לך לאמר עולם ברית אברהם... את כרת
 הנעורים חסד אל הראשית, אל לחזור תקווה בתוכה חופנת עולם לברית השאיפה (.8

ד ישראל ועם ישראל אלוהי בין הכלולות ואהבת (.60 טז יח׳ ;2-1 ב ד

וחנון רחום אוהב, אל (7)
 החסד האהבה, בזכות תתגשם היא אלא ה׳ אל בשיבה בהכרח מותנית אינה הגאולה

 אומר: מלאכי הנביא (.1 א אלהיכם״)דב׳ לה׳ אתם בנים ״כי לעמו האל של והרחמים
 אח ״הלא יעקב: על במסורות כבר ביטוי לידי באה זו ואהבה ה׳״, אמר אתכם ״אהבתי

 את הוציא שהאל כשם (.15 י ;8 ז דב׳ וכך 2 א יעקב״)מל׳ את ואהב ה׳ נאום ליעקב עשו
 לברכה הקללה את בלעם בפרשת והפך (37 ד לישראל)דב׳ מאהבתו ממצרים ישראל

 כל הגלות. מן העם את יוציא הוא (9 י )מל״א לעולם לישראל מאהבתו כך (,6 כג )דב׳
 מג יש׳ ;4 יא לישראל)הו׳ ה׳ של אהבה״ ״עבותות בגלל לישראל כופר ישמשו הגויים

 יא ;1 ג ;22-21 ב הו׳ ;9 סג ;1 יד הנבחר)יש׳ לעמו האל של האהבה עבותות אל (.4-3
 לא חסד״)יר׳ משכתיך כן על אהבתיך עולם ״ואהבת והרחמים: החסד מצטרפים (4-1

 ;31 ד רב׳ ;10 ס יש׳ ה״׳)וכן גאלך אמר רחמתיך עולם ״ובחסד נאמר: 8 נד וביש׳ (19,2
ד ;31-27 ד דב׳ ;18 יד ׳במ ;7-6 לד שמ׳ וכן ,9-3 יא ;1 ג הו׳ ;3 ל  ;19-18 ז מי׳ ;12 מב י

ראו 10 נד, ימוש)יש׳ ולא לעד קיים לישראל ה׳ חסד 150(.22 ג איכה ;7-2 פה ;45 קו תה׳

 האל לעומת וחנון רחום כאל האל של ההדגשה ,180 ,177-173 עמ׳ ״גלות״, ברוגמן, לדעת 150
 על ״אסכטולוגיה״. מרתנס, ראו וחנון כרחום האל תכונות על הגלות. בעקבות באה הנוקם
.85 הע׳ לעיל, ראו לשבות רחמים בין הקשר
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 ה׳ מאת רחמים ולהעדר לקצף ביטוי הם וההגליה החורבן אם (.9 ט עז׳ ;22 ג איכה גם
 אותם נתשי אחרי ״והיה ה׳: של והסליחה הרחמים החסד, מידת את תפגין הגאולה הרי

 ;7 נד ;6 מז יש׳ וכן 15 יב לארצו״)יר׳ ואיש לנחלתו איש והשיבותים ורחמתים אשוב
 אבל עמו את ונטש הדין במידת נהג אלא (9 מא בישראל)יש׳ מאם לא האל (.7-6 נה

 ;18 ל יר׳ ;9-7 נד אקבצך״)יש׳ גדולים וברחמים עזבתיך קטן ״ברגע קצרה; לתקופה
 בקינות, תזכור״. רחם ברגז ״תודיע 2 ג בחב׳ מופיע דיכוטומי רעיון אותו (.25 לט יח׳

 הרחמים האהבה, החסד, נזכרים ולתשועה להצלה ובתחינות ח( מל״א )כמו בתפילות
 הוא ועוד(. 17 סט ,11 מ ;17-16 לא ;6 כה ;5 ו במזמורים)תה׳ בעיקר האל, של והסליחה

(.38-34 פט דוד)תה׳ לבית בנוגע הדין
 את הדעת על מעלה ירמיהו בפי והן יחזקאל בפי הן הברית חידוש על הדיבור
 פועלים ברית באין לעמו. ה׳ בין ברית ללא ביניים כתקופת נתפסת שהגלות האפשרות

 ישראל, עם בריתו את יזכור הוא וחנון רחום אל ה׳ בהיותו אבות. וזכות הרחמים החסד,
 לט יה׳ ;26,8 לג ;33 לא יר׳ ;7 נח ;13 מט ;1 יד יש׳ ;31 ד דב׳ ) ויסלח עמו על ירחם

 -15 לא )יר׳ ויהודה ישראל על שהביא האסון על יתנחם (,14 קב תה׳ ;6 י זב׳ ;26-25
מד יש׳ ;20 ,7 לא ;14-10 כט )יד׳ ירושלים ואת עמו את ויגאל ישוב (,10 מב ;26 לג ;20

 הם (11 נב יש׳ ;22 כז דר׳ המקדש כלי והחזרת המקדש שיקום (.16 א זכ׳ ;13 מט ;22-21
 ומידת הדין מידת כבעבר. בירושלים במקדש משכנו וקביעת האל לסליחת סמלי ביטוי

 (.13,3 כו )יר׳ סתירה בכך לראות ואין האל של רצונו על־פי במשולב פועלים הרחמים
 הרועה יחס של הדימוי גם (.8-7 יח ויגאל)יר׳ הגלה האל כך וסלח, העניש שהאל כשם

 ורחמים)יר׳ אהבה של הנופך מן בו יש ישראל עם עם ישראל אלוהי של כיחס צאנו אל
 לנמק נוטה אינו שיחזקאל לעובדה לב שמו החוקרים (.12 לד יח׳ ;11 מ יש׳ ;10-9 לא
 לגישתו מלאה בהתאמה לעמו, האל של והרחמים החסד האהבה, בגלל הגאולה את

 מודגשים האל רחמי לעומתו, ולגאולה. להושעה כסיבה ״למעני״ הנימוק את המדגישה
151(.31,27,19,17)ט בנח׳ וכן וישעיהו)השני( ירמיהו אצל

ישראל אויבי בגויים ונקמה בבל נפילת (8)
 יעקב ״תולעת אלא היו לא שכן בבל, מעול עצמם בכוחות להשתחרר יכלו לא הגולים

ואילו (,6 נ דר׳ אבדות״ ״צאן (,22 מב ושסוי״)יש׳ בזוז ״עם (,14 מא ישראל״)יש׳ מתי

 ״ורחמתי שהמילים חוקרים סבורים זה מטעם .144,117 הע׳ ולעיל, ״יחזקאל״, שווארץ, ראו 151
 עומד אינו ״ורחמתי״ שכן זו בסברה הכרח ואין מאוחרת. תוספת הן (25 ישראל״)לט בית כל

 ה׳ של הדימוי גם קדשי״. לשם ״וקנאתי ההמשך מן יוצא פועל הוא אלא עצמו בפני כערך
 כשופט מופיע והאל רחמים ללא נתיניהם את שרמסו למנהיגים כהנגדה בא עדרו כרועה

וגלויות, חורבן רום־שילוני, .131 ׳עמ יחוקאל, כשר, ראו זעם מתוך הגואל האל על וכמציל.
 פקעה ובכך ברית הפר העם שכן מקרי אינו לרחמים שבות שיבת בין שהקשר מציינת ,278 עמ׳

העם. את להושיע האל של ההתחייבות
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 ״מרחבי על חלשה (,7 א ונורא״)חב׳ ״אים (,23 ו דר׳ אכזרי גוי הבבלית, האימפריה
 בשינוי קשור למולדת ולחזור להשתחרר הסיכוי מצרים. ועד מעילם (6 א ארץ״)חב׳

בבל. ממלכת לנפילת שיביא הביךלאומי הכוחות במאזן
 מושלת לדרגת בבל את שרומם מי תיאוצנטרית. הייתה הנביאים של המוצא נקודת
 נ אכזר)יר׳ גוי באמצעות עפר עד אותה שיוריד הוא ישראל את בידה והסגיר בעמים,

 להתפלל דרש בבבל, למרידה התנגד בבל, בידי ישראל ענישת על ניבא ירמיהו (.42
 זאת, עם הגלות. היא ארוכה כי בגולה במושבותיהם ולנטוע לבנות לגולים והציע בעדה

 152נ־נא(. ;13-12 )כה האלוהית התכנית במסגרת בבל של נפילתה את חוזה עצמו הוא
 ,8-3 נ ;9-8 ל ישראל)יר׳ בגאולת קשורות ונפילתה בבל של העול מוטות שבירת לכן
 ביטוי לכלל בא הזה הקשר (.13-10 ב זכ׳ ;20-14 מח מז; ;15-14 מג יש׳ ;50-44 נא ;34

 הציון בא המקרים בשני .11-10 כט ביר׳ הכתוב עם 12-11 כה ביר׳ האמור את כשמשווים
 את יפקוד האל בשני ואילו בבל את פורענות תפקוד בראשון אבל שנה״, ״שבעים
 עצמה הגאולה הזה״. המקום אל אתכם להשיב הטוב דברי את עליכם ״והקמתי הגולים
 בציון להגיד בבל מארץ ופלטים נסים ״קול בבבל: האל נקמת היא מחדש המקדש ובניין

 את החריבה שבבל כשם (.36,24 נא וכן 28 נ היכלו״)יד׳ נקמת אלהינו ה׳ נקמת את
 בבל את החורבן יפקוד אלוהים במשפט כך האוכלוסייה את והגלתה יהודה ואת ירושלים

(.8 קלז תה׳ גם ראו 3 נ דר׳ בהמה״ ועד מאדם בה יושב יהיה ״ולא
 בת בתולת עפר על ושבי ׳׳רדי והאלילית, הרשעה ממלכת לבבל, קורא ישעיהו)השני(

 markas)הארץ״ ״טבור (,5,1 מז ממלכות״)יש׳ גברת לך יקראו תוסיפי לא כי ..בבל.
kibräti.) על 15 ב בצפ׳ הכתוב והשוו 2 נב ;1 מז מעפר)יש׳ יקום וישראל לעפר תרד בבל 
 גאולה ניבאו שהם אלא (11-10,3 כח דר׳ בבל עול שבירת על דיברו השקר נביאי גם נינוה(.

 באמצעות תתבצע ישראל גאולת ארוכה. גלות על דיברו ויחזקאל ירמיהו ואילו במהרה,
153(.13 ;1 מה ;28 מד הכשדית)יש׳ הממלכה על קץ שיביא לפסה״נ( 530-559)פרס מלך כורש

 מעשה. לאחר נבואות הן או ירמיהו משל הן נ-נא ביר׳ הנבואות האם השאלה עולה זו מסיבה 152
 D.J. Reimer, The Oracles against Babylon in Jeremiah 50-51, San וספרות דיון ראו

1993 Francisco, בבל נגד הנבואות קסלר לדעת ;292-289 ,267-262 ;198-191 ׳עמ בעיקר 
 לאמור לפסה״נ)בניגוד 539 בשנת חרבה לא שבבל הסיבה מן רק ולו vaticinia ex eventu אינן

M. Kessler, Battle o עצמאותה. את איבדה רק אלא בנבואות( f the Gods: The God ofIsrael 
.50-51 versus Marduk o f Babylon: A Literary/Theological Interpretation o f Jeremiah 

206 .Assen 2003, p. ,על הנבואות מגילת את ליחס קושי שאין סבור ,829 עמ׳ ירבזיה, הופמן 
 בה ״יש כי אם המובהק, בחותמו וטבועה ירמיהו משל בעיקרו הנבואה סגנון שכן לירמיהו בבל

 586 בין הוא הנבואות זמן לדעתו ירמיהו. של לזמנו מעבר שהם מאוחרות״ הרחבות מעט גם
ארוכה, תהיה הגלות וכי ה׳ ביד זעם מטה בבל במלך ירמיהו ראה שאכן לומר ונראה .550ל־

(.7 כז ;14-8 בבל)כה את גם מצפון פורענות תפקוד העת שבבוא האמין אבל
 יפתח כורש שניצחון קיוו שונים מעמים שהגולים מעיד הדבר היסטורית ראות מנקודת 153

 הביטוי מדרכי מושפעות כורש על בישעיהו)השני( הנבואות לארצו. איש איש לשיבה פתח
בבל של אלים כיבוש על הנביאים של חזונות לעומת ׳.n עבר לאטו, כך על וראו המסופוטמיות,
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 על מדבר אינו והנביא ל־לב( מצרים על בבל)אלא על פורענות נבואות אין יחזקאל בספר
 הגאולה על מנבואותיו אבל בה, ישיבתו בגלל כנראה (,27 לד ביח׳ ברמיזה בבבל)אולי נקמה

בבל. נפילת משתמעת
 ־16 ל ;14 יב ;25 י לישראל)יר׳ שהציקו על בגויים לנקמה דרישה פורענות, נבואות

 לישראל והגאולה הנחמה בנבואות שלובים (7-6 עט תה׳ ;5-2 לו כה־כח; יח׳ מו־נא; ;17
 אלוהי בידי שוט שימשו ובבל, אשור ובהם והעמים, הממלכות 154(.2-1 ד יו׳ כח; כו; )יח׳

י )יש׳ ובביזה בהרג והגזימו בכוחם התרברבו הם אבל שחטא, עמו את להעניש ישראל
 הגויים על קצף אני גדול ״וקצף וכן (.66-64 ג ;22-21 א איכה ;2-1 מט ;17-16 ל יד׳ ;11-5

 את מעודד ישעיהו)השני( (.15 א >זכ׳ לרעה״ עזרו והמה מעט קצפתי אני אשר השאננים
לב יח׳ גם ראו ,20-17 נט ;8-7 נא ;26 מט ;13-8 ישראל)מא לאויבי מפלה ומבטיח העם

 ״הנה הגמול; תורת על־פי (43-41 לב )דב׳ נוקם אל הוא ישראל אלוהי (.6-5 לו ;32-17
 משפט ישראל לאלוהי (.4 לה וישעכם״)יש׳ יבוא הוא אלהים גמול יבוא נקם אלהיכם

 ;4 ב יח׳ ;20 לא ;20 ,14 ג יר׳ ;2 א ישראל)יש׳ של ובעל אב היותו בתוקף דם גאולת
 נקם יום ׳׳כי כנאמר: ישראל, גאולת עם גובל בגויים הנקם לפיכך, ועוד(. 1 יא ג; ב; הו׳

(.4 סג באה״)יש׳ גאולי ושנת בליבי
 וניצלו יהודה בנפול ששמחו יהודה שכני נגד בעיקר מכוונות קשות פורענות נבואות

 (.2 לו ;13-10 ,5 לה ;3 כה יח׳ ;2-1 מט יר׳ ;22-21,7 א )איכה לטובתם ישראל צרת את
 וראו 12 עט חיקם״)תה׳ אל שבעתים לשכנינו ״השב ה׳: אל ישראל של הפנייה כך ועל
 לירושלים בקנאתו ישראל אלוהי (.26 כח ;4-3 כה יח׳ ;25 י יד׳ ;9-5 ב צפ׳ ;5-4 ד יו׳ גם

 עמי את הנחלתי אשר בנחלה הנגעים ״הרעים ישראל בשכני ינקום גדולה קנאה ולציון
 לאיד ששמחה אדום על מיוחד באופן יצא הקצף .0כ יה׳ ;2-1 מט ;14 יב ישראל״)יר׳ את

 איכה ;12 ט אדום)עמ׳ שארית בירושת גובל הנופלת דוד סוכת שיקום יהודה. את שפקד
 ״בצרה ירמיהו ולדברי (6-1 סג ;7-5 אדום״)לד בארץ גדול ״טבח מנבא ישעיהו (.22 ד

 עמי ״ביד באדום ינקום ישראל אלוהי (.13 מט עולם״)יר׳ לחרבות תהיינה עריה וכל
 (.7 קלז תה׳ ;19 ד יו׳ ;5 לו ;10,3 לה ;14-12 כה ומשמה)יח׳ שממה תהיה ואדום ישראל״
הגויים״ כל ״על רעה מנבא עובדיה (.3 לאדום)א ישראל בין השנאה את מבטא מלאכי

 נתקבל כורש וכי נועם בדרכי בבל על כורש השתלטות על מסורות מצויות הפרסים)כורש( בידי
״מרש״. ונדרהופט, דן זו בסוגיה ככובש. ולא כמשחרר הבבלים ידי על בברכה

 ראו הקרב. ובעת לקרב היציאה לפני מלחמה בשירי מקורם הגויים על שהנבואות מקובל 154
 בתקופת שנאמרו הגויים על הפורענות נבואות ואולם ספרות. ושם 148*147 גלות, אלברטץ,

 על הנבואות של הצמידות (.150-149 ׳עמ גלות, )אלברטץ, לישראל הצלה משמעותן הגלות
 וגאולה ונחמה בגויים והנקמה הפורענות של הקשר על מרמזת )לז( העצמות לחזון הגויים

 חזון עם הקשורות ישעיה בספר הגויים על הנבואות על .15 ׳עמ יחוקאל, כשר, גם ראו לישראל.
 J.S. Croatto, “The ‘Nations’ in the Salvific Oracles of Isaiah”, VT ראו ישראל גאולת

143-161 .35 (2005,) pp. וייכלמו יתביישו והשיבה, הגאולה לאחר ישראל, בני יחזקאל לפי 
.117 הע׳ לעיל שווארץ, ראו (.31-24 )לב בקברותיהם יתביישו הגויים אבל בעברם,



שמיני פרק422

 הגולים וגאוותה. לבה זדון על כנקמה אדום על פורענות בנבואת מתמקד אבל (,15 )א
 לבני ה׳ ״זכר באדום: גם אבל בבל בממלכת נקמה מבקשים בבל נהרות על היושבים

(.7 קלז בה״)תה׳ היסוד עד ערו ערו האמרים ירושלים יום את אדום
 מבוססים גלות אחר לגאולה הנביאים שמעלים שונות, בהדגשות הנימוקים, סיכום.

 מראשית ״מגיד בבחינת הגאולה כבר טמונה בגלות הישראלית. האמונה יסודות על
 למנוע כדי די בה היה לא ישראל, בדת היסוד מאבני עולם, ברית (.10 מו אחרית״)יש׳

 הברית הפרת בעקבות הכרחי עונש היא הגלות (.16-15 לו )דה״ב והגלות החורבן את
 לדרוש יכול שהאל התניה היא החרטה אבל אלוהיו, עם העם יחסי מושתתים עליה
 שמו כבוד למען ישראל את יגאל ישראל אלוהי עליה. לוותר או לגאולה כתנאי אותה

 ואהבת נעורים חסד ויזכור הרחמים מידת את יפעיל הברית, את יזכור האל )״למעני״(.
 יכול אינו שכושי כשם עצמו בכוחות מחטאיו לסגת מסוגל אינו העם כי (,2 ב כלולות)יר׳

 את לשנות יש ולכן טבע נעשה לחטוא הרגלם (.23 יג חברבורותיו)יר׳ ונמר עורו להפוך
 כד :23 ה ומורה)יד׳ סורר לב במקום ה׳ את לדעת לב חדשה, ורוח חדש לב במתן טבעם

 על מצביע ״לב״ של במטפורה שימוש (.26 לו יח׳ ;19 יא אבן)יח׳ לב במקום בשר לב (,7
 תכשיר כזו טרנספורמציה האחר. הצד מן יסודי שינוי ועל אחד מצד גנרי, עמוק, ליקוי

 חדשה לברית בסים ותהווה לתמיד לה׳ הנאמנות את תבטיח מחדש, לבחירה הקרקע את
(.26 לז יח׳ ;40 לב ;30 לא עולם)יר׳ ברית שתהיה

 ציון, שיבת לאחר התקופה מן והן מאוחרות, הן גלויות וקיבוץ גאולה שנבואות הטענה
 עתיק מוטיב הוא מולדתם אל נידחים קיבוץ של הרעיון שכן הביקורת בפני עומדת אינה

הוא המלך, בהם שמתפאר התארים ואחד המסופוטמית, המלכותית באידיאולוגיה וחשוב
- mupahhir nisi saphati = אלוהי גם נודע וכך הנידחים״, האנשים )את( ״מקבץ 

155(.9 לא יד׳ :8 נו יקבצנו״)יש׳ ישראל ״מזרה ישראל״, נדחי ׳׳מקבץ - ישראל

לציון והשיבה הגאולה לאחר העתיד (9)
 לגאולה וציפייה תקווה על מושתתים אינם ורוחנית לאומית גאולה על העתיד חזונות
 וחידוש לארץ שיבה תבוא, בוא כי בגאולה שלמה ובאמונה בביטחון יסודם אלא בלבד

 של עיקרן ישראל. נביאי שותפים זו באמונה הישנה. הברית מן שונה שתהיה הברית
 ירמיהו: אומר וכך והחורבן. הגלות לפני שהיה המצב אל החזרה הוא הגאולה נבואות

״ובבתים (.9-7 בבראשנה״)לג ובבתים ישראל שבות ואת יהודה שבות את ״והשבתי

 בספרי המעוגנות גלויות קיבוץ על שנבואות לטענה אחיזה אין זו מסיבה .146 הע׳ לעיל, ראו 155
 וידנגרן, ראו הן. מאוחרות (12 יא יש׳ :12 ב מי׳ )כמו האשורית האימפריה מתקופת נביאים

 המלכותית והאידיאולוגיה התיאולוגיה מן נלקח נידחים״ ״קיבוץ של שהרעיון הסבור ״קיבוץ״,
 -233 עמ׳ שומרון)שם, ממלכת אוכלוסיית של ההגליה בעקבות שכבר ואפשר המסופוטמית,

 ״המושב מקום לדעתה ״בקשות״. איילי, ראו האדם בלב האל התערבות של המטפורה על (.234
בבל. בגלות הוא זאת מטפורה של בחיים״
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 כקדם״ ימינו ״חדש של בסגנון הגלות לפני שהיה המצב אל חזרה מובנו - כבראשנה״
 הצדדים ללא ואידיאלי משופר מצב אבל כקדם״(, בניו ״והיו 20 ל יר׳ וראו 21 ה )איכה

סב )יש׳ חדש שם הנגאל;ים העם בהתחדשות מדובר (.18 ס )יש׳ והאפלים השליליים
 אבות לארץ השיבה - פירושה ליושנה עטרה השבת 156חדש. עם ולא אבות בארץ (12

 כט ;8 כג )יר׳ לארץ שיבה ללא גאולה אין שכן עולם״ ל״אחזת 157ישראל לעם שניתנה
 יהודה ובית ישראל)יוסף( בית גאולת 158ועוד(; 25-23,12 לז ;28 לו ;25 כה ;17 יא יח׳ ;10

 לבין ישראל בין הפירוד שכן ישראל, שבטי שנים־עשר במסגרת בארץ־ישראל, ואיחודם
 יח׳ ;26 ,14,7 לג ;30 לא ;3 ל ;6-5 כג ;15-14 טז ;18 ג יר׳ ;8 נו תקין)יש׳ אינו יהודה

 מאוחדת ממלכה 159(;20-17 א עו׳ גם וראו 14-13 מז ;28 לט ;22-19 לז ;13 לד ;41-40 כ
 ;22 לז ;23 לד יח׳ ;26-14 לג ;9 ל דוד)יד׳ בית שושלת עומדת שבראשה בארץ־ישראל

הארץ, שיקום 160עב(; דוד)תה׳ בית של והתפארת ההוד בזכות יתברך והעם (24-22 יז

 נבו האל של הבטחה ובה לנבואה בדומה וביטחון ברכה המביע ביטוי הוא כקדם״ ימינו ״חדש 156
 SAA העבר״( כמו יהיה ״העתיד )= urkiüte la Id päniüte כבעבר: עליו להגן לאסרחדון

6:37 .IX, p. פורטן, ראו ליושנה עטרה ולהחזיר קדם כימי העתיד את לחדש השאיפה על 
 בחזון יהוד ״מדינת שטרן, א׳ ;29-28 ׳עמ ׳עמ ציון״, ״שיבת טלמון, ;10-8,4 ׳עמ ציון״ ״שיבת

 ממסופוטמיה אחרות ובנבואות מלכותיות בכתובות .21-18 ׳עמ )תשל״ז( 4 קתררה ובמציאות״,
.211 עמ׳ ישעיה, פאול, ראו ועזובות. חרבות ערים שיקום של המוטיבים מצויים

 ויליאמסון, ראו וישעיהו יחזקאל ירמיהו, בפי ישראל עם עבור שונים בכינויים השימוש על 157
״תפיסה״.

 E.W. Davies,ראו בנבואות חשוב כיסוד (5 ל אביתיך״)דב׳ ירשו אשר הארץ ״אל השיבה על 158
Land: its rights and Privileges” in: R.E. Clements (ed.), The World o f Ancient Israel,“ 

349-369 .Cambridge 1989, pp. ראו במקרא ״שוב״ בפועל הספרותי השימוש על.W.L 
1958 Holladay, The Root Sübh in the Old Testament, Leiden

 (74 הע׳ סוויני)לעיל, ראו ירמיהו בימי ישראל שבטי כל לאיחוד התקוות על .342 ׳עמ לעיל, 159
 ׳עמ ״ירמיהו״, ריימר, גם וכך ירמיהו, משל אינן ל-לא ביר׳ שהנבואות הסברה את הדוחה

 הקהילה את גם כולל (7 ח >זכ׳ וממערב ממזרח ישראל כל גאולת על שהדיבור סברה .220-218
 נביאים בספרי ויהודה ישראל איחוד על החזונות את מפרשים רבים פרשנים במצרים. הגולה
בתר־גלותיות. או גלותיות כתוספות (13 יא יש׳ ;2-1 ה מי׳ ;2-1 ב החורבן)הו׳ מלפני

 האם .256-216 עמ׳ יחזקאל, מיין, ״תקוה״; גרוס, ראו דוד בבית שנקשרו הגאולה תקוות על 160
 תוספות הן הנביאים בספרי ישראל כל על עולם מלכות ועל דוד מלכות שיקום על הנבואות
 בעקבות מאוחרת תוספת היא תנאי על מלכות האם (?17-12 ז שמ״ב גם מאוחרות)וכך והרחבות
 M. Avioz, Nathans Oracle (2 Sam. 7) and its שושלת; פומיקאלה, כך על ראו החורבן?

46 .Interperters, Bern 2005; J.R. Linville, Bíblica 80 (1999), p. 39, n. סבור אביעוז 
״הושע״, משיניסט, המלך. של הדתית בהתנהגותו )בסמוי( ומותנה קדם־גלותי הוא נתן שחזון

 ושלמה דוד של המאוחדת שהממלכה אפשרות מעלה משיניסט ספרות. ושם 180-179 עמ׳
 ויהודה ישראל של האיחוד לרעיון ודוגמה תקדים לשמש יכלו ועוזיהו ב ירבעם בין והברית
 מידי מאוחרת תוספת הם 5 ג ;2 ב בהו׳ שהפסוקים אפשר כי אם הושע, בימי דוד בית בשלטון

 בספרי דוד בית תקומת על שהכתובים סבורים הגאולה נבואות את המאחרים יהודאי. עורך
 -23 לד יח׳ ;21-15 לג :9-8 ל ;5 כג ;25 יז יר׳ :9-1 יא יש׳ ;13-12 ב מי׳ ;5 ג הו׳ )כגון הנביאים

בקו .140 ׳עמ ״קיבוץ״, לוסט, למשל ראו הפרסית. התקופה מסוף תוספות הם (25-24 לז ;24
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 קץ החוזה מאוחרת כתוספת (18-17 כ מל״ב =0 7-6 לט ביש׳ הנבואה את מפרשים כזה מחשבה
 (5 פט תה׳ ;16 ז דוד)שמ״ב לבית עולם מלכות בדבר נתן נבואת בין הסתירה דוד. בית למלכות

 בין הסתירה וכן ועוד(, 12 קלב תה׳ ;7 כח דה״א ;25-24 ח ;4-3 ב >מל״א תנאי על מלכות לבין
 ;9 ל ;5 בכג דוד)״צמח״( בית תקומת לבין 30 לו ;20-17 כב ;14-11 כא ביר׳ דוד בית נגד נבואות

 שונים חוגים של ביחס הן הטקסטים, של לזמנם בנוגע הן ומנוגדות שונות דעות הניבו 22-15 לג
 של ליחס בנוגע והן ציון שיבת ובימי הגלות בתקופת המלוכה, תקופת במרוצת דוד לבית בעם

 תקומת על בירמיה הנבואות אחדים לדעת דוד. לבית ישעיהו)השני( ושל יחזקאל של ירמיהו,
 את ולא למלוכה, זרובבל שאיפות את ומשקפות ציון שיבת מימי הן עמו הברית וחידוש דוד בית

 17-14 לג ביר׳ שהנבואה 632 עמ׳ ירמיה, הופמן, מפרש זו ברוח המלוכה. לבית ירמיהו של גישתו
 עם (.569 >עמ׳ 9-8 ל לפסוקים בנוגע הדין הוא (.6-5 קודמת)כג נבואה של מאוחר עיבוד היא
 בעתיד. דוד בית לתקומת מפורשת התנגדות הביע לא שירמיהו הופמן)התכתבות( סבור זאת

 משמשת דוד״ כסא על יושב איש מזרעו יצלח ״לא וכי יהויכין נגד 30-24 כב ביר׳ הנבואה
 גלות, אלברטץ, מאוחרות. תוספות הם בירמיה דוד בית תקומת על שהחזונות ראיה לפרשנים

 סבור הוא אף רופא א׳ מאוחרים; הם דוד בית שיקום על בירמיה הכתובים ,250,242,180 עמ׳
 השני הבית מימי סופרים חוג מידי מאוחרות הן דוד בית תקומת על וביחזקאל בירמיה שהנבואות

 לא מקרא בית סיכום״, דברי - וספרו ״ירמיהו רופא, א׳ ראו הנ״ל. הנביאים לתפיסת ומנוגדות
 שורה מביא בדפורד .83-73 ׳עמ רסטורציה, בדפורד, ראו מנוגדת לדעה .312-311 ׳עמ )תשמ״ח,

 ;6-5 כג דר׳ ירמיהו זה ובכלל דוד, לבית תקומה חוזים אכן שהנביאים הדעה בעד נימוקים של
 אבל יהויכין, נגד היא 30-24 כב ביר׳ הנבואה אכן .539-537 עמ׳ ירמיה, לונדבום, גם וכך (,9 ל

 דוד לבית ירמיהו של גישתו .13-12 ו בזכ׳ שנזכר ״צמח״ אותו בעתיד, דוד מבית ״צמח״ נגד לא
 אינה (18-17 כ )מל״ב 7-6 לט ביש׳ הנבואה ועוד(. ז )שמ״ב הדויטרונומיסט מגישת שונה אינה
 ומושתתת הגלות עונש על מדברת אלא ״בניך״(, ולא ״ומבניך״ דוד)נאמר בית למלכות קץ חוזה

 לד יח׳ לבין 16-1 לד יח׳ בין סתירה מוצא אינו כשר (;20 ז השכירה״)יש׳ ״התער של הרעיון על
 .669-668 ,653-652,129-127 ׳עמ יהוקאל, כשר, דוד. בית למלכות אלוהים מלכות בין ,24-23

 לראות ואין (24-23 ;19-11 לד דוד)יח׳ מבית מלך על וגם ישראל אלוהי על מוסב ״רועה״ התואר
 ומלכים אלים על מוסב זה תואר שכן (12 יב ;7 ח שמ״א ;23-22 ח לשופ׳ )בניגוד סתירה בכך

 האלים. מטעם כולה האנושות ואת אשור בני את רועה שהמלך מודגש כאשר ובבבל באשור גם
 הדאגה את המבטאת מטפורה הוא ״רועה״ .CAD, R, s. v. reû, reütu, pp. 309-314 ראו

 לכן .212-211 עמ׳ ישעיה, פאול, ראו (.4 כג לנתיניו)יר׳ המלך ושל לעמו האל של והמסירות
 את לשלול כדי בהם אין (17 ג יר׳ ;22 לג יש׳ ;33 כ יח׳ אלוהים)כמו מלכות על המדברים כתובים

 ;13 ב במיכה מובע ודם בשר ומלכות אלוהים מלכות של השילוב ויהודה. ישראל כמלכי דוד בית
 יח׳ אלוהים)השוו למלכות משני בדרג היא ודם בשר מלכות בראשם״. וה׳ לפניהם מלכם ״ויעבר

 מיין, אצל דיון ראו (24 לז דוד)יח׳ מבית למנהיג כמכוון (24 לד ״נשיא״)יח׳ התואר על (.24 לד
 תיאולוגיה, זייטץ, ראו (24-22 יז יח׳ יהויכין, דוד)דרך בית תקומת על .255-250 עמ׳ יהז־קאל,

 לפסה״נ 520 בשנת וחגי, זכריה בימי גם נמשכה דוד בית לתקומת תקווה .149-158 ;122-123 ׳עמ
 דברי ספר זרובבל. על מוסב 12 ו ;8 ג בזב׳ ״צמח״ (.23-20 ב חגי ;12 ו ;7-6 ד ;8 ג >זכ׳ בקירוב
 ללא ארוכה תקופה שחלפה למרות דוד, לבית ואהדה ערגה הייתה המחבר שבימי מעיד הימים

ראו ואחריה הגלות בתקופת וביתו דוד של האידיאליזציה על פרסי. שליט אלא דוד מבית מלך
W. Brueggemann, David’s Truth in Israel’s Imagination and Memory, Minneapolis

 ואין (11 ט עמ׳ ;5 ג הגלות)הו׳ לפני כבר קיימת הייתה דוד בית נצחיות בדבר האמונה .2002
 הטענה .230 ׳עמ ״מלוכה״, קנופרס, ראו יותר. מאוחר או בבל בגלות שראשיתה להניח צורך

 מלכות של הלגיטימיים היורשים את ובשושלתו ״משיח״ המכונה בכורש ראה שישעיהו)השני(
גם דוד״ ״חסדי (.4-3 נה הנאמנים״)יש׳ דוד ״חסדי של ההזכרה לאור סבירה אינה דוד בית
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 לו יח׳ ;13-11 לג ;44,15 לב ;27,11-10 לא ;3 כג ;16 ג ;10 א יר׳ ;3 נא ושגשוג)יש׳ פריחה
 הראשון הבית חורבן לזכר הצומות 161(;14 ז מי׳ ;26 לז ;27-26 לד ;38-37,30-29,11-10

 ישראל עם עם האל ביחסי מהותי שינוי (.10 ח עמ׳ והשוו 10 סו יש׳ ;19 ח יבוטלו)זב׳
 ;13,10 נד )יש׳ חדשה ורוח חדש לב עם אלוהיו עם העם של הברית חידוש באמצעות

 ;20 יא יח׳ ;5 נ ;40 לב ;33-30 לא ;22 ל ;7 כד ;23 ז יר׳ ;8 סא ;22-21 ס ;21 נט ;3 נה
 הנאמנות תובטח זה באופן 162(;6 ל רב׳ גם וראו ;24 לז ;26 לו ;25 לד ;63-59 טז ;11 יד

 וחידוש אלוהים כעיר שבתוכה והמקדש ירושלים ופיאור שיקום ועד; לעולם העם של
 ;17 ג יר׳ ;12 סב ;7 נו ;12-11 נד ;7,1 נב ;21 מט ;13 מה ;28 מד ;26 א במקדש)יש׳ העבודה

למקדשו האל שיבת 163מ-מח(; ;28-26 לז ;38,33 לו ;41-40 כ יה׳ ;18 לג ;39-37,22 לא

 ההבטחה של בהקשר דוד עם נצחית לברית מכוון והביטוי 50,34,4-2 פט תה׳ ;42 ו בדה׳׳ב
 דיון (.4 נה יש׳ ;8 ז בשמ״ב ״נגיד״ המונח וכן 16-15 ז >שמ״ב הנביא נתן באמצעות לדוד שניתנה

 אחדים לדעת וספרות. השונות הפרשנויות על ושם 332-323 ׳עמ גלות, אלברטץ, ראו הביטוי על
 לברית בדומה העם עם עולם״ ל״ברית אלא מחדש דוד בית לכינון מתכוון אינו 3 נה ביש׳ הכתוב

 העברה כאן יש ישעיהו. של הימים אחרית בחזון מקום דוד מבית למלך אין וכי דוד, עם שהייתה
,4 ׳עמ ישעיה, פאול, ראו העם)״דמוקרטיזציה״(. ועם ירושלים עם לברית דוד עם הברית של
 אלוהים במלכות אמונה מתוך ייחודית״ רעיונית ״מהפכה בכך הרואה ,553 ספרות(, )ושם 393
דב׳ והשוו זר)כורש, שמלך ישעיהו של הנבואה נגד העם של פולמוס 13-9 מה וביש׳ (,15 מג )יש׳

 מפרשת ,183-177 עמ׳ ובזלך, כוהן פריד, גם כך דוד. מבית אישיות ולא העם את שיגאל הוא (15 יז
 דווקא דוד במלכות הנביא משתמש מדוע להבין קשה זה במקרה .13-9 מה ביש׳ הכתובים את

 )השוו לירושלים ולא דוד לבית מכוון עולם״ ״ברית על 5 כג בשמ״ב הכתוב אנאלוגיה. לצורך
 ביטול זו באמירה ואין ובירושלים״ ציון בהר צבאות ה׳ מלך ״כי נאמר 23 כד ביש׳ פט(. תה׳

 בזיקה והנאמנות החסד הברית, על מדובר פט בתה׳ .16 יד זכ׳ ;6 ה מי׳ גם וכך דוד, בית מלכות
 אלא לדוד ההבטחות את מבטל אינו ישעיהו)השני( ,119 עמ׳ נביא, סומר, לדעת ״משיחך״. לדוד

 נה לאומים״)יש׳ ״עד הוא דוד ביטולן. ולא ההבטחות עדכון כאן יש העם, כל על אותן מרחיב
ה׳ ברית בין הרעיוני הקשר את לנתק אין (.8 מד הגויים)יש׳ מול לה׳ עד הוא שישראל כשם (4

הע׳ לעיל, וראו (.24,16 ז עולם״)שמ״ב ״עד דוד בית עם ה׳ ברית ובין עולם״ ״עד ישראל עם
148.

*.34 ׳עמ ״נבואה״, ברין, ראו החורבות לשיקום לארץ שיבה בין הזיקה על 161
 הוא הקטע .107,95-89 ׳עמ חרטה, אונטרמן, ראו 35-26 לא יר׳ של האותנטיות בעיית על 162

 ולכידת ירושלים חורבן בעת נאמרה והנבואה (95 >עמ׳ ישראל בזרע ומסיים הפותח אחיד,
 כן ועל ברית של בקשר בעתיד ה׳ עם ישראל יחסי את קושר אינו שיחזקאל סברה צדקיהו.

 ראו זו דעה על יחזקאל. משל אינו עולם״ ל״ברית גאולה בין הקשר בדבר 63-59 טז ביח׳ הקטע
ליחזקאל. שייך אכן הקטע ולדעתו ,25-22 עמ׳ ״שארית״, כשר,

 ראו .1 לוח Tindr הבבלי בחיבור בבל העיר לתיאור רבים דמיון קווי בעתיד ירושלים לתיאור 163
.A.R. George in: G. Wilhelm (ed.), Die Orientalische Stade, Saarbrücker 1997, pp

 באישור צורך היה מקדש ובניין עיר שלביצור מאחר .472-471 ׳עמ ישעיה, פאול, ;126-127
 לכן המקדש. ואת ירושלים את לבנות הצו את שיתן הוא שכורש מבטיח ישעיהו הרי השליט

 לירושלים בהקבלה ״ציון״ בשם השימוש מאוחרת. תוספת הוא 28 מד שפסוק בטענה טעם אין
 עם ישראל אלוהי של הברית וקדושת חרב כשהוא גם (17 ג דר׳ המקום קדושת את להדגיש בא
,346 עמ׳ ישעיה, פאול, ראו הקודש״ ״עיר ירושלים על (.45 יא ויק׳ ;6 יט ׳)שמ ישראל עם

מ יח׳ בעיקר )ראו בשכם אולי או בירושלים למקדש הכוונה אם ויכוח יש מ-מז יח׳ על .392
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 בית כבוד בירושלים. למקדש ה׳ כלי בהחזרת מסומלת (16 יד ;3 ח ;16-14 ב ;16 א >זכ׳
 עם גם שלום (;9 ב הראשון)חגי המקדש של מכבודו יותר גדול יהיה ״האחרון״ המקדש

ד ;19 נז ;17,10 נד ;17 לב ;2 יב ובטחון)יש׳ הטבע  ממלכה (;26 לט ;28-25 לד יח׳ ;6 כג י
 גם וראו 21-17 עובדיה ;12 ט עמוס ס-סב; ;5-4 נה ;22 מט ;10 יא )יש׳ גויים על חולשת

(.11-10 עב ;44 יח ;12-6 ב תה׳
 לעורר, כדי גיסא מחד בו יש והגלות החורבן אסון לעומת מזהיר עתיד של התיאור

 רצון את להחליש גיסא ומאידך להמתין, הנכונות ואת הסבלנות את ולהעצים לעודד
 מט, ביש׳ הנבואה (.32 כ יח׳ בה)השוו ולהתבסס להישאר מלבם מחשבה ולהסיר הגולים
 כל של גלויות קיבוץ - העתיד תמונת של והעיקריים העבים הקווים את משרטטת 26-14
 ששון וביטחון, שלווה שלום, צדק, אוכלוסין, ריבוי כלכלי, ושגשוג פאר ישראל, שבטי

 יהיה ישראל עם ואילו וצר, אויב מפני עליהם יגן ישראל אלוהי כי בארץ ישררו ושמחה
 בתורה גם מופיעות ואחרות אלו נקודות תודה. לו ומכיר ישראל באלוהי ומאמין נאמן

 ,64הגאולה. לאחר שישרור ולמצב לגאולה בזיקה אחרים נביאים אצל (13-3 כו וי׳ )למשל
 ושתיית הפרות שפע והנטיעה, החרישה וחרבות, עזובות ערים שיקום הבנייה, הדגשת

 של אידיאל אלא המיוחלת, בגאולה נומרי״ ״אידיאל ראו לא שהנביאים מלמדת היין
 ההגליה, לתופעת קרוב והוא לנדידה קשור נומדיזם '65תאנתו״. ותחת גפנו תחת ״איש
אבות. בנחלת קבע לישיבת אופייניות ונטיעה זריעה בנייה, ואילו

 שהוא בירושלים, הכוהנים עם ונמנה יהויכין עם הגולים מן שהיה יחזקאל, על לומר קשה (.2
 בית את ועוד(, 19 מג ;46 )מ צדוק את מזכיר שהוא ובייחוד לציון/ירושלים ולא לשכם התכוון

 R.J. Coggins,ראו זו סוגיה על בירושלים. הוא מושבה שמקום דוד בית מלכות ואת המקדש
34-35 .Samaritans and Jews, Oxford 1975, pp', ,113-111 ׳עמ תקופה, מידלמאס.

 בית לתקומת התנגד שהנביא מכך להסיק אין אולם דוד בית של מפורשת הזכרה אין מט ביש׳ 164
 הדמות (.26 >פס׳ וגואלך״ מושיעך ה׳ אני כי בשר כל ״וידעו היא: זה בפרק הנבואה מגמת דוד.

 כי ״וידעת עפר, מלחכי אלא שאינם ודם, בשר מלכים לעומת ה׳ הוא האמיתי והמלך המרכזית
 ושלמה דוד שימי האמינו הגלות בתקופת קב. במזמור גם מובע דומה רעיון (.23 ה׳״)פס׳ אני

 .145 עמ׳ ״חזונות״, טלמון, ראו ישראל. כל על מלכו הם וכי ותפארת גדולה של בסימן עמדו
 אלא ציון שיבת את מזכיר אינו הימים דברי ספר בעל ,44-43 ׳עמ וגאולה״, ״שבות יפת, לדעת
 ישראל כל באיחוד כרוכים לציון ושיבה הגאולה תפיסתו שעל־פי משום כורש בהכרזת מסיים

התגשמו. טרם אלו יסודות שני לפסה״נ( ד ובזמנו)מאה דוד, בית ובתקומת
 הכתוב דרך על לפרש ונראה קשה, מועד״, כימי באהלים אושיבך ״עוד 10 יב בהו׳ האמור 165

 יב בהו׳ הפסוקים על (.5 ט ושמחה)הו׳ רוגע, מסמלים ומועד)״החג״( אוהל .66-65 ח במל״א
 את בה לתלות יתד לשמש כדי אלה בודדים בכתובים אין אופן ״בשום טלמון אומר 2 ב יר׳ ;10

 בתוך: קומראן״, ובספרות במקרא המדבר ״מוטיב טלמון, ש׳ מדברי״/ של׳אידיאל ההשערה
הע׳ שווארץ)לעיל, .92 עמ׳ ,1973 תל־אביב אמוראי[, יוסף של לזכרו ]קובץ יוסף״ אין ״והנה

 לגאול נאלץ האל - הגאולה של לטיבה יחזקאל של בגישתו האפל הצד את מדגיש (144,117
 לנצח ונכלם בוש יהיה והעם סלח לא האל אבל והגויים, העם בעיני כבודו שם למען עמו את

.28-25 לז ;31-11 לד ;26-25 כח ;41 כ ;24-22 יז יח׳ ראו אולם (.4 נד ;17 מה ליש׳ )בניגוד
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וגאולתו ישראל גלות של והאוניברסלית התיאולוגית המשמעות .3

 אלוהי אם האוניברסליות. בחותם טבועה במהותה הישראלית המונותיאיסטית האמונה

ש׳ ואין ויחיד אחד אל עולם, בורא הוא ישראל  הרי השמים, אלוהי (,18 ,6 מה זולתו)י

 צדדים שני הן ואוניברסליות לאומיות 166הארץ. כל אדון גם אלא לאומי אל רק לא הוא

 משמעות ומקבלת הלאומית המסגרת מן חורגת גלות אחר גאולה לפיכך אחד. למטבע

 אוניברסלי ובחותם לאומי בחותם טבועים בעתיד ישראל לעם והייעודים אוניברסלית,

 מלך בידי מצרים כניעת בבד בד אבל האל בצו ישראל את הגלה נבוכדנאצר יחד. גם

 בבל מלך לנבוכדנאצר נותן ״הנני ישראל: לגאולת האלוהית התכנית מן חלק היא בבל

ם... ארץ את ח׳ לבית קרן אצמיח ההוא ביום מצרי שראל״)י  דעת לא־לם. :21-19 כט י

 בשיבתו ישועה ובעת הגולה בשבי בהיותו צרה בעת ישראל עם בגורל קשורה בעולם ה׳

ש׳  167(.22-14 קב תה׳ :23-22 לו :27 לט :16 כב יח׳ :26 מט :21 מה :5-1 מ למולדתו)י

 ה׳ כבוד את לדעת הארץ תמלא ״כי כולם: העמים בקרב בה׳ להכרה תביא בבל הענשת

חב׳ על יכסו כמים ם״)  תאיר ישראל הרי על גוג מפלת (.21-19 טז :17-14 יב יד׳ :14 ב י

ח׳ אני כי וידעו רבים גויים לעיני ונודעתי והתקדשתי ״והתגדלתי הגויים עיני את ״)י  ה׳

 אל שאין יכירו והעמים ישראל אדמת על כוחו ה׳ הפגין בכך פג(. תה׳ גם ראו :23 לח

 אפסי כל וראו הגוים כל לעיני קדשו זרוע את ה׳ ״חשף ה׳: כעם גדול גוי ואין ה׳ בלעדי

ש׳ ישועת את ארץ ד׳ ״נביא ירמיהו, גם (.17-16 ז מי׳ :10 נב אלהינו״)י ם״)י  (,5 א לגויי

 לב :21-19 טז :22 יד :25 י :25-24 ט :17 ג אוניברסליים)כמו יסודות מצויים שבנבואותיו

שראל)ההיבט גאולת את כורך (,19 ד׳ בקרב ה׳ ידיעת עם הלאומי( י ם)י (.17-14 יב העמי

 H.C.P. Kim, Ambiguity, Tension, and Multiplicity in Deutro-Isaiah, New ראו 166
York 2003, p.211: “In short, monotheism... by its definition can induce both 

”universalistic and particularistic interpretations. ,מקבלים אנו .17 ׳עמ ישעיה, פאול 
בבל, לגלות קדמה אחרת, או זו בצורה ביהודה, המונותיאיסטית שהאמונה חוקרים דעת את

 האלילית הסביבה לנוכח השני( ישעיהו של זו)בנוסח אמונה וצורפה הועמקה שבגלות אלא
 ספק להטיל יש לפיכך .24 ,20-19 עמ׳ ד, תא״י, קויפמן, למשל ראו הנביאים. פעילות ולאור

 בספרות או (39 ,35 ד דב׳ ה׳)כמו מבלעדי אל אין לפיהם דברים בספר שכתובים בטענה
הפרסית. התקופה או הגלות תקופת המוקדם לכל זמנם (60 ח מלא הדויטרונומיסטית)כמו

 עמ׳ תשנ״ב, ירושלים המקרא, בספת־ת מחקרים זליגמן, י״א בתוך: ה״/ ״דעת זליגמן, י״א 167
 ואחרים גרסיאל מ׳ בתוך: לה׳״, הגויים לשיבת ישראל תיווך נחוץ ״האם גרינברג, מ׳ .168-141

 עמ׳ גאולה, בבואות וסטרמן, .102-93 עמ׳ תש״ס, רמת־גן ה, ופרשבות, מקרא עיובי )עורכים(,
 להכרת תביא ישראל גאולת לפיהן נבואות בין לגישור ניתנת שאינה סתירה מוצא ,271-270,64

ש׳ ואין אל אני כי ארץ אפסי ״כל  ישראל גאולת את הכורכות נבואות לבין (22 מה עוד״)י
ל יר׳ וכן 28 מו דר׳ שמה״ הדחתיך אשר הגויים בכל כלה אעשה ״כי ישראל אויבי בהכרתת

 אויבי על מוסבת שההשמדה לפרש נראה מאוחרת. התפתחות היא בירמיה האמור לדעתו (.16
-14 יב ישראל)יר׳ באלוהי שיכירו מי (,20 מה יש׳ הגוים״, הגויים)״פליטי שאר ואילו ישראל

.169 הע׳ להלן, ראו העמים כל לגאולת ישראל גאולת בין הזיקה על (.22 מה יושעו)יש׳ (,17
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 קוסמית גאולה של לוואי תופעת אינה ישראל גאולת - ומפורשת ברורה הנביאים גישת

 יתלווה או יתחיל ישראל גאולת ובעקבות העיקר היא ישראל גאולת אלא אוניברסלית,

 בהכרח כרוכה ישראל של והרוחנית הפוליטית הגאולה העולם. תיקון של קוסמי תהליך

כולם. והעמים ישראל חטאי בגלל שנשתבשו עולם סדרי של יסודי בשינוי

 מלט יוכלו ״לא ועובדיהם האלילים יקרסו ישראל, גאולת בעקבות בעולם, ה׳ ידיעת עם

 מרותו)יש׳ את ותקבל בה׳ תכיר האנושות כל דבר של ובסופו הלכה״, בשבי ונפשם משא

 ;9 ג צפ׳ ;13 ל ;14-13 כט יח׳ ;19 טז ;17 ג יר׳ נו; ;6-4 נא ;25-20,14,6 מה ;11-9 מד ;17 מב

 ידי על המקודשים המוסדות להחייאת קשורה הגאולה (.23 קב תה׳ ;9-6 ב חגי ;16 יד זב׳

 טבור - וירושלים ציון הגויים; כל אליו ונהרו - המקדש אוניברסליים. בממדים אבל האל

 המתפלל מביע זה רעיון (.4 נח ה׳)יש׳ בשם הגויים על ושולט לגויים נס - דוד בית הארץ;

 הארץ מלכי וכל ה׳ שם את גוים וייראו ציון... תרחם תקום ״אתה קב: במזמור ה׳ לישועת

 בהקבץ בירושלים. ותהלתו ה׳ שם בציון לספר בכבודו... נראה ציון ה׳ בנה כי כבודך. את

 ייגאלו לא ה׳״ ״עוזבי הרשעים לפיה ההבחנה (.24-14)ה׳״ את לעבד וממלכות יחדו עמים

 ״בן ״אנוש״, כל לפני הדלת את פתחה (38-37 כ יח׳ :13 נז ;16-8 סה ה״׳)יש׳ ״עובדי רק אלא

 הנכר״)הגויים( ״בן בפני נעולים אינם הישועה שערי (.8-1 נו ה׳)יש׳ עם עם להימנות אדם״

 השמים״: ״אלוהי כולו, העולם אלוהי הוא ישראל אלוהי שכן ישראל, אלוהי אל יפנה אם

ש׳ ואין אל אני כי ארץ אפסי כל והושעו אלי ״פנו  הגויים)ויש מן גם (.5-3 נו ;22 מה עוד״)י

בגישה 168(.21 סו לה׳)יש׳ כוהנים ישרתו לגויים( ולא ישראל לבני הכוונה ש״מהם״ האומרים

 ח ;15 ב זב׳ ציון)ראו שיבת מתקופת הנראה ככל היא 8-1 נו ביש׳ ״האוניברסלית״ הנבואה 168
 ״בני לתפיסת הארץ״ ״עם התנגדות רקע על אותה המפרשים יש מחוור. אינו ורקעה (23-20

 האמיתיים היורשים הם ובכך האמיתיים ישראל״/״יהודה״ ״בני עצמם את הרואים הגולה״,
 הגישה נגד פולמוס דברי האוניברסלית בגישה הרואים יש יהודה. בפחוות הקרקעות של

 זו לסוגיה ה׳. לעם להצטרף יכול אינו בן־נכר ולפיה בגולה, ואם יהודה בפחוות אם הבדלנית,
 פאול, הפולחני״; ״האוניברסליזם על ,241-239 עמ׳ ״מגמה״, ויינפלד, ״ישעיה״; המוק, ראו

)עז׳ עזרא בספר המודגשת הקודש״ ״זרע של התפיסה ועומדת קיימת .412-405 ׳עמ ישעיה,
 הוא ה׳ לפיה האוניברסלית הגישה אכן (.7-3 ישעיהו)נו של האוניברסלית הגישה מול (2-1 ט

 התשובה העמים. מכל אחד עם של הבחירה רעיון את מסוימת במידה סותרת הארץ כל אדון
 כהנים ״ממלכת הוא ישראל עם כך עמם, בתוך קדושים ככוהנים :6-5 יט בשמ׳ מצויה לכך
 ד >שמ׳ הבכור עם הוא ישראל עם (.377 הע׳ שביעי, פרק לעיל )ראו העמים בקרב קדוש״ וגוי
,21 נט )יש׳ עליהם שורה ה׳ רוח שכן העמים בקרב נביאים גם הם ישראל בני מזו, יתרה (.22

 (ethnocentridty, particularity)לאומית גאולה של הדיכוטומיה על (.19 סו ;21 מג גם ראו
 זו את זו המשלימות תופעות כשתי (anthropocentrism, universalism)אוניברסלית וגאולה

 שבתקופת סבור ״,6 ,״מאה וינטון־תומאס ״מגמה״. ויינפלד, ;142 ׳עמ ״חזונות״, טלמון, ראו
 של האמונה אל בארץ־ישראל ישראל עם של לאומי כאל בה׳ האמונה מן המעבר חל הגלות

 ישעיהו)השני( של שהמונותיאיזם הדעה על כולו. העולם אלוהי והארץ, השמים״ כ״אלוהי ה׳
נביאים, קוך, ראו מזדה(, אהורה )האל האירנית הדת מן מושפע ה׳ של כשליח כורש וראיית

 -609 עמ׳ ג, המקראית האסופה הרן, ראו 21 סו יש׳ על .205 הע׳ ,281 עמ׳ ולעיל 129-128 עמ׳
610.
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 ה׳ שליח הוא הנוכרי כורש ישראל. לעם בזיקה הגויים של אחרת ראייה יש האוניברסלית

 האוניברסלי הגוון (.12 סו ;4 ב לגויים)יש׳ ישראל בין שלום ישרור הגאולה בוא עם מה(. )יש׳

 יפצחו וארץ שמים (.19 מג ;19-18 מא הטבע)יש׳ של בטרנספורמציה גם מתבטא הגאולה של

ש׳ ובישראל יעקב ה׳ גאל ״כי רינה  ״ברית זו (.13-12 נה ;13 מט ;23 מד ;21 מג יתפאר״)י

 נה ;9-6 יא יש׳ גם וראו 6 כו והטבע)ויק׳ החי עם גם אלא כולה האנושות עם רק לא שלום״

 כולו העולם על ה׳ בשלטון יכירו העמים שכל האמונה (.25 לד יח׳ ;20 ב הו׳ ;25 סה ;13-12

(.11-10 א מלאכי ;23-20 ח ;15 ב זב׳ ;9-6 ב לציון)חגי העלייה לאחר גם נמשכה

 הגולים בקרב לחזק בא העמים לגורל ישראל גורל בין הנביאים שמציינים הקשר

 על־פי המתנהלת העולמית, ההיסטוריה שבמהלך התפיסה לאור בגאולה האמונה את

 זו תפיסה ,69ומצב. דבר בכל ישראל לעם ומרכזי מיוחד מקום יש האלוהית, התכנית

 אלא תיאולוגי היבט רק לא לו שיש רעיון ישראל, עם של הבחירה ברעיון גם כרוכה

 האנושית בחברה משמעותיים שינויים עם חדשה תקופה הוא הגאולה עידן פוליטי. גם

 ישראל כשלעם וכלכלית חברתית פוליטית, דתית, מבחינה חדש עולמי לסדר המובילים

 ישעיה בספר בנבואות מאוד בולטת האוניברסלית הראייה ושליט. מרכזי מעמד מובטח

מד בהר השוכן הארץ כל אדון עולם, כבורא ה׳ על היא כשההדגשה מ-סו  מה ;24 ציון)

 יעלו כולם העמים (.20 סו ;25-17 סה ;3-1 ס נו; ;6-4 נא מט; ;11-9 מו ;23-22,18 ,13-5

שע׳ לכל יקרא תפלה בית ביתי ״כי לירושלים, ם״)י  אין (.15 ב זכ׳ ;21 סו ;7 נו העמי

 עז׳ באתרו)השוו מחדש ושייבנה שחרב מקדש אותו - המשכיות אלא העבר מן ניתוק

(.43-41 ח מל׳׳א ;16 ה

 במובן הימים״ ״קץ ועל ודמיוני חדש עולם בריאת על מדברים אינם הנביאים ואכן

 שונה תהיה החדשה״ ש״הברית כמו מקודמו שונה שיהיה הזה העולם על אלא אסכטולוגי,

 חדש)בדומה עולם ובריאת הזה העולם קץ לא אבל חדשה תקופה זו ראשונים״. מ״ברית

 האחרונות אל הראשונות מן היסטורית רציפות יש בראשית(. בספר הבריאה ימי לששת

 של משמעות אין 18-17 סה ביש׳ חדשה״ וארץ חדשים שמים ל״בורא ישראל. עם בתולדות

 של והארץ השמים של מושלמת התחדשות של הדגשה אלא מאין יש ואנושות טבע בריאת

 לב״. על תעלינה ׳׳ולא - הראשונות הצרות על להעיד יוכלו שלא כך וירושלים, ישראל עם

ובאותו הסעיפים באותם ישראל(, עם ישראל, )אלוהי הברית של צדדים באותם מדובר

 יא, פרקים ההיסטוריה, תדמור, בתוך אופנהיימר, וא׳ גרינברג מ׳ של מאמריהם זה לעניין ראו 169
 גאולת במסגרת היא ישראל גאולת על הנבואות האם בשאלה דן ,694-688 עמ׳ גלות, קיפר, יב.

 באפשרות מצדד קיפר ישראל. גאולת בעקבות היא האנושות שגאולת או כולה, האנושות
 על החזיונות את מגדיר 74-73 ,17 ׳עמ ישעיה, פאול, השנייה. האפשרות נראית ולנו הראשונה

 התפקיד כולו. העולם לגאולת אמצעי היא ישראל שגאולת וסבור דתי״ כ״אוניברסליזם הגויים
ש׳ ״לאור להיות ישראל של  באידיאולוגיה שמדובר ואזנה סבורה לעומתו (.6 מט גויים״)י

 יג ביהו׳ ביטוי לידי בא והדבר בעתיד ישראל עם של אימפריאלי־עולמי שלטון הוא שתוכנה
 ,229-228 עמ׳ ,2007 ירושלים ארץ, גבולות בל ואזנה, נ׳ הפרסית. בתקופה חובר שלדעתה
291-290.
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 הבא" ו״בעולם הימים״ ב״קץ המתים לתחיית מכוון אינו היבשות העצמות חזון גם העולם.

 שתתממש גאולה של תחושה מקנה 11-1 מ ביש׳ הנבואה 170הזה. בעולם לגאולה אלא

 תאחר ולא תרחק לא הגאולה (.12 נו ביש׳ מחר״ ׳׳יום והשוו מאוד)״הנה״ הקרוב בעתיד

 אפשר נחמה איזו (.8 נח ;1 נו ;5-4 נא )יש׳ רגע ובכל בקרוב תתרחש אלא (,13 מו )יש׳

ההיסטוריה? בקץ ואסכטולוגי, רחוק לעתיד המכוונים בדברים למצוא

האלה: מהסיבות אסכטולוגיה אינן הגולים ובאוזני הנביאים בפי הגאולה על הנבואות

ר׳ ״שבעים של קצוב לזמן זמנית, היא הגלות (1)  :2 ט ת׳ :12 א זב׳ :10 כט :12 כה שנה״)י

 שמים)להבדיל מלכות עם חדש עולם של ויצירה הזה העולם הכחדת אין (2) (.21 לו דה״ב

 - העבר מן שורשים עם יותר טוב (22 סו )יש׳ חדש עולם סדר אלא אלוהית( מהשגחה

יסודי שינוי פירושה והעם ירושלים ׳בריאת׳ דומה באופן 171קובע. עיקרון היא ההמשכיות

 בעולם ושלא על־טבעית אסכטולוגית גאולה בעתיד הגאולה בחזונות לראות יש האם השאלה על 170
 שכן אסכטולוגיה אינן הנבואות .255-254 ׳עמ מבוא, רופא, ;118-117 ׳עמ בביאים, קוך, ראו הזה,

טובה. לתקופה רעה תקופה בין ומעבר תפנית ריאליסטית, היסטורית היא שלהן האוריינטציה
 הופמן, (.117 ׳עמ בביאיס, )קוך, אסכטולוגיים סממנים יחזקאל, אצל בעיקר בהן, יש זאת עם

 של הגאולה ״תפיסת ומסקנתו המקראית, האסכטולוגיה בעיית על ,568 ,86-85 ׳עמ ירמיה,
 נדרש ירמיהו אסכטולוגית״. ולא היסטורית בעיקרה היא שלו הפורענות תפיסת גם ירמיהו

 (.86 ׳עמ עיקר״)שם, כל אסכטולוגית נבואה זו ״אין אבל וקוסמיים, אוניברסליים למוטיבים
ד ;29 לא דב׳ ;14 כד ;10 כג ׳במ ;1 מט בר׳ כמו פסוקים על מסתמך ״אחרית״, טלמון,  כט י

 בעתיד ואולי הזה בעולם מוגדר בלתי היסטורי לעתיד מכוון הימים״ ש״אחרית וטוען 11-10
 פרק על־פי היא״, מעט אחת ״עוד :6 ב בחגי האמור דרך על הבא/ים(, )הדור/הדורות הקרוב

 CAD A,)״בעתיד״ = ana ahrát ümé האכדי הביטוי ועל־פי שנה״, ״שבעים המוגדר הזמן
194 .part l, p.) ,מכוונות הגאולה נבואות כי נראה יחזקאל ״מדברי ;130 עמ׳ יהוקאל, כשר 

 עולם דברים. ויינפלד, מ׳ ;166 עמ׳ ״דיאספורה״, קסלר גם וכך הרחוק״. לעתיד ולא לדורו,
 יחזקאל בנבואות יש כאמור, )חגי(. 117 עמ׳ תקופה, מידלמאס, ;66 עמ׳ ,1994 אביב תל המקרא,

המגוג, ארץ גוג ומלחמת המרכבה בחזון כמו ואסכטולוגיים, מיתולוגיים־קוסמוגוניים קווים
 (,2 ב יואל ;15 א צפ׳ והשוו 12 וערפל״)לד ענן ״ביום (;24 זעם״)כב ״ביום כמו ביטויים וכן

 ולא הריאלית ההיסטוריה במסגרת הן לז, לד, בפרקים כמו ישראל, גאולת על הנבואות אולם
 במילה השימוש את דוחה 267-266 עמ׳ גאולה, בבואות וסטרמן, גם ההיסטורי. לאופק מעבר

 לארץ שיבה על שנבואות סבור ,140 עמ׳ ״קיבוץ״, לוסט, המקרא. בפרשנות ״אסכטולוגיה״
 כורש, הופעת אולם ההלניסטית. התקופה מן כנראה ומאוחרות, אסכטולוגיות הן יחזקאל בספר
 סבור רביעי, פרק גלות, קיפר, היסטורי. בעתיד שמדובר מעידים כורש והכרזת בבל כיבוש

 (1)לדעתו: שכן ויחזקאל( ירמיה בספרי )גם אסכטולוגיות הן לארץ והשיבה הגאולה שנבואות
 לתופעת היחס (2)להפך(: )ולא כולה האנושות גאולת במסגרת הן ישראל גאולת על הנבואות

(3)ואילך; הפרסית התקופה מספרות זאת למד והוא חיובית היא ישראל בני של הגולה/פזורה
 ולכן בתפוצות היושבים עם גם נמצא והאל היהדות, מצוות את לקיים אפשר בגולה/תפוצה גם
 הגורם היא התפוצה הפרסית התקופה מן (4)גלותית״?(; לארץ)״אידיאולוגיה בשיבה צורך אין

.173 הע׳ להלן, גם ראו היהדות. של ההיסטורית בהתפתחות והמעצב הקובע
 ראו לא, או באסכטולוגיה מדובר אם להבחנה כקריטריון המשכיות והעדר ההמשכיות על 171

 השימוש על .J. Lindblum של למחקריו ובכללה לספרות, הפניה ושם 210-208 ׳עמ רת, ראייט,
עמ׳ גאולה, בבואות וסטרמן, ראו המקרא בספרות כשמדובר ״אסכטולוגיה״ במונח המוטעה
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 העולמות, שני בין גמור ניתוק אין (3)כולו. הגוף הכחדת ולא הלב החלפת כמו (18 סה )יש׳

 בדרך מובעים והשינוי התיקון ביניהם. מהותי שינוי רק יש העתיד, ועולם העבר עולם

 הפלגה. לשון הוא 18 סח ביש׳ ׳ברא׳ וכך הפרזה, ובלשון בטבע מהפך של מטאפורית

 אסכטולוגיה, בבחינת היה לא ההוא״ ״ביום העם את שיפקוד בעונש שהאיום כשם (4)

ד׳ ל״אחרית עניין אינה ההוא״ ״ביום הגאולה כך הקרוב, בעתיד אלא ם״)י מי  ;47 מה הי

 הימים. ולקץ הזה לעולם מעבר ועוד(, 16 לח יח׳ ;13 מו ;20-15 כג ;2 ב יש׳ ;39 מט

 לאופק מעבר העתים, לקץ מכוון אינו ודאי 29 לא ;30 ד בדב׳ הימים״ ״באחרית הביטוי

 גם ההיסטורי בעתיד שינבוט הגאולה זרע טמון כבר שהתגשם הגלות בעונש ההיסטורי.

 או ״אסכטולוגיה״ ״אפוקליפטיקה״, של במונחים חושבים אינם הנביאים 172יתמהמה. אם

 בקרב שחולל ה׳ שם כבוד למען היא הגאולה אם (5)היסטוריה. הכול לדידם ״מיתוס״.

 מוגדר זמן פרק לאחר אלא מאוד הרחוק בעתיד לא להתרחש, חייבת הגאולה הרי הגויים

הזה. העולם לקץ עד יימשך ה׳ שם שחילול טעם אין שכן העונש, ריצוי ולאחר מראש

 האמיצה והאמונה גיסא, מחד ציון שיבת לאחר העגומה המציאות בעקבות האכזבה

 האפוקליפטיים)חיזוי החזונות ביסוד עומדות גיסא, מאידך הגאולה על הנביאים בחזונות

ex eventu 173טרנסצנדנטי(. האסכטולוגית)עתיד והיצירה העתיד( גילוי - תכליתי מסר עם 

שי( בדברי וכן וזכריה, חגי בנבואות כבר נשמעים ונחמיה עזרא ובספרי ישעיהו)השלי

.176,173 הע׳ להלן, גם וראו .267-266
״אחרית״. טלמון, ;258-255 עמ׳ גאולה, נבואות וסטרמן, .22 ם יש׳ 172
 ד( מי׳ ;12-7 לו ;20-17 יא יח׳ ;8-3 כג יר כד-כז; יא; יש׳ )כמו כתובים של רשימה על 173

 הפרסית בתקופה הגלות התארכות בעקבות אסכטולוגיים חזונות פרשנים, לדעת שעניינם,
נו ביש׳ המרכזי הנושא ,81 עמ׳ ג; ישעיה שראם, לדעת .690-688 עמ׳ גלות, קיפר, ראו

 וסטרמן, לדעת נדחתה. השני)מ-נה( ישעיהו שחזה השלמה הגאולה מדוע להסביר הוא סו
 הנבואה מן המעבר את מציינים ומגוג< גוג )מלחמת לח-לט יח׳ ,216-215 ׳עמ גאולה, נבואות

 בשורת של ראשון מובהק ״נציג הוא השלישי שישעיהו סבור רופא א׳ האפוקליפטיקה. אל
 דוחה ,19-18 עמ׳ ״יחזקאל״, הרן, .67 ׳עמ ג)תשמ״ו(, אשלבאר־שבע, אסכטולוגית״, גאולה

מדויקת( הגדרה לו אין זה האפוקליפטית)ומונח הספרות של המבשר הוא שיחזקאל הטענה את
 והדמיון האכסטטי אופיו בגלל האפוקליפטיים, הסממנים מן מעט לו לייחס אפשר אם גם

 לבין היסטורית אוריינטציה לה שיש נבואית״ ״אסכטולוגיה בין ההבחנה על הנביא. של העשיר
 J.W. Jindo, “On Myth and ראו מיתית אוריינטציה בעלת אפוקליפטית״ ״אסכטולוגיה

412-415 .History in Prophetic and Apocaliptic Eschatology”, VT 55 (2005), pp 
“Thus, the primary concern of the prophets is history, the מציין: הוא ספרות. ושם

”destiny of Israel הם בנבואות שיש האפוקליפטיים ו/או המיתיים הסממנים (.413 >עמ׳ 
 ״נבואה״, על ההיסטורי. לאופק מעבר ותצפית תחזית ולא ספרותית התבטאות של צורה רק

 אופייניים מוטיבים היוצר, בית ביניהן, היחס שונות, הגדרות ו״אסכטולוגיה״, ״אפוקליפטיקה״
 L.L. Grabbe and J.H. Charlesworth, אצל המאמרים אסופת ראו וסוגה, סוגה כל של

 L.L. Grabbe, “Prophetic and Apocaliptic: Time for של המאמר ובמיוחד (45 הע׳ )לעיל,
107-133 .New Definitions and New Thinking”, pp; ,׳עמ ג, הנוקדאית האסופה הרן 

.176 הע׳ ולהלן, ,355-354
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 ׳זכ ;3 ב ;12-9,6 א חגי למשל )ראו והייאוש העגומה המציאות לנוכח האכזבה הדי

 (,37-36 ט ;5-6 ה ;3 ב ;3 א ׳נחמ ;9-8 ט ;12 ג עז׳ סג-סד; ;10-9 נט יש׳ ;10 ח ;12 א

 וישעיהו יחזקאל ירמיהו, של הגאולה נבואות לאור ציון שבי שתלו לתקוות מוחלט בניגוד

 בגלות הישיבה המשך את להסביר צורך היה ושוממה. חרבה עדיין יהודה ארץ 174השני.

שראל)ראו מבני רבים של  בפחוות היושבים את שפקדו התלאות ואת (,8 ג אס׳ למשל י

 העם על העם. חטאי בגלל התגשמה טרם השלמה שהגאולה הוא שניתן ההסבר יהודה.

 ציון שיבת במלואה. תתגשם האידיאלית שהגאולה לפני ה׳ בתורת וללכת דרכו להיטיב

 שתתממש הגאולה צמיחת ראשית דגאולה״, ״אתחלתא אלא אינה כורש הכרזת בעקבות

ש׳ שיבת לאחר גם גלויות קיבוץ על נבואות מכאן בעתיד. בשלמותה  סו(. סב, נט, ציון)י

 לגאולה הדרך שתיסלל כדי לקיים צריך שהעם התנאים מוצגים וזכריה חגי בנבואות

 אמינותם והוכחת הנביאים חזונות של המימוש זמן וגלות. חורבן אחריה שאין שלמה

 טרנסצנדנטי, עתיד הרחוק, לעתיד נדחו והאידיאלית המחודשת בצורתו העבר אל וחזרה

 לנבואות אוטופי־משיחי פרוש בעצם זהו דאסכטולוגיה״(. ההיסטורי האופק מעבר אל

 לשאת ממשיך העם התממשה, לא השלמה הגאולה עוד כל התממשו. שלא הגאולה

ש)וגם  אשר והארץ עבדים היום אנחנו ״הנה 37-36 ט בנחמ׳ שנאמר וכפי לחטוא( בעונ

חנו״)ראו גדולה ובצרה בחטאותינו... עליה... עבדים אנחנו הנה לאבתינו... נתתה  גם אנ

שראל״)עז׳ ב״אשמת בחטא, שרוי עדיין העם (.11-4 א נחמ׳ ;9-8 ט עז׳  ;12-10 נו יש׳ סו; י

 >נחמ׳ הזה״ היום עד אשור מלכי ״מימי לדעת למד אותה ״גלות״ של בתנאים נמצא ,0נ

ש׳ שרוי עדיין העם ובבנימין. ביהודה יושב העם מן חלק ורק (32 ט  ;20 ס ;18 נז באבלו)י

 גלות זאת (.9-8 א >נחמ׳ שלמה ולגאולה גלויות לקיבוץ מתפלל נחמיה (.10 סו ;3-2 סא

 ונחמיה עזרא בימי גם בציון היושב לעם מתאים הגולה״ ״קהל הכינוי זה ובמובן נמשכת

175שנים־עשח. פרק גם תתממש)ראו השלמה שהגאולה עד

 מעבר הימים, לקץ השלמה הגאולה של דחייה שעניינה האסכטולוגית, הפרשנות

אל כמו בחיבורים ביטוי לידי באה ההיסטורי, לאופק טוביה)מאה ספר או 12-11,7 יב דני

 .E. Asis, “Haggai Structure and Meaning”, Bíblica 87 (2006), pp. 531-541 ראו 174
 מאוחרות ביצירות גם הדים זו לאכזבה ירושלים. חומות בעניין ד ׳נחמ עם 10 ס יש׳ למשל השוו
 ודרכי (dissonance)התגשמו שלא הגאולה נבואות על היובלים(. וספר משה צוואת חנוך, )כמו

בבואה. קרול, ראו השני הבית בימי המחברים/העורכים של פתרונן
 J. Hill, ‘“Your Exile Will Be Long’: The Book of Jeremaiah and the Unended ראו 175

Exile” :149 בעמ׳ ושם 161-149 עמ׳ ירמיה, קסלר, בתוך: A fundamental belief in Second“ 
Temple Judaism was that the community, although living in the land of Judah, was 

”still in exile. בךםירא, גם ראו (.149 >עמ׳ דניאל בספר בולטת זאת גלות תחושת היל לדעת
 את לבנות העת הגיע טרם ולכן התממשה טרם השלמה שהגאולה מלמד העגום המצב .22-1 לו

 ולא העם עם נמצא שהאל העובדה אלא קובע המצב שלא באומרו העם את מעודד חגי המקדש.
ראשון, פרק לעיל, גם ראו (.23 וקיימת)ב שרירה דוד לבית וההבטחה (4 ב ;13 א בהם)חגי מאס
.21 הע׳
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 אשר ״ער או: הקצר( )הנוסח ,העולם׳ עתות תמלאנה אשר ״עד :7-5 יד לפסה״ט ב או ג

ם קץ ימלא ם״)תרגו  ותתממש השלמה הגאולה חזון יתגשם אז רק 176כהנא(. א׳ העתי

 קדשי ״הר אל ישראל מבני הגולים את יביאו כולם והגויים כקדם״, ימינו ״חדש התחינה

ש׳ (.20 סו :14 נח ירושלים״)י

סיכום

 וקיבוץ לה׳ שיבה הגליה, על וחזונות הזכרות שבהם במקרא רבים קטעים נותחו זה בפרק

 בהגליה המאיימים טקסטים (1) הוא והמסקנות הדיון מן שעולה הכללי הקו גלויות.

ההגליות. לפני נכתבו או נאמרו אבות לארץ ושיבה לה׳ שיבה דברי מוסיפים ואינם

 בידי ההגליות לפני שפעלו נביאים בספרי וכן הדויטרונומיסטית בספרות קטעים (2)

 לפרשם, אין לה׳ שיבה לאחר רק לארץ שיבה מתנים אבל בהגליה שמאיימים הכשרים,

 להרתיע, כדי דיו חמור הגלות עונש בתר־גלותיות. או גלותיות כתוספות רבים, במקרים

 שאין גלויות קיבוץ על חזונות (3)הבבלים. בידי ההגליות לפני קיים היה החרטה ורעיון

הגלות. מתקופת זמנם תחילה לה׳ שיבה של התניה בהם

 האידיאולוגית־הדתית התשתית את חיזקו לגולים והנבואות בגולה הנביאים

 עם דתי ייחוד בעל כעם לאומית, כישות ישראל עם של קיומו המשך את המצדיקה

 התקווה משואת את הדליקו הם כמיעוט. בגלות שרוי הוא כאשר גם טריטוריאלי מוקד

 ירמיהו זאת שניסח וכפי ישראל, כל של ישראל״ ל״אדמת ושיבה גלות אחר לגאולה

 במרום ורננו ובאו יעקב... את ה׳ פדה כי יקבצנו... ישראל ״מזרה שלו: הנחמה בנבואות

ד׳  מבית הגולים בקרב להחדיר וניסו בתשובה לחזרה הטיפו הנביאים (״.11-9 לא ציון״)י

 טומנת הגלות וכי לגאולה מקדים שלב היא שהגלות התפיסה את יהודה ומבית ישראל

״ועמי הטוב העתיד יצמח בהווה הגלות מצער לבוא. לעתיד הגאולה גרעין את בחובה

 במקרא בקטעים ודיון ״אסכטולוגיה״ המונח)היווני( של והמשמעות ההגדרה על ״גלות״. קניב, 176
־206 עמ׳ רת, ראייט, :458-454 עמ׳ ישראל, רת אלברטץ, ראו וזמנם, אסכטולוגיים הנחשבים

G. Brin, The Concept o קודמת: לספרות הפניות ושם ,222 f Time in the Bible and the
49 .Dead Sea Scrolls, Leiden 2001, p. ל״אחרית יש במקרא אחדים שבכתובים סבור ברין 

ת׳ הימים״ ו״באחרית הימים״ ל״קץ השווה אסכטולוגית משמעות הימים״  פאול, .13 יב :14 י ב
 נו שמפרק בנבואות ואילו היסטורית גאולה חוזות מ-מח ביש׳ שהנבואות סבור ,7 עמ׳ ישעיה,

 יש ״אסכטולוגיה״ למונח בעיקרון, אסכטולוגית. היא הגאולה ציון, שיבת בראשית שנאמרו
 הישן. העולם עם והמשכיות רציפות של היסוד וללא היסטורי לא חדש, עולם של משמעות

 בניגוד הזמן״ ״במרוצת ״עתיד״, של משמעות יש הימים״ ל״אחרית הנביאים בחזונות אולם
 של ביהדות המשיחי הרעיון על .795 עמ׳ ״אחרית״, טלמון, ראו (.20 כג יר׳ הזה״)כמו ל״יום

 העתיד״, לחזון הבסיס ״את והמשמש העבר״ של האידיאלי ״התוכן על המבוסס הביניים ימי
.158 עמ׳ ,1975 אביב, תל בגו, רבריס שלום, ג׳ ראו המשיח״, ״ימות דהיינו
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 מעניש פעם גחמות, מתוך פועל אינו ה׳ (.10 ד מי׳ ;13 לא דר׳ ה׳״ נאם ישבעו טובי את
 הנביאים עמו. עם האל של המיוחדים היחסים ולאור הצדק על־פי אלא מושיע, ופעם
 משיחו או האל בעזרת מזהיר לעתיד ותקווה מחסה נחמה, חיפוש של שיטה נקטו בעצם
 חזון החדשה, בברית האמור על המבוסם בנצרות מונח ,millenarianism) מצוקה בעת
 אבות״ ״מסורת על־פי ולחיות להמשיך הרצון על יגבר לא שהייאוש כדי (5-1 כ יוחנן

 הנביאים לפיכך בפגאניות. המונותיאיזם של המאבק דגל את נשאו הם בכך. הכרוך וכל
 על וחזונם הבמות עבודת נגד הנביאים של התוכחה נחמה. נביאי הם דבר של בסופו
 במה/מקדש או מזבח מלבנות בבל גולי של להימנעותם תרמו והמקדש ירושלים שיקום

הסינקרטיזם. מסכנת המעיטו וכך ישראל, לאלוהי
 צדדים מאירות נבואותיהם עמם. בתוך חיו אלא ומבודד סגור בעולם חיו לא הנביאים

 במובן תעמולה הנביאים בדברי יש אכן עולמם. והשקפת מאווייהם הגולים, חיי של שונים
 התנהגות, דרכי ולנתב להשפיע כדי הקהל בקרב ומסרים דעות של מכוונת הפצה של
 אישיים הישגים למען אינן אלו מטרות ואולם ,77מסוימות. מטרות להגשים כדי זאת וכל
 הנביאים תיאוצנטרית. מוצא ומנקודת ואוניברסליים לאומיים אלא סקטוריאליים או

 הקשר על המושתתים הזהות ועל הייחוד על שמירה של דתית־לאומית למטרה התגייסו
 והיא הנאו־בבלית בתקופה לנביאים המשותפת הגישה זו ישראל. לעם ה׳ בין הנצחי

יחד. גם ולעולים לנשארים לגולים, יחסם את שקבעה
 הפעולה של החשיבות עלתה ציון, לשיבת החורבן שבין הזמן בפרק בגלות, דווקא
 והייחוד. הזהות תודעת חידוד ותקופת מבחן תקופת גורלי, היה זה זמן שפרק לפי הנבואית

 הייחוד בשמירת הגלות בתקופת הנביאים של חלקם את החוקרים מדגישים בצדק
 כדבר ונבואותיהם הנביאים בחשיבות ההכרה ,78המונותיאיסטית. האמונה ועיצוב הלאומי

 עריכתן הנבואות, של איסופן בעצם ביטוי לידי באה (8 מ לעולם״)יש׳ ״יקום אשר ה׳
 ולגלות לגולים הנוגעת הנבואית בספרות מזו, יתרה 179דורות. לדורי העם בקרב ושמירתן

 התייחסות כמעט אין ההיסטוריוגרפי בחומר ההיסטוריוגרפית. לספרות השלמה יש
 הם הגולה, נביאי ובייחוד הנביאים, לגאולה. תקוות הפחת ואין הגולים של למצבם
 היסטוריות סקירות בתוספת (144 הע׳ לעיל, )ראו מרהיבים ובצבעים תקוות שנטעו

הדורות, במרוצת אלוהיו עם ישראל ליחסי הנוגע בכל היסטוריוסופיה ראות מנקודת

J. H0genhaven, SJOT1 (1989), pp. 125-141 ראו ותעמולה נבואה על 177
 בתב״ך נוחקרים קרבן לדרר: עז־ ציוך, שיבת ״לחידת שזר, ז׳ של במאמרו דברים עיקרי ראו 178

.479-474 ׳עמ תשכ״ד, ירושלים ק־גוריון(, )ספר
 בעיקר הבית, חורבן מלפני נבואות גם ובכללן נבואות מחדש ונערכו פורשו נלמדו, בגלות 179

 אחרים לעמים בניגוד זאת .382-379 עמ׳ ישראל, רת אלברטץ, ראו והנחמה. התוכחה נבואות
 M. Nissinen, Prophets and Prophecy in the Ancient ראו הנבואות. את ושמרו אספו שלא

98 .Near East, Leiden 2003, p, ממסופוטמיה הנבואי החומר מיעוט שלדעתו gives reason“ 
to conclude that in Assyria, as at Mari, it was not the standard procedure to preserve 

”prophetic messages for the posterity
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 והמקדש ירושלים דוד, בית תקומת וגאולה, תשועה בתשובה, חזרה האלוהי, הדין צידוק

 לבין הפורענות ונבואות התוכחה דברי בין סתירה אין הגויים. בקרב ישראל עם ומעמד

 הדרך את סולל שהעונש התפיסה כאן משתקפת אלא נביא אותו מפי הגאולה חזונות

 פעולה באמצעות מבוצעת והיא מראש, הערוכה אלוהית תוכנית היא הגאולה לגאולה.

 גאולה כך ואחר קשה פורענות חוזים היו לא הנביאים פרס. מלך כורש בידי אנושית,

 להם ושהיו בהם האמינו שהם והמסורות הדתיים הרעיונות לולא החורבן תוצאות וביטול

 הבטחת הנצחית, הברית ויחיד, אחד אל כמו הגלות, ובתקופת הגלות לפני עוד מהלכים

 אבל שונים, ובקולות שונים בסגנונות דיברו הם ועוד. ״למעני״ הארץ, כיבוש הארץ,

 ערכי ועל השני את דוחה האחד שאין יסוד רעיונות של מקבץ על מבוססים חזונותיהם

עז׳ בתפילת 180שונות. בהדגשות משותפים, עולם ותפיסת אמונה  ט נחמ׳ ;15-6 ט עזרא)

 צידוק היסטורית, סקירה כמו הגולים, אל לנבואות האופייניים נושאים משולבים (37-5

 תוכן את הכיר המחבר כלומר, אלילים. עבודת בעקבות הארץ וטומאת הדין)תיאודיציה(

 את מבהירה והגלות הגלות, את להסביר מגמתן הנבואות ציון. שיבת שמלפני הנבואות

 מצוי גלות אחר הגאולה רעיון של ספרותי־עריכתי ביטוי הנביאים. של המחשבה קו

 עם )לט<, והגליה תוכחה על מדובר שם ישעיהו)הראשון(, של האחרון הפרק בחיבור

שעיהו)השני( של הראשון הפרק וגו׳)מ<. עמי" נחמו ״נחמו - י

 מלפני נביאים של והגאולה החורבן נבואות על נסמכים ה״אסכטולוגיים״ החזונות

 הרי התממשו, החורבן על הנבואות שאם הוא הדבר וטעם הגלות, ומתקופת החורבן

 ״אחרית של הרעיון ביסוד בנוסף, בעתיד. יתגשמו הגאולה נבואות גם מידה באותה

 לקדמותו, יחזור העולם וכי הקיימת במציאות הרוע לכל סוף שיש האמונה מונחת הימים״

 בתקופת ואם מאד״. טוב והנה עשה אשר כל את אלהים ״וירא :31 א בבר׳ האמור ברוח

 בוא שהוא ספק אין חדשה, וארץ חדשים שמים של הזוהר העתיד הגיע לא ציון שיבת

 ח(. לזכריה)פרק המיוחס בחזון המשורטטת העתיד בתמונת לביטוי באה זו גישה יבוא.

 לישראל הצפוי האידיאלי בעתיד האמונה הרי זכריה הנביא של הוא ח פרק אכן אם

 ירמיהו, הנביאים של חזונותיהם ואת ציפיותיהם את תאם שלא המצב לנוכח גם התמידה

ביהודה חוגים שהיו עולה 182זכריה, מימי מאוחר הפרק ואם 181וישעיהו)השני(. יחזקאל

 R. Werline: “Religious people have the וכן 282-283 עמ׳ ב, המקראית האסופה הרן, ראו 180
ability to hold to several concepts and practices that may be in tension with one 
another or even in contradiction with one another”, R. Werline, “Prayer, Politics, 
and Social Vision in Daniel 9”, in: M.J. Boda et al. (eds.), Seeking the Favor ofGod,

31 .Vol. 2, Leiden 2008, p
 רועים אינם המנהיגים השלישי. ישעיהו בנבואות משתקפת הנבואות מאי־התגשמות האכזבה 181

(.9-4 בעתיד)סב לטובה ישתנה המצב אופן בכל (.21 -נט9 עדריהם)נו את ובצדק בביטחון
 י בזכ׳ אחד. מחבר מידי אינו הספר רבים חוקרים לדעת זכריה. לספר השונים הפירושים ראו 182

 הגאולה שכן ומאשור, ממצרים מ״מרחקים״, בעתיד, גלויות קיבוץ על מדובר השני״?( )״זכריה
״דיאספורה״. קסלר, ראו זכריה על הושלמה. טרם
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 החורבן, נביאי בידי ששורטט כפי לישראל הצפוי האידיאלי בעתיד להאמין שהמשיכו

 לבין בזכריה ח פרק בין מילולית זהות כדי עד הדמיון מקום, מכל והגאולה. הנחמה

 הנביאים, דברי את הכירו ציון שיבת לאחר שביהודה מעיד והגלות החורבן מימי נבואות

 הבית מימי האסכטולוגיים החיבורים שלמה. לגאולה וציפו בהם האמינו אותם, שיננו

 שהחל עיסוק העתיקות, המסורות של והדרשנות הפרשנות פרי רבה במידה הם השני

 והרעיון הגלות תפיסת של הדתי הצביון על שלום ג׳ של דבריו 183ציון. שיבת לאחר

 ההיסטוריוגרפיים הספרותיים, לחיבורים גם הם יפים הביניים ימי של ביהדות המשיחי

 וגאולה גלות המושגים נצטרפו בלבד( במליצה )ולא לחינם ״ולא במקרא: והנבואיים

 תחום עם נזדהה האחד המושג של היניקה תחום כבד: דתי מטען הטעונים מושגים לצמד

184השני.״״ של היניקה
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 Babylon 28186=VAT 16378 ג[:36] נספח
״קונינהו[״. יהודה״, מלך בני 5״ יהודה״, מלך בן ״יהויכין נזכרים 18-17 בשורות

10

15

20

ראו גלות לאחר גאולה של הרעיון על הבנוי כחיבור טוביה ספר על .29 ׳עמ ״ראשית״, טלמון, 183
•W. Soll, CBQ 51 (1989), pp. 209-236

.218 עמ׳ (,176 הערה שלום)לעיל 184
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הגולים בקרב גאולה כיסופי

מבוא

 להיגאל בבבל הגולים בקרב ציפיות משקפות אכן ושיבה גאולה על הנבואות האם

 חזון בעלי בידי שנכתבו ספרותיות יצירות הן הללו שהנבואות או למולדתם, ולשוב

 בלא הפרסית, בתקופה ואם הגלות בתקופת אם בארץ־ישראל, ואם בגלות אם בודדים,

 זו שאלה הגולים? בקרב גאולה כיסופי על מעידות הן ואין ההיסטורית, למציאות קשר

 מאליו מובן דבר הייתה לא המולדת לארץ שיבה של במובן שגאולה )א( מכיוון: עולה

 בקרב ושיבה גאולה נבואות על ידוע ולא ובבל, אשור האימפריות של מדיניותן לנוכח

 שאין לימד האשוריות ההמוניות ההגליות מן ההיסטורי הניסיון אחרים; מעמים גולים

 יש >ב< גאולה. לכיסופי בסיס ולא תקוות להפיח יסוד כל היה לא כן ועל לשיבה, תקווה

 בארצו, העם לישיבת קץ הם וההגליה החורבן כאילו לפרשם שאפשר במקרא כתובים

 כן ועל ביהודה, הנשארת הפליטה ושל הגולים של מחשבה קו משקפים אלו וכתובים

 מן שרבים ידיעות )ג( הגלות. תקופת של המציאות עם דבר להן אין גאולה נבואות

 כיסופי כן על בבבל; נשארו אלא כורש הכרזת בעקבות לציון עלו לא וצאצאיהם הגולים

ח הרבים. נחלת הייתה לא ושיבה גאולה  בספרים ובייחוד הנביאים, בספרי אמרות )

 שומעיו לקהל הנביא בין וויכוחים עימותים משקפות )השני( וישעיה יחזקאל ירמיה,

מו וחזקי פנים ״קשי מרי״, ״בית שהם כ  יא יח׳ ;13-10 טז ;13-12 ה ;35-33 ב יר׳ לב״)

ד ערלות אוזניים על נפלו הגאולה חזונות (.17 לג ;25,2 יח ;11,3  מב ;33 לב ;10 ו )י

ד )כמו העם מפני הנביא על יגן שהאל ההבטחה גם ועוד(. 7 ג יח׳ ;21  (6 ב יח׳ ;18 א י

ה(1הנביא. של מאלה שונות עמדות על רומזת  תחיבות עיבודים, מגלה המקרא מחקר )

שנעשו הנבואה ספרי ושל במקרא ההיסטוריוגרפיים החיבורים של ועריכות מגמתיות

 ״לשרת הגויים ככל ולהיות בגלות להישאר רוצים הגולים .35-32 כ ביה׳ מצויה בולטת דוגמה 1
 אמרות בין ההבחנה ועל ויכוח״( )״נבואות שונות עמדות המשקפות האמרות על ואבן״. עץ

 68-41 עמ׳ וגלויות, חורבן רום־שילוני, ״מובאות״: גרינברג, ראו פיקטיביות לאמרות אמיתיות
ספרות. ושם 204-203 עמ׳ ״גלות״, הנ״ל, ;62-57,51 ׳עמ ובעיקר

[437]
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 נבואות ולפיו המקרא במחקר זרם רווח שונים. ובזמנים שונים ודעות אמונות בעלי בידי

 שעל הנביא של המקוריות הנבואות בתוך שנתחבו חזונות הן והגאולה הנחמה הישועה,

 מצומצם חוג בידי נעשו אלו תחיבות הנביא. דעת את משקפות הן ואין הספר, נקרא שמו

 הגלו שהכשרים הטענה רווחת 0)ציון. שיבת לאחר ביהודה או הגלות בתקופת בבבל

 והחיים בארץ נשארה האוכלוסייה רוב וכי ירושלמית, עילית קבוצת מעט, מתי מיהודה

 להן שאין אפיזודות הן נבוכדנאצר בידי ההגליות לפיכך הרגיל. למסלולם במהרה שבו

 ושיבת מיתוס, היא במקרא מתוארת שהיא כפי הגלות, מזאת, יתרה היסטורית. משמעות

 זאת, גישה על־פי לפיכך, היסטורי. אירוע ולא ספרותית־אידיאולוגית פיקציה היא ציון

2בבבל. גולים של גאולה כיסופי על ולא אותנטיות גאולה נבואות על לדבר אין

 בקרב ולשיבה לגאולה כיסופים של קיומם את המאששים גורמים על אעמוד להלן

ם וביטוייה; הגלות תחושת )א( על: אצביע בבבל. ישראל/יהודה גולי  ומצבים אמונות )

 לגאולה. הכיסופים של ביטויים )ג( לארץ; ולשיבה לגאולה לתקווה תשתית המשמשים

 הוא וכליה הגליה בחורבן, שאיים נביא כי שמיני( פרק שהראינו)לעיל, לאחר זאת כל

גאולה. חזונות בעל גם

גלות של ותחושה תודעה .1

 גלות של תחושה אבות״. ל״ארץ לחזור הטבעית בשאיפה גובלת גלות של תחושה

 דברי )השוו חדשה במולדת ולא ב״שבי״, יושב מארצו, גלה שהעם מודעות פירושה

 ודריוש כורש בימי לציון השיבה לארצו. לחזור משתוקק והוא (32-31 יה במל״ב רבשקה

 רב זמן לו שחיכו מהלך אלא נפשית, הכנה ללא פתאומית תופעה בבחינת הייתה לא א

 520 בשנת דריוש אומרים )ויש שכורש נראה ארוכה. וציפייה ממושך תהליך של ופרי

 )שישב יחזקאל נבואות הגולים. נציגי של פנייה בעקבות ההכרזה את נתן לפסה״«

 ועל המקדש חידוש על דבריו( את לשמוע הגולה מראשי באו ביתו ואל הגולים בקרב

שראל׳/ שבטי ״שנים־עשר של מחדש התנחלות  הייתה לא לו מקום להן היה לא י

 הבנויה בירושלים המשכן את מחדש ולבנות לשוב גולים בקרב וציפייה גלות של תחושה

 לאחר דורות כשישה עזרא, בימי אפילו קדם. בימי שהייתה כפי ההיסטוריה אל ולחזור

 כפי ב״שבי״, אלא ב״תפוצה״ יושבים אינם שהם בהכרה הגולה בני חיו ירושלים, גלות

שביבני ״הבאים :35 ח בעז׳ שנאמר דיכוי בתנאי חיה שלא בקבוצה ומדובר הגולה״ מגז

 גאולה, גבואות וסטרמן, ראו (Oracles of Salvation) והגאולה הישועה נבואות של סקירה 2
 חזונות הן הישועה שנבואות אחדים, חוקרים בקרב הרווחת הדעה על 267-261 בעמ׳ ושם

שמיני, פרק גם ראו מקוריות. נבואות לתוך שנתחבו כך, ואחר הגלות מתקופת אסכטולוגיים
.73-68 הע׳
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ת)ראו של במצב או  בגולה)דה״א אסיר בשבתו בנים נולדו ליהויכין (.34-33 ח עז׳ דלו

3״אסר״. הסמלי השם את נושא בכורו בנו (.17 ג

 כדברי אסיר״, ממסגר ״להוציא ממצוקה, להימלט ניסיון הייתה לא ציון״ ׳׳שיבת

 מסופר אבות. לארץ וערגה דתית־לאומית משאיפה נבעה אלא (,7 >מב ישעיהו הנביא

חמ׳ קברות ״עיר לירושלים השתוקק שנחמיה תי״)נ  שר נחמיה, את תקפו אם (.5 ב אבו

 וחומר קל הגלות, לאחר שנה ממאה למעלה לירושלים געגועים פרס, בממלכת בכיר

 ״על קלז, במזמור מצוי אלו לרגשות מאלף ביטוי בבל. בארץ לו שקדמו הדורות את

 בגולה ומחסור דיכוי בגלל אינם לציון הכיסופים בכינו״. וגם ישבנו שם בבל נהרות

 זה על - נכר״ אדמת על ה׳ שירת את נשיר ״איך משום אלא (,25-22 מב יש׳ )והשוו

 הגולים שיבת על שיכריז ״המשיח״ כורש בדבר ישעיהו של הבשורה נבואת בוכים. הם

 על מעידה שנה״, ״שבעים מלאו בטרם עוד זאת כל והמקדש, ירושלים ושיקום לארצם

 והכמיהה מהגרים ולא שבויים שהם ההכרה והגולים. הנביא בקרב שניסרו גאולה תקוות

 נבדלת לאומית־דתית כישות הגולה הקהילה של הקיום להמשך הערובה הן לגאולה

 והנידחים האובדים הגולים על הנביאים בדברי מתבטאת הזו הגלות תחושת בגולה.

ש׳ ככור הגלות ועל (2 קמז תה׳ ;8 נו ;12 יא יש׳ ישראל״, )״נדחי  הן אלו (.10 מח עוני)י

 וישעיהו יחזקאל ירמיהו, של הנבואות ריאלית. מציאות ולא תחושה המביעות מטפורות

 זרה בארץ כמיעוט ישיבה שפירושה הגלות, תחושת של קיומה על מעידות )מ-נה<

 אלא ריבונית, מדינית סמכות בלא (,12 )ב זכריה כלשון אתכם״, השללים ״הגוים בתוך

 העקירה הטוב. וברצונו בחוקיו חסות, כאנשי בו ותלויים ואלילי זר כוח בידי נשלטים

 את הגבירו דווקא הריחוק ותחושת (27 ה עמ׳ ;50 נא יר׳ ;14 כ רחוקה״)מל״ב ״ארץ אל

 קב תה׳ ;10 י ׳זכ ;19 עוב׳ ;19 נ יר׳ כמו כתובים המולדת. לארץ הערגה ואת הגעגועים

 לשוב ג פלאסר תגלת בידי הגלעד מן הגולים בלב שפעמה תקווה על מרמזים (15-14

 גולים, בקרב שניסרו הגאולה תקוות את ליבו רק בחזונותיהם הנביאים 4לנחלותיהם.

 ולהתקיים להמשיך הרצון את שמאבדים הרי התקווה את מאבדים אם רוחם. את ואימצו

 שמירת ועם לעתיד משותפות תקוות ועם חזון עם משותף עבר בעל קולקטיבי כגוף

ש׳ יפרע חזון ״באין הנאמר: דרך על הזרה, הסביבה בתוך הייחוד  במילים (.18 כט עם״)מ

5בגלות. ישיבה של מודעות מבטאת ולשיבה לגאולה הציפייה אחרות,

 הפירושים וראו פרטי, עצם שם כאן אין וכי האסיר, יהויכין דהיינו תואר, כשם המפרשים ויש 3
 בתעודה הנזכר ערבי?( )ממוצא אדם של שמו הגולה״(, )״בן Bar napi לשם והשוו השונים.
.271 ׳עמ ,1/11 פרוסופוגרפיה, רדנר, ראו (.SAA XIV, 138)מנינוה מינהלית

.250 עמ׳ ארךישראלד)תשט״ז(, טוביה״, ובית ״ק־טבאל מזר, ב׳ ראו 4
 וביקורת, תיאוריה רדקרקוצקין, א׳ ראו הגלות״. תודעת על מבוססת הגאולה אל ״ההשתוקקות 5

.39 עמ׳ , 1993/4



תשיעי פרק440

הקולקטיבי הזיכרון .2

 מבני הגולה לבני ייחודית הייתה לא בכוח נעקר שממנה לארצו לחזור עם של השאיפה

 יכולים הם באשר גולים 6שונים. עמים אצל קיימת והייתה טבעית שאיפה זאת - ישראל

 לשאיפה ישראל, גולי שבקרב אלא לזרזה. או לגאולה להביא בכוחם אין ולחכות. לקוות

 אמיצות ומסורות קלושים זיכרונות יחד. גם ולאומי דתי אידיאולוגי, רקע היה הטבעית

 הדויטרונומיסטית״( ״ההיסטוריה הזיכרונות)כמו ורושמי הנביאים בידי נרתמו העבר מן

 אלוהי של ההבטחות על המסורות הן אלו והלאומית. הדתית האידיאולוגיה לשירות

 בהשערה רב טעם יש עמים. על שלטון ממלכה, ארץ, צאצאים, - לאברהם ישראל

ך חזקיהו ומימי ושלמה דוד מימי היסטורי מצב משקפות אלו שהבטחות הו)תו שי  ויא

 בממדים אבל בעתיד יחזור כזה שמצב קיוו והגולים מאוחרת(, עריכה פרי והגזמה, פיאור

 וזכרו ראו אשר הזקנים״ האבות ״ראשי את שתקפה הגדולה הבכייה 7יותר. מפוארים

שון)עז׳ הבית את  ה׳ עבודת לחידוש ממושכת ציפייה על מרמזת היא אף (,12 ג הרא

הגולה. מן השבים אצל בירושלים

 לא אלו הגולים)ומסורות בידי שהיו המסורות מן ניזונים גלות אחר לשיבה הכיסופים

 מקופלות והן בלבד( ומלומדים נביאים כוהנים, של אזוטרית, סודית, תורה בבחינת היו

 מצרים יציאת פרשת את להזכיר מרבים הנביאים הראשונים. והנביאים התורה בספרי

 הגולים, בקרב לגאולה הציפיות את משקפת זו מסורת גאולה. נבואות של בהקשר

 על ה׳, אף חרון על רבות דוגמאות יש למשל, שופטים, בספר 8שנייה. מצרים״ ״יציאת

 האירועים ולא החשוב הוא שופטים ספר של המסר הישועה. באה לבסוף אבל העונש,

 הוא לבבל, הגיעו וכיצד המסורות של גלגולן ותולדות ההיסטורי הדיוק ולכן עצמם,

ויושיע. ישמע ה׳ בגולה עתה גם במולדת כאז ההיא. בעת לגולים בנוגע משני

יהויכין בשחרור אלא יהודה ובחורבן בצדקיהו כאמור, מסתיים, אינו מלכים ספר

 שחרור על 11-3 כח ביר׳ הכתוב ברוח (34-31 נב יר׳ גם טוב)ראו לעתיד לתקווה רמז -

ירושלים חורבן על והצומות הזיכרון בימי גם לביטוי באים לציון הגעגועים 9יהויכין.

.350 עמ׳ בבל״, ״גולת ביקרמן, ;״מיעוטים״ אפעל, אצל דוגמאות ראו 6
שראלכד ויינפלד, מ׳ 7  שההבטחות סבור ויינפלד .92-87 ׳עמ תשנ״ד, מלמט[, א׳ ]ספר ארךי

 חורבן או שומרון חורבן שלאחר לתקופה לאחרן ואין המאוחדת, הממלכה מימי יסודן לאבות
 דוד בימי ומאוחדת גדולה ממלכה בדבר המקראית המסורת את השוללים הראשון. הבית

 ראשיתו על המסורות לחיבור יותר( ומאוחר והגלות החורבן שונים)לפני זמנים מציעים ושלמה
 י׳ למשל ראו הפרסית. התקופה או יאשיהו ימי כמו המלוכה, תקופת וראשית ישראל עם של

.2006 תל־אביב למיתוס, היסטורית מציאות בין - ושלמה רור סילברמן, ור פינקלשטיין
 ,75-44 עמ׳ מסורת, הופמן, ראו מצרים יציאת מסורת לבין לגאולה הציפיות בין הקשר על 8

.410-407 ׳עמ ולעיל, ,193-173,114-106
 הפניות ושם יהויכין שחרור על בקטע הנרמזת התקווה בעניין ,56-49 עמ׳ ״יהויכיך, בג, ראו 9

נוספת. לספרות



441הגולים בקרב גאולה כיסופי

 בבבל שקוימו (10 סו ;18 נז ;3 סא יש׳ עליה״, ״המתאבלים ציון״, )״אבלי והמקדש

(.19 ח ;5,3 ז חשובים)זב׳ מועדים ונחשבו

 ובניין דוד בית מלכות של מחדש כינון לציון, שיבה שפירושה לגאולה הציפייה

 הגולים בקרב רווחו חלקם תהלים, ממזמורי ברבים ביטוי לידי באה בירושלים, המקדש

10ההכתרה״(. ״מזמורי וכן קלז קכו; ;47 קו ;5 פט ;21-19 נא )מב-מג;

מרצון והיגדלות מוסדות של היסטורי רצף יחס, רשימות .3

 יש בגולה, מרצון וההיבדלות היחס רשימות על השמירה שעצם החוקרים העירו כבר

עז׳ איש ויהודה ״לירושלם למולדת, לחזור ותקווה נטייה על לרמז כדי בהן רו״) ב לעי

 מעידה הגולים אבותיהם של הגיאוגרפי המוצא מה ידעו לציון שהחוזרים העובדה (.1

 מלשון גרו, רק הם בגולה ליישובם. לחזור וקיוו האתנית־הלאומית זהותם על שמרו שהם

 אשר המקומות מכל הנשאר ״וכל :4 א )עז׳ המולדת לארץ מחוץ לגור שענינו ״גר״,

 (.22 ב שמ׳ )השוו בה קבע תושבי ולא נוכריה״, ״בארץ בבבל, גרים הם שם״(. גר הוא

 של ארגון במסגרת ככוהנים מעמדם על שמרו הם הגולים. הכוהנים אצל בולט הדבר

 ולא קורבנות היו ולא בבבל לה׳ מקדש היה שלא על־פי אף כהונה משפחות ארבע

 ולשרת לגאולה תקווה מתוך באה בקודש כמשרתים מעמדם על שמירה כהונה. מתנות

עז׳ בהמוניהם חזרו הם ולכן בירושלים במקדש שוב  -39 ז נחמ׳ ;39-36,64 ב לציון)

 להיגאל, התוחלת פגה שלא מלמדת ההנהגה מוסדות של ההיסטורי הרצף גם (.64,41

 התפילה החורבן. לפני שהיה הישן הסדר על־פי המוסדות את ולחדש למולדת לחזור

 לירושלים)השוו לשוב הרצון את המבטאת סמלית פעולה היא )דניאל( ירושלים בכיוון

(.48,44 ח מל״א שלמה״, ״תפילת

 - המצוות וקיום הדתית האמונה .4
לארץ לשיבה וציפייה תקווה מקור

 הישראלית/יהודאית הדת הדתית. האמונה עם אמיץ קשר לארצם לחזור הגולים לשאיפת

 ישראל לעם האל בין הנצחי בקשר העמוקה האמונה על מושתתת השונים גווניה על

שלו ובמסורת ישראל עם של הלאומית ההיסטורית בתודעה חדורה הזה בקשר והאמונה

A.W. Bowes, in: W.W. Hallo (ed.), Scripture in Context IV, Lewiston 1991, pp. ראו 10
261-262
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 שבה ההיסטורית במסורת וביהדות." בגלות ונשתמרה המשיכה והיא הגלות לפני כבר

 ה׳. עם ישראל יחסי מושתתים שעליה לטריטוריה רב ערך היה הגולים והחזיקו האמינו

 התלויות במצוות הן ביטוי לידי בא והוא אברהם, בימי המסורת, על־פי ראשיתו, הקשר

 להם נתן הארץ, כל אדון שהאל, מכיוון בארצו ישב העם בירושלים. האל במשכן והן בארץ

 ״ברית לאור יינתק בל קשר הוא אל־עם־ארץ והמשולש הבסיסי הקשר למורשה. הארץ את

ך,12 לישראל. ה׳ בין עולם״ כ פי  בכוחו גם כך הארץ, מן וגירשו העם את שהעניש כשם ל

 היסטורית חוקיות מתוך שנובע תהליך זה אין לארץ־ישראל. העם את להחזיר ובתכניתו

 אקולוגיות תופעות או ויורדות שעולות לאימפריות בדומה טבעית, או הארוך״( )״המשך

 ישועה היא הגאולה וההיסטוריה. הטבע לחוקי בניגוד תהליך זה אלא עצמן, על החוזרות

 להאמין לא לכן (.8-4 מד, תה׳ מ; יש׳ למשל ובמופתים)ראו באותות יושיע האל נס; בדרך

 את הפר האל להושיע, ישראל אלוהי של בכוחו אי־אמונה פירושו שכן חטא הוא בגאולה

 יושיע האל לכן אלוהיו אל שב העם אל־עם־ארץ. והמשולש הבסיסי בקשר וכפירה הברית,

 תה׳ ;28-23 לז יה׳ למשל אבות)ראו לארץ לשיבה גם קשור והדבר ישראל נדחי את ויקבץ

אלוהיו. עם ישראל ביחסי בסיסי רכיב היא כאמור, ארץ־ישראל, שכן 13(,47 קו

 פירושו הבנויה בירושלים דוד בית שושלת כינון לארץ; שיבה פירושה הנצחית הברית

 האמונה לארץ. שיבה פירושה יבחר״ אשר ״במקום בקורבנות האל עבודת לארץ; שיבה

 לסלוח ונכונותו ישראל עם בבריתו מצרים״, ב״יציאת ישראל, אלוהי של הנטויה בזרועו

 אבותיו. לארץ העם ושיבת הגלות מן נטויה״ ובזרוע חזקה ״ביד העם הוצאת פירושן

ם )תה׳ לאלוהים קרוב ולהיות ה׳ במקדש לבקר הדתית התשוקה  בשירה ולעובדו מ

ש ישראל שאלוהי האמונה המולדת. לארץ שיבה פירושה קלז( )תה׳  מרחם גם אבל מעני

 בארץ־ישראל האומה חיי וחידוש הגאולה מאוויי של במימושן ביטחון מקנים וסולח,

 (29-23 לג בפרק גם אומרים )ויש 16-14 יא יחזקאל בנבואת המשתקף הפולמוס כקדם.

למולדתם. לחזור הגולים בקרב תקוות היו לא אם מתגלע היה לא

 גולים בקרב ופיעמו המשיכו אלא ציון שיבת עם פסקו לא השלמה לגאולה התקוות

 כמו ציון, שיבת לאחר שנאמרו מחזונות להסיק שאפשר כפי לאחריה גם במסופוטמיה

 יהודה בני בקרב התקוה״ ׳׳אסירי על הנביא של ודבריו ח( )זב׳ זכריה של הנבואות

חד אינה אבל חלקית, היא כורש הכרזת בעקבות שבאה הגאולה (.13-12 ט >זכ׳ ואפרים

 ״יהויזם״ בין להבחין נוטים החוקרים שביעי( פרק כאמור)לעיל, .142 עמ׳ ״תפיסה״, ויליאמסון, ה
 בארץ־ישראל היהודים כדת ליהדות הגלות לפני ויהודה ישראל כדת מונותאיסטי( או )פגאני

 D.V. Edelman (ed.), The Triumph ofElohim: From למשל ראו הגלות. לאחר ובתפוצות
1996 Yahwisms to Judaisms, Kämpen

12 224 .G. von Rad, Old Testament Theology, II, Edinburgh 1995, p. מן הוא פון־ראד 
 פרק להלן, ראו נות. ,מ כמו ולא אופטימי, הוא מלכים ספר של שהסיום הסבורים החוקרים

שנים־עשר.
.146 ,עמ מיהושע, ויינפלד, מ׳ 13
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 (.7-6 ח >זכ׳ השמש מבוא ובארץ מזרח בארץ מצוי שעדיין לעם ישועה תבוא עוד פעמית.

 לתמונה בסתירה העולים, בהם שנתקלו הקשיים עקב הגדולה האכזבה למרות זאת כל

 ועולה וזכריה חגי בנבואות היטב נשמעים שהדיה אכזבה הנביאים, שציירו האידיאלית

 הגאולה תקוות טיפוח המשך על מעידה ונחמיה עזרא עליית 14ונחמיה. עזרא מספרי גם

זרובבל. בימי הראשונה העלייה לאחר לציון הערגה המשך ועל לאומי מידה בקנה

 לגולים קורא מענתות ירמיהו חזקים. דתיים מניעים אפוא היו הגאולה לכיסופי

ד על תעלה וירושלים ה׳ את מרחוק ״זכרו ם״)י כ ב ב  לאלוהי הערגה כלומר, (.50 נא ל

 ״שם בגולה: היושב יחזקאל שאומר וכפי לירושלים, בכיסופים שזורה ולפולחנו ישראל

 ראשית ואת תרומותיכם את אדרוש ושם ארצם שם בארץ כלה ישראל בית כל יעבדני

ח׳ בכל משאותיכם שיכם״)י (.40 כ קד

הפוליטית המציאות רקע על לגאולה הכמיהה .5

ת הדחיפה על נוסף מי  נודעת שלה, והדתי הלאומי הרקע על לגאולה לצפות הפני

 מדברי והתחזקותן. הגאולה תקוות להתעוררות כגורם ההיסטורי לרקע רבה חשיבות

.׳ה אמר ״כה חנניה .  המקום אל משיב אני ימים שנתים בעוד בבל. עול את שברתי .

ד וגר הזה״  אפשרית למולדת שהחזרה נהיר היה הגולים מן שלרבים ברור (,3-2 כה )י

 ביוזמתה, וגולים שבויים לשחרר נוטה אינה מעצמה הכשדית. האימפריה תקרוס אם רק

 ״עשוקים ירמיהו: בדברי לכך ביטוי שלה. האינטרס ועל־פי דופן יוצא במקרה אלא

ד מאנו בם החזיקו שביהם וכל יחדו יהודה ובני ישראל בני )י ם״ ח ל  לפיכך (.33 נ ש

 או המגלה, המעצמה של הקרובה לנפילתה כאות להתפרש יכול שהיה אירוע כל

 תקוות את הגביר הריבון, המלך במדיניות לטובה כשנוי להתפרש העשוי צעד אפילו

 הם פנימי, מרד או במלחמה מפלה כמו אימפריה, שפוקדים ומשברים קשיים הגאולה.

 יד יש׳ )ראו וגולים כנועים בקרב תקוות ולהתחזקות להתעוררות טוב מצע כלל בדרך

 יהודה״ ׳׳מלך יכניה של ושובו בבל עול שבירת בעניין עזור בן חנניה נבואת (.29-28

 לנבוכדנאצר האחת־עשרה השנה היא (,1 כח )יד׳ לצדקיהו הרביעית בשנה נאמרה

 העשירית בשנה בבבל שפרץ למרד סמוך היה זה שכן במקרה, ולא לפסה״נ(, 594/3)

15הבבלית. הכרוניקה על־פי לפסה״ם 595/594)לנבוכדנאצר

ר׳ ושיבה גאולה לכיסופי הדים נשמעים בבל נגד ירמיה בנבואת  (.50,10 נא לציון)י

כוח - בעמים גם אלא בישראל רק לא תיאולוגית פרשנות ניתנה מדיניות לתמורות

.433-431 עמ׳ לעיל, ראו 14
 ״דמדומים", מלמט, המחקר. ולספרות למקורות הפניות ושם 421-420 עמ׳ ״גולה״, מיטשל, 15

.21 ׳עמ ״גלות״, אפעל, ראו נבוכדנאצר בימי מרידות על .277-276 עמ׳



תשיעי פרק444

 צבאות ה׳ חזק ״גאלם ירמיהו: אומר לכן הארץ. על התמורה את ויביא יתערב עליון

ד לישבי והרגיז הארץ את הרגיע למען ריבם את יריב ריב שמו )י ״ ל ב  אליבא (.34 נ ב

 שיושיע האל בעזרת תקווה לאבד לא אבל הזאת, בעת בבל בשלום לדרוש חובה דירמיהו,

 הכלא מבית יהויכין ושחרור לפסה״נ( 562) נבוכדנאצר של מותו בעקבות 16היום. בבוא

 ״אתחלתא בכך שראו מי והיו הגאולה תקוות נתחזקו (28 כה מרודך)מל״ב אויל בידי

 של לאפשרות גם אלא ציון לשיבת תקוות שעורר רק לא יהויכין שחרור 17דגאולה״.

 בעלצור שהוחזר לאחר בצור המלוכה שחודשה כשם בירושלים, יהויכין מלכות חידוש

 בקירוב. לפסה״ב 556 בשנת או מרודך, אויל בימי כבר אולי צור, על למלוך מבבל

 532-551)ג חירם ואחיו לפסה״ם 551-552) מהדבעל גם לצור מבבל נשלחו מכן לאחר

 רבות תקוות עוררה לפסה״נ 553 בשנת במזרח כורש של עלייתו לכול, מעל 18לפסה״ט.

 מוכנים היו עצמם, הבבלים כמו שהגולים, ואפשר מ«, :11 מו :7-1 מה :28 מד :2 מא )יש׳

19בנבונאיד. במלחמתו לכורש לסייע

 כודש ואין המאורעות את המכוון הוא ה׳ לעיל, שצוינה כפי הדתית, התפיסה על־פי

 לפיהן הידיעות אמנם 20ישראל. גולי את לגאול ומתפקידו האל של ושליחו עבדו אלא

 עזרא עם ולא כורש הכרזת בעקבות עלו ולא בבבל נשארו וצאצאיהם הגולים מן רבים

 אולם רבים: גולים נחלת הייתה לא למולדת ושיבה לגאולה שהכיסופים ללמד יכולות

 למקדש בגולה הנשארים של והתרומות לירושלים לעלות פרס ממלך נחמיה של בקשתו

ך ״חיבת שהייתה מלמדות (15-9 ו זב׳ :16 ז :4 א )עז׳ בירושלים  היושבים בקרב ציו

 עלו לא שאבותיהם אף־על־פי נחמיה, של ובזמנו ציון שיבת בימי ופרס בבל בגולת

כורש. הכרזת בעקבות לירושלים

 הנראה ככל זה, שם הנושא ואדם בבל״( )״שלום Sulum Bâbili הפרטי העצם שם לכך השוו 16
עט׳ ריאספררה, צדוק, ראו .Man-nu-ta-ni-ia-a-ma השעטנז בשם לבנו קורא מניפור, יהודאי
לפסה״נ<. ה המאה של שנייה )מחצית 44,40

 )מהרבעל צור של מלכים שני שחרור על כא( א, אפירן >גגר מתתיהו בן יוסף זה לעניין השוו 17
עמ׳ ״גלות״, אפעל, ל: עמ׳ אפירן, גגר כשר, א׳ ראו כורש. בידי בבל כיבוש לפני חירש ואחיו

 החזרת של מתקדימים גם ניזונו הגאולה שתקוות הנמנע מן זה אין ״מיעוטים״. הנ״ל, ;22
 גולים השבת כמו ברורים( בלתי בלבד)ובחלקם מעטים מקרים ידועים כי אם למולדתם, גולים

 לג )דה״ב מנשה של השיבה (:41 שר ,81 ׳עמ אסרתרון, אסרחדון)בורגר, בידי לבבל בבליים
 האכדית התעודה לאור לאדום, אדומים של השיבה נירב: למצרים; מאשור נכו של השיבה (;13

 S. Dalley,ראו אדום. בארץ בטוילאן ונמצאה לפסה״נ( 423 או 521 בחרן)בשנת שנחתמה
The Cuneiform Tablet”, in: C.M. Bennett and P. Bienkowski (eds.), Excavations“ 

67-68 .at Tawilan in Southern jordan, Oxford 1995, pp
 H.J. Katzenstein, The History ofTyre (revised édition), Jerusalem קודמת: הערה ראו 18

342-346 ,1997, pp. קרובה)יד אינה הגאולה שלדעתו מכיוון כאלה תקוות נגד ניבא ירמיהו 
.95 ׳עמ גלות, אלברטץ, וראו (29-24 כב

.16-15 ׳עמ ההיסטוריה, תדמור, ראו כורש בידי בבל לכיבוש הגולים לתגובות 19
 המצור מן חרן העיר את שיציל מרדוך של כעבדו כורש נזכר שם נבונאיד של החלום לכך השוו 20

J. Oates, CAH. 189 ראו האומן־מנדה. של III/2, p
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שקר״ ״נביאי .6

 על עמדנו כבר היעד. קהל מצד לגאולה לציפיות ביטוי הם כשלעצמם גאולה חזונות

 פורייה קרקע הם בעקבותיהם שמתעוררות והציפיות וייאוש שאסון השמיני( כך)הפרק

 שכיסופי מבטיחים השקר נביאי בימינו. במהרה גאולה המנבאים שקר״ ״נביאי לצמיחת

ד מתריע זו תופעה וכנגד הקרוב בעתיד להתגשם עתידים הגאולה )י הו מי ר  (.8 כט י

ד חנניה נבואת שנה של הראשונות בשנים כבר כה(, )י ת)  יהויכין, לגלות רביעית הגלו

 שציפו או שהאמינו שומעים לו שהיו מעיד 21בבל, מעול מהיר שחרור על לפסה״ט, 593

 22הגלות. משבר על הנכונה התגובה על הוא לירמיהו חנניה בין והוויכוח לארצם, לשוב

ד מתוך  ומנבאים הקץ״ את ״הדוחקים בין - מחנות שני בין עימות שהיה ברור כז־כט י

 המה שקר ״כי הקרובות בשנים גאולה של אפשרות שדוחים מי לבין קרובה גאולה

ד נבאים )י ם״ כ ד אל ירמיהו של המכתב (.16 כז ל ם)י לי  שפעימה תשוקה משקף כט( הגו

/ ״נביאי בפיו המוגדרים כמו שלא שירמיהו, אלא למולדת, לחזור גולים בקרב ד ק  ש

 מהירה גאולה לא הזהב״: ״בשביל הולך בגלות, הישיבה עם אי־השלמה המבטאים
 אף הגאולה (.4 סב יש׳ :11 לז יח׳ גם )ראו קץ אין גלות של סופית גזירה לא גם אבל

 (22 ס )יש׳ מראש האל שקצב לזמן בהתאם (3 ב )חב׳ לבוא סופה שתתמהמה על־פי

 השקר נביאי את מתקיף יחזקאל גם שנה״. ״שבעים שתימשך העונש תקופת למלאת

ם לא ישראל אדמת ״ואל ואומר או״)פרקי  לדוחקים יחזקאל שמייעד העונש כ(. יג: יבו

 לחזור תקווה בלי בבבל הישיבה וכי לאדץ־ישראל לשוב שאיפה על מעיד הקץ את

 שהגאולה בטוחים היו וישעיהו)השני( יחזקאל ירמיהו, מנשוא. כבד עונש היא למולדת
ה הן ונבואותיהם תבוא בוא ת כ  בעתיד לגאולה וציפייה תקווה הבעת ולא גאולה על ה

 על מרמזת הנביאים בדברי הגולים התעניינות רק לא 23ההיסטורי. לאופק מעבר הרחוק,

 לשוב ציפו שגולים מעידה ציון״ ׳׳שיבת גם אלא אבות, לארץ לחזור תקווה ועל ערגה

 בתקוות אלא אסכטולוגית, ״משיחית״, באמונה אפוא מדובר אין ממנה. שנעקרו לארץ

וצאצאיהם. הגולים בקרב שקיננו ממש של ובכיסופים

 ״דמדומים״, מלמט, ראו כ פרק יחזקאל עם קישרו ועל עזור בן חנניה לנבואת המדיני הרקע על 21
 השביעית בשנה ה׳ את לדרוש יחזקאל אל באו הגולה זקני לדעתו, .79,78 הע׳ ושם 277 עמ׳

ימים׳... שנתים ׳בעוד חנניה, שבפי הגאולה פעמי ״לחיזוי בקשר לפםה״נ< 591)יהויכין לגלות
לגלות״. קץ ויבוא זה חזון יתגשם העתידות, חזון של המועד במלוא עתה, אמנם אם

T. Overholt, “Jeremiah 27-29: The Question of False Prophecy”, journal o ראו 22 f the 
245 .American Academy o f Religion 35 (1967),p

ציפייה. ולא הכרזה הן הגאולה שנבואות מדגיש ,14 עמ׳ גאולה, בבואות וסטרמן, 23
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האונומסטיקון .7

 ישראלים/יהודאים של משמות גם ללמוד אפשר למולדת לשיבה ותקווה כיסופים על
 ולגאולה. לישועה תחינה מביע והפועל פועלי, רכיב עם בשמות בעיקר מדובר בגולה.

 יקום )ה׳ ״יקמיה״ העם(, את יפדה )ה׳ ״פדיה״ נקראים בגולה שנולדו יהויכין בני
 תחינה מביעים אלה כל - העם( תפילת את ישמע ״הושמע״)ה׳ העם(, את להושיע
 ״ליהוישמע כתוב שבו החותם את פירש אביגד נ׳ (.18-17 ג )דה״א לגאולה ותקווה

 את ינצור שמש בבלי־פגאני)״האל שם הנושא בבל בגולת אב כך: שוששראצר״ בת
 וישיב הגולים לתפילת ישמע שה׳ בקשה המביע יהויסטי עברי שם לבתו נתן המלך״(,

 כלכלית. במצוקה השרוי באדם או בעבד מדובר שאין מעיד החותם 24למולדתו. העם את
 לנכדים או לבנים הנותנים גולים של קבוצות בקרב הקדום במזרח היא ידועה תופעה
 לפסה״נ 420 משנת ניפור מסביבת אכדית בתעודה 25לגאולה. תקווה המסמלים שמות
3 ז יש׳ ישעיהו, של בנו ישוב״ ״שאר והשוו ש־ו־ב, )משורש השם נזכר

 עזרא בימי אנשים עוד של ושמם 24 ג דה״א זרובבל, מצאצאי אחד 16 ״אלישיב״ ולשם
 חכליה 26״חכליה״(. והשוו האל, להושעת חכה של )בהוראה &-*//¿־ן אביו ושם ונחמיה(

 מט :1 מ יש׳ וירושלים)השוו ציון את עמו, את ינחם)״נחמיה״( שהאל חיכה נחמיה אבי
 בימי נפוץ היה פדיה השם גם אלישיב, לשם בדומה ועוד(. 17 א זכ׳ :9 נב :12,3 נא :13

 ״אל היא: השם הוראת (.4 ח אליהועיני)עז׳ היה עזרא עם העולים בין 27ונחמיה. עזרא
 כמה של שמם וחנמיהו(, הושע לשמות בנוגע הדין הוא עיני)לעזרה(״. יהו)נישאות(

28הגולים. מן

 דהיינו בקירוב, לפסה״נ 540 לשנת החותם את מתארך אביגד .228 ׳עמ ״גולים״, אביגד, 24
 E. Kraeling, The Brooklin יב בתעודות גם מופיע יהוישמע השם כורש. הכרזת לפני שנתיים

9:16-17 ,1953 (,21 .Museum Aramaic Papyri (no
 ושם ,M. Stol, SEL 8 (1991), pp. 191-192 דוגמאות: ושם 143 ׳עמ משפחה, ון־דר־טורן, 25

 במסגרת ומתי פרטית בתקווה מדובר מתי לדעת אפשר תמיד שלא כמובן נוספות. דוגמאות
לאומית.

 עמ׳ א, נזק. אבצ. ליוור, ש׳ :43 עמ׳ ריאספותז, צדוק, :17-16 עמ׳ ונחמיה״, ״עזרא ביקרמן, 26
354-353.

.438-437 עמ׳ ו, מק. אבצ. כהן, ג׳ 27
 של העברי השם ״הדסה״, שגם נראה .32 ׳עמ ״היהודים״, אפעל, :85,82 ׳עמ דיאספורה, צדוק, 28

 האפשרות על .13 נה :19 מא ביש׳ ההדס שיח של המטפורה לאור לגאולה תקווה מביע אסתר,
 יא בר׳ וראו להפיץ נפץ/פוץ, משורש דפוצי״ סמליים שמות הם (10 ג פוצי״)צפ׳ בת ש״עתרי

.642-637 עמ׳ גלות, קיפר, ראו השונים(, והפירושים 8,4
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סיכום

 29העם, של להיסטוריה״ ו״שיבה למולדת שיבה שעניינן גאולה נבואות של קיומן
ב כימי באהלים אושיבך ״עד הושע דברי ברוח  באיכה לתחינה ובהתאם (10 מועד׳)י

 בקרב גאולה למאוויי עדות הן (,21 כקדם״)ה ימינו חדש ונשובה אליך ה׳ ״השיבנו
 )ט זכריה של בלשונו התקוה״ ״אסירי או (3 >סא בישעיה כאמור ציון״ ״אבלי גולים,

 המציאות, מן המנותקת משיחית־אוטופית תנועה של היוצר מבית אינן הנבואות 30(.12
 ונשתמרו חדרים בחדרי תיאולוגים בידי הכתב על הועלו ולא ריק בחלל הופרחו לא הן

 ודברי גיסא מחד והגליה פורענות דברי 31לא. ותו בעתיד הדורות למען יפה כספרות
 מערכת על מושתתים (ipsissima verba) נביא אותו מפי גיסא מאידך וגאולה נחמה

 של החזונות המקרא. בתקופת הישראלית האמונה מבוססת שעליהן ואמונות דעות של
ד גדול״ ״קהל אל מופנים הגולים אל וישעיהו)השני( יחזקאל ירמיהו, לז יח׳ ;7 לא ד

 ולחדש הכשדים בידי שחרבה הממלכה לשיקום למולדתו, לשיבה בהמתנה הנמצא (10
 והשתמרותן נביאים מפי הגאולה לנבואות משמעות אין בירושלים. במקדש הפולחן את

 )יח׳ ישראל אדמת אל ישובו לא לחטוא שהממשיכים לאיום טעם ואין הבאים לדורות
 ונטייתם המולדת לארץ לחזור גולים של ניכר מספר של הערגה רקע על אלא (9 יג

 כל ולפיה עלי( מקובלת )שאינה התיאוריה יתממשו. אכן הנביאים שחזונות להאמין
 יהויכין מגלות בבל גולי מידי גלותי מוצר הן ירמיה בספר והשיבה הגאולה נבואות
 גלות של תחושה ולשיבה. לגאולה השתוקקו שהגולים הטענה את מאששת רק ואילך,

 באסטרטגיית כשמדובר עצמה הגאולה מן בערכן פחותות אינן ולשיבה לגאולה וציפייה
 בבבל התאקלמו החדש, המצב עם שהשלימו מי היו זאת ועם גולה. מיעוט של הישרדות

 ליהודה. לחזור לגולים יאפשר החדש והשליט תיפול בבל שאכן בנבואות רב ספק והטילו
 לציון, העליות זאת, עם 32.11 לז יח׳ ;2 נ ;14 מט ;13-9 מה ביש׳ למצוא אפשר לכך הדים

 כיסופי משקפות אינן והגאולה הנחמה שנבואות מלמדות הגולים מן חלק רק שהקיפו
ליהודה. עלו שלא וצאצאיהם הגולים מן רבים של גאולה

 היהודים של האוטופית ״השיבה למעשה שהיא המודרנית הציונות את שלום ג׳ של כהגדרתו 29
 במקרא שבות״ ״שיבת על .121 עמ׳ ,1989 תל־אביב עודרבר, שלום, ג׳ ראו שלהם״. להיסטוריה
 ט ׳עמ ;3 ל >דב׳ השבי מן שיבה של במשמעות גם אבל הקודם, המצב אל חזרה של במשמעות

.223-221 ׳עמ ,1994 תל־אביב התב״ך, עולם דבריבז, ויינפלד, ראו (,14-13 כט ;53 טז יח׳ ;15-14
 הדפוסים שמירת על .156 הע׳ שמיני פרק לעיל, ראו כקדם״, ימינו ״השב של המשמעות על

שישי. פרק לעיל, ראו הגלות לפני שהיו כפי בבל בגלות והחברתיים הארגוניים
 ישבנו שם בבל נהרות ״על ששרו אלה אל מוסב ציון״ ש״אבלי סביר .124 עמ׳ ״גולה״, ויינברג, 30

(.1 קלז ציון״)תה׳ את בזכרנו בכינו וגם
 של הרוח להלך בהתאם תלמידיו בידי שוכתבו יחזקאל שנבואות מציין דיג׳קסטרא׳״בקעה״, 31

הנביא. של הבסיסיות מתפיסותיו שינו לא אבל בבבל הגולים
.123-122 ׳עמ תקרה, ברוגמן, 32
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 תמונה יוצרת למקרא, מחוץ ידיעות באין בלבד, במקרא הכתובים על ההסתמכות אכן

 ישיבתם את עצמם הגולים ולתפיסת הגולים של מאווייהם למידת הנוגע בכל חד־צדדית

 שאיפותיהם להיעלמות הביאו לא והגלות שהחורבן לקבוע, אפשר כן על־פי אף 33בגולה.

 למרות ההנהגה, ובכללם מיהודה, הגולים מן חשוב חלק של הלאומיות־הפוליטיות

 יצירות הגאולה חזונות אין לפיכך 34הזרות. ההשפעות אף ועל היומיום בענייני העיסוק

 נאמרו הן אלא הנביא, של המקוריות לנבואות שנוספו גרדא ואידיאולוגיות מגמתיות

 והדעות האמונות במסגרת המציאות את לפרש ונועדו הגולים, ומאוויי המציאות לנוכח

ד כמו שנבואות העובדה הנביא. של ל בדורו התקיימו לא 19-14 לא י עג מ  שלילי״( ד

 רקע על באמירתן הצורך על גם אלא אותנטיות, על רק לא מעידות נשתמרו, אופן ובכל

לשמרן. הצורך ועל מסוימת, מציאות של

 העולה התמונה אם רב ספק מטיל והוא ,80-79 ׳עמ ״הגליה״, קרול, בצדק מעלה זו שאלה 33
 את הדוחה קרול של לגישתו קשור זה ספק ואולם היסטורית. מציאות משקפת המקרא מתוך

הגולים, של למצבם בנוגע השונות הדעות על ציון. ולשיבת לגלות הנוגע בכל המקראי התיאור
ספרות. ושם תיאולוגיה, סמית, ראו וחד־משמעיות, מפורשות עדויות העדר בגלל וזאת

 ובייחוד השני הבית חורבן לאחר רק באה לאומיות־פוליטיות משאיפות ההנהגה התעלמות 34
ל ספרות בר־כוכבא. מרד לאחר ד  לאומיים־ בנושאים ולא דתית ובהגות פנים בענייני מרוכזת ח

 P. Schâfer, “Hadrian’s Policy in Judaea and the Bar-Kokhba Revoit”,ראו פוליטיים.
in: P.R. Davies and R.T. White (eds.), Essays on Jewish and Christian Literature and 

281-303 .History [G. Vermes Vol.], 1990, pp
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ארץ־ישראל עם הגולים קשרי

מבוא

 כניש תושבי לאשורים הזמנים. בכל ונפוצה ידועה תופעה היא האם ארץ עם קשרים

 היו הפיניקיות המושבות תושבי ולפיניקים אשור, ארץ עם קשרים היו באנטוליה אשר

 מארץ שנעקרו בגולים מדובר אין אלו דוגמאות בשתי וצידון. צור האם ערי עם קשרים

 האם לברר, מקום יש לכן ,מולדתם. ארצות עם גולים של קשרים ידועים זאת עם האם.

 בארץ־ והיהודאית הישראלית האוכלוסייה עם ויהודה ישראל גולי בין קשרים נתקיימו

 בקרב מחלוקת נתגלעה האם מזו, יתרה ציון. שיבת ימי ועד ירושלים חורבן לפני ישראל

 והבעלים ׳//ה ״עם של הממשיכים הם מי בשאלה ונשארים( הללו)גולים הקהילות שתי

ל״מורשה״. ישראל לבני שניתנה הארץ של הלגיטימיים

 ה״אני״ בעיית רק לא הייתה עמה הגובלים ובחבלים במסופוטמיה הגולים לקהילת

 רחוקה״ ״בארץ בגולה, חלק - הפיזור בעיית גם אלא מגוריהם, בארץ ה״אחר״ לעומת

ד וכן מבבל״, באו רחוקה ״מארץ 14 כ מל״ב )ראו  י ;15 ו ׳זכ ;16-15 יא יה׳ ;10 כז י

 ובניו יהויכין - לשניים דוד בית שושלת התפצלה יהויכין גלות עם במולדת. וחלק (,9

שמעאל כך ואחר ביהודה, ובניו צדקיהו בבבל,  שנשאר המלוכה״ ״מזרע נתניה בן י

ד ;25 כה )מל״ב בארץ־ישראל ד מהנאמר נשמעים לפיצול הדים (.1 מא י  :16 כט בי

א ״אחיך, - יחזקאל מפי ומהקריאה לגולה״ אתכם יצאו לא אשר ״אחיכם ך״)י חי א

 שגלו ואלה המוגלים, משפחה לקרובי דאגו ביהודה שהנשארים טבעי אך זה היה (.15

ח׳ ״משא משפחה, קרובי של במצבם התעניינו ם״)י ש פ  ״עזבו״ שאותם (,25-21 כד נ

 המתרחש על ושמועות ידיעות אחר עקבו הגולים (.21 כד )יח׳ לגולה כשיצאו ביהודה

 בפרק יחזקאל של הסמלית הפעולה מכן. לאחר ואם ירושלים חורבן לפני אם ביהודה

ד )השוו ותושביה ירושלים גורל על להתאבל הגולים על איסור שעניינה 24-15 כד  י

 מביא כשיחזקאל ביהודה. אחיהם לגורל הגולים של וצער דאגה על רומזת (10-5 טז

שהגולים עדות בכך יש ויהודה)יד(, ירושלים על ומדבר הגולים נציגי לפני ה׳ דבר את

״מיעוטים״. אפעל, ;142-141 ׳עמ ״נינוה״, דאלי, ראו 1

[449]
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 על לדבר לנכון הנביא מוצא מעמד באותו ואם ובירושלים. ביהודה במתרחש עניין גילו

שלים)יד קשה חזות וחוזה לי״ תחטא כי ״ארץ  לניסיון דוגמה אלא כאן אין (,23-12 לירו

 הגולה בין הקשרים 2ירושלים. על יגן שהאל הגולים של אמונתם את לערער הנביא של

 (25-24 יא ;3 ח יה׳ אלהים״, )״במראות בחזונות סמלי ביטוי לידי באים לירושלים
(.2-1 מ יח׳ ובחזרה)כמו לאו־ץ־ישראל מבבל הנביא של ״מסעות״ שעניינם

 האתנית־ הזהות בתודעת מאוד חשוב רכיב היא שארץ־ישראל כך על עמדנו כבר

 מקום לארץ־ישראל ולכן ובאמונתו, במסורותיו מוסד ויסוד ישראל עם של הלאומית

 קשורה או־ץ־ישראל ובגולה. ביהודה נביאים מפי והגאולה הנחמה בנבואות חשוב

 כנען ארץ על העם בזכות באמונה לישראל, ה׳ בין הנצחית בברית העבר, בזיכרונות

 עם והרגשי הפיזי הקשר לכן 3לעתיד. ובתקוות לאבות ההבטחה מסורת על המושתתת

 קשורה אתנית־לאומית קבוצה שכן ההישרדות, באסטרטגיית כלי גם הוא ארץ־ישראל

 שהיא ובין שלה, במדינתה מצויה חלקה, או כולה שהקבוצה, בין לטריטוריה־מולדת,

 אלו מסיבות 4וסמלי. היסטורי הוא הקשר האחרון במקרה בתפוצה(. )או בגולה יושבת

5ואחריו. ירושלים חורבן לפני לנשארים הגולים בין קשרים שהיו לקבוע אפוא נקל

 הזיכרון ימי וכן מזמורים הגולים, אל וביהודה בגולה שנאמרו הגאולה, נבואות

 בגלות היושבים של הדוקה זיקה על רומזים כורש הכרזת לפני בגולה שקוימו )צומות(

 מן חלק של עזים כיסופים ועל ולמקדש לירושלים עמוקה ערגה על לארץ־ישראל,
 ״אם בבל נהרות על היושבים של השבועה את להזכיר די לציון. ולחזור להיגאל הגולים

תה׳ תשכח ירושלים אשכחך מיני״)  דתי כמקום בירושלים הכירו בבבל הגולים (.5 קלז י

 כאשר ישראל. לאלוהי פולחן מקום בנו בבבל שהגולים עדות אין כולה. לאומה מרכזי

 המקדש השלמת את זכריה חוזה המקדש בהשלמת בקשיים נתקלו הראשונים העולים

 (.10 כז יר׳ ;9-4 ס ;12 מט ;6 מג יש׳ בגולה)והשוו השוהים (15 ו ״הרחוקים״)זכ׳ בעזרת

 ״לירושלם מבבל גולים אלפי של העלייה וירושלים. המקדש אל רגשי בקשר די אין אבל

עז׳ איש וליהודה ״) רו עי  באמצעות בארץ מתרחש מה ידעו שהגולים מלמדת (1 ב ל

 בתקופת שהעליות להניח קשה לבבל. ומיהודה ליהודה מבבל ואיגרות פליטים שליחים,

 לארץ־ הגולה בין קשרים להן שקדמו בלא התקיימו ונחמיה עזרא ובימי ציון שיבת

בבבל גולים של בהתכנסויות גם ביטוי לידי באים יהודה ארץ עם הגולים קשרי ישראל.

.137 עמ׳ ״חטא״, פישביין, 2
.62 ׳עמ סייעים, מולן, .114-113 עט׳ ״גלות״, טלמון, 3
 “Nevertheless, homelands are important :715 עט׳ ״פוליטיקה״, הנ״ל, ;40 עט׳ והרת, סטית, 4

as bases for ethnic survival, not only because they delimit communal boundaries, but 
"also because of the ‘poetic landscapes’ they offer to members of even exiled ethnie

 בקינג־קורפל, בתוך: גרייבי, ראו המולדת בארץ אחיהם עם הגולים ששמרו ההדוק הקשר על 5
״דיאספורה״. בדפורד, ;243 עמ׳ גלות, אלברטץ, ;24-23 ׳עמ בזשבר,
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 על מרמזות בבבל נערכו או שנכתבו היצירות 6ביהודה. המתרחשים למאורעות בזיקה

 המסגרת שכן רציני מכשול היווה לא המרחק 7לגולה. יהודה בין ספרותי חומר העברת

 הפורה, הסהר כל את שכללה והפרסית, הבבלית כך ואחר האשורית האימפריאלית

8בארץ־ישראל. אחיהם עם (15 ו ׳זכ הגולים)״רחוקים״, של הקשר על הקלה

 יושבו או שנוסדו בבבל יישובים של בשמות השאר בין מתבטאת המוצא לארץ הזיקה

 9המוצא. ארץ של הנומנקלטורה מתוך לקוחים השמות גולים. או מרצון מהגרים בידי

 Ia-a-hu)-יהוד הנקרא ביישוב נחתמו האכדית בלשון הכתובות עסקיות תעודות למשל
du) 10בבל. בארץ השוכן

אשור בידי השבטים״( ישראל)״עשרת גולי .1

 בארצות גורלם ועל אשור מלכי שהגלו ויהודה ישראל גולי על הידיעות מאוד מעטות

 אנשים נזכרו הנאו־אשורית התקופה מן ממסופוטמיה ועסקיות מנהליות בכתובות הגלות.

 תרומה בהן אין אבל בנספח(, התעודות קובץ יהויסטי)ראו תיאופורי רכיב שבשמותיהם

 של גורלם ועל מקומם על ואגדות סיפורים יש היהודית במסורת זה. בפרק דיוננו לנושא

 סלוג״," ל״הרי או ל״אפריקי״ או סמבטיון״ ל״נהר מעבר אל שהוגלו השבטים״, ״עשרת

 ״כמשפטם הראשנים״; כמשפטים עשים ״הם נאמר: 40 ,34 יז במל״ב סתומים. והדברים

 היושבים מישראל לגולים הכוונה אם החוקרים דעות וחלוקות עשים״, הם הראשון

הכתובות שתי 12האשורי. השלטון תחת שומרון בפחוות שנשארו לישראלים או במסופוטמיה

 ליפשיץ, אצל הספרות ראה ביהודה להתרחשויות בזיקה ונבואות בבבל התכנסויות על 6
.118 הע׳ ,87 ׳עמ ירושלים,

 עמ׳ יח־שליס, ליפשיץ, ראו ובמצרים בבבל לתפוצה יהודה בין ספרותי חומר של העברה על 7
נביאים, קוך, ירמיהו״. של ״הביוגרפיה ואת גדליהו על הסיפור את כדוגמה מביא ליפשיץ .398
 לאמירות שיש ההשפעה ועל ירמיהו של הפורענות נבואות על שמע שיחזקאל מניח ,86-85 ׳עמ
הגולים. על ביהודה יהודה אנשי בפי

 ידועה ביניים תחנות עם ראשית כדרך (harran sarri)המלך״ ״דרך .9-8 ׳עמ עזרא, ביקרמן, 8
האשורית. האימפריה מתקופת כבר

 ״לוחות״, ג׳ואנס־למייר, ״ארגון״; הנ״ל, ״מיעוטים״; אפעל, ראו גולות קהילות אצל לדוגמאות 9
.124-120 ׳עמ ולעיל,

 ראו פורסמו. טרם בבבל יהוד היישוב את המזכירות (TAYN)נוספות תעודות [.28] נספח ראו 10
״יהודאים״. פירס,

 ע״א(. צד, סלוג״)סנהדרין להרי אמר חנינא ורב לאפריקי אמר זוטרא מר להו? אגלי ״להיכא 11
 המשוערים הזיהויים על ושם (,199 >עמ׳ ״סלוג״, וערך (26 >עמ׳ ״אפריקי״ ערך תלבזור, אשל,
 ערך עברית, אבציקלופריה ראו ואחרות אלו מסורות על תורכיה(. )מזרח מסופוטמיה בצפון

כז<. השבטים״)כרך ״עשרת וערך כו( ״סמבטיון״)כרך
.1 הע׳ ,28 עמ׳ ״הפולמוס״, כוגן, ראו 12
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 הן בירושלים( למקדש ל״הרגריזים״)ולא מנחות המעלים בדלוס אשר ״הישראלים״ של

,3שונים. לפירושים וניתנות השומרונים לתולדות קשורות והן דיוננו מתקופת מאוחרות

 עלה מה בדיוק ידעו לא ישראל עם בתולדות קדומה בתקופה שכבר אפוא נראה

 תגלת בידי שהוגלתה הישראלית האוכלוסייה דהיינו השבטים״, ״עשרת של בגורלם

 היהודים וכן לציון שהשבים התפיסה מובעת ונחמיה עזרא בספרי ב. וסרגון ג פלאסר

 יהודה מממלכת הגולים מצאצאי הם ואחריה הפרסית בתקופה בארץ־ישראל שהיו

מין)עז׳ ליהודה לירושלים, שחזרו לשעבר  מנשה לארץ אפרים, לערי לא אבל (,1 ב ולבני

 מאוחרים. בחיבורים גם כך בנכר. נטמעו או ״נעלמו״ אשור גולי כאילו נפתלי, ולארץ

שה)ד עליית החיצוני בספר  המקובלת... באמונתם יחזיקו השבטים ״ושני נאמר: (9-8 מ

 ימשיכו יהודה שגולי היא הכוונה שבייתש״. )בעת בגויים וירבו יפרו השבטים ועשרת

 האמירות בגויים. יטמעו אשור גולי ואילו בבבל, גלותם בעת משה בדת להחזיק

 לעולם חלק להם ״אין ואף לחזור״, עתידין אינן השבטים ש״עשרת בבלי, בתלמוד

 נראה בסביבתם. נטמעו אלו שגולים יהודית מסורת משקפות ע״ב< קי, הבא״)סנהדרין

 ששים ״בעוד :8 ז ביש׳ האמור מן מסוימת במידה ניזונה השבטים״ ״עשרת שתעלומת

 ״עשרת של בהיעלמותם כביכול שהתגשמה נבואה - מעם״ אפרים יחת שנה וחמש

 חזונות אשור)להוציא לגולי מיוחדת התייחסות במקרא אין (.3 ט הו׳ גם השבטים״)ראו

 אחיהם עם אשור גולי של קשרים על ממש של ידיעות ואין לבוא( לעתיד גאולה על

ם )ימי לאשור שגלו יהודה בני עם או ,4בארץ, שנותרו חרי  ואכן לבבל. כך אחר או סנ

 לא השבטים״( )״עשרת אשור שגולי היא מאליו, מובן כדבר הנאמרת מקובלת, הנחה

להנחה כסיוע 15ודתית. אתנית־לאומית כיחידה ונעלמו נטמעו אלא לארץ־ישראל חזרו

 מאחר .13-11 ׳עמ ״ישראל״ גרייבי, ספרות: ושם ״כת״ רפפורט, ראו מדלוס הכתובות על 13
 הרי ״ירושלמים׳/ או ״יהודים״ עצמם מכנים התפוצה יהודי שבו הזמן מן הן הנ״ל שהכתובות

 אלא מיהודה גולים בצאצאי מדובר שלא להדגיש שבא אפשר זה במקרה ״ישראלים״ הכינוי
 ״ישראלים״ בכינוי השימוש יוסף״. מ״בית גולים צאצאי עצמם רואים מסורתם שלפי באנשים

 למקדש ולא המקודש גריזים להר נאמנותם ואת מישראל שמוצאם אמונתם את מדגיש
).ק 11 זה: לעניין ראו בירושלים.  ההשערה שעל־פי חותמות על .0.£//. 50 (1999,

 מסופוטמיה אל ישראל מממלכת גולים לצאצאי או לגולים שייכים והם במסופוטמיה מקורם
״גולים״. הלצר, ראו חלץ״( בר ״לעזריו חלקיו״: בר ״נחם החותם )כמו

 לארץ ברחו מבוטל לא שמספר וסביר לגולה, הלכו לא ישראל ממלכת מתושבי חלק כאמור, 14
 וךדר־טורן, ראו שומרון. ממלכת נגד אשור מלכי של המסעות בעת ולעבר־הירדן יהודה

 בבית־אל, ששירתה כוהנים משפחת של צאצא הוא ירמיהו לדעתו, .372-339 עמ׳ בזשפחה,
שם, לירושלים. הסמוכה בענתות המשפחה בני התרכזו אשור בכף שומרון ערי שנפלו ולאחר

.207 הע׳ ,282 עמ׳ לעיל, פינקלשטיין־סילברמן, :367-365 עמ׳
 ״דיאספורה״, כוגינס, :3-2 עמ׳ גולה, סקוט, למשל ראו השבטים״ ״עשרת של היעלמותם על 15

 ראו מנוגדת לדעה .121-119 עמ׳ ״גלות״, טלמון, :180 ׳עמ היסטוריה, בלנקינסופ, :163 עמ׳
 את הגביל הימים דברי ספר בעל ,40 עמ׳ ושיבה״, ״גלות יפת, לדעת ״טוביה״. באוקהאם,

 (,26 שם הזה״)שם, היום ״עד חזרו לא והם (,26,22,6 ה היררן)דה״א עבר לשבטי ההגליה
לכל מכוון (6 ל הנשארת״)דה״ב ״הפליטה לפיכך גלו. לא לירדן שממערב השבטים ואילו
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ד ״גלות שלסמיכות העובדה את להביא אפשר זו ה״)י ד הו  אין (1 מ ;22 כט ;4 כח ;5 כד י

 כי ישראל אדמת "אל אלא ישראל גלות נזכרת לא 3 כה ביה׳ ישראל״. ״גלות מקבילה

שוו הלכו כי יהודה בית ״ואל נאמר ליהודה בנוגע ואילו נשמה״ (.20 א עו׳ לגולה״)ה

 ארץ עם קשרים על מפורשות ידיעות והעדר אשור גולי על הידיעות מיעוט אף על

 איה נודע ולא כליל נטמעו שבהם, האחרון עד כולם, אשור שגולי להניח קשה המוצא,

 או אשור גולי על ידיעות שהעדר המראים ושיקולים נימוקים להעלות אפשר מקומם.

 שבהם. האחרון עד טוטאלית וטמיעה היעלמות פירושם אין וממצבם מגורלם התעלמות

 ליהודה מעיינם עיקר את והקדישו מיהודה באו המקראית ההיסטוריוגרפיה עורכי

 הגולים גורל קיימת. הייתה עוד כל ישראל ממלכת עם יהודה ממלכת וליחסי דוד ולבית

 מועטות הן הידיעות יהודה מבני הגולים גורל על וגם אותם, עניין לא ישראל מממלכת

 )אסימילציה, להטמעת שיטתית מדיניות נקטו שהאשורים חותכות ראיות אין ביותר.

 שקדם הזמן מן במסופוטמיה שונים ממקומות במסמכים בכוח. הגולים התבוללות(

סטי)ראו רכיב עם שמות הנושאים אנשים נזכרו לפסה״□ 597)יהויכין להגלית הוי  י

ה׳. בדת שהחזיקו וצאצאיהם אשור מגולי בחלק מדובר הנראה ככל נספח(.

 רבים הגלו שהאשורים מאחר אשור. בשלטון בבל ארץ הייתה ג פלאסר תגלת בימי כבר

 ישראל מממלכת אוכלוסייה הגלו שהם מאוד סביר לשומרון(, שונות)כמו לארצות מבבל

 עניין היה לאשורים 16הדו־סטרית. ההגליה לשיטת בהתאם בבל ארץ אל שונות ומארצות

 בעזרת והמקודשות הגדולות ובעריה זו בארץ השפעה לרכוש כדי לבבל גולים להביא רב

 ישראלים גולים של הגירה תיתכן כן אותם. המגלה למלך גולים מיעוטים של נאמנותם

 ובעלי־בריתם הבבלים עם המלחמות בעקבות בבל אל דרומה אשור מארץ וצאצאיהם

ואומר; מתפאר נבופלאסר זו. ארץ של החקלאית ובפריפריה באשור ערים להרס שגרמו

 שבי מקצת הימים דברי ספר בעל שלפי סבור גרסיאל לירדן. שממערב הישראלית האוכלוסייה
 כן ועל נבוכדנאצר, בימי לבבל יהודה בני עם שגלו לשעבר ישראל מממלכת במוצאם היו ציון

 בדה״א הכתובים על מסתמך הוא לשעבר. ישראל מממלכת הגולים מצאצאי היו ציון שבי בקרב
 בימיו השומרונים נגד סמוי פולמוס כאן יש .1 בפסוק ליהודה ישראל בין מפריד ואינו 3,1 ט

 M. Garsiel, “The Structure and Contents of Chronicles as a Veiled הספר. בעל של
Polemic against the Samaritans”, in: J. Schwartz et al. (eds .),Jerusalem and Eretz-

58 ,52 .Israel [A. Kindler Vol.], Tel-Aviv 2000, pp
 ראו זה לעניין הארכיאולוגי הממצא על ד. עז׳ יז; מל״ב ראו שומרון לארץ מבבל הגליה על 16

 ;100-95 עמ׳ שומרון, בקינג, ״שומרון״; הנ״ל, ״קערה״; הנ״ל, ;78-77 עמ׳ ״שמרין״, זרטל,
 ואולי סרגון, בידי אחת מהגליה ביותר שמדובר אפשר שלדעתו ,312-301 עמ׳ ״סרגון״, ינגר,

 המקומות חמשת לדעתם .178-177 ׳עמ ״הגליה״, נאמן־צדוק, נוספים; אשוריים מלכים בידי גם
 א׳ סנחריב. בימי גם היו בבל מארץ הגליות בבל. במרכז מצויים 31-30 יז במל״ב הנזכרים

 לפסה״נ ח המאה בסוף שומרון במערב (farmsteads) קטנים יישובים שהופעת סבור פאוסט
 ;77 הע׳ ראשון, פרק לעיל פאוסט, ראו לשומרון. מבבל תושבים הגליית השאר, בין סיבתה,

 הוגלו ואחרים נעלמו)התבוללו( אשור גולי שמקצת סבור ,92,88 ,11 עמ׳ גלות, אלברטץ,
יהודה. גולי בתוך ונקלטו לבבל
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 הגדולות הערים (.ana tïli u karmi)הרבות״ לתל הפכתי האוייבת ]אשור[ ארץ ״את
 מאוד קטנה והאוכלוסייה חרבו אחרים רבים ויישובים אשור נינוה, נימרוד/כלח, כמו

 נחום הנביא בפי מתוארת ומלכה אשור על הכשרים שהנחיתו האנושה המכה 17במספרה.
 שמעי כל מכתך נחלה לשברך כהה ״אין האשורית: האימפריה של שקיעתה בימי שחי

 אפוא יש יד(. יש׳ והשוו 19-18 >ג תמיד״ רעתך עברה לא מי על כי עליך כף תקעו שמעך
 בידי בבלה הוגלו ו/או לבבל ודרומה למדי מזרחה נמלטו אשור גולי שמקצת להניח

 ישראלים של הגירה שהייתה מאוד סביר כן כמו אלו. במלחמות נהרגו ומהם הכשרים,
 הוגלו מקצתם ב. סרגון בידי שומרון ממלכת כיבוש בעקבות יהודה ממלכת אל דרומה

 קשרים על שמרו במסופוטמיה ישראל מגולי שחלק אפוא אפשר הכשדים. בידי כך אחר
 המונית הגליה הייתה )שכן לשעבר ישראל בממלכת אם בארץ, שנותרו ישראלים עם

,8מכן. ולאחר ירושלים חורבן לפני - ובנימין יהודה בארצות ואם טוטאלית( לא אבל
 יחד ישבו בבל לארץ שהיגרו אשור גולי של שצאצאים הנמנע מן זה אין בנוסף,

 ונחמיה עזרא בספרי יחזקאל, בספר נזכרו ששמותיהם ביישובים מיהודה הגולים עם
 אולי אפשר לכך רמז כורש. הכרזת בעקבות ליהודה העולים בין מהם והיו ובכתובות

 הראשונים העולים הראשונים״)דהיינו ״היושבים עם נמנים שם ,3-2 ט בדה״א לראות
 ושל נבו״ ״בני של מואב״, פחת ״בני של ההזכרה וכן ומנשה״, אפרים בני ״מן מבבל(

 שגולי נאמר 26 ה בדה״א 19(.11 יא יש׳ :11 ג נחמ׳ גם וראו ,29,7-6 ב עילם״)עז׳ ״בני
לפסה״נ( ד המחבר)המאה שבימי כלומר הזה״, היום ׳׳עד גלותם במקומות מצויים אשור

 אוטו, ;CAD, s.v.. karmu, p. 218 :94 ׳עמ רחעיקות, גרייסון, :15-13 ב צפ׳ גם ראו 17
“The picture that emerges from :164 ׳עמ ״אשור״, קרטיס, :202-199 עט׳ ״מנצחים״,

”all the excavated sites is one of widespread destruction in 614/612 BC. הגירה על 
 אשורים ועל ארך ליד אשורי יישוב על בבל, לארץ ובהן שכנות לארצות רבים אשורים של

 בבבל אשוריים דיאלקטים רווחו כך ובעקבות בשושן וכן בורסיף בבל, סיפר, כמו בבל, בערי
 משער 130 ׳עמ ״גלות״, טלמון, .R. Zadok, Assur IV/3; 1984, pp. 1-3 ראו הכשדית,

 ראו שומרון. מגולי שהיו בגלל (61 ב נמצאו״)עז׳ ולא המתיחשים כתבם ״בקשו ברזילי שבני
 עמ׳ חמד״, ״שיח׳ בקינג, לדעת הפרסית. בתקופה דותן בעמק ישראלים לעניין 27 הע׳ להלן

 ישראלים צאצאי הם החבור שליד מדור־כתלימו בתעודות יהויסטים שמות הנושאים ,163-162
 פגעו לא אבל ויישוביה אשור ערי על שואה המיטו הבבלים החבור. לעמק שהוגלו אשור מגולי

 S. Dailey, “The Transition from Assyrians to Neo- ראו גופא. לאשור שמחוץ בחבלים
”Babylonians, שראלכז .19 הע׳ ולהלן ,27* עמ׳ תשס״ג, תדמור[, וח׳ מ׳ ]ספר ארךי

.207 הע׳ ,282 ׳עמ לעיל, פינקלשטיין־סילברמן, :88 הע׳ ראשון, פרק ראו 18
 בני ״ומן האם היא, שאלה .17 הע׳ ולעיל, 28-27 הע׳ ״קהילות״, ימאוכי, אצל ספרות ראו 19

 השתתפו ה׳, אל שבו המרכז שמשבטי תפיסתו לאור דה״י בעל של תוספת הוא ומנשה״ אפרים
 הם ובכך בירושלים במקדש הכירו (,18 לה :9-6 ל ויאשיהו)דה״ב חזקיהו בימי הפסח בחגיגת

 שמקצת האפשרות על הנ״ל. לכתובים הפירוש חז״י, יפת, ראו זו לבעיה ישראל. מעם חלק
 ואנשי מואב פחת בני על .32 ׳עמ ״ארכאולוגיה״, אשל, ראו סבסטיה סביב התיישבו ציון משבי

 מאוחר או ג פלאסר תגלת בידי גולים בצאצאי מדובר כוגן לדעת .39 עמ׳ ״נבו״, כוגן, ראו נבו
הגולה. מן שחזרו נבו בני מצאצאי זו ידיעה שאב דה״י בעל וכי הבבלים, בידי יותר
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 איש על מסופר טוביה בספר מישראל. הגולים צאצאי של בהישרדותם האמינו עדיין

 לנינוה. והוגלה שבירושלים במקדש ודבק אדוק שהיה (29 טו מל״ב נפתלי)והשוו משבט

 הדים בו נשמעים אבל לפסה״ט ד המאה מאמצע )כנראה מאוחר בחיבור מדובר אמנם

 שחלק האמונה ועל השבטים״ ״עשרת גורל על השני הבית ימי במרוצת שרווחו למסורות

 בזמן מקובלת שהייתה כפי ישראל מסורת על שמרו אלא התבוללו לא לפחות מהם

 בחיבור פולחני. כמרכז בירושלים ויכירו למולדתם וישובו שייגאלו וסופם הסיפור, חיבור

 יא בפרק השני״( ״עזרא גם ונקרא הרביעי״ עזרא״)״עזרא ״חזון המכונה יותר מאוחר

 המלך, הושע בימי מארצם שגלו השבטים עשרת של לציון חזרה על נבואה יש 47-39

 שבטים הנהר״. עבר אל ויעבירם בשבי אשור בני מלך שלמנאסר אותם הוליך ״אשר

 רק ישובו הם וכי בארצם״, שומרים היו לא אשר תורתם את שם גם ״לשמור נועצו אלה

הימים. באחרית

 לגולי מכוונים ולאחריו ירושלים חורבן לפני חזונות נשכחו. לא אשור גולי אכן

 ״עשרת לגבי גם תקפה לאבות ההבטחה הגאולה. בנבואות כלולים והם הצפון, ממלכת

 ״כל אשור, מלכי שהגלו ישראל גולי גם נכללו והגאולה הנחמה ובנבואות השבטים״

של ישראל בית  כ ;55-53 טז יה׳ ;3 ב נח׳ ;5-4 נ לא; יר׳ ;13 כז יש׳ ;9 ל דה״ב כלה״)למ

 ישראל״ ״שארית של גלויות קיבוץ חוזה (20 ,14 ז ;7-6 ה ;12 )ב מיכה 20(.13 ח זכ׳ ;40

הודה״)ראו ונפצות ישראל ״נדחי על מדובר 12 יא ביש׳ 21יעקב״. ו״שארית  (2 ב זכ׳ גם י

ש׳ בארץ ״האברים אלה כל את אחרים. ובמקומות באשור היושבים יא ;13 כז אשור״)י

22בבבל. שנושבו אלה את רק ולא הארץ, כנפות מארבע האל יקבץ (16

 יש לשעבר. ישראל ממלכת של שטחים על גם חלה יאשיהו של הפולחנית הרפורמה

23בעתיד. גם ישראל מעם נפרד בלתי חלק השבטים״ ב״עשרת ראו יהודה שבני רמז בכך

 ממלכת של ההתפשטות רקע על הן לא פרק בירמיה הגאולה שנבואות אפשר ״תקוה״. גרינווד, 20
 וערי ירושלים לגאולת מתייחסים (26 מד ;9 מ יש׳ בודדים)כמו כתובים שומרון. לכיוון יאשיהו
היעד. קהל בגלל הנראה ככל וזאת שומרון/ישראל, ערי הזכרת ללא יהודה,

 - העם חלקי שני את לכלול מגמה מתוך לעם ככינוי ״יעקב״ השם מופיע הגאולה בנבואות 21
 והחוזות נחום בספר הכלולות שבנבואות נציין זאת עם .569 עמ׳ ירבזיה, הופמן, ויהודה. אפרים

אשור. בידי ישראל לגולי התייחסות אין יהודה ישועת ואת נינוה מפלת את
 לגולים מכוונת 2-1 בפס׳ שהנבואה למסקנה חוקרים הביאה 4 יד ביש׳ בבל מלך של ההזכרה 22

מצרים״ בארץ ״הנדחים של ההזכרה .128 ׳עמ אינזפריגז, ונדרהופט, ראו בבל. מלך בידי מיהודה
 יוחס אלא אמוץ בן ישעיהו מפי אינו שהכתוב האפשרות את מעלה אשור בארץ האובדים לצד

 יא ״בעים״)יש׳ על .12-11 יא ליש׳ בנוגע הדין הוא יותר. מאוחר או הגלות בתקופת זה לנביא
.94 הע׳ ,139 ׳עמ לעיל דמסקי, ראו (15

 ויושבי הנמצא וישראל יהודה ״כל שהשתתפו נאמר יאשיהו בימי בירושלים הפסח עשיית בתיאור 23
 מפלט שמצאו למי ובייחוד לגולה, הלכו ולא בארץ שנשארו למי שהכוונה ואפשר ירושלים״,

 הביאו ליהודה המהגרים לדעתו .372-339 ׳עמ בזשפחה, ון־דר־טורן, ראו (.18 לה )דה״ב ביהודה
חזקיהו, בימי ירושלים של בגידולה כתובים. ובשאר בתורה מעוגנות מהן צפוניות, מסורות עמם

הע׳ ,282 עמ׳ לעיל, פינקלשטייךסילברמן, דרומה. זו הגירה של תוצאה רואה אחרים( הוא)וגם
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 כל על ושלמה דוד ממלכת את לשחזר דוד בית של לאידיאל כביטוי מתפרשת הרפורמה

 ואמרת צפונה האלה הדברים את ישראל)״וקראת גולי אל פונה (2 ־ד4 ירמיהו)ב 24ישראל.

 עידוד. בדברי וכן בתשובה ולחזרה לחרטה שידול בדברי (12 ג ישראל׳/ משבה שובה

 שלחם״ מאנו בם החזיקו שביהם וכל יחדו יהודה ובני ישראל בני ״עשוקים אומר: ירמיהו

 ״הבן על ומדבר (14 >כט המקומות״ ומכל העמים ״מכל גלויות קיבוץ מנבא הוא (.33 )נ

 ש״בימים מנבא (5-4 נ ירמיהו)יר׳ (.19,10-8 עוד...״)לא אזכרנו זכר אפרים... לי יקיר

 ה׳ ואת ילכו ובכו הלוך יחדו יהודה ובני המה ישראל בני יבאו ה׳ נאם ההיא ובעת החמה

 בית תשכח״. לא עולם ברית ה׳ אל ונלוו באו פניהם הנה דרך ישאלו ציון יבקשו. אלהיהם

 ימים הנה ״כי (,22 ו :6 ד :12 ג ומבבל, צפון)מאשור מארץ יקובצו ישראל ובית יהודה

 נתתי אשר הארץ אל והשבתים ה׳ אמר ויהודה ישראל עמי שבות את ושבתי ה׳ נאם באים

 25(.20-18 ג צפ׳ :2 ב הו׳ ;19 נ לג; לא; ל; ;8,6 כג ;18-11 ג גם וראו 3 ל וירשוה״)יד׳ לאבתם

ר׳ על מבכה ״רחל באמירה ה״)י  בגלות. שרוי יוסף שבית המודעות מקופלת (14 לא בני

 אפרים״, אשור)״זרע לגולי גם מכוונות הברית חידוש ועל דוד בית תקומת על נבואותיו

 אלוהי למשכן בלעדי כמקום ובציון דוד בית בשושלת יכירו הם שגם (32-30 לא ;15 ז יר׳

ויגאל ישלח האל לכן ישראל״, ״זרע כל עם היא הנצחית הברית (.11-10 לא ;9-4 ישראל)ל

 חזקיהו- בימי חובר ושלמה דוד של המאוחדת הממלכה על שהסיפור ההשערה על ושם ,207
.“a pan-Israelite state” מעין שיצרה ישראלים של הגדולה ההגירה בעקבות וזאת יאשיהו.

 מצרים״, ״נחל עד פרת מנהר משלו ושלמה דוד ולפיה המקראית המסורת את נדחה אם גם 24
 )ראו בדרום באר־שבע עד בצפון מדן השתרעה ושלמה דוד בשלטון שהממלכה עלינו חזקה

ישראל. עם של וההיסטוריה המקרא בחקר המינימליסטית הגישה כמו שלא (,2 כד שמ״ב
 הראשונות בשנים ל-לא( פרקים ירמיה)בעיקר בספר והגאולה הנחמה שנבואות הסברה גם הובעה 25

 הצפון)״יעקב״, ממלכת גולי אל במקורן הופנו יאשיהח, ירמיהו)בימי של הנבואית הפעילות של
 W. Rudolph,יהודה. אנשי כלפי מכוונות הפורענות נבואות ואילו ״ישראל״(, ״אפרים״, ״רחל״,

172-173 .jeremaiah [HAT 12], pp\ ,גארלה, גמ־ארת וסטרמן, .136,133-131 ׳עמ ״קיבוץ״, לוסט
 מקוריות נבואות אלא ירמיהו משל אינן ל-לא ביר׳ הנחמה״ ב״ספר שהנבואות סבור ,152-151 עמ׳
 לדעת מאוחרת. תחיבה הוא ״יהודה״ השם לפיכך ליהודה. הגיעו אלו ונבואות אשור, גולי גאולת על

 בעת יאשיהו, של מזמנו הן (21-1 לא אשור)יר׳ לגולי הישועה נבואות ,571-570 עמ׳ ירבזיה, הופמן,
 אשור גולי בין ההבחנה ואולם ומאו־ץ־ישראל. מסוריה והסתלקותה האשורית האימפריה היחלשות

 מכוון 7 ל ביר׳ ״יעקב״ נכונה. אינה בלבד אשור לגולי מכוונים ״יעקב״ ״ישראל, כאילו יהודה לגולי
 ומופיעים בערבוביה משמשים ״יהודה״ ״ישראל״,״יעקב״, והכינויים (,4 פס׳ ויהודה)ראו לישראל
 בארץ־ ואם בגולה אם ליהודה, ו/או לישראל ישראל, בית לכל ומכוונים רבות פעמים בהקבלה

 יג יב; :9 ט יח׳ ; 27 מו ;10 ל ;16 י ;20 ה ;1 ד ;4 ב יר׳ :9 סה ;12,1 מח ;21,8 מא יש׳ ישראל)כמו
עמ׳ ישעיה, פאול, ;565-563 עמ׳ יחזקאל, צימרלי, ראו ועוד(. 3-2 ב איכה ;15,11 לז ;10 לג ;1 יד ;5

 להפריד צריכים 11 י הושע סמך על יהודה לבין יעקב בין המפרידים .191 עמ׳ יחזקאל, כשר, ;268
 ״יעקב״ 26 לג ביר׳ (.5 א מיכה ;3-2 יב הושע גם פסוק)ראו באותו הנזכר אפרים ובין יעקב בין גם

 של השתקפות ולא סגנון של ענין הם הנ״ל בשמות החילופים אחת. בנשימה נזכרו עבדי״ ״ודוד
 הפרסית בתקופה יהודה בני כאילו הדורות, במרוצת שונות ישויות מיזוג ושל היסטוריים תהליכים

 ישראל״ ש״בית הדעה על ישראל. ממלכת לתושבי מוגבל לכאורה שהיה ישראל השם את אימצו
.47,26 הע׳ ולהלן ,18 הע׳ ,353 ׳עמ לעיל, ראו בלבד הגולים לקהילת מכוון ביחזקאל
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ד כל למרות אשור גולי את גם ם)י ה  על הן נחום של הנבואות (.19,5-4 נ ;36-35 לא חטאי

 וישראל יעקב שיבת על מנבא הוא נינוה. בירתה וחורבן האשורית האימפריה נפילת רקע

 שומרון״ ״שרה ואת אפרים״ ״שרה את יוסף״, ו״בית יעקב״ ״בית את מזכיר עובדיה (.3 )ב

 לצידון שמדרום צרפת העיר עד הכנענים נחלת את שירשו ישראל גולי את וכן (19 )עוב׳

 אחותה״ ״אהליבה ועל הגדולה״)שומרון( ״אחלה על מדבר כג( )פרק יחזקאל (.20 )פס׳

 אבל הגלות בעונש נענשה שומרון ממלכת גם (.2 )מ כולה ״או־ץ־ישראל״ ועל )ירושלים(

 לקדמתן)טז תשובנה אשר ובנותיה שומרון״ ״שבות את חוזה הוא לגאולה. תקווה פתח יש

 אחיהם עם יתאחדו לשעבר הצפון ממלכת בני כן אם אלא שלמה תהיה לא הגאולה (.55-53

 -15 לז טז; ד; ממלכות)יחז׳ לשתי עוד יחצו ולא לכולם יהיה אחד ומלך אחד, לגוי יהודה בני

 יעבדני שם אלוהים ה׳ נאם ישראל מרום בהר קדשי בהר ״כי מנבא יחזקאל (.12-6 י זכ׳ ;22

ת  ״עמי ישראל״, ״אדמת ישראל״, ״הרי (.40 וגו׳)כ ארצם״ שם בארץ בלה ישראל כלבי

 שבטי את כולל יחזקאל כולו. ישראל לבית מכוונים (12 לז, ;12,9-8,4,1 לו ישראל״)יח׳

 ו״יעקב״ ״ישראל״ (.29 -מח13 ישראל)מז שבטי לשנים־עשר הארץ חלוקת בחזון ישראל

26(.14,8 מא ;27 אשור)מ גולי את גם כולל ישעיהו)השני( בנבואות

 אוזניים היו ולדבריהם הנ״ל הנביאים בימי תעלומה בבחינת אפוא היו לא אשור גולי

 גם כאמור, לשעבר. ישראל מממלכת שמוצאה גולים אוכלוסיית בקרב גם קשובות

ת רק לא שלמה גאולה מנבא זכריה אשור. גולי נשכחו לא ציון שיבת בתקופת  ל״בי

ם״)ב ישראל״ ״בית יוסף״, ל״בית גם אלא יהודה״  בית בכל (.10-6 י ;13 ח ;2 ול״אפרי

 תקווה מביע חזקיהו 9 ל דה״ב לפי לארצו. שישוב העם״ ״שארית את רואה הוא ישראל

 חזקיהו בפי זה קטע ששם הסופר בימי שגם מכאן הזאת״. ״לארץ ישובו אשור שגולי

 האמונה רווחה דה״י ספר של החיבור בעת וגם מאוחר( הוא שהקטע הסבורים )אליבא

 יחזרו שהם ואמונה תקווה ויש ה׳ כעם חיים אשור בידי שהוגלו הצפון שבטי שצאצאי

 עם נמנו אם בבטחה לדעת קשה ואולם העת. בבוא דוד, בית שלטון תחת למולדתם,

27שומרון. מממלכת גולים צאצאי גם לציון השבים

 ויליאמסון, ראו השונות, והדעות כך, ואחר הגלות בתקופת ״ישראל״ השם משמעות על 26
 ברין, ראו יחזקאל בעיני ישראל גולי ועל הצפון)שומרון( ממלכת על ״גלות״. ג׳ויס, ״תפיסה״;

 להזכיר מרבה שיחזקאל מציין ,375-376 עמ׳ ג, המקראית האסופה הרן, .187-181 עמ׳ יהוקאל,
 הוקהתה שבגלות רמיזה כאן יש פעמים(. 15) יהודה לעומת פעמים( 186)ישראל״ ״בית את

 של התודעה חזקה הייתה עדיין יהודה בממלכת שחי ירמיהו אצל ליהודה. ישראל בין ההבחנה
 )ישעיהו בישעיה ״ישראל״ ״יעקב״, פעמים(. 183) ויהודה פעמים( 125) ישראל קבוצות, שתי

 לפרש אין כן על ישעיהו. של לסגנונו אופיינית תופעה נרדפות, ומילים מילים צמדי אלו השני(
 ריבוי על כולו. ישראל בעם אלא שונות ישויות בשתי מדובר כאילו וישראל יעקב הצמד את

ועוד. 169-170,166-167 ׳עמ ישעיה, פאול, ראו ישעיהו)השני( בנבואות מילים בצמדי השימוש
 ;19 הע׳ לעיל, ראו ג פלאסר תגלת בימי שגלו המשפחות של כצאצאיהם מואב פחת אנשי על 27

 המשמשת חתן, שבעמק הישראלית/יהודית האוכלוסייה שמקור הסברה הובעה ״תקוה״. גרינווד,
ראו ונחמיה. עזרא בתקופת מבבל שחזרו גולים של בגל להיות עשוי יהודית, בספר היסטורי רקע
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 זהותם את איבדו המכריע, הרוב לא אם אשור, מגולי גדול שחלק נראה זאת ועם

ת סיבות לכך והיו ישבו שבקרבם העמים בקרב ונטמעו האתנית־הלאומית־הדתית מיו  פני

שח. פרק להלן וחיצוניות)ראו 28אחד־ע

כורש הכרזת עד ביהודה אחיהם עם יהודה גולי של קשרים .2

 בתקופת וכלה יהויכין בגלות החל ביהודה אחיהם עם יהודה גולי בין הקשרים טיב סוגיית

 וישעיה יחזקאל ירמיה, הספרים על רבים ופירושים מחקרים שכן חשובה, היא ציון שיבת

 ביהודה, אחיהם לבין בבבל היהודית הקהילה בין ריב שהיה ההנחה על מבוססים )השני(

 שמיני, פרק לעיל, האחר)ראו הצד כנגד אחד צד לטובת הפוכות עמדות נקטו והנביאים

 בראש ללמוד אפשר החורבן לפני יהודה אנשי לבין הגולה אנשי בין מגעים על ולהלן(.

 שפן בן אלעשה את לבבל, משלחת שיגר צדקיהו ויחזקאל. ירמיה מספרי ובראשונה

ד בן גמריה ואת ה)י  הגולה זקני יתר ״אל איגרת)״ספר״( עמם שלח וירמיהו (3 כט חלקי

 יחד בבלה״ מירושלים נבוכדנאצר הגלה אשר העם כל ואל הנביאים ואל הכהנים ואל

 אפשר וגר. פרין״ את ואכלו גנות ונטעו ושבו בתים ״בנו להם: מציע והוא יהויכין, עם

 תארך שנים כמה בשאלה הגולה זקני של לפנייה תשובה הוא ירמיהו ששלח שה״ספר״

 של אחיו )כנראה נריה בן שריה ביד בבל גולי אל ״ספר״ שלח גם הוא בגלות. הישיבה

ר׳ הרביעית בשנה צדקיהו המלך את שליווה נריה(, בן ברוך הו)י 29(.59 נא לצדקי

 הוגלו יהויסטים שמות הנושאים בדור־כתלימו שהאנשים ההשערה לפי .83-82 ׳עמ ״שמרין״, זרטל,
 מממלכת תושבים אשור בידי הוגלו ולבבל ,89 הע׳ ,138 עמ׳ לעיל, האשורים, בידי אבותיהם( או )הם

 צאצאי היו לציון השבים מן חלק וכי מיהודה, גולים אליהם שהצטרפו הנמנע מן זה אין שומרון,
 מישראל גולים של צאצא הוא החורוני שסנבלט ההשערה על לשעבר. ישראל מממלכת גולים

 היהויסטים השמות ריבוי .70 הע׳ להלן, אשל־זיסו, ראו לשומרון חזרה ומשפחתו בחרן שיושבו
 האפשרות את מעלים סנבלט בני ושלמיה דליה כמו נוספים ושמות דלייה, מוואדי בפפירוסים

 F.M. Cross, BASOR 344 (2006), p.ראו לשומרון. שחזרו ישראלים גולים בצאצאי שמדובר
 בידי גולים של צאצא הוא נחמיה מימי העמוני שטוביה משערת 15 עמ׳ ״מאבק״, פריד, .75-90

.52,5 הע׳ אחד־עשר, פרק מייזלר, ציון. שיבת בימי המזרחי הירדן בעבר לנחלתם שחזרו אשור
 ״שומרונים״ המכונים אנשים מוצאים הנאו־אשוריים שבמקורות מציין 82 עמ׳ שבי, גרייבי, 28

 של הזכרות עוד אין והמאוחרים הנאו־בבליים במקורות ואילו במסופוטמיה היושבים
 המחבר מאשים ושם אשור, גולי אל מכוון 40-34 יז במל״ב הקטע במסופוטמיה. ״שומרונים״

בזחקריס, תדמור, .5 ׳עמ ״יאשיהו״, כוגן, הגויים. כתועבות עושים הם בגולה שגם הגולים את
 הגולים ולפיה האשורית במדיניות אשור גולי של וההיטמעות ההתבוללות את תולה ,226 עמ׳

 עוד נבדלו לא והרביעי השלישי ״שבדור כך לאשורים״/ ׳נחשבו ״או אשור אנשי עם נמנו
מלידה״. האשורים מן בהרבה הגולים

 אחת ובעונה בעת חלו האם נא(, כט; הגולה)יר׳ אל ירמיהו של אלו מסרים שני בין הזיקה על 29
 ידוע, אינו כט ביר׳ האיגרת של התאריך .698 עמ׳ ״ירמיהו״, מקאן, ראו ביניהם קשר יש והאם

שם. מקאן, ראו לפסה״נ<. 594/3)צדקיהו למלכות הרביעית בשנה אפשר
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 והשיבה בבל מלך עול שבירת בדבר לצדקיהו הרביעית בשנה מגבעון עזור בן חנניה נבואת

ה של מי ד הבאים יהודה גלות כל ואת יהודה מלך יהויקים בן ״י  על מצביעה (4 כח בבלה״)י

 הגולים של הערגה ועל בבל בגולת היהודית ההנהגה עם ביהודה מסוימים חוגים של קשרים

 ביהודה וגם בבבל גם וחוגים אנשים של שאיפותיהם את מייצג חנניה למולדתם. לשוב

 כד בבבל)מל״ב שבוי היותו אף על יהודה של החוקי המלך את ביהויכין לראות שהמשיכו

ד ;27 כה ;12  הנראה( ככל לפסה״ג 593)לבבל ההיא בשנה הלך שצדקיהו אפשר 30(.28 כב י

ד בשלטון למרוד הנפל ניסיון לאחר נאמנות להביע כדי רק לא ל)י ב  כדי גם אלא כז<, ב

 ביהודה יהויכין תומכי מקרב מתנגדיו לנוכח בבבל גולים ובקרב ביהודה מעמדו את לחזק

הגולים. בקרב הדים היו ביהודה ולאירועים הפוליטית למתיחות מקום, מכל ובגולה.

 פרת נהר אל אבן להשליך - ירמיהו בפקודת נדיח בן שריה שעשה הסמלית הפעולה

ד בבל שקיעת על דברים ולומר  אנשי בין קשרים על מעידה היא גם - (64-59 נא )י

 של באוזניהם להיאמר צריכה הייתה הזו הסמלית הפעולה שהרי יהודה, לבני הגולה

 לרפות כדי בבד ובד הזמן, בבוא בבל בשקיעת אמונתם את להגביר כדי עברית מביני

 שני משל גם מבבל. תמיכה לקבל בתקוותם פמלייתו ואנשי צדקיהו של ידיהם את

 רואה היה לא שירמיהו היות ליהודה הגולה בין למגעים ראיה בו יש התאנים דודאי

 בלי הרעות״ ״התאנים לעומת כד( הטובות״)פרק ״התאנים את בבבל היושבים בגולים

 היה לא וגם ביהודה, הנשארים של חייהם דרך לעומת חייהם אורח על ידיעות לו שהיו

שי הנביא של האוהדת באמירה טעם  לאוזניהם. מגיעים היו לא הדברים אם הגולה לאנ

ד גם נזכרות הרעות התאנים  קהילת על מדובר זה בפרק גם שכן במקרה, ולא 17 כט בי

 (,14-4) הגאולה לבוא עד בבל בארץ להתבסס הנביא מטיף שלה החורבן, לפני הגולים

 מרע״ תאכלנה לא אשר השערים ״התאנים יהודה אנשי על הפורענות דברי לעומת

(19-16.)
אי פעילות על ידע ירמיהו ד ״נבי ק ש ד הגולים בקרב ,ה  בן אחאב כמו (,8 כט )י

 אזהרתו)ודאי ובאה. הממשמשת גאולה המנבאים (,21 )כט מעשיה בן וצדקיהו קוליה

 הנבאים נביאיכם דברי אל תשמעו ״אל לאמור; לעיל( הנזכר שריה כמו שליח באמצעות

כז לכם״  השקר נביאי את מאשים גם הוא הגולים. לאוזני הגיעה (9-8 כט ;18-16 וגו׳)

 מרמזות אלו אמירות בבבל. אשר יהודה גלות לכל לקללה יהיו הם כן ועל בניאוף,

 ובהלכי הגולים בחברת במתרחש מצוי היה הוא וכי בבל גולי עם קשרים היו שלירמיהו

 בעיני שקר נביאי הנחשבים ומן הגולים ממנהיגי אחד הנחלמי, לשמעיה שלהם. הרוח

 על בתגובה ביהודה. נרחבים חוגים על והשפעה השלטון אנשי עם קשרים היו ירמיהו,

מעשיהו בן צפניה ואל בירושלים אשר העם כל אל ״ספרים שלח הוא ירמיהו דברי

 ובהנהגת ועוד( 2 א יהויכין)יה׳ לפי השנים בחישוב משתקפת יהויכין של במנהיגותו ההכרה 30
 ״מלך יהויכין מכונה בהן נבוכדנאצר בארמון שנמצאו התעודות על זרובבל. ושל ששבצר של

שישי. פרק לעיל, ראו יהודה״,
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 ־24 )כט, ארוכה גלות המנבא בירמיהו גערו שלא על והתלונן הכהנים״ כל ואל הכהן

ד אל ספרים לשלוח הוסיף ירמיהו 31(.25 )י ל ב  בין דו־סטרית התכתבות זו (.60-59 נא ב

לבבל. יהודה

 ללמוד שאפשר כפי הגולים, לאוזני הגיעו וביהודה בירושלים האירועים על ידיעות

 מובא הוא כחזון. יחזקאל מסביר בירושלים המתרחש על ידיעותיו את יחזקאל. מספר גם

52בירושלים. המתרחש את לראות ארץ־ישראל אל אלוהים״ ״במראות

 אנשי בקרב הרוח הלכי על (,1 יא ח; )יח׳ המקדש בבית המתרחש על ידע יחזקאל

ב החברתי המצב על (,2 יח )יא; יהודה הכלכלי)י  נבואה של מסרים שלח (,29 כב ;19 ו

 ביהודה והצבאיים הפוליטיים במהלכים מצוי היה יהודה)לג<, בארץ היושבים עמו לבני

 מוכיח הוא (.15 רז בבל במלך צדקיהו של המרד על ידיעות וקיבל 0כ יט; יז; טז; )פרקים

 ט ;12 )ח יהודה אנשי של ממחשבותיהם ומביא מדבריהם מצטט ואפילו יהודה בני את

 מן שמע הוא כך על (.24 לג ;2-1 כד ;31-23 כב ;32 כ ;2 יה ;23-21 יד ;22 יב ;15,3 יא ;9

 יהויכין גלות לאחר בארץ הנשארים דברי את שמע יחזקאל באיגרות. וקרא השליחים

שלים)לג חורבן לאחר ביהודה הנשארים דברי ואת (,15 )יא  לירמיהו, בדומה (.24-23 ירו

 יהודה ממלכת של מרידה נגד דעתו את מביע סמליים, ובמעשים בדיבור יחזקאל, גם

33כג(. יז; מצרים)פרקים עם ברית ונגד בבבל

 לצאת יחזקאל התכוון צדקיהו בימי הנשארים על הפורענות שבנבואות הסבורים יש

 שהדיה תופעה בבבל, למרוד בירושלים שרים שעודדו שקר ונביאי גולים נגד חוצץ

 כנראה יהודה, נגד נבוכדנאצר של המסע דרך על ידע הנביא ירמיה. בספר נשמעים

 (.27-23 )כא שכנות מדינות עם יהודה של המרד מזימת בעקבות לפסה״ג, 594 בשנת

שלים)כנראה תושבי נגד יחזקאל שניבא בעת  ידיעה קיבל הוא לפסה״□ 592 בשנת ירו

ח׳ גלות לאחר בירושלים שנשארו העם מנכבדי בניהו בן פלטיהו של מותו על כין)י הוי  י

 ערב יהודה נגד ומעורבותן שכנות מדינות של העוין היחס על ידע יחזקאל (.13,1 יא

 המצור תחילת של התאריך את ידע הנביא כה־כח. )יח׳ מכן ולאחר ירושלים של חורבנה

ה׳ על שלים)י ד׳ ש״הכתה לו להודיע יחזקאל אל בא מירושלים הפליט (.2-1 כד ירו עי ה

 R. Stahl, ;554-551 ׳עמ ירבזיהג, הופמן, ראו השבעים תרגום לאור הטקסט וניתוח לביקורת 31
133.O LZ90 (1995), pp

 העם על לבוא המתרגשות הפורענויות על בבבל ניבא יחזקאל ״וגם כותב: מתתיהו בן יוסף 32
(.106 י, ירושלימה״)קרנר ושלחם דבריו את וכתב

 ערב מצרים מלך חפרע עם יהודה של הקשר על יחזקאל שמע ,452 ׳עמ יתזקאל, כשר, לדעת 33
(.2 >כג במצרים שהחלה ואהליבה אהלה של הזנות לדימוי הרקע וזה (8-5 לז החורבן)יר׳

 על מעידות (17,1 לב ;1 לא ;20 ל ;17,1 )כט מצרים על הנבואות שבכותרות התאריכים גם
שם, אליהן״)כשר, המידית ותגובתו זמנו של המדיניות להתרחשויות יחזקאל של ״צמידותו

 סיבתה בבבל למרד נוספים וגולים יחזקאל התנגדות ,90 ׳עמ יתוקאל, מיין, לדעת (.494 ׳עמ
יהויכין. עם לבבל שגלו יהודה באנשי יתנקמו שהבבלים בחשש



461ארץ־ישראל עם הגולים קשרי

 היו כן לפני שכבר מעידה עצמה בפני זו ידיעה 34(.27־26 ;2-1 כד גם ראו ,21 לג )יה׳

 של ומעמדו שפעילותו כך ועל מיהודה, אנשים לבין בגולה היושב יחזקאל בין מגעים

 הנאמרות 23-12 יד ביח׳ הנבואות יהודה. לאנשי ידועה הייתה הגולים בקרב יחזקאל

 זה גוף ויהודה. ירושלים אנשי נגד מכוונות יחזקאל בבית היושבים ישראל״ ״זקני לפני

יהודה. ממלכת בגורל התעניין

על נבואות )כולל ביהודה במתרחש יחזקאל של הרבה הבקיאות  יהודה(, אנשי אל/

 ח; ד; בפרקים )כמו יחזקאל בספר רבים במקומות לביטוי הבאה ובמקדש בירושלים

ת בסיס שימשה כ( יד; יב; יא;  רובן אומרים ויש יחזקאל, מנבואות שחלק פרשנים לטענ

 ״פסבדו־יחזקאל״ אלא אינו יחזקאל וכי שם, עלום נביא בידי בירושלים נכתבו ככולן,

 ירושלים יהודה, על יחזקאל בספר הרבות הנבואות הוא. כן ולא 35מאוחרת. תקופה של

 הגולים של הרבה ההתעניינות על מלמדות כוהן( גם היה יחזקאל )והרי והמקדש

 ההתכנסויות הפנים. מדיניות בתחום והן החוץ מדיניות בתחום הן ביהודה במתרחש

 גם נוגעות אלא הגולים קהילת לענייני מצטמצמות אינן יחזקאל אצל הגולה זקני של

ח׳ בארץ אחיהם גורל על לשאלות הודה)י  שיתוף של תחושה כאן משתקפת ם. יד; ח; י

 את שיפקוד והחורבן ההרג על להתאבל לא האלוהי הצו לנשארים. הגולים בין הגורל

 בדאגה עקבה אכן בתוכה ישב שהנביא שהקהילה רומז (27-15 כד )יח׳ ירושלים יושבי

 יהויכין גולי בין עמוקה איבה ושוררת מתיחות קיימת אם שביהודה. אחיהם גורל אחר

 את אחת קהילה של ודה־לגיטימציה ״החרמה״ כדי עד צדקיהו בימי ביהודה לנשארים

 גורל על להתאבל יחזקאל ועל הגולים על האוסר אלוהי בצו צורך היה מה לשם האחרת,

ח׳ ו״מחמד תפארתם״ ״משוש אחיהם ם״)י ה ן56 (?25 כד עיני י  האיסור מן שונה הדבר א

שפחתו)וי׳ בני על להתאבל הגדול הכוהן על שחל  על להתאבל ירמיהו ועל (12-10 כא מ

איבה. בגלל לא בוודאי (,8-5 טז החורבן)יד׳ בעת יהודה בני

 (.12 נב ;2 לט לצרקיהו)יד 11 בשנת נפלה ירושלים סביר. אינו יהויכין לגלות שנה 12 התאריך 34
 כשה ;97-96 עמ׳ ירושלים, ליפשיץ, אצל וספרות דיון ראו העיר לנפילת המדויק התאריך על

.640-639 עמ׳ יחזקאל,
 מקורות על .593 עמ׳ יחורח, ברונלי, ;50-42 עמ׳ יחז־קאל, מיין, ראו השונות הדעות על סקירה 35

.18-17 ׳עמ יחוקאל, קוטסקו, ראו ליהודה הנוגע בכל יחזקאל ושל בבל גולי של המידע
 יחזקאל לנביא וייחוסם יחזקאל בספר הנבואות של האותנטיות ועל הגורל שיתוף של התחושה על 36

 שמיני. פרק לעיל, וכן 136-76 ׳עמ יחוקאל, מיין, ;262-257 ,17 עמ׳ א, יחוקאל גרינברג, ראו
 בידיו היו ואפילו נריה בן לברוך הכתיב שירמיהו המגילה על ידע שיחזקאל ההשערה הובעה
 נראית דעה)שאינה מהלכת ספרות. ושם 119 עמ׳ ״קיבוץ״, לוסט, ראו ל-לא. ביר׳ הגאולה נבואות

 של סופי ניתוק על מעיד הנשארים את שיפקוד האסון על להתאבל האל בצו האיסור לפיה לי(
 המשך לעומת הנשארים של סופם/מותם את סמלי באופן מציין והצו לנשארים, הגולים בין הקשר
 שהנשארים מלמדים ובישעיה ביחזקאל בירמיה, כתובים פרשנים, לדעת הגולים. של קיומם

 רום־שילוני, ראו ה׳. עם מכלל אותם והוציאו יהויכין עם הגולים של הלגיטימיות את שללו ביהודה
 יהויכין גולי בין אידיאולוגיות ״מחלוקות של לקיומן ונימוקיה הסברה על .42-41 ׳עמ ״יחזקאל״,
זו. סברה נגד נימוקים ולהלן ונשארים״, ״גולים רום־שילוני, ראו ביהודה״ לנשארים
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 בנבואות דיון מחייב מכן ולאחר צדקיחו בימי לנשארים הגולים בין היחסים טיב חקר

של ביר׳ מ ש, בן כניהו )נגד 30-24 כב ובפרק תאנים( דודאי שני כד)  בדברי וכן יהויקי

.24-23 לג ובפרק 21-14 יא בפרק יחזקאל

ד׳ במשל המוצאים יש ם)י  הבעלות בנושא לנשארים הגולים בין לריב הד כד( התאני

ת  וקרקעות בתים לתפוס לנשארים גדליהו דברי לאור ביהודה הקרקעות על הלגיטימי

 29-24 לג ;16-15 יא ביה׳ הוויכוח נבואות על גם נסמכת זו טענה (.10 מ דר׳ להם לא

 ביהודה קרקעות סכסוך ועל מתיחות על דבר וחצי דבר אין כד ביר׳ ואולם 37להלן(. )ראו

 נקודת אחר. או זה צד של דה־לגיטימציה באמצעות ביהודה לנשארים יהויכין גולי בין

ם ומוסרית. דתית היא ירמיהו של המוצא  שמעו לא ״אשר אלה הם הרעות״ ״התאני

ט נאם דברי אל כ (  בד עונשם. את קיבלו הטובות״, ״התאנים הגולים, ואילו (,19 ה״׳

 אין (.23-20)וצדקיהו אחאב בבבל, שקר נביאי שני נגד חציו את הנביא מכוון בבד

 קבוצה ו״נגד״ זו קבוצה ״בעד״ של במונחים ירמיהו גישת את גורפת בצורה להגדיר

 את גם שופט ירמיהו והאדם. האל כלפי הנכונה ההתנהגות הוא המידה קנה אחרת.

 דברי בנבואותיו יש כן ועל הגמול עקרון של ראות מנקודת הגולים את וגם הנשארים

 ישועה מבטיח הוא החורבן לאחר לנשארים לגולים. וגם לנשארים גם ופורענות תוכחה

 לבין ירמיהו בין הוא כד בפרק העימות (.12-7 מב דר׳ הנביא מפי ה׳ בקול ישמעו אם

 בין היחסים מסכת על זה מפרק ללמוד ואין ואידיאולוגי תיאולוגי רקע על הנשארים

 לקיומם עדות כד בפרק לראות ואין צדקיהו, בימי ביהודה הנשארים לבין יהויכין גולי

 על הקניין לזכות הנוגע בכל יהודה, - בבל גיאוגרפי, בסיס על יריבים מחנות שני של

ביהודה. אדמות

 במסגרת היא בגולה, ימותו ואמו שהוא יהויכין על 30-24 כב ביר׳ הפורענות נבואת

 יהויכין(, יהויקים, )שלום/יהואחז, האחרונים יהודה מלכי כלפי ירמיהו של התוכחה

 לאחאב )בדומה לפרטים מכוונת היא ה׳. בקול שמעו ולא שחטאו ירמיהו, של דורו בני

 לכן הגולים. קהילת לכלל ולא האישי, הגמול תורת על־פי השקר( נביאי ולצדקיהו

 צדקיהו בימי הגולים לקהילת הנביא של עוין יחס על זה בפרק הנבואה מן ללמוד אין

 קבוצות שתי בין ריב על לא שכן וכל דווקא, בנשארים ירמיהו שתולה תקווה על ולא

הויכין)בבבל( גולי בין גיאוגרפית, מבחינה המוגדרות יהודה בממלכת אחיהם לבין י

 הטוב העתיד על נבואותיו מלכתחילה וכי בגדליהו תקוות תלה שירמיהו הדעה לי נראית לא 37
 כדי בגולה חוגים בידי ושינוי עריכה עברו שנבואותיו אלא עמו ולנשארים לגדליהו כוונו

 סבורים כך הטוענים ביהודה. שנשארו באלה ולא בגולים מצויה טוב לעתיד שהתקווה להראות
 מנקודת תוספת היא אלא לירמיהו שייכת אינה והרעות הטובות התאנים על כד ביר׳ שהנבואה

 ״ברית רום־שילוני, ״משבר״; זיטץ, ראו ולכאן לכאן והדעות זו סוגיה על בבל. גולי של ראות
 הנוכחי בניסוחה שהנבואה הסבור ,485-483,75,66 עמ׳ ירנזיה, הופמן, ספרות; ושם עולם״

 מוסיף: הוא אבל החורבן, לאחר ביהודה הנשארים כנגד בבל גולי של מאוחרת עמדה משקפת
 על (.485 >עמ׳ יהויכין״ לגולי ירמיהו של ועידוד תמיכה דברי על מיוסדת שהנבואה ״ייתכן

.81 הע׳ ,384 עמ׳ לעיל, ראו התאנים משל על להלן. ראו ביח׳ הקטעים
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ד הכתובים צדקיהו. בימי  צדקיהו בימי נכבדים מצד לירמיהו ההתנכלות ,19-16 כט בי
 שירמיהו לסברה בסתירה עומדים שבתוכם השקר ונביאי הנשארים נגד התוכחה ונבואות

יהויכין. גולי נגד בנשארים תמך
 כח צדקיהו)יד בימי יהודה בממלכת היושב הנביא עזור בן חנניה נבואת מתוך גם

 המהירה לשיבתו וציפו בגולה היושב ביהויכין שתמכו ביהודה חוגים שהיו ברור (4-2
 ועל ניידי דלא נכסי על צדקיהו בימי ומריבה מתח על לדבר ואין בבבל, גולים עם יחד

 קבוצה כל ונפרדות, מוגדרות קבוצות כשתי לנשארים גולים בין מנוגדות אידיאולוגיות
 עם ה׳ עם בברית קשורות הקהילות שתי השנייה. הקבוצה כלפי אחידה גישה בעלת
 אוהדי בין אגררי( פוליטי)ולא שרקעו בעימות מדובר אבות. נחלת על לגיטימיות זכויות
 יהויכין של לשובו ומצפים הבבלי השלטון עם משלימים שאינם ובגולה ביהודה יהויכין

 ירמיהו בבל. בחסות כמלך בצדקיהו שתמכו ובגולה ביהודה חוגים לבין עמו והגולים
 הזה״, המקום אל מבבל הגולה וכל ה׳ בית ״כלי בהשבת רוצה הוא גם הרי ״אמן״, עונה
 ושבו בתים ״בנו בינתיים שנה״. ״שבעים ארוכה תהיה והגלות מוצה טרם שהעונש אלא

ד גנות״ ונטעו 38נ-נא(. בבבל)יר הנקם יום שיבוא עד כט( וכר)י
 בין ולריב למחלוקת כהוכחה מובאים 24-23 לג ;21-14 יא יחזקאל בספר הוויכוח דברי
 הקרקעות על הבעלות זכות על ארץ־ישראל, על ״המורשה״ זכות על לנשארים הגולים

 בגולים צידד יחזקאל וכי הנשארים, או הגולים ה׳״, ״עם הם מי השאלה על ביהודה,
 בין להבחין יש ואולם בוויכוח. הגולים גישת את משקף והוא ביהודה הנשארים נגד
 בין ליחסים הנוגע בכל משמעותיים הם ההבדלים .23-29 לג יה׳ לבין 14-21 יא יח׳

 הוא 16-15 יא ביה׳ הוויכוח ולנשארים. לגולים הנביא של וליחסו לגולים הנשארים
 בין הוא זה בקטע העימות החוקרים(. רוב דעת החורבן)וזו ולפני יהויכין גלות לאחר
 ירושלים יושבי צדקיהו. עם הנשארים לבין יהויכין גולי בין אחיך״(, )״אחיך, אחים

 החורבן)וזו לאחר הוא 29-24 לג ביח׳ הפולמוס ה׳״. מעל ״רחקו בגולה לאחיהם אומרים
 החרבות ״ישבי לבין בגולה היושב הנביא בין הוא זה בקטע הוויכוח הפרשנים(. רוב דעת

 בין מגעים על מצביעות כשלעצמן אלו נבואות (.24 ישראל״)פס׳ אדמת על האלה
 הלשונית־הספרותית לקרבה לב שמו הפרשנים בבל. בגלות ליושבים ביהודה הנשארים

 (.24 לג ;15 למורשה״)יא הארץ נתנה ״לנו)היא( נאמר בשניהם הנ״ל. הקטעים שני בין
 ההיסטורי. ורקעו הוויכוח נושא מה הלשונית, הקרבה של המשמעות מה היא השאלה
 ההיסטורית למציאות בנוגע הפרשן להשקפת בהתאם הכול ומנוגדות, שונות הן הדעות
תוספת ומה (ipsissima verba) הנביא מפי מקורי מה לשאלה ובנוגע לפסה״נ, ו במאה

כט ;13-10 טז ;19 ה לגולים)כמו כליה ו/או טמיעה וחזה בנשארים תמך שירמיהו ההשערה על 38
 ספר של ״הגלותית״ העריכה מרובד הוא לנשארים וכליה לגולים גאולה על האמור כל וכי (,18

 ירושלים את ולזכור מבבל לנוס לגולים ירמיהו של הקריאה שמיני. פרק לעיל, ראו ירמיהו,
(.51-45 נא הנ״ל)יר׳ להשערה מנוגדת מרחוק
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 הצדדים אותם האם אולם צדדים, שני בין ריב כאן שמשתקף ברור 39ומגמתית. מאוחרת

הקטעים? בשני נזכרים

 יהודה בארץ שהנשארים היא 15 יא ליח׳ בנוגע הפרשנים בקרב המהלכת הסברה

 לארץ לחזור יהויכין בימי הגולה בני של הרצון את יפה בעין ראו לא צדקיהו בימי

 ״עם עוד אינם הגולים, עם אינו שה׳ טוענים ביהודה הנשארים רכושם. את חזרה ולקבל

 העובדה ה׳. את לעבוד הזכות ואת הארץ על הזכות את איבדו )הגולים( הם ולכן ׳ה״

 מבית נצר המלוכה כס על יושב ובירושלים חרב לא והמקדש גלו לא )הנשארים( שהם

 בפולחנם וחפץ בארץ הלגיטימית נוכחותם המשך את מאשר שהאל הוכחה בה יש דוד

 למורשה. כנען את להם לתת לאבות ההבטחה להתקיים ממשיכה ובהם המקדש בבית

 שהיו אלו על בעיקר ביהודה, הקרקעות על הבעלות זכות בדבר מריבה אחרות, במילים

 ממשל גם ללמוד מנסים כאמור, זו, מתיחות על 40הנשארים. בידי ונתפסו לגולים שייכות

 ״מיתוס חוקרים, לדעת 41.20-16 כט ביר׳ הנבואה ומן כד( )יד׳ תאנים״ דודאי ״שני

 מיושביה נתרוקנה הארץ וכי גלו ישראל בני כל ולפיהם הכתובים הריקה״)דהיינו הארץ

 לבין לציון העולים בין והפולמוס היריבות רקע על הגולה בני בידי נוצר שנה״( ״שבעים

 ה׳״, ל״עם שייך מי ובשאלה הקרקע על הלגיטימית הבעלות בנושא ביהודה הנשארים

42החורבן. ולאחר צדקיהו עם הנשארים או יהויכין עם הגולים

 רום־ ראו אלו כתובים של השונים הפירושים ועל 29-23 לג לבין 16-14 יא שבין הזיקה על 39
הנ״ל, ;263 עט׳ א, יתוקאל, צימרלי, ונשארים״; ״גולים הנ״ל, ;20-11 ׳עמ ״יחזקאל״, שילוני,

 -273 עמ׳ יחוקאל, כשר, .125-120 ׳עמ ״בקעה״, דיג׳קסטרא, .264,260,256,198 ׳עמ ב, שם,
 הם יא בפרק 19-18 שפסוקים וטענה טקסטואלי ניתוח .352-340 ׳עמ א, יחוקאל בלוק, ;275

 שמדובר טוען ״יהודה״, ברונלי, ספרות; ושם 52-47 ׳עמ נביא, גראפי, ראו מאוחרת תחיבה
עצמם. לבין בינם ביהודה, הנשארים בין בריב

 בלוק, ;646-643,273,125 עמ׳ יחוקאל, כשר, ; 56-50 ׳עמ ״הזיקה״, תדמור, זו לסוגיה ראו 40
של״ם בית־מקרא גרינברג, מ׳ ;69 עמ׳ יהודה, ינסן, ;348,344 עמ׳ יחוקאלא,  -273 עמ׳ ז)ת

 J. Pastor, Land and ;109-106 עמ׳ וארץ״, ״עם יפת, ;214-203 ׳עמ יחוקאלא, הנ״ל, ;278
13-15 .Economy in Ancient Palestine, London and New York 1997, pp. ,״גלות", ג׳ויס

 אדמות תפיסת רקע על קרקע גאולת של קונוטציה יש גאולתך״ ״אנשי שבמילים סבור ,51 ׳עמ
ספרות. ושם 340-337 עמ׳ ״בקשות״, איילי, בארץ. הנשארים בידי הגולים

 כד ביר׳ התחיבה לטענת בדומה דויטרונומיסטית תוספת שזו הטענה ומכאן בשבעים חסר 41
 סברה הובעה .37 הע׳ לעיל, הופמן, ;136 עמ׳ רת, סמית, כך על וראו התאנים. דודאי בנושא
 מן שחזרו לבעליהן הקרקעות את להחזיר ומגמתו כוהנים בידי חובר כה בויק׳ היובל״ ש״חוק
 J.S. Bergsma, “The Jubelee: A ראו זו השערה נגד ביהודה. שנשארו אלה בידי ונתפסו הגולה

225-246 .Post-Exilic Priestly Attempt to Reclaim Land?”, Biblica 84 (2003), pp.
 כהוכחה למצרים( והירידה גדליהו )סיפור מ-מד יר׳ את מביא ,248-235 עמ׳ כאוס, קרול, 42

 נותרו שלא המסר את להעביר הפרקים מטרת וכי הריקה״, הארץ ״מיתוס יצירת של למגמה
 במצרים לכליה שנידונו למצרים היורדים מן ולא בבל מגולי תבוא והגאולה ישראל מבני בארץ

 הפרק לעיל, וראו ביהודה. הקרקעות על הקניין זכות מבבל לעולים לכן (.27,14-11 מד דר׳
הראשון.
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ה׳ הארץ נתנה ״לנו האמירה שה״)י  האמור את הדעת על מעלה (24 לג ;15 יא למור

 על לנשארים גולים בין סכסוך על מדובר לא ושם מורשה״, לכם אתה ״ונתתי 8 ו ׳בשמ

שה״)להבדיל אותה ייתן שהאל כנען״ ״ארץ על אלא הקרקע, על בלעדית זכות  ״מור

 ו >שמ׳ עמם והברית וליעקב״ ליצחק ״לאברהם ההבטחה בגין ישראל לבני מירושה(

 שם מדובר 43גדולים״. ובשפטים נטויה ״בזרע ממצרים העם את שיוציא ולאחר (,4-2

 המובטחת הארץ אל מצרים מעבדות ויעקב, יצחק אברהם, בני העם, כל של היציאה על

 לרשת הזכות לבין והמשפטים החוקים קיום בין הקשר מודגש דברים בספר (.7-5 )פס׳

 1 יב ;32-31 יא ;1 ו ;30-28 ה ;5 ד )דב׳ ברורה תיאולוגית תפיסה זאת כנען. ארץ את

 יש המזרחי בעבר־הירדן שהתיישבו הישראלים אם היא הבעיה 25-24 כב ביהו׳ ועוד(.

 בין ״גבול״ הוא הירדן שכן ה׳, את לעבוד להם ומותר (27,25-24 בה״׳)פס׳ ״חלק להם

ס׳ אחוזת ״ארץ ובין הטמאה הארץ פ (  הזכות למי בשאלה ודברים דין שם אין (.19 ה״׳

 השבטים לשני מוצע להפך, קרקעות. על בעלות זכות על לריב הדים או הארץ את לרשת

3 ל ביר׳ גם האגררי. במישור ולא הדתי במישור הוא הוויכוח בתוכנו״. ״האחזו וחצי
T *• T ”

 נתתי אשר הארץ אל ״והשבתים ויהודה״, ״ישראל הגלות, מן החוזרים כל על מדובר

 לבין הגולה בני בין קרקעות סכסוך על מדובר אין זה בכתוב גם וירשוה״. לאבותם

 אומרים הנשארים יא ביח׳ לאבות. הובטחה אשר לארץ החוזר ה׳ עם על אלא הנשארים,

לא מעל ״רחקו לגולים ״)ו  אבות, מנחלת רחוקים כבר הם שהרי המורשה, מן רחקו ה׳

 ;9 כז דב׳ ה׳)ראו כעם ישראל עם של התפיסה על הוא הפולמוס 44(.25 כב יהו׳ והשוו

 ניתוק פירושה ה׳ מארץ שההתרחקות טוענים הנשארים 45(.15-14 ג צפ׳ ;17 יא ;3 ב יר׳

אלילים. עבודת לבין בגלות הישיבה בין הקושרת לזו המקבילה תפיסה ה׳, עם הקשר

 הארץ אבות. נחלת של ירושה זכות ולא לעם האל שנתן מענק מובנו הכוהני במקור ״מורשה״ 43
 ראו מסוימים. תנאים תמורת אותה מעניק והוא לאל שייכת שהיא מכיוון לצמיתות ניתנת אינה

171-188 .A. Bauks, ZA W 116 (2004), pp . בספר כלל)ובעיקר בדרך מופיע ׳ירש׳ הפועל 
(.23 לב יר׳ ׳לכבוש׳)וכך במובן דברים(

 -273 ׳עמ יחוקאל, כשר, ראו השונים לפירושים עבר. קל או צווי קל לשון הוא ״רחקו״ האם 44
 ספרות. ושם 15-14 עמ׳ ״יחזקאל״, רום־שילוני, ;21 הע׳ ,120-119 ׳עמ וארץ״, ״עם יפת, ;274

 שהובטחה בארץ יושב שאינו מי ה׳. עבודת לבין בארץ הישיבה בין קשר יש המקרים בשני
(.25-24 כב יהו׳ ישראל)השוו מכלל עצמו והוציא ה׳ את לעבוד זכות לו אין לאבות כ״מורשה״

 משפטי)הסתלקות כמונח ״רחק״ על )״הרחקתים״(. 16 בפסוק האמור לאור עדיפה עבר לשון
 וזכויות נכס מכל הדין, על־פי להתרחק, הגולים שעל אומרים הנשארים כלומר הרכוש(, מן

 F.M. Cross, in: M.V. Fox et al.ראו הירושה, משפט בלבד לנשארים ואילו יהודה בארץ
-318.eds.), Text, Temples, and Traditions [M. Haran Vol.], Winona lake 1996, pp)

ש״רחקו״ מלמדת 10 מד יח׳ ;5 ב יר׳ עם ההשוואה ואולם .4-1 עמ׳ ״משפט״, אחיטוב, ;319
)ראו מה׳. התרחקו הגולים - כמשמעו פשוטו 15 יא ביח׳ ,2006) 87 A.F. Botta, Bíblica 

418-420 .pp. עולה זה ואין (9 ט ;12 ח )יח׳ הארץ את עזב שהאל אומרים ירושלים אנשי 
 לכן הגולים(. מן מהם)ולא התרחק האל לדבריהם שהרי ,15-14 יא ביח׳ טענתם עם אחד בקנה

דחוק. אגררי־כלכלי רקע על הוא 15 פס׳ ולפיו הפירוש
.47 הע׳ ולהלן ,416-414 עמ׳ ״ישראל״, צובל, ראו ״ישראל״, של התיאולוגית המשמעות על 45
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 מסקנה להסיק אפשר 21-14 יא הכתובים סמך על אם לעיל, הכתובים לאור רב, ספק

 לנשארים, גולים בין ביהודה קרקעות סכסוך הוא לכתובים ההיסטורי שהרקע נחרצת

 כטענת האם, לעובדו, וזכאי ה׳ לעם שייך מי בשאלה התיאולוגי במישור פולמוס ולא

ת או, ה/ לעם למורשה שניתנה ההבטחה בארץ שנותרו מי רק הנשארים,  הגולים, כטענ

ד לפי לעבדו. וזכאים ה׳ מעם חלק עדיין הם כן ועל שהוגלו מי גם  ״רחקו״ למילה 5 ב י

 אמנם ואומר משיב יחזקאל ישראל. באלוהי שפשעו/בגדו מי - תיאולוגית משמעות יש

שי גולי את הרחיק האל הויכין)״אנ  הרחיקם לא אבל (,15 יא השבעים, בתרגום גלותך״ י

 ואילו בארצות״, הפיצותים וכי בגויים הרחקתים ״כי הארץ: מן אלא ישראל מאלוהי

 היה לו מקום אין כזו לאמירה 46מעט״. למקדש להם ״ואהיה בגולה גם עמם נמצא ה׳

 ל״עם שייך מי - תיאולוגית־אידיאולוגית בשאלה ולא גרדא קרקעות בסכסוך מדובר

 - בכנען/ארץ־ישראל יושבים שאינם אלה - הגולים עם גם נמצא שהאל הרעיון ה׳״.

 בישראל שרווחו ודעות אמונות של בסדרה טבוע הרעיון יחזקאל. של גמור חידוש אינו

 משתמע ומהן והנבואי, ההיסטוריוגרפי הספרותי, בחומר ומפוזרות יחזקאל לפני כבר

למורשה לאבות שהובטחה לארץ מחוץ גם מתקיים עמו ועם נבחריו עם ה׳ בין שהקשר

 הכניסה לפני עוד ה׳ עם נעשה העם סיני. ברית מצרים, יציאת האבות, על המסורות -
לארץ.

 נשארים, לבין גולים בין אידיאולוגית־תיאולוגית מחלוקת משתקפת 21-14 יא ביח׳ אכן

 מבחינה ומוגדרות נפרדות קבוצות כשתי הנשארים כל לבין הגולים כל בין לא (1)ואולם:

ת)יהודה  בגולה והיו הגולה, ביהויכין שתמכו ובגולה ביהודה היו בבל(: לעומת גיאוגרפי

 אולם צדקיהו, תומכי מפי יצאה ה׳״, מעל ״רחקו הקריאה (2)בצדקיהו. שתמכו וביהודה

 ובוצעה הממלכה חרבה כך אחר מעטות שנים שכן בלבד קצר זמן נשמעה זו קריאה

 הגולים בקרב נמשכה האידיאולוגית שהמחלוקת ידיעות אין (.587/6) נוספת הגליה

גולים. קבוצות שתי בין הבחין שיחזקאל ראיות גם אין החורבן. לאחר בבבל

 בגלל לא הנשארים בהשמדת הנביא איום של בהקשר מובא 21-15 יא הקטע ועוד. זאת

 הנשארים בידי שנתפסו הקרקעות על ריב של רקע על ולא ה׳״ ״עם עוד אינם שהם

 ובתועבותיהם)פרקים בשיקוציהם המקדש ואת הארץ את מטמאים שהם הסיבה מן אלא

 להם תינתן ייגאלו, הגולים ואילו (,24-22 כ :30-24 יח ויק׳ והשוו 29-25 לג גם ראו ח-יא

שראל״)פס׳ ״אדמת  ״והיו ככתוב: הברית תחודש שם ה׳. עם ונשארו היו הם כי (17 י

ס׳ להם אהיה ואני לעם לי פ ם״)  לתקופה היא בגולה ה׳ עם של הישיבה (.20 לאלהי

47מוגבלת.

 כלל בדרך מכוון האדם עם האל ביחסי מעל״ ״רחוק השביעי. הפרק ראו מעט״ ״מקדש על 46
 האדם מן האל התרחקות גם לעתים אבל (,10 מד יח׳ :5 ב יר׳ האל)כמו מן האדם להתרחקות

.619-617 עמ׳ גלות, קיפר, ראו (.29 טו מש׳ :6 ח יח׳ )כמו
 בשיקוציהם. הארץ את המטמאים לנשארים שהכוונה ביותר נראה הענין ולפי קשה 21 פסוק 47

(,10 לו :40 כ יח׳ כלה״)וכן ישראל בית ״וכל נאמר 15 בפס׳ .275 עמ׳ יחוקאל, כשר, ראו



467ארץ־ישראל עם הגולים קשרי

 ,29-24 לג ביח׳ בקטע בהם שמדובר הצדדים הם מי ברור לא 21-14 יא יה׳ לעומת

 וזאת כן, ועל ישראל אדמת על החרבות״ ״ישבי אל פונה יחזקאל שונות. הן והאפשרויות

 ירושלים חורבן לאחר בנשארים שמדובר הסברה מקובלת ,15 יא ביח׳ האמור לאור גם

 יהודה בארץ היושבים 48כך. אחר קצר זמן ואם גדליהו רצח לפני אם לפסה״ט, 586)

 למורשה״ הארץ נתנה לנו רבים ואנחנו הארץ את ויירש אברהם היה ״אחד אומרים:

שהיה"אחד״ אברהם בימי תקפה הייתה ההבטחה אם (.8-6 יז ;7-5 טו בר׳ :2 נא יש׳ )השוו

 הם גאלתך/גלותך״( ״אנשי הגולים רק דהיינו למעט, באות אלו מילים אם החוקרים ונחלקו
יחוקאל, בלוק, אצל דיון ראו ישראל. עם כלל כלומר לרבות, או כלה״, ישראל בית ״כל
 את הנוקטים .202-201 ׳עמ תיאולוגיה, זייטץ, :261-259 עמ׳ ב, יחזקאל :347-341 עמ׳ )א(,

ה׳ עם מכלל והוציא ישראל עם את יהויכין בגולי ראה שיחזקאל סבורים הראשונה האפשרות
 ״וכל שהמילים סבורים השנייה האפשרות את הנוקטים לעיל. בלוק, למשל ראו הנשארים. את
 גאולתך״, אנשי אחיך ״אחיך הפסוקית את הסותרות מאוחרת תוספת הן כלה״ ישראל בית

 ונשארים״: ״גולים הנ״ל, ״יחזקאל״; רום־שילוני, אחים. ובגולים בנשארים רואה יחזקאל כלומר
 קהילת הקהילות, שתי בין הפרדה שעיקרה אידיאולוגיה שליחזקאל טוענת ״דויטרונום״, הנ״ל,
 ״עם הם יהויכיך ״גולי רק וכי כך, ואחר צדקיהו בימי ביהודה הנשארים וקהילת יהויכיך ״גולי

 ״גיאוגרפית״, אינה הנביא של וההשקפה המוצא שנקודת לומר ונראה בגולה. בשבתם גם ה׳״
 בחוקות דבקים אינם הנשארים ומוסרית. תיאולוגית אלא ירושלים, יושבי לעומת בבל יושבי

 אלו אולם לכליה, נחרץ גורלם ולכן (21 )פס׳ תועבות ועושים השיקוצים את עובדים אלא ה׳
ישראל״ מרום בהר קדשי ״בהר ה׳ את יעבדו הם (18 )פס׳ הגאולה בעקבות הארץ את שיטהרו

 הגולים בכל מדובר הרי בעתיד שתתגשם בנבואה שמדובר מאחר השיקוצים. את ולא (,40 )כ
 זו מסיבה לפסה״נ. 597 משנת יהוכין בגולי רק ולא בעתיד להיגאל הראויים ישראל מבני

 את המציין ״הגולה״ במונח ולא ישראל״, ״בני ״ישראל״ כללים במונחים יחזקאל משתמש
 הם הצפון שבטי וגם הנשארים וגם הגולים גם יחזקאל בעיני (.25-24) זה בפרק יהויכין גולי

לעיל, וראו כלה״. ישראל בית ו״כל ישראל״ ״בית ישראל״, ״שארית ישראל״, ״בני ״ישראל״,
ב, יחזקאל צימרלי, ראו לגולים, רק ולא (4 מ ;4,1 ישראל)ג בית לכל נביא הוא הנביא .26 הע׳
״יהודה״ בשמות יהודה אוכלוסיית את מכנה יחזקאל ח בפרק לאומי. נביא הוא .565-563 עמ׳

ישראל״ בית ״וכל יהודה. ״בית הגולים את מכנה הוא 3 כה ובפרק (12,11)ישראל״ ״בית (,17)
;15,13,6 יא ;5 ו גם ראו בתוכם. וצדקיהו/״הנשיא״ ביהודה הנשארים את כולל 10-9 יב ביח׳

 עמך״)ג ״בני הם כולם ועוד(. 19,16,11 לז ;14 ,12 כה ; 29-25 יח ;5,4 יג ;27,24-23,6 יב
 הוציא שהנביא אומרת זאת אין (11 עמך״)ג בני אל הגולה אל ״בא נאמר אם (.30 ,12 לג ;11

 הרי ביהודה. הנשארים את ועוד( 14 כה ;9 ישראל״)יד ״עמי ישראל״, ״בית ״ישראל״, מכלל
 על היושבים עם פולמוס יש יב בפרק (.13 יא ;8 ט וזועק)יח׳ ביהודה במתרחש מתענין הנביא

 הצירוף מופיע הקבוצות לשתי ובנוגע (28-26) בגולה היושבים ועם (25-21)ישראל״ ״אדמת
 לכן .565-563 ב, יוזוקאל, צימרלי, ;290-289 עמ׳ יחז־קאל, כשר, ראו (.27,24)ישראל״ ״בית
 ״השארית״ את האמיתי, ישראל עם את יהויכין בגולי רק רואה שיחזקאל היא דחוקה טענה
 ראשית את מייצג יחזקאל וכי (,29-24 לג ;21-14 יא ביח׳ הוויכוח בנבואות מופיע אינו זה )מונח

 על וריב תיאולוגי עימות על תיאוריה לבנות זו מפוקפקת טענה סמך ועל הבדלנית, המגמה
 והוא הגולים את מייצג לכאורה, ושיחזקאל, צדקיהו בימי לנשארים יהויכין גולי בין אגררי רקע
הנשארים. את לכאורה מייצג ירמיהו ואילו גלותית״, ״אידיאולוגיה אבי

 עמ׳ ב, יחוקאל, צימרלי, ;82-78 עמ׳ נביא, גראפי, ;644-641,630-629 ׳עמ יתוקואל, כשר, 48
198.
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 להם שיש טוענים הנשארים ה״רבים״. בצאצאיו מדובר כאשר תקפה שהיא וחומר קל

 האלוהית ההבטחה נמשכת ובהם אברהם של הרבים צאצאיו היותם בזכות הארץ על זכות

 הנשארים של טוטאלית והשמדה חורבן בדבר לנבואות תוקף אין כן על (.19 יח בר׳ )השוו

 היא והמשמעות למורשה שניתנה בארץ לשבת ממשיכים הם ולראיה, לגולה. יצאו שלא

 בטומאת נגועים שהנשארים ומדגיש משיב הנביא ועומדת. קיימת אברהם עם שהברית

 והארץ ההבטחה בארץ לשבת זכותם את איבדו ולכן ובניאוף דמים בשפיכות וחטאו הגויים

 ההבטחה לא (.26-22 כ ;25 יח וי׳ )השוו הכנענים את שהקיאה כשם מקרבה אותם תקיא

 הגמול, תורת אלא אברהם צאצאי ״הרבים״ הנשארים גורל את קובעת ה״אחד״ לאברהם

 תמים והיה ה׳ לפני התהלך אברהם לעומתם, (.25 וגילולים)פס׳ דמים שפיכות על עונש

 של טוטאלית ובהשמדה הארץ בחורבן מסתיימת הוויכוח נבואת כן, על (.1-9 יז )בר׳

שו״)פס׳ אשר תועבתם כל ״על הנשארים  ישעיהו)השני( של הנחמה דברי גם (.29-27 ע

 ואברכהו״)ראו קראתיו אחד כי תחוללכם שרה ואל אביכם אברהם אל ״הביטו 2 נא בפרק

 צדק ״יודעי רק (8 )נא לישועה ראויים ה״/ מבקשי צדק ״רדפי אל מופנית (3-2 יב בר׳

א תורתי עם  הארץ תינתן ולהם גדול לגוי יהיו והצדיק האחד כאברהם הם (.7 בלבם״)נ

 ״אחד למילים נותנים ישעיהו וגם יחזקאל גם חרבתיה״. כל נחם ציון ה׳ נחם ״כי למורשה

 אתנית ולא ומוסרית דתית משמעות בה לשבת והזכות הארץ להבטחת בזיקה אברהם״ היה

 שכן ישראל״, ״באדמת החורבות שוכני על בגלות איום 29-23 לג ביח׳ אין אגררית. או

 לשבת זכאים החורבן לאחר הנשארים אין ולכך לארץ, ושיבה גאולה בחובה טומנת הגלות

 בוויכוח צד הם הגולים ששם 21-15 יא יח׳ לעומת וזאת מאברהם. מוצאם אם גם ה׳ בנחלת

..העמים מן אתכם ״וקבצתי גאולה חזון ויש  הם כי (,17 ישראל״)יא אדמת את לכם ונתתי .

 התייחסות 29-23 לג ביח׳ אין גרדא. אבות זכות בגלל ולא (,16 הגלות)שם, בעונש נושאים

 הגולים כהוצאת לפרש אין הנשארים של הקריאה את )ולכן הנשארים מצד לא לגולים,

 מזרע הם הגולים גם שהרי ה״׳, ומ״עם ההבטחה ארץ של הלגיטימיים היורשים מכלל

 בין הוא 29-22 בלג הפולמוס שעיקר האפשרות עולה מכאן הנביא. מצד ולא אברהם(

 הגמול תורת על־פי וגורלם בארץ ישיבתם המשך בדבר החורבן לאחר לנשארים הנביא

 הגולים בין אבות בנחלת הקניין זכות על מריבה משקף הוא ואין (,26 האלוהי)פס׳ והצדק

 חורבן עם לבבל שהובאו גולים לבין יהויכין עם הגולים בין מבחין אינו יחזקאל לנשארים.

 ומן הגלות בעונש נושאים אלה גם אלה אברהם. בני הם אלה גם אלה הראשון. הבית

 רמז אין ובנבואותיו החורבן לאחר לפחות שנים 15 ניבא יחזקאל 49הגאולה. תצא הגלות

50החורבן. עם שגלו מי את ה׳ עם מכלל הוציא שהוא

 את רק ולא לבבל הגולים כל את בנבואותיו כלל יחזקאל לדעתו, .272 ׳עמ גלרת, אלברטץ, וכך 49
יהויכין. גולי

 “Ezekiel rejects that those who :20 ׳עמ ,רום־שילוני,״יחזקאל״ ראו ומנוגדת שונה לדעה 50
’remained might join the community of the Jehoiachin Exiles in Babylon. רום״ 

ליושבים מכוון החורבות״ ״יושבי וכי החורבן לאחר זמנו 29־23 לג ,שיח בדעה מצדדת שילוני
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ם)כמו ישראל בין הוא העימות אחר פירוש על־פי  שניצלו והאדומים( העמונים לעמי

6 ד יואל הארץ)השוו את ביניהם וחילקו ויהודה ישראל צרת את  בפס׳ הקריאה 51(.2-1,

 שהתיישבו ישראל של הרבים האויבים של מפיהם יוצאת למורשה״ הארץ נתנה "לנו 24

 )״ישבי שחרבה הארץ היא לנחלה, ולצאצאיו לאברהם שניתנה ישראל״ ״אדמת על

 בפס׳ והיהודאית. הישראלית האוכלוסייה של וההגליות המלחמות בעקבות החרבות״(

שראל ״אדמת נאמר 24 שראל״/אדץ־י  זה, פירוש לפי כן, ועל וירושלים, יהודה ולא י

 לדברי בדומה הגויים, מפי אלא ובירושלים, ביהודה הנשארים מפי יצאה לא הקריאה

 ״הרי 5-2 לו ״וירשנוה״; ישראל״, ״בית ישראל״, )״הרי 15,12,10 לה ביח׳ האדומים

 הארץ מן גורשו כנען עמי לגויים. המכוונת תשובה משיב יחזקאל ״למורשה״(. ישראל״,

 אויבי גורל יהיה גם כך למורשה. ולצאצאיו לאברהם הובטחה והארץ תועבותיהם בגלל

 מדובר בגילוליהם. הארץ את ומטמאים החורבן לאחר ישראל אדמת את שתפסו ישראל

52פורענות. בנבואות הנביאים יוצאים וכנגדם יהודה לדרום שפלשו באדומים בעיקר

 ויהודה ישראל את כלל בדרך מוכיחים שהנביאים היות קשה הוא כזה פירוש ואולם

 הנביא בין פולמוס כאן אין לכן הגויים. את ולא דמים שפיכות ועל אלילי פולחן על

 היותר לכל הוויכוח, ברקע הם הגויים ביהודה, לנשארים מכוונת התוכחה לגויים.

 הבטחה על מסתמכים הנשארים הגויים. לדברי פרטים בכמה הדמיון ומכאן כאנאלוגיה,

 הגויים כלפי פועל אחד שעיקרון ואומר משיב יחזקאל עולם. ברית בתוקף לאברהם

 הנשארים כך האלילות טומאת בגלל הארץ מן גורשו שהגויים כשם הנשארים. וכלפי

 ואחת הכנענים, כמעשי הדם, ושפיכות הגילולים בגלל בארץ לחיות זכותם את יאבדו

אבדון)לג כליה דינם  ושל הגויים של זכותם תקפות על הוא הוויכוח כלומר (.29-27 ו

 הגולים זה פירוש לפי גם התועבות. למרות ה/ נחלת שהיא בארץ, לחיות הנשארים

לג בקטע אין בוויכוח. צד ואינם יא( ליח׳ )בניגוד העימות ברקע אינם דון) (29-23 הנ

23- לג ויח׳ גיסא, מחד (597)יהויכין בגולי מצדד יחזקאל אם (.18 ׳עמ החרבה)שם, בירושלים
 לדבר אפשר וכיצד ?587/6 לגולי יחסו מה אזי גיסא, מאידך החורבן לאחר לנשארים מכוון 29
 ״גולים רום־שילוני, ראו ,24 לג החורבן)יח׳ לאחר ירושלים״ יושבי של בדלניות ״מגמות על

ככולה? רובה חרבה הייתה ירושלים כאשר (134 עמ׳ ונשארים״,
 השני, הבית בימי זמנן יואל בספר הנבואות החוקרים רוב ולדעת יואל, של המדויק זמנו את לדעת אין 51

ההלניסטית. בתקופה ליוונים( יהודים מכירת על מדובר שם 6 פס׳ אולי)בגלל או הפרסית בתקופה
 זרים (61 יא, >קדמ׳ מתתיהו בן יוסף ולפי 50 ד החיצון עזרא לפי .681-679 עמ׳ גלרת, קיפר, ראו

לגולה. שהלכו אלה של ושדות בתים שתפסו הם סוריה״( חילת ו״יוצאי אדומים )שומרונים,
 E. Asis, “Why Edom? On the Hostility towards Jacob s Brother in the Prophetic ראו 52

1-20 .Sources”, V T 56 (2006), pp. נעוצה לישראל/יהודה אדום בין שהאיבה סבור החוקר 
 זכות לעשו, הבכורה זכות את להחזיר רצו האדומים כנען. ארץ של הירושה זכות על בוויכוח

 של כמאיסה ויהודה ישראל של ההגליה את הסבירו והם אחיו, יעקב בידי בעורמה שנלקחה
 ניתנת כנען ארץ אחרות, במילים אדום. = לעשו חוזרת הבכורה כן ועל יעקב בצאצאי האל

 יוצאים הנביאים ואולם .5-2 א במל׳ יש הירושה זכות רקע על למריבה הדים לאדום. למורשה
לאדום. פורענות וחוזים זו טענה נגד חוצץ
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 53גלויות. קיבוץ על דיבור ואין כלשהו בנושא לנשארים גולים בין למתיחות כלשהו רמז

 את מוציאים שהם מכך להסיק אין אברהם צאצאי שהם טוענים הנשארים אם ועוד,

 להיגאל זכותם את ושוללים אידיאולוגי־דתי או אגררי רקע על ה׳ עם מכלל הגולים

ך )השוו אברהם מזרע הם הגולים גם הרי אבות. לארץ ולחזור חי א  וגם יא( בפרק ״

 לאחר לנשארים הגולים בין ולריב למתיחות ממש של ראיות אין רבים. הם הגולים

שמעאל של בקשר מעורבים היו לא בבבל הגולים גדליהו. ורצח החורבן  נתניה בן י

גדליהו. וברצח המלוכה״ ״מזרע

כ ישראל בית ל״כל נביא הוא יחזקאל ה״)  הוא אין בלבד. יהויכין לגולי ולא (40 כל

 פרשנים( )לדעת המשוער בעימות ביהודה הנשארים כנגד הגולים קהילת את מייצג

 הן הארץ קניין זכות על ואילך צדקיהו מימי הנשארים לאוכלוסיית הגולים קהילת בין

 אל לגולים יהויכין גולי בין מבחין הוא אין החברתי־כלכלי. במישור והן הדתי במישור

 סתירה בכך ואין יחד גם הנשארים ואת הגולים את מוכיח הוא .582,587/6 בשנים בבל

 יחזקאל אצל ישראל״ ״בית בביטוי אין בבבל. הגולים מן תצא שהגאולה הבסיסית לגישתו

 ה׳״. ״עם ישראל״, ״בית הם בלבד הגולים כאילו לנשארים, גולים בין פולמוס של נימה

 ״תורת את כעיקרון ״למעני״( של לעיקרון )בנוסף המעמיד יחזקאל, בין הוא הוויכוח

 ירושלים יושבי לבין ה/ את לעבוד זכאי ומי ההבטחה בארץ יישב מי הקובע הגמול״,

 העיקרון ואת (24 )לג הירושה זכות של העיקרון את הקובעים החורבות יושבי כך ואחר

ח׳ את לעבוד הזכות ובין בארץ הישיבה בין מהותי קשר שיש )י  בין היא האבחנה יא(. ה׳

 וגלות( הכפול)חורבן עונשם את שריצו הגולים בין והמוסרי; הדתי במובן לרשע הצדיק

 הנביא; אזהרת למרות בחטאם, הממשיכים ביהודה הנשארים לבין הגאולה תצמח ומהם

 וטרם בחטאם שרויים ביהודה, שנשארו מי לבין ההיתוך, כור את בגלות שעברו מי בין

 גיאוגרפי)יהודה בסיס על דה־לגיטימציה אין לכליה. נדונים הם כן ועל עונשם על באו

מי או בבל(, לעומת מי)  בסופו תיאולוגי־מוסרי. בסיס על אלא ישראל( עם עם נימנה לאו

 שבתוכם, והרשעים היבשות( העצמות חזון ייגאלו)ראו כלה״ ישראל בית ״כל דבר של

54ייתמו. גולים, ובכללם

 )בניגוד לנשארים גולים בין אינו שהוויכוח אפשר ,688 ׳עמ ב, יחזקאל גרינברג, לדעת גם 53
 שהם הטוענים בעיקר( ישראל)האדומים שכני - שלישי״ ל״צד הנשארים בין אלא יא( ליח׳

 יוצא זאת עם ואילך(. 2 לו ;10 לה ;5-1 כה )יח׳ והשוממה החרבה ישראל אדמת את היורשים
 הוא כאשר לאברהם הובטחה שהארץ ואומרים הגויים טענת את הדוחים הנשארים נגד יחזקאל

 שלא ואומר מוכיחם יחזקאל האויבים. ולא לארץ זכאים הם ולכן רבים, צאצאיו ואילו אחד היה
ויק׳ והמקום)השוו האדם כלפי ההתנהגות אלא ל״מורשה״ הארץ למי קובעים והמוצא הכמות

חוטאים. ביהודה הנשארים הצדיק, אברהם לעומת (.23 כ
 המקרים ברוב .47,26 הע׳ לעיל וראו בלבד, לגולים מכוון אינו יחזקאל בספר ישראל״ ״בית 54

 לישראל מתכוון הוא (25 >מו ישראל״ ״אלוהי אומר כשירמיהו הכינוי. מכוון למי לקבוע קשה
 ש״בית הסברה על ״גלות״ ג׳ויס, ;124-123 עמ׳ יחזקאל, כשר, ראו (.28-27 יחד)שם גם וליהודה
ישראל״, ש״בית סבורה 111 ׳עמ ״דויטרונום״, רום־שילוני, לגולים. מכוון ביחזקאל ישראל״
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 בימי הנשארים לבין יהויכין גולי בין יהודה בני בקרב ופולמוס מתיחות בדבר ההשערה

מן ובתקופת צדקיהו ת)  שני ובירושלים בבבל שהיו מניחה ציון( שיבת ועד החורבן הגלו

 באופן נזקקה קהילה כל לפסה״נ, 597 משנת כבר זה את זה העוינים יהודאים מרכזים

 ואידיאולוגיה בדלנית עצמית זהות פיתחה מחודשת, או חדשה עצמית להגדרה דחוף

 יהודאי ציבור על עדויות אין כן. הדבר ואין לאחרת. ומנוגדת משלה דתית־לאומית

 בשנת החורבן לאחר וסופרים כוהנים נביאים, הנהגה, מוסדות עם יהודה בארץ גדול

 הנשארים קרקעות. חסרו לא גדליהו, רצח לאחר הנשארים, מעט למתי 55לפסה״נ. 586

 דחוף ובאופן מחדש להגדיר נזקקו לא החורבן לאחר ואם צדקיהו בימי אם ביהודה

 באמונתם ומחזיקים ובנימין( )יהודה בארצם יושבים הם הרי העצמית, זהותם את

 התבונה מן זה אין גם (.24 לג ;15 יא )יח׳ ולעברם למוצאם הנוגע בכל ובמסורותיהם

 ובאופן אחד כאיש וינדה ידחה ובנימין״ יהודה וב״צרי הארצות״ ב״עמי המוקף שמיעוט

 גאולה נבואות לעיל(. ראו 24-23 לג ;16-15 יא יח׳ )על בגולה היושב הרוב את גורף

 גם אלה כן על המקורית. הזהות על לשמור הגולים של הרצון על מעידים גאולה וכיסופי

ה׳״. של כעמו חדשה לאומית ״זהות לעצמם לבנות נזקקו לא אלה

 ובספר ירמיה בספר כתובים ולפיה שהפרשנות המסקנה, עולה לעיל האמור מכלל

 מוגדרות, קבוצות כשתי לנשארים, גולים בין ודתי חברתי־כלכלי עימות משקפים יחזקאל

 הגולים של שיבה יפה בעין ראו לא צדקיהו בימי הנשארים וכי ומתעמתות נפרדות

 אפשר זאת עם נחרצות. מסקנות ממנה להסיק שאין השערה היא זו פרשנות - ליהודה

 אם האל עבודת לדרכי בנוגע - ונשארים גולים - יהודה בני בקרב מחלוקות שהיו לומר

 ולהנהגה)יהויכין רחוקים( לימים או הגאולה)בקרוב למועד ובנימין, ביהודה ואם בגולה

 דתית־ בדלנות ועל גלותית״ ״אידיאולוגיה על רכוש, על מחלוקת על אבל צדקיהו(. או

 דברי וביחזקאל. בירמיה כתובים מתוך ללמוד אפשר אי אחרת או זו קבוצה של לאומית

 העיקרון על מיוסדים הנאו־בבלית בתקופה הנביאים בפי לנשארים וכליה לגולים גאולה

 המאוחרות התוספות טענת מזו, יתרה ומוסרית. תיאולוגית בראייה הגמול תורת של

בתר־ תוספות הנבואות בתוך הפרשנים מבחינים כבר אם פיפיות. חרב היא והמגמתיות

 לישראל)שבטי לעתים מכוון ״יעקב״ הכינוי הגולים. אל מכוונות יחזקאל בנבואות עמך״ ״בני
 ;28-27 מו ;26 לג ;11-6 לא יר׳ ;5 א מי׳ ;11 י הו׳ לציון)ראו ליהודה, ולעתים והצפון( המרכז

המה. חד יהודה״ ו״בני ישראל״ ״בני 9 ,1 ג בעז׳ (.2-1 ב ;17 א איכה
 גדליהו שנרצח מעת שהחלה בנימין לבני יהודה אנשי בין עימות על בלנקינסופ של הסברה 55

 מרכז זו בתקופה שימשה בית־אל וכי הפרסי, השלטון של הראשונה התקופה ועד במצפה
 לז בנימין)יר׳ ארץ אל מיהודה ברחו רבים שתושבים ובפרט מוצקות עדויות לה אין פולחני,

 ,J. Blenkinsopp, “Benjamin Traditions Read in the Early Persian Period” ראו (.12
 בית לו ״לבנות כורש בהכרזת שהנאמר הטענה .645-620 ׳עמ פרס, ליפשיץ־אומינג, בתוך:

 מקדש נגד מכוון כאילו (,3-2 א בירושלים״)עז׳ אשר האלוהים ״הוא ביהודה״, אשר בירושלים
 על ״לכסות״ כדי מאוחר הוא פרק באותו 5 פס׳ ואילו בנימין, שבנחלת בבית־אל או במצפה
השומרונים. נגד נכתבו אלו שפסוקיות מטענה עדיף שאינו פירוש היא זו טענה זה, עימות
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 לדעת המשקפים והמונחים הכתובים שכל לטעון אפשר מידה באותה הרי גלותיות,

בני עימות החוקרים )״ דוי ני  הנבדל״( ״וכל הארצות״; ״עמי קודש״; ״זרע הגולה״, ו

שעיהו)השני(, יחזקאל, ירמיהו, עם דבר להם ואין עזרא מימי הם  ואינם וזכריה, חגי י

 אינו יחזקאל בספר הגלות מן הגאולה בתיאורי הקודר הצביון תפיסותיהם. את משקפים

ך ״גולי את אהד שיחזקאל בהשערה תומך כי הוי שלהם. האינטרסים את וייצג י

 על עליונות רגש היה שלגולים כורש, הכרזת שלפני הזמן מן ממש, של עדות אין

 מי וכי כולו, ישראל מעם הפליטה״ כ״שארית עצמם את ראו הם וכי ביהודה הנשארים

 על סמכות הייתה בבל שלגולי ראיות אין 56ישראל. עם מכלל יצאו לגולה הלכו שלא

 הכתובים אף על כורש הכרזת לפני הדתי או החברתי הפוליטי, בתחום ביהודה הנשארים

 אין כן הארץ״. ״מדלת ביהודה נותרה וכי האצולה של רובה מיהודה גלתה שלפיהם

או לתושבי בבבל הגולים של תרומות על ידיעות הודה)  לעומת ציון. שיבת לפני להפך( י

 כורש הכרזת בעקבות מבבל לעולים שהייתה והמכרעת הגדולה ההשפעה ידועה זאת

 מהפזורה היהודים של המקדש לבית הכספית והתמיכה 57ונחמיה עזרא בימי כך ואחר

ציון. שיבת לאחר

 ועל ביהודה הנשארים על עליונות רגש היה לגולים ,160-158 ,66 עמ׳ ירמיה, שארם, לדעת 56
 בכתובים ביסוס אין העליונות ורגש המתיחות בדבר זו להשערה אולם מצריימה, היורדים

יחזקאל שהנביא הקובעת ״יחזקאל״, רום־שילוני, של לדעתה בנוגע הדין הוא ירמיה. בספר
emphatically reflects the superior-exclusive tendency of the Jehoiachin Exile that“

(20 .had developed from the very start, from 597 B.C.E on” (p. ,רסטורציה, בדפורד
 דוחה הוא בארץ. שנשארו מי את ישראל עם מכלל הוציאו שהגולים ראיה שאין טוען ,41 ׳עמ
 בין כורש, הכרזת בעקבות לציון השיבה עד הגלות בתקופת מתיחות הייתה ולפיה הפרשנות את

 ביהודה הנשארים פני על בבל גולי את העדיף שירמיהו אפשר (.61 ׳עמ לנשארים)שם, הגולים
ד והמוסרית הדתית תפיסתו בגלל  עצמם הגולים של גישתם על ללמוד אין מכאן אבל כד< )י

.123 עמ׳ ״גדליהו״, הופמן, גם ראו הנביא מצד בבל גולי של ההעדפה טענת על בימיו.
 מ׳ אצל דברים עיקרי ראו השני הבית בימי יהודה עם במסופוטמיה התפוצה של הקשרים על 57

 מביא ״דיאספורה״, בדפורד, .13 ׳עמ הפוררה, שטרן, בתוך: כללים״, קווים - ״הפזורה שטרן,
 ומצביע הפרסית בתקופה יהוד פחוות אנשי לבין הגולה אנשי בין קשרים על העדויות כלל את

 היהודית האוכלוסייה על ובפרס בבבל הגולה לאנשי שהייתה החזקה ההשפעה על בצדק
״הגלותי״ הנוסח השלטת וכן ונחמיה( עזרא זרובבל, מבבל)ששבצר, באה המנהיגות ביהודה.

 יהודה, בפחוות שהיהודים טענתו לי נראית לא זאת עם עזרא. בימי יהודה אנשי על התורה של
 הוא אותה הפרסית, בתקופה בבבל היהודית הקהילה של ״קולוניה״ מעין היו הגולים, צאצאי
 “an extension of מכנה הוא לציון העולים את ואילו ,“parent diaspora community” מכנה

160-161 .the community residing in the Babylonian-Elamite diaspora”, pp. בדפורד 
 C. Uehlinger יהודה. פחוות תושבי על שליטה לקיים בבבל הגולים יכלו כיצד מסביר אינו

 מקורה ביהודה היהודים על בבבל הגולים שהשפעת טוען (35 עמ׳ משבר, בקינג־קורפל, )בתוך:
 -197 ׳עמ ״ירושלים״, ק־צבי, לדעת הפרסי. המנהל עם בבבל לגולים שהיו האמיצים בקשרים

 בגולת ביהודים יהודה בפחוות היהודים של לתלות הנוגע בכל מגמתית הגזמה במקרא יש ,198
בבל.
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 יהודה אוכלוסיית עם בגולה הנשארים של וקשרים יחסים .3
 יהושע, זרובבל, ציון)ימי שיבת בימי המדינה״( ובנימין)״בני

לפסה״נ< ו המאה של שנייה מחצית וזכריה, חגי

 בין מתיחות על מפורשת עדות אין א־ו בעד וגם נו־סו ביש׳ א־ח, וזכריה חגי בספרי

 א )עז׳ בבבל הנשארים לבין אלו קבוצות שתי ובין הגולה מן השבים לבין הנשארים

 תיאולוגית הבחנה מבחינים אינם הכוהן, וביהושע בזרובבל התומכים וזכריה, חגי (.4

 זכריה 58הנהגה. על או רכוש על לעימות רמז ואין לנשארים עולים בין ואידיאולוגית

)ז עשיר בין לנעשקים, עושקים בין אלא לנשארים עולים בין מבחין אינו עני  (.12-9 ל

 שנשארו אלו עם גם תקינים יחסים היו המקדש. בית בבניין חלק לקחו המדינה״ ״בני כל

 וראו 17-10 >ב לציון ולבוא צפון״ ״מארץ לנוס לגולים קורא זכריה (.15-9 ו )זב׳ בגולה

 מתכחש שחגי זו מעובדה ללמוד ואין לגולים, מתייחס אינו חגי (.11 נב יש׳ ;45 נא יר׳

 על יריבות משתקפת נו-סו בישעיה שבנבואות הטענה ה׳. עם מכלל והוציאם לגולים

 אין הנשארים( וצאצאי לציון )השבים היהודית בחברה פלגים שני בין אידיאולוגי רקע

 רכוש על זרובבל בתקופת הנשארים לבין לציון השבים בין למאבק רמז אין 59הוכחה. לה

ת הזכות על או מנו  השימוש בירושלים. במקדשו ולעובדו ה׳, עם ישראל, עם עם להי

עז׳ ״אלהי בכינוי שראל״)  כל לאלוהי מכוון יהודה״ ״אלהי בכינוי ולא (1 ד ;2 ג ;3 א י

 עבדי בין מבחין הנביא כלנו״. ״עמך על מדובר 8 סד ביש׳ (.17 ו עז׳ )ראו ישראל עם

 נשארים לבין ועולים גולים בין ולא (5-2 סו וכן 14-8 ה׳״)סה ״עזבי לבין ׳׳החרדים״ ה׳

=ב בעז׳ הרשימה וצאצאיהם. היושבים היהודים כלל בתוך הנשארים את כוללת ז( נחמ׳ )

 הנשארים מן היה שחגי הסברה על וזכריה. חגי בנבואות נזכר אינו הגולה״ ״בני המונח 58
 “Haggai and Zecharia... show :124 ובעט׳ ,118-115 עט׳ תקופת, מידלמאם, ראו ביהודה

no evidence of schism”. ,היא ירושלים/ציון לדעתו .168-164 ׳עמ ״דיאספורה״ קסלר 
 Zech. 1-8 presents a highly inclusivistic“, :165 ובעמ׳ וליהודה, לישראל מקודש מרכז

”nonpolemic, nonexclusionary perspective. ,שאין מעיר ,229 ׳עמ ,41 הע' לעיל, ברגסמא 
צדקיהו. מלכות בימי אפשרי כזה סכסוך לדעתו קרקעות. סכסוך על עדות

 הקשורות ישעיהו)״השלישי״( של שהנבואות ,182 ׳עמ נזקרש, מידלמאס, של מסקנתה ראו 59
“strongly argue against a clearly defined division in the community ובציון במקדש

”along the lines of different ideological perspectives at the time of its composition.
 למשל ראו הנשארים ובין לציון השבים בין ביהודה הקרקע על הזכות בדבר פולמוס על

 ״עם נוספים( פרשנים לדעתו)כדעת .257-255 ׳עמ «,109 הע׳ ראשון, פרק ליבראני)לעיל,
 מאבק וכי הכשדים, ביד הוגלתה שלא היהודאית האוכלוסייה לצאצאי מכוון 4 ד בעז׳ הארץ״

 לאמונה והודות יהודה של והמשכילה העילית צאצאי שהיו ליהודה השבים בניצחון הסתיים זה
 בבל בגלות כבר הגולים בקרב ושהושרשה הגולים של ההנהגה שיצרה באידיאולוגיה ״החזקה״

 וזאת, הפרסי. השלטון ובעזרת בלבד, הגולה״ ״בני לבין ישראל אלוהי בין הברית חידוש בדבר
 ״גולים רום־שילוני, בהשכלתם. ונחותים מפוזרים הנהגה, בלי שהיו לנשארים בניגוד לדעתו,

 זה בה היושבים לעומת הגולה מן השבים בין ברור ל״חיץ עדות 5-1 ד בעז׳ רואה ונשארים״
.125 הע׳ ,72 עמ׳ לעיל, גם ראו (.119 >עמ׳ מכבר״
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מין)״בני ביהודה בבני  ״בני את כולל 16 ו בעד שהכתוב כשם יהוד(, פחוות המדינה״, ו

שראל״)ראו ״בני כלל בתוך גלותא״  לבעיית התייחסות אין ישראל״(. ״כל ,17 פס׳ גם י

ת)עז׳ נשים עם הנישואים  המזבח שיקום עזרא. עליית עם שהתעורר נושא ,0א־ נוכריו

עז׳ ״כאיש העם״, ״כל ישראל״, ״בני של משותף מבצע היה המקדש ובניין ,1 ג אחד״)

 הצומות)כולל בעניין זכריה תשובת 60והנשארים. העולים של לאינטגרציה תרם וזה (11

עז׳ יהודה ״צרי (.7-5 )ז ונשארים עולים העם, לכל מכוונת גדליהו״( ״צום מין״) בני  ד ו

 נוכרים, אלא לגולה יצאו שלא ציון שיבת בתקופת )וצאצאיהם( יהודה בני אינם (3-1

 ״שארית הארץ״, עם ״כל 61.10 ח בזכ׳ ״הצר״ מן שונים הם אין זרובבל בימי וכשמדובר

 ;5 ז זב׳ ;14 ,4,2 ב ;14 ,12 א )חגי וזכריה חגי בנבואות הזה״ ״הגוי הזה״, ״העם העם״,

עז׳ בפחווה, היהודית האוכלוסייה כלל הם (12-11 ח ם״)  על מדבר חגי 62(.13 ג ;9 י ״הע

 היה לו הגולה. מן חזר שזרובבל להזכיר בלי (23 )ב דוד מבית הנבחר כצאצא זרובבל

 שזרובבל העובדה את מזכיר שהיה סביר הנשארים לבין העולים בין ומבדיל מבחין

בבבל. שיושבים לאלה מכוון 10 ו בזכ׳ ״הגולה״ המונח הגולה. מבני והוא מבבל עלה

 המוטיבציה להגברת תרמו לז< ׳ יח שחרב)כמו המקדש שיקום על ישראל״ ״בני לכל החזונות 60
 שבספרי המדגיש ,307 ׳עמ רסטורציה, בדפורד, הראשונות. העליות עם מיד המקדש לשיקום

 עזרא מספרי ללמוד אין וכי לנשארים, העולים בין ויריבות מתיחות על אמירות אין וזכריה חגי
 שמות מכילה ב בעז׳ הרשימה א. ודריוש כורש בימי לנשארים עולים בין היחסים על ונחמיה

 עזרא ויליאמסון, (.10-9 ,4-3 עז׳ )ראו המקדש לבניין יד נתנו וכולם ונשארים, עולים של
 הארצות״, ״עמי הארץ״, ״עם לבין הגולה״ ״בני בין במריבה רואה ״תפיסה״, הנ״ל, ונהבזיה;

 עם הנישואים נושא את מזכיר מלאכי וזכריה. חגי לימי ולא מאוחר היסטורי למצב הדים
ה. המאה בסוף חי הנביא הפרשנים רוב לדעת אבל (,11 ב נכר״)מל׳ ״בת־אל

 ד >נחמ׳ ״האוייבים״ של אבותיהם אבות הם 1 ד בעז׳ ובנימין״ יהודה ״צרי אם היא אחרת שאלה 61
 לדעה מתנגד ״תפיסה״, ויליאמסון, .14-1 ו ;9-8 ;2-1 ד ;38-33 ג ;20-19,10 ב בנחמ׳ הנזכרים (9

 עזרא של שהמחבר/עורך והסביבה, ביהודה באוכלוסייה מדובר לדעתו בשומרונים. שמדובר
 למשל וצאצאיהם)ראו לירושלים מבבל שעלו במי רק אלא ה׳ מעם חלק בהם ראה לא ונחמיה

 ואפרים יהודה לבני מכוון (4 ד הארץ״)עז׳ ״עם ,126-125 עמ׳ ״גלות״, טלמון, לדעת (.11 א עז׳
 ביהודה החברה של הבסיסי המבנה וכי (,19 יב יח׳ )ראו ובבל אשור מלכי בידי הוגלו שלא

 וכי בירושלים, החרב במקדש הפולחן המשך זה ובכלל כנו, על נשאר הנאו־בבלית בתקופה
,74,64-63 עמ׳ שראם, פוליתאיסטיים. ובטקסים באמונות להחזיק המשיכה הארץ״ עם ״דלת

 התקופה מן מאוחר עורך לנשארים. העולים בין במריבה מדובר ד שבעז׳ הדעה על ושם ,163
שומרונים. לבין יהודים בין בריב מדובר כאילו האירוע את שכתב ההלניסטית

 בחגי העם״ ״שארית נוספת. ולספרות רסטורציה, לספרו הפנייה ושם ״דיאספורה״, בדפורד, 62
;21 מד ביר׳ הארץ״ ״עם ועם 5 ז בזכ׳ הארץ״ עם ״כל עם ,4 ב בחגי הארץ״ ״עם עם זהה 12 א

 ליושבי אלהים אדני אמר כה הארץ עם אל :״ואמרת19 יב יח׳ ;9 מו ;22 מה ;13 לט ;2 לג יח׳
 ל״דלת ולא צדקיהו בימי ביהודה האוכלוסייה לכלל והכוונה ישראל״, אדמת אל ירושלים

 מסוימת לשכבה מכוון הארץ״ ״עם 29 כב ביח׳ לגלות. יצאו ולא ביהודה שנשארו הארץ״ עם
 מקביל הארץ״ ״עם 13 לט ביח׳ .19 לד ;18 א ביר׳ וכך לנשארים או לגולים זיקה ללא ביהודה
 מכוון הארץ״ ״עם 3 מו ׳ ביח לגלות. יצאה שלא הארץ״ עם ל״דלת הכוונה ואין ישראל״ ל״בית

 שונות בתקופות הארץ״ ״עם של השונות המשמעויות על והכוהנים(. הנשיא כולו)לעומת לעם
ספרות. ושם ,73-72 עמ׳ לעיל, ראו שונים ובכתובים
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ם בין מבחין הוא זאת לעומת  וגם מהם, אחד שהוא ואפשר הגולה, מן השבים ״העם״)ג

 ג בעז׳ לפסוק ליחס אפשר דומה אבחנה 63הגויים. ממלכות לבין לגלות( יצאו שלא מי

 מהשבי הבאים ״כל ובכללם (9)כאחד" יהודה ל״בני המכוון ״העם״ של הזכרה ובו 13

 במקרה משתמש היה הנשארים את ישראל מכלל להוציא המחבר רצה לו (.8)ירושלים״

 מטרתו השבי״ מן הבאים ״כל הצירוף אחרות, במילים וכדומה. הגולה״ ״בני במינוח זה

 מעמד והיחלשות הכהונה התגברות לנוכח הנשארים. את למעט ולא הגולים את לרבות

 -9 ו ד; בזכריה)ג; כתובים בכמה במתחים להבחין אולי אפשר דוד בית שושלת צאצאי

 לא המחנות אבל הגדולה)ישוע(, בכהונה התומכים לבין דוד)זרובבל( בית שוחרי בין (15

 אבל לרשע, צדיק ובין לאחרים ה׳ יראי בין מבחין מלאכי ונשארים. עולים לפי נחלקו

 ורכוש קרקעות על מריבות היו אם (.18-16 ג )מל׳ ביהודה לנשארים ציון שבי בין לא

 הפרסית התקופה מן בספרות ברורים הדים להן אין ולכן מצומצמת, במידה אזי אחר,

64הימים(. דברי ונחמיה, עזרא ומלאכי, זכריה )חגי,

 לאוכלוסייה בבל גולת בין הקשרים והתהדקו הלכו ציון ושיבת כורש הכרזת עם

 השאירו שעלו ומי לציון, ועלו בבבל רכושם נטשו הכול לא שכן יהודה בפחוות היהודית

 מן היהודית בספרות אין ביניהם. קשרים על ששמרו וטבעי עלו שלא משפחה קרובי

 נשארו אלא עזרא( עם כך )ואחר זרובבל עם עלו שלא למי גינוי הפרסית התקופה

הדרך ותנאי התנועה חופש לאור גם פרס שלטון בתקופת התחזקו הקשרים 65בגולה.

 אין שבהגי לעובדה מכרעת חשיבות מיחס ,263 ׳עמ חגי, קסלר, ;110 עמ׳ וארץ״, ״עם יפת, 63
 המתיחות ,306-301 ׳עמ רסטורציה, בדפורד, לדעת לנשארים. העולים בין לעימות הדים

 היא ויהושע זרובבל בימי הארץ״ ״עם לבין הגולה״ ״קהל בין א-ד בעז׳ הפרקים מתוך העולה
.62,60 הע׳ לעיל, וראו ציון״. ״שיבת תקופת את ולא עזרא של זמנו את המשקף אנאכרוניזם

 ונישול חברתיות עוולות רקע על יהודה פחוות של בחברה קיימת רכוש בענייני מתיחות 64
(.5 ג מלאכי וכן נט ;6-4 נח ;11-10 נו למשל ישעיהו)השלישי, בנבואות לכך הדים איכרים.

 ראיה אלו בכתובים אין הראשון. הבית מימי הנביאים התריעו כבר שעליהן תופעות אלו אבל
״אכאמני״, הוגלונד, הנשארים. לבין וצאצאיהם ציון שבי בין קרקעות על ריב של לקיומו

 הפרסי. לשלטון שייכת פורמלית, משפטית מבחינה יהודה, פחוות שאדמת טוען ,60-59 עמ׳
 בארץ שנשארו מי גם ולכן החקלאית בפריפריה הושבה של מדיניות הייתה הפרסית לאימפריה

היא: מסקנתו הקרקע. על בעלות לטעון אפשרות או זכות להם הייתה לא מבבל שעלו מי וגם
The presumption of a class struggle between exiles and remainees’ over land rights“

”does not fit the evidence of the pattern of these Persian period villages. לא לדעתו 
 הכפר על מבוססת הייתה יהודה פחוות של והכלכלה ציון שיבת בתקופת בקרקעות מחסור היה
העיר. על ולא

 שריד של הקיום ״בזכות בשתיקה כהודאה זאת מפרש טלמון .29 עמ׳ ציון״, ״שיבת טלמון, 65
 הלגיטימיות בעיית על שנים־עשר. פרק ראו ואולם הגולה. שלילת לדעתו ואין בגולה״, כלשהו

 ותפוצה מרכז ״מבוא: גפני, י׳ ראו זו בסוגיה היהודים בקרב הדעות ועל בגולה, קבע ישיבת של
 ;11 עמ׳ תשס״ד, ירושלים ותפוצה, נזרכו גפני, י׳ בתוך: והתלמוד״, המשנה שני, בית בתקופת

 מרד לאחר עד כזאת שאלה עלתה ולא בנכר ישיבה של הלגיטימיות בעניין מתח היה לא לדעתו
.129-121 בעמ׳ הספרות ושם ארץ, הנ״ל, בר־כוכבא;
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 לא מדברות זכריה בספר נבואות 66ולארץ־ישראל. לסוריה מסופוטמיה בין המשופרים
 ׳>הלם?( חלדי ושמם אנשים על גם אלא (8-7 ח ;11-10 )ב גלויות קיבוץ המשך על רק

)ו להיכל תרומות עם מבבל״ באו ״אשר וידעיהו טוביה  בהכרזת הנאמר ברוח (14-9 ה׳

 א בכסף״)עז׳ מקמו אנשי ינשאוהו שם גר הוא אשר המקמות מכל הנשאר ״וכל כורש:

 בן יאשיהו של בביתו והשתכנו בידיהם ותרומות הגולה מן שליחים לוודאי קרוב הם (.4

 תרומות הגולה״ ״מאת ששלחו אחרים רבים והיו חריג מקרה זה שאין להניח יש צפניה.

)ו בהיכל ובנו יבאו ״ורחוקים זכריה; אומר כך על ואחזקתו. המקדש לבניין ״  67(.15 ה׳

שראל״)ח ובית יהודה ״בית על מוסב (23 ח >זכ׳ יהודי״ ״איש הכינוי  גם כולל וזה (,13 י

ח לעם נחשבים הם גם שכן (,2 בגולה)ב היושבים את  הכסף מן שנעשו העטרות (.7 ה׳)

 הקשר כלומר ה׳. היכל במימון הגולים של חלקם את להנציח נועדו ורעיו חלדי שהביאו

 על שהוטל מס על ידיעות אין אמנם 68המקדש. באמצעות גם נשמר ליהודה הגולה בין

מי הארגון מוסדות מטעם הגולים  ובכלל וביהודה, בגולה המוסדות למימון בגולה הפני

 ציון שיבת עם כבר לירושלים הגולה מן זרמו שתרומות להניח יש אבל המקדש, זה

 כוהן הנראה ככל הוא לעיל הנזכר ידעיה (.4 א עז׳ )ראו ושייכות קשר הבעת לצורך

 הכוהנים, מן שרבים ברור עזרא עליית מתיאור ואכן ועוד(. 10 יא ׳נחמ ;36 ב עז׳ )ראו

 במרכז עמדה המקדש בניין שמשימת על־פי אף זרובבל עם עלו לא והנתינים הלוויים

69לציון. העלייה

 האמיצים הקשרים המשך על מעידות לפסה״נ ה במאה ונחמיה עזרא בימי העליות

 עלו עזרא עם ביניהם. ידיעות חילופי ועל ביהודה היהודים לבין בבבל הגולה אנשי בין

 הסתפקו אחרים (.20-1 ח )עז׳ גברים מאות ושבע מאלף למעלה - אדם בני אלפי כמה

 שישב נחמיה (.34-32 ;28-25 ח ;16-13 ז )עז׳ עזרא עם לעולים נכבדות תרומות במתן

 אין זה במקרה גם (.2 א >נחמ׳ ביהודה המצב על יהודה מאנשי ידיעות קיבל בשושן

מן יהוד״ ״לחנונה החותם טביעת רצוף. בקשר אלא חד־פעמי בקשר שמדובר להניח

.89 עמ׳ ״ישעיה״, כוגינס, ראו הפרסית בתקופה הנוחה התנועה על 66
 בראשות שהמשלחת הטענה על גרדא. בשליחים ולא הגולה מן בעולים שמדובר מפרשים יש 67

 הופמן, ראו מבבל, באה <2 ז >זכ׳ הצומות בעניין זכריה הנביא אל ורגם־מלך שראצר בית־אל
 חלוקים שחוקרים הנ״ל, האכדיים השמות על זו. מטענה מסתייג הופמן .137-136 עמ׳ ״צומות״,
שבידינו( הנוסח )על־פי מבית־אל מוצאם רבים שעולים מאחר .37 יט מל״ב השוו בפירושם,

 רגם בשם ״מלך״ הרכיב המוצא. יישוב שם על לבנו קרא בגולה שישב שהאב הנמנע מן זה אין
מנינוה. אשתר האלה היא מוליסו (.Mullissu)תיאופורי רכיב הוא מלך

 לפסה״ג, 515 בשנת מכונו על עמד שהמקדש הדעה מקובלת .310 עמ׳ רסטורציה, בדפורד, 68
 405-425)אוכוס ב דריוש ימי לפני לא נבנה שהמקדש י<1ש בית אדלמן, הטוענים)כמו יש אולם

 של משמעות יש (16 )ו גלותא" ל״בני זה, במקרה .15-14 ו בעז׳ האמור על ומסתמכים לפסה״נ(
עמו. והעולים עזרא של עולמם תפיסת פי על קודש״, ״זרע הגולה״, ״קהל הגולה״, ״בני

 לנו ״להביא לכספיא שלח והוא לוי מבני עמו העולים בין מצא לא שעזרא נאמר 15 ח בעז׳ 69
 לספר השונים הפירושים ראו כך ועל ,7 ז עז׳ עם אחד בקנה עולה זה אין ה״/ לבית משרתים

עזרא.
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 בשפלה מתל־חרסים חותם טביעת עם והזהה בבל בעיר שנמצאה הפרסית התקופה

 בעיר יהודים עם הפרסית בתקופה יהודה בפחוות היהודים של קשרים על מלמדת

 בין לקשרים רמז אין הגולה, לספרות אופייני חיבור אסתר, שבמגילת העובדה 70בבל.

 בין נתק על מעידה אינה פרס שלטון בימי בארץ־ישראל אחיהם לבין בגולה היושבים

 נחמיה, בספר המגילה. של המרכזיים והמסר העניין מן נובעת היא אלא הקבוצות, שתי

 הנשארים וצאצאי העולים צאצאי בין אינו העימות ירושלים, חומות שיקום בפרשת

 נחמ׳ ;11 י ;21 ו הארץ״)עז׳ גויי ב״טומאת הנגועים לזרים שנחשבו אלה עם אלא ביהודה

חמ׳ וגשם העמוני העבד טוביה החורוני, סנבלט כמו (,29 י  גם יש (.20-19 ב הערבי)נ

 בכל ונחמיה עזרא לתקופת וזכריה( חגי זרובבל, ציון)תקופת שיבת תקופת בין להבחין

 במחצית עזרא עם העולים בין וכן יהודה, בפחוות היהודים קהילת בקרב ליחסים הנוגע

 של השנייה במחצית הראשונות והעליות הנשארים צאצאי לבין ה המאה של השנייה

71להלן(. לפסה״נ)ראו ו המאה

 H. Eshel and B. Zissu, “Two Notes on the History and Archaeology of Judah ראו 70
in the Persian Period”, in: A.M. Maeir et al. (eds.),“I will Speak the Riddles of 

823-825 .Ancient Times” [A. Mazar Vol.], Winona Lake 2006, pp ספרות. ושם
 מעבר היא הפרסית התקופה במרוצת עצמם לבין יהודה בני בין היחסים ובכללה זו, סוגיה 71

 הזמן פרק על מבבל. העליות וראשית הגלות לתקופת המצטמצמת הזאת, המונוגרפיה לנושא
 ונחמיה עזרא ספרי מחבר בימי המצב מן ללמוד אין ידיעות. אין עזרא לעליית זרובבל שבין

 על ונשארים. גולים/עולים ליחסי הנוגע בכל ציון שיבת וראשית הגלות בתקופת המצב על
 ויינברג של התיאוריה ״מתיחות״. שולץ, ראו ונחמיה עזרא בימי הפחווה יהודי בקרב מתיחות

 האחת הפרסית. בתקופה יהודה בפחוות אוכלוסיות שתי בין מבחינה ביבליוגרפיה( )ראו
 מבבל העולים את וכללה כלכלית( מבחינה למקדש)גם וקשורה וסביבותיה בירושלים מרוכזת

 פריווילגיות רכוש, בעלת היא המקדש; בית של הכוהנים בתוספת הגולה״( )״קהל וצאצאיהם
 ובכלל יהודה, פחוות של האוכלוסייה שאר השנייה, החלטות. וקובעת הפרסי השלטון מטעם

 והסביבה ירושלים על אחד מושלים. שני היו במקביל וצאצאיהם. לגולה יצאו שלא היהודים זה
 נקלטה יותר מאוחר רק לדעתו, שומרון. של הפחה אולי יהודה, פחוות שאר על והאחר

 והמושל השלטון, אוחד נחמיה בימי העירונית־המקדשית״. ״הקהילה בתוך זו אוכלוסייה
כאן. לדיון נושא זה ואין רבים, עוררים קמו זו לתיאוריה הפחווה. בכל למושל מונה בירושלים

 J. Cataldo, JSOT ;307-294 ׳עמ ,יגזור קרטר, ״גלות״; ויליאמסון, של הביקורת למשל ראו
240-252 .28 (2003,) pp בספרי ״ישראל״ למונח בנוגע גם חלוקות הדעות ספרות. ושם 

 ולעולים לגולים רק מכוון ונחמיה עזרא ובימי ציון שיבת בתקופת ״ישראל״ האם ונחמיה. עזרא
 השונות הדעות על הנכר״. ״בני לעומת וצאצאיהם, הנשארים ובכללם ישראל, עם לכלל או

 ונחמיה עזרא שבימי בקצרה, נעיר ״דיאספורה״. בדפורד, ראו בנושא לביבליוגרפיה והפנייה
 צורת של לגיטימציה למתן פעלו ונחמיה עזרא בזו. זו שהתחרו יהדות של שונות צורות רווחו
 תמיכה קיבלו והם האחרות הצורות של ודה־לגיטימציה בגולה, שהתפתחה כפי אחת, יהדות

 ממלכת )תושבי בישראלים רואה שהדויטרונומיסט מציין ״יאשיהו״, כוגן, הפרסי. השלטון מן
 יאשיהו)מל״ב פעל ונגדם האלילות, בדרך ההולכים חוטאים לגולה הלכו שלא לשעבר( ישראל

 מעם כגוף אליהם מתייחס ונחמיה עזרא לימי בזמן יותר הקרוב דה״י ספר בעל ואילו (,15 כג
 לבין וצאצאיהם גולים בין מבחין אינו הוא בירושלים. בחגיגות להשתתף הראויים ישראל

נוסיף כך על וארץ״. ״עם יפת, ראו ושלמה. דוד כבימי ״ישראל״ כולם אלא וצאצאיהם נשארים
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 ועד זדובבל ומעליית דורות כשישה חלפו ונחמיה עזרא ימי ועד ירושלים מחורבן

 יצרה רחוקה״ ״בארץ הממושכת הישיבה דורות. כארבעה חלפו ונחמיה עזרא ימי

 והעולים בארץ הנשארים לבין עזרא בימי בבבל הגולים בין שונים בתחומים הבדלים

 החמרה( של וסייגים)בכיוון חוקים בבל בגולת וגובשו התפתחו זה זמן בפרק זרובבל. עם

 שמים יראת בתחום הבדלים נוצרו התבוללות. ומניעת ההישרדות מאסטרטגיית כחלק

 לגולה יצאו לא שאבותיהם יהודה בני לבין בבל בגולת היושבים בין העולם ותפיסת

 לחוקים הגולה גרסת את מבבל עמו הביא עזרא 72א. ודריוש כורש מימי העולים וצאצאי

 מחמירה פרשנות עם גרסה בבבל, שגובשה כפי משה״ תורת ״ספר של ולמשפטים

 שרווחה מזו שונה ושהייתה עזרא, בימי בבבל היהודים של עולמם תפיסת את שגילמה

 לעזרא מכוון היה הראשונה במשמעותו הגולה״ ״בני שהמונח ביותר סביר 73ביהודה.

 לבין עזרא עם העולים בין להבחנה המתאים בחיים״ ״המושב היה זה עמו. והעולים

 האלון גזע על ישעיהו של המטפורה את לפרש המתאים הזמן היה זה ביהודה. הנמצאים

ש׳ ענפים ללא  קדש ״זרע קודש״)השוו ״זרע שהם הגולה״ ל״בני כמכוונת (13 ו ועלים)י

 קו בבל. מגולת עזרא שהעלה הנוסח לפי משה״ ביד ה׳ ״תורת את ומקיימים מצבתה״(

ש׳ ״שאר הביטוי על נשען זה מחשבה שוב״)י  בגולה נשארים על מדובר כאילו (,21 י י

שבי)נחמ׳ מן שישובו  עמו והעולים עזרא של העולם תפיסת ה׳. אל וישובו (17 ח ;2 א ה

 )״זרע גניאלוגיה יסודות: שלושה ביחד כורכת ה׳ לעם שייך מי לשאלה הנוגע בכל

ספר עמו שהעלה בתורה ודבקות הגולה״( בבל)״בני בגולת היתוך כור קודש״(,  עזרא)׳׳

 תפיסה משתמעת השלישי״( )״ישעיהו 7-1 נו יש׳ מתוך זאת, לעומת משה״(. תורת

 בבריתי״ ״ומחזיקים השבת את השומרים נכר״ ״בן אדם״, ״בן ״אנוש״, כל לפיה אחרת

ס׳ מעם ייבדלו לא פ (  בית ביתי ״כי בהצהרה המתמצית אוניברסלית גישה זו (.3 ה׳

ם״)פס׳ לכל יקרא תפילה של גישתו את תואמת ואינה (22 ח ;15 ב זב׳ גם וראו 7 העמי

יהודה״, ״כל העם״, ״)כל( ישראל״, ״בני ״יהודים״, בין היא ההבחנה נחמיה שבספר ונעיר
 ״זרע הגולה״, ״בני על היא ההדגשה עזרא בספר ואילו וגויים, נוכרים לבין ישראל״ ״זרע

נחמיה. בספר מופיעים שאינם מונחים קודש״,
 עמ׳ ״גלות״, הנ״ל, ציון״; ״שיבת טלמון, ;50-48 ׳עמ יהיר, קרטר, ;11-10 עמ׳ דת, סמית, 72

 מן השינוי בתכלית ושונה חדשה תקופה ביהודה פותחת עזרא שתקופת בצדק המציין 138
 המצב על ונחמיה עזרא בימי המצב מן ללמוד אין כך משום לכן. וקודם זרובבל ימי של התקופה

 קסלר, רסטורציה; בדפורד, גם ראו לנשארים. עולים בין ליחסים הנוגע בכל זרובבל בימי
.160-159 ׳עמ ״דיאספורה״,

 משה״ ״תורת מצוות של ולהחמרה להקפדה על .54 עמ׳ רסטורציה, בדפורד, רויטרוגובז; פרסון, 73
 ועלה״)קידושין נקיה כסולת שעשאה עד מבבל עזרא עלה ״לא אלעזר: רבי של לאמירה השוו
 של מזו חזקה המולדת לארץ מחוץ החיים מיעוטים בקרב האתני הייחוד תודעת ע״ב<. עא,

 A. Cohen, in: A. Cohen (ed.), Urban Ethnicity,ראו: המולדת. בארץ היושבים אחיהם
London 1974, pp. XI, XII-XIV. ״ציבור הכללת של מגמה ניכרת עזרא בימי לפיה לדעה 

.138 עמ׳ ונשארים״, ״עולים רום־שילוני, ראו הגולים״, ציבור בתוך הנשארים
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עז׳ השלטון תמיכת את קיבל וגם הגולה מן שעלה עזרא  74(.9 ט ;28-27 ז ;22 ו הפרסי)

 בתודעת גבר האתני שהיסוד מעיד והדבר עזרא, בימי התעוררה הנוכריות הנשים סוגיית

 הביא זו בסוגיה ההחמרה את בגולה. ההישרדות באסטרטגיית חשוב גורם והיה הגולים

 מטמאת הנבדל ״וכל האמור את לפרש נראה כך משום 75יהודה. לפחוות מבבל עזרא

עז׳ גויי  השבים הגולה״ ״בני עם נמנו )שלא ליהודים כמכוון (29 י נחמ׳ ;21 ו הארץ״)

 מכוון שהאמור לפרש ואין עזרא, גרסת פי על משה״ ״תורת את שקיבלו עזרא( עם

שה״)דהיינו ״תורת את עליהם שקיבלו לנוכרים  עמ׳ לעיל, ראו נספחים. או מתגיירים מ

 של בדה־לגיטימציה הגובלת עזרא, של המחמירה שהגישה היא עובדה (.110 הע׳ ,64

 חשוב חלק דעת על התקבלה לא עזרא, בגרסת משה״ ״תורת את מקבלים שאינם מי

 אחים למחלוקת הדים הבאים. בדורות ולא (19-17 ו >נחמ׳ בימיו לא יהודה, מאוכלוסיית

 בין מבחין הנביא כאמור, .5 סו ביש׳ נשמעים יהודה בפחוות מנדיכם״( שנאיכם )״אחיכם

לנשארים. עולים בין ולא (11 ה׳״)סה ״עזבי לבין ה׳ לדבר ״חרדים״

סיכום

 היהודיים הקיבוצים בחיי חשוב מקום ארץ־ישראל תפסה (32 ט אשור״)נחמ׳ מלכי ״מימי

 בגולה היהודים של הקולקטיבי ובזיכרון ההיסטורית בתודעה יסוד תופעת זו בנכר.

 הגלות תחושת את אחד, מצד הגבירה, לארץ־ישראל הזיקה 76הזה. היום עד לדורותיהם

מי גורם הייתה האחר הצד מן אבל הארץ״, כנפות ב״ארבע העם של והפזורה חשוב פני

 בפחווה היהודים לבין בבבל הגולה בני בין דתית למחלוקת הדים 8-2 נו ביש׳ רואים רבים אכן 74
 התורה קיום עקרון או האתני)שארות(, הקריטריון האם יהודי״, הוא ״מי קובע מה הפרסית.

,329 עמ׳ )לעיל, קופר־גולדשטיין, אצל זו בסוגיה דיון ראו השבת. כמו ומשפטיה, חוקיה על
 עליית ולפני זרובבל ימי לאחר הנראה ככל ביהודה פעל ישעיהו)השלישי, .20 עמ׳ (390 הע׳

 השבת את יקיים אם ישראל בני לעדת להצטרף יכול הנוכרי שגם הסבורים את מייצג עזרא(
 את לפרש נראה כך בבריתי״(. ישראל)״המחזיקים לאלוהי ישראל בין הברית בתנאי ויחזיק

לויק׳ בזיקה עב( קיד, מציעא בבא ע׳א; נט, בתלמוד)סנהדרין גם נידונה זו שאלה .17-13 סו יש׳
 מאוחרות בתקופות הגניאלוגיה, ולא מכריע, כגורם הדת על ״איש״. ולא ״אדם״ נאמר שם 2 א

.122 עמ׳ אתני, וךסולדט, בתוך: R.N. Frye ראו
 תיאולוגיה, סמית, לומד בגולה שדבקה האתנית הלכידות על .33 עמ׳ ארנזיביסטרציה, הוגלונד, 75

 התופעה מן ומושפע פרס בתקופת עריכה עבר שלדעתו דברים, בספר ״אחיך״ המילה מריבוי
 doudaios)״יהודי״ למונח אם הוויכוח על כמיעוט. בנכר והישיבה הגלות של ההיסטורית

 גם או משה״( ב״תורת )המחזיקים בלבד דתית משמעות הייתה ההלניסטית־רומית בתקופה
 H. Honigman, “The Birth of a Diaspora”, in: Sh.J.D. Cohen and E.S. ראו אתנית

93-127 .Frerichs (eds.), Diaspora in Antiquity, Atlanta 1993, pp.
 “The paradigm of exile and return contains all Judaisms :221 ׳עמ ׳׳גולה״, נוזנר, ראו 76

”over all times, to the present. לשיבה. גלות בין לנתק אין לפיכך
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 ובארץ־ישראל, בגולה ודתית לאומית כישות ישראל עם של והלכידות האחדות בתחושת

בגולה. ישב העם ורוב זרים בשלטון הייתה ארץ־ישראל כאשר גם

 שהעדיפו מי לציון. לעלות בכמיהה התבטא ארץ־ישראל עם בבבל הגולים של הקשר

 ובהתעניינות בתרומות שהתבטא וסמלי רוחני קשר על שמרו בגולה/בפזורה להישאר

 השתלבו בגולה היושבים כאשר גם חזק אידיאולוגי קשר זהו המולדת. בארץ במתרחש

 העצמית לזהות הביטויים אחד זהו במושבותיהם. והכלכלה המנהל במערכות יפה

אלי)״נחלת היסוד הקולקטיבית. רי טו  ההישרדות באסטרטגיית חשוב הוא אבות״( הטרי

 פזורה של במציאות גם אלא (Exile) גלות בתנאי רק לא אתני־לאומי מיעוט של

(Diaspora.) מזרע שהיה זרובבל עם העולים של מרכזית כמשימה המקדש בבניין 

 משום יש לפסה״ם, 538-587)בארץ נשארו אלא לגולה הלכו שלא מי של ולא המלוכה,

 מדינית להתחדשות והשאיפה אבות״ ל״מסורת הנוגע בכל העם של הכובד שמרכז ראיה

 ונחמיה עזרא של היכולת בבל. שלטון בימי ביהודה ולא בגולה היה בארץ־ישראל ודתית

 על מלמדת ממלכתיים( מנהליים בעניינים )ולא יהודה פחוות ליהודי אמנה להכתיב

 עזרא ימי עד לירושלים בבל בין הכוחות ביחסי בבבל הגולה לאנשי שהיה הרב המשקל

 מזו הסגולי בערכה פחותה הגולה יהדות הייתה לא כך אחר רבים דורות גם ונחמיה.

 מרכזים מסופוטמיה בגולת התפתחו הדורות שבמרוצת היא עובדה ארץ־ישראל. של

 חלק היה אלו ולמרכזים ומחוזא( נציבין פומבדיתא, נהרדעא, סמכות)כמו בעלי רוחניים

 המקדש בית של המרכזיות זאת, עם ישראל. עם של הרוחנית־הדתית ביצירה חשוב

 לעבודת בלעדי כמקום השני הבית תקופת במרוצת הם באשר היהודים בעיני בירושלים

 אלוהיכם" ה׳ יבחר אשר המקום אל ״כי הצו על־פי ובזבחים בעולות ישראל אלוהי

דב׳ (  בקשר ארץ־ישראל ואל ירושלים אל היהודית התפוצה את קשרה (11,5 יב וגו׳
”השני. הבית חורבן לאחר גם דורות לדורי ורגשי דתי־לאומי

 ״היהויסטים״ בעיני שבתוכה והמקדש (1 יא נחמ׳ )הקדש״ ״עיר ירושלים של המרכזיות מידת על 77
 א-ח, זכריה חגי, בספרים לביטוי באה שהיא כפי הפרסית התקופה במרוצת ובתפוצות ביהודה
 ״בתפילת המעלות״(, )״שיר קכ-קלב ותה׳ הימים דברי נחמיה, עזרא, )נו-סו<, ישעיה מלאכי,
בת׳ (50-46 ח )מל״א שלמה״  M.D. Knowles,ראו הארכיאולוגיים בממצאים וכן 11 ו ו

Centrality Practiced: Jerusalem in the Religious Practices ofYehud and the Diaspora in 
2006 the Persian Period [Archaeology and Biblical Studies 16], Atlanta. למרות זאת 
בלכיש(. גם גריזים)ואולי ובהר ביב המקדשים של קיומם



 הישרדות: מול היטמעות
יהודה לגולי ישראל גולי בין

ק ר ר פ ש ע ־ ד ח א

מבוא

 23,6 יז )מל״ב מדי" וערי גוזן נהר ובחבור בחלח אותם וישב אשורה ישראל את ״ויגל

 ישראל מממלכת הגולים של בגורלם עלה מה ידוע לא כאמור, (.17,11 ז ׳עמ גם ראו

 הכתובות מן ידיעות מפירורי חוץ שומרון כיבוש לאחר השבטים״( אשור)״עשרת בידי
 לאחר יהודה מאנשי נשכחו לא ישראל שגולי צוין כן לפסה״נ. ח־ז המאות מן האכדיות

 על מדובר ובהן בעתיד ישראל גאולת על מנבואות ללמוד שאפשר כפי שומרון כיבוש

ח׳ ובנותיה״ שומרון ״שבות ד ;53 טז ד ם... לי יקיר ״הבן על (,8 כג י  אזכרנו זכור אפרי

ד י ( ״ ד ד בהרי כרמים נטיעת ועל (19 לא עו )י רון מ  חורבן לפני יהודה, בני (.4 לא שו

 וקיוו אותם זכרו אשור, גולי על שמעו ציון שיבת ולאחר בבל בגולת וכן ירושלים,

ד הגאולה בוא עם ויהודה ישראל לאיחוד  ,ועוד(. 7-6 י ׳זכ ;22-16 לז יח׳ ;17 לא )י
 לפי לשעבר. ישראל מממלכת הגולים של מצבם על אלה מחזונות ללמוד אין ואולם

בני סרגון שהגלה ישראל לגולי בנוגע 40-34 יז במל״ב הקטע  הם ״תורה״(, יעקב״, ב)״

 הסבר בכך ויש הגלות, עונש לאחר גם דהיינו הזה״, היום ״עד אלילים בעבודת המשיכו

 את משקף הנ״ל הקטע 2ישראל. ממלכת גולי רוב של בגויים להיטמעות לפחות חלקי

 הישיבה בין והקשר אלילים בעבודת הגלות עונש את המסביר הדויטרונומיסט תפיסת

ד וכן 64,36 כח ;28-27 ד אחרים)דב׳ אלוהים לעבודת בגולה  ממשיכים הם ואם (.13 טז י

3לארץ־ישראל. לחזור הזכות להם אין הרי בחטאם
ש)אלא של ידיעות אין  האוכלוסייה עם אשור גולי של קשרים על בלבד( אפשרות ממ

 יהוד פחוות בני עם כך ואחר יהודה, ממלכת עם או לשעבר הצפון ממלכת בשטחי

עוררו לפסה״נ( 705) הקרב בשדה סרגון של שמותו עדויות אין הפרסית. בתקופה

״תקווה״. גרינוולד, ראו זו בסוגיה עשירי. פרק לעיל, 1
ד ראו תמעטו״)וכן ״ואל נאמר 6 כט ביר׳ 2  הופמן, ראו אפרים. גולי גורל עקב כנראה (,19 ל י

.556 עמ׳ ירנזיה,
״גלות״. כוגן, 3

[481]
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 לערי או לציון חזרו ישראל שמגולי מסופר לא אשור. גולי בקרב ושיבה גאולה תקוות

 גם 4בירושלים. ה׳ מקדש של מחדש בניין המרכזי שעניינה כורש, הכרזת עם שומרון

 זה דבר אין כי אם במסופוטמיה, יהודה גולי לבין שומרון גולי בין קשרים על ידוע לא

 ואל מבבל )הגליה הדו־סטרית האשורית ההגליה שיטת לנוכח אפשרות מגדר יוצא

 בבל. אל מאשור הגירה ובעקבותיו בריתם ובעלי הכשרים בידי אשור ארץ וחורבן בבל(

 כישות ונעלמו התבוללו ככולם, רובם השבטים״, ״עשרת שבני היא, המקובלת הדעה

 מלכי בידי שהוגלו ישראלים על 5מקומם. איה נודע ולא נפרדת אתנית־לאומית־דתית

שיח׳ הלוחות מן ללמוד אולי אפשר וייחודם דתם על ושמרו אשור  חמד( מדור־כתלימו)

 בצאצאי מדובר אלו בלוחות כן אם אלא יהויכין(, גלות לפני לפסה״נ)דהיינו 602 משנת

אחריו. שמלך אשור מלך בידי או סנחריב בידי שהוגלו מיהודה אוכלוסייה

 ברוח הצפון, שבטי של התבוללותם בדבר להנחה בסיס נותנים המקורות כלל

 לנהר מעבר קיומם או השבטים״ ״עשרת של היעלמותם על חז״ל ודברי המדרשים

 התפוררות או נבדלת אתנית־לאומית־דתית כישות והמשכיות הישרדות 6״סמבטיון״.

 אלא שבמקרה עניין אינן והייחוד הזהות אובדן כדי עד והתבוללות היטמעות פנימית,

 לעומת ״אנחנו״ בין והמבדילים המייחדים המלכדים, הגורמים בין המאזן תוצאת

האתנית־ הזהות איבוד כדי עד ולהתבוללות להיטמעות הדוחפים הגורמים לבין ״האחר״

 גולי של לאו־ץ־ישראל עלייה על ידיעות שאין כך על עמד ,343 ׳עמ בבל״, ״גולת ביקרמן, 4
 ושל ירושלים של העליון במעמד להכיר סירבו שומרון ממלכת שגולי בכך זאת ומסביר אשור

 .22 יז מל״ב כמו כתובים, מביא הוא דעתו לחיזוק יהודה. אנשי מהם שדרשו כפי דוד, בית
 על ראיה להביא אין חרך׳ באזור שישבו ישראל מגולי ״היה החורוני שסנבלט מההשערה

 במל״ב )וכך 10-9 ד בעז׳ .60 ׳עמ ונחמיה״, ״עזרא דמסקי, ראו שומרון״. ״שיבת של קיומה
 ספר מחבר בעיני ולכן שונות מארצות מגולים מורכבת שומרון )ערי( שאוכלוסיית נאמר יז(

 מצאצאי ניכר שחלק אפשר דתית. רק ולא אתנית מבחינה יהודה מאוכלוסיית שונה היא עזרא
 שנותרה הפליטה שארית בהשפעת סנבלט, משפחת ובהם שומרון, ערי אל שהובאו הגולים

 בלבד)דליה לה׳ ועבדו אלוהיהם את נטשו יהודה, ממלכת ובהשפעת לשעבר ישראל בממלכת
 עמ׳ ״שמרין״, זרטל, .19 הע׳ עשירי, פרק לעיל, ראו מואב״ פחת ״בני על סנבלט<. בן הוא

 גולי של צאצאים הם הפרסית בתקופה דותן בעמק התושבים שמקצת אפשרות מעלה ,85-83
 ספר על גם מסתמך הוא הפרסית. התקופה בראשית מבבל ששבו ם, סרגון שומרון)מימי

יהודית.
 הארמים״, בקרב אחדים, דורות לאחר בודאי, נטמעו מהם ״רבים מייזלר)מזר(: ב׳ למשל ראו 5

 כורחם בעל הפכו לאשור ״הגולים :52 ׳עמ ״הזיקה״, תדמור, .83 ׳עמ טו)תש״י(, יריעות
.והטמעה. בילול של מורכב תהליך מכוח לאשורים  שגולי סבור 18 ׳עמ מדי״, ״ערי דיאקונוף, ״.

 זהותם על לשמור שהצליחו יהודה גולי לעומת והאיראנית הארמית באוכלוסייה נטמעו אשור
 T.C. Mitchell, CAH גם ראו אשור גולי של היעלמותם/היטמעותם על הדתית־לאומית:

III/2, p. 342: “In reality there is no reason to think that the majority of the Jews 
who remained in the regions to the east of the Euphrates did other than gradually 

”assimilate to the local populations. בבל אל וצאצאיהם ישראל מממלכת גולים הגירת על 
עשירי. פרק ראו ועילם בבל בידי אשור נפילת בעקבות

עשירי. ופרק שלישי פרק לעיל, ראו ואחרות אלו אמירות על 6
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 ופנימיים. חיצוניים סוגים, משני הם והגורמים הכוחות 7התרבותי. והייחוד לאומית

 כמו חיצוניים, בכוחות גם אלא לשרוד הפנימי ברצון רק תלויה אינה ההישרדות יכולת

 שתי גורל בחקר לפיכך ומדינות. עמים של גורלם את הקובעים אימפריאלית, מדיניות

ת)גולי אלו, גולים קבוצות שראלי ת)גולי אשור( הי הודאי הי  בהתרשמות, די אין בבל(, ו

 זה לבין אשור גולי גורל בין ההבדל על לעמוד יש אלא ספורדיות, ידיעות על המבוססת

 חייהם, תנאי את וקבעו שעיצבו והנסיבות הגורמים חשיפת באמצעות יהודה גולי של

 מדוע שומרון״? ״שיבת על יודעים ואין ציון״ ״שיבת הייתה מדוע השאלות: לנוכח וזה

ל השם שראל״)להבדי  מן נמחק ליהודה/יהוד( )בניגוד כטופונים מ״ארץ־ישראל״( ״י

8השבטים״? ״עשרת גלות לאחר ארץ־ישראל של המפה

 “Ethnicity is a very complex ון־דר־ספק: שכותב וכפי בעייתי, הוא ״אתני״ המושג 7
”phenomenon with a complex terminology. ראו R.J. van der Spek, “Ethnic 

Segregation in Hellenistic Babylon”, :׳עמ ובהמשך, .393 ׳עמ אתגי, וךסולדט, בתוך
394 : ...“Jews and Greek are fairly old ethnic groups; Palestinians are fairly recent 

Ethnic groups frequently disappear. Sumerians, Babylonians, chaldaeans, ...are lost 
in history. These people were not able, did not feel the need to stick to their ethnic 

”(pecularities (which may change over time by the way. ,עט׳ אתגית, והרת הורוביץ 
 זהות)כמו של סימנים לבין טריטוריה( שפה, דת, זהות)כמו של קריטריונים בין מבחין 121-119

 של המסורת או היסוד הוא להן שהמשותף שונות, הגדרות אתני למושג גוף(. מבנה עור, צבע
 תרבות, לשון, כמו משותפים יסודות נוספים ועליו דם(, משותף)קרבת במוצא( אמונה מוצא)או

 G. Emberling, “Ethnicity in )סולידריות(. קולקטיבית ואחריות היסטוריה טריטוריה,
Complex Societies: Archaeological Perspectives”, Journal ofArchaeological Research 

5 (1997,) pp. 301-302: “...members of an ethnic group usually see themselves as 
having a common ancestry, as sharing common descent”. ,לכשעצמה ה״זהות" כלומר 

 G. Van Driel, “Ethnicity, How to Cope with תודעה: של עניין אחרת, או זו במידה היא,
”the Subject :כותב 307 בעט׳ שם, וכן 5-4 ׳עמ אתני, ון־סולדט, בתוך social :M. Roaf...“ 

anthropologists have often stressed that ethnicity is a cultural based concept”. פיטקנן 
 P.ראו .“a myth of common ancestry” הוא מהם ואחד אתנית, לישות אפיונים שישה מציין

Pitkanen, “Ethnicity, Assimilation and the Israelite Settlements”, Tyndale Bulletin 
166-174 .55 (2004,) pp. מילר: לדעת “...ethnic groups do not exist... ethnicity is 

56 .either a myth... or a western construct”, R.D. Miller I, BASOR 333 (2004), p.
 המתגבשת זהות של בקרטריונים מדובר ישראל, עם של הקולקטיבית הזהות לתודעת אשר
 ונבדלת משותפת דת וכי(, ישראל בית אפרים, אברהם, )״זרע״ משותף במוצא אמונה סביב

 מוקד חיים, ואורח מנהגים סמלים, משותפים, וגורל עבר והרחוקים, הקרובים העמים מדתות
 ״אתני״, לוין, ״גויים״(. סגולה״, מאחרים)״עם שונות של ותודעה טריטוריאלי)או־ץ־ישראל(

 גם ראו (.193 )עט׳ ,“It is a kinship term par excellence"דם: קרבת של הגורם את מדגיש
.83-80 הע׳ ולהלן, 93 הע׳ ,246 ׳עמ :1 הע׳ ,197 עט׳ לעיל,

 ואינו בלבד ספרותי־היסטוריוגרפי הוא בבל גולי לגורל אשור גולי גורל בין שההבדל סברה יש 8
 הקהילה דרך הגיעו לידינו שהגיעו המסורות זו, סברה על־פי ההיסטורית. המציאות את משקף

פיקטיביות, הן ברובן או שבחלקן הידיעות, רוב ולכן הפרסית בתקופה )בירושלים( ביהודה
 והפניות סיכום ראו מיהודה. שגלו ציון שבי של היא המקראית והתפיסה יהודה, גולי על הן

בפני נכונה )שהיא הקביעה האם ונשאל, נעיר ״דיאספורה״. כוגינס, אצל זו בסוגיה לספרות
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 מעורר אחרת, לתרבות אחת מתרבות אחרת, לארץ אחת מארץ המעבר ועוד. זאת

 שאלות כמה נכר. אדמת על היושב אתני מיעוט בקרב הזהות שאלת את טבעי באופן

 ובלכידותה. האתנית־לאומית בהישרדותה הרוצה מיעוט קבוצת כל בפני ניצבות

 הוא מי לקבוע אמות־המידה הן מה הן: ויהודה ישראל גולי לפני שניצבו השאלות

שראלי/יהודאי  ולאובדן הייחוד קווי להיעלמות הדוחפים הגורמים הם מה כזה? לא ומי י

 כדי הסביבה, מעמי ההיבדלות תודעת את לחזק כדי לנקוט יש אמצעים אילו הזהות?

 ידי על מתחזקת העצמית הזהות הרי וה״זר״, ה״אחר לבין ה״אני״ בין ההבדל את לחדד

 חלקן, את לפחות התשובות, את ההישרדות? סוד מהו 9ו״המנוגד״? ה״אחר" הרגשת

 יהודה, לגולי ישראל גולי בין הבדלים איתור תוך המקראית, במסורת למצוא אפשר

בבל. של זו לבין אשור של האימפריאלית המדיניות בין ההשוואה ובאמצעות

חיצוניים גורמים .1

 השני בדור - יחסית קצרה גלות תקופת לאחר כורש״ ל׳׳הכרזת זכו בבבל יהודה גולי א.

 הזקנים האבות וראשי והלוויים הכוהנים מן רבים היו מיהודה הגולים בין הגולים. של

 בשיבת לחזות זקנה לעת וזכו הראשון״ ו״בכבודו בתפארתו הראשון הבית את ראו אשר

חגי המקדש ובבניין ציון שני)  אפשרה לפסה״נ( 538) כורש הכרזת (.12 ג עז׳ ;3 ב ה

 שבתקופה אפשר אשור, בידי ישראל לגולי אשר לציון. ולעלות לעזוב בכך לרוצים

 לשוב התקווה בלבם פעמה לגלות, השני או הראשון הדור בימי לגלותם, הראשונה

 נמוגה האשורית האימפריה והתחזקות הגלות התארכות עם אולם הרחוקה, למולדתם

 שיבת של אשור שלטון תחת תקדימים היו לא למולדתם. לשוב השאיפה ודעכה התקווה

 של שקיעה נראתה לא ובאופק 10למסופוטמיה, מחוץ המצויה למולדתם גולים)כקבוצה(

 הציפייה להישרד, אתני־לאומי מיעוט של היכולת של ההיבט מן האשורית. האימפריה

 ניתנה כורש הכרזת ואולם עצמה. הגאולה מן פחותות אינן למולדת לשיבה והתקווה

 הנוגעת בהכרזה ומדובר הצפון, שבטי לגלות השביעי או השישי בדור שנה, 185כ־ לאחר

ובבית־אל." בדן ולא ועיבל גריזים בהרי ולא בירושלים אשר המקדש ולבית ליהודה

 ו/או אשור גולי גורל על מסורות שאין והעובדה יהודאי, מקורן ככולן רובן שהמסורות עצמה(
 כדי בהן אין שומרון, דרך ולא ירושלים דרך נמשכת היהודית וההיסטוריה שומרון, לערי שיבה
שונים? עמים בני אשור גולי כשאר התבוללו, ישראל גולי רוב שאכן הטענה את לחזק

אתבדס. ברט, :9 עמ׳ האחר״, ״מוטיב מלול, 9
 ראו אסרחדון, ובימי ג אדד־ניררי בימי בבל לעירם בבלים שיבת של נדירים מקרים שני על 10

.281 ׳עמ ״כורש״, וךדר־ספק,
 ראו כורש להכרזת שומרון גלות בין הזמן פער לעניין ביקרמן. של דעתו ,4 הע׳ לעיל, וראו 11

יהודה. לגולי שומרון גולי בין להבדל בקשר זאת מדגיש הוא .113 ׳עמ עיר, מיארופ,
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 גולים קבוצות שיבת של האשורית האימפריה בימי תקדימים והעדר הגלות התארכות

 הנטייה את והגבירו לארץ־ישראל לשוב תקווה שער כל נעלו המלכות בצו למולדת

 לשיבה אשור גולי אצל תקווה העדר ,2נכר. בארץ שורשים ולהכות הגורל עם להשלים

 מעמי נפרדת אתנית כישות ההיסטוריה מבמת להיעלמותם הגורמים אחר הוא למולדת

 וגם להגליה הסמוכות בשנים בבל ממלכת בהם שנתקלה הקשיים זאת, לעומת הסביבה.

 למולדת. לחזור הזדמנות שיצרו כולו במרחב מערכות לשינוי התקווה את עודדו כך אחר

 שבירת על שדיברו נביאים היו יהויכין, לגלות הרביעית בשנה צדקיהו, מלכות בימי כבר

ד מלך עול ל)י ב  החורבן דור חלף בטרם אבל מיד, נשברה לא בבל ממלכת אמנם ,3כח(. ב

המקדש. בניין ואת לציון החזרה את אפשר פרס ומלך בבל נפלה

 האשורית ההגליה בבל. מלכי של מזו שונה הייתה אשור מלכי של ההגליה מדיניות ב.

ד׳ הבא ״מכל מסיבית טוטאלית(, לא )אבל המונית הייתה  האשורי הביטוי ועל־פי לי

האשורים ,4ואליה. הכבושה הארץ מן - דו־סטרית גם הייתה ההגליה 11ט6מ1

 מלכי השלטון. של לאינטרס בהתאם האימפריה, רחבי בכל בארצות הגולים את פיזרו

 הם למערב. המזרח אנשי ואת למזרח המערב אנשי את הגלו שהם מתפארים אשור

 ואם בערים אם גלותם במקומות ישתרשו למען הגולים הושבת של עקיבה מדיניות נקטו

 לעבודת ובעיקר חקלאית לעבודה הופנו אשור מגולי גדול חלק החקלאית. בפריפריה

 בדור לפחות להם, והיה החקלאית, התוצרת הגדלת לשם נטושים באזורים האדמה

 שעליה הקרקע את ולעזוב לנוע חופשיים שאינם צמיתים של מעמד לגלות, הראשון

שי מבטיח רבשקה ,5הושבו.  שאליה הטובה בארץ להשתקע טובים תנאים ירושלים לאנ

 ודבש יצהר זית ארץ וכרמים, לחם ארץ ותירוש, דגן ״ארץ אשור, מלך ויושיבם יביאם

ב ולא וחיו מל״ ״) תו מ  כפייה על ולא אחד, מצד חנינה על מדבר הוא אין (.32 יח ת

 משמעות הגולים בעיני במולדת. מוות או בגולה חיים על אלא האחר, מהצד דתית

 מדינית־לאומית ראות מנקודת מוות דין גזר בבחינת היא שהגליה היא, הזאת המדיניות

 בסיום הוא במקרא לכך הסמלי הביטוי ,6(.4 ט עמ׳ )השוו למולדת לחזרה לקוות ואין

שושלתית. המשכיות ללא )ובמותו(, הושע של במאסרו הצפון ממלכת קורות תיאור

.16 הע׳ ולהלן, 164 עמ׳ ריאספורה, כוגינס, 12
.21*20 עמ׳ ״גלות״, אפעל, ראו לגאולה לתקוות כמצע בבבל ואי־היציבות הקשיים על 13
 משומרון ההגליה של בהקשר המובאת מפניהם״, ה׳ הגלה אשר ״כגוים ,11 יז במל״ב ההערה גם 14

 פרק לעיל, ראו הדו־סטרית ההגליה על אוכלוסין. בחילופי מדובר שכן מקרית, אינה ואליה
 )שנטמעו אשור גולי של בגורלם השוני את תולה ,20-18 ׳עמ מדי״, ״ערי דיאקונוף, שלישי.
 ראו הבבלים. של מזו שונה שהייתה האשורים של ההגליה בשיטת יהודה גולי מגורל ונעלמו(

.63 עמ׳ גלות, קיפר, גם
לברוח. או ללכת לאן לגולים היה שלא סביר שלישי. פרק ולעיל, 113 עמ׳ הגליית, עודד, ראו 15
 הסיבה היא אשור גולי מצד למולדת לשיבה תקווה שהעדר סבור ,120 עט׳ ״גלות״, טלמון, 16

הסביבה. מעמי נפרדת אתנית כישות ההיסטוריה מבמת להיעלמותם העיקרית
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 כסאו את ״ויתן כלא, מבית יהויכין בשחרור מסתיים יהודה ממלכת תיאור זאת, לעומת

מל״ב לכסא מעל ם״)  )ששבצר/שנאצר, השושלת בהמשכיות כך ואחר (,28 כה המלכי

(.23-22 לו דה״ב א; >עז׳ כורש ובהכרזת זרובבל(

 לא לבבלים דו־סטרית. הגליה של מדיניות נקטו לא מהאשורים, בשונה הבבלים,

 שמחוץ בטריטוריות חרבות וערים כבושים שטחים מחדש ליישב עקיבה מדיניות הייתה

 וארגונית טכנית יכולת מחוסר אם גולה, אוכלוסייה בעזרת הקרובה וסביבתה בבל לארץ

 מחדש בנו לא הם גופה. בבל ארץ של ובפיתוחה בבניינה התרכזות מפאת ואם מתאימה

 ולא שומרון(, בעיר האשורים שעשו מה )לעומת משהייתה גדולה ועשאוה ירושלים את

 יהודה לפיכך האשורים. כמנהג כבושות מארצות גולים ובבנותיהן יהודה בערי יישבו

 הגליה בין הקשר 17באוכלוסייתן. ודלילות חרבות היו והארץ והעיר שוקמו, לא וירושלים

 ולא הבבלית המדיניות את רבה במידה תואם ,33 כו בויק׳ בכתוב המופיע לשממה,

 יהודה, ארץ כלפי שבתה״ השמה ימי ״כל 21 לו בדה״ב האמור גם כך האשורית. את

 ישראל״. בני תחת שומרון בערי ״וישב :24 יז במל״ב אשור מלך על הנאמר לעומת

 בין הממושכות המלחמות מן הרבה שסבלה בבל ארץ בשיקום יותר התרכזו הבבלים

 לארץ מחוץ גולים יישב ולא בבל״, נהרות ״על גולים הושיב נבוכדנאצר 18לבבל. אשור

 לפני מכשול הסיר יהודה בארץ שונות מארצות גולים של אי־הושבה ,9(.3 מג דר׳ בבל

 וליהודה ״לירושלים שבו ציון שבי ואכן לתקווה. מקום והיה ליהודה לחזור האפשרות

עז׳ איש רו״) (.6 ז נחמ׳ ;70,1 ב לעי

 בתי־אב בין הקשר על הקשה האשורית האימפריה ברחבי הגולים של הנרחב הפיזור ג.

שוו הוגלו שתושביה מדינה מאותה  בגלל עצמה, אשור בארץ (.15 ג ;15 א טוביה ממנה)ה

כלכלית. מבחינה ועצמאים מבודדים רבים יישובים היו ואקולוגיים, גיאוגרפיים תנאים

 המלחמות מן הרבה שסבלה בבל ארץ בשיקום יותר התרכזו הבבלים זאת, לעומת

 ״טבור ומפוארת, גדולה ועשאה הבירה עיר את הרחיב נבוכדנאצר אשור. עם הממושכות

ת׳ ״בבל הארץ״, א״) ת ב  בניית של תיאורים (.19 יג יש׳ ;11 ד ;3-2 ג ;2 א יונה ;30-27 ד ר

 בן יוסף הנאו־בבליות. המלכותיות בכתובות למכביר מצויים בבבל ומקדשים ארמונות

 לפסה״נ(, 605) מיהודה ובהן שונות, מארצות שבויים לקח שנבוכדנאצר מספר מתתיהו

 בבל בארץ (.224-222 י, בבל)קדמ׳ בארץ ביותר המתאימים במקומות להושיבם וציווה

 לפריפריה העירוני המרכז בין הקשר החקלאית. הפריפריה על הגדולות הערים חלשו

היו עצמן הגדולות הערים מים(. ותעלות נהרות בבל״)תחבורת ״נהרות בשל נוח היה

 יהודית בספר מאוחר מזמן הדים חד־סטרית להגליה ״פער״. שטרן, ראשון; פרק זה לעניין ראו 17
חרב״. היה כי בהר ״וישבו נאמר שם ,19 ה

S.C. Brown, Bulletin 34 (1999), p. 74 18
 בידי ולא האשורים בידי באזור יושבו התיכון שבחבור בדור־כתלימו הישראלים/יהודאים 19

.137 עמ׳ לעיל, ראו הבבלים.
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 הגולים משפחות על הקל זה כל 20הדוקים. היו ביניהן הכלכליים והקשרים לזו זו סמוכות

 מרחבי ואל אשור ארץ אל מהגולים בשונה משותפים, מוסדות לארגן בבל בארץ שיושבו

האשורית. האימפריה

 ובמבצרים במצודות מוצבים שהיו צבא כוחות בעזרת באימפריה שלטו האשורים ד.

 ושומרים מפקחים באמצעות ישיר פיקוח של אמצעים פיתחו הם אסטרטגיות. בנקודות

(dajalu; qepu) קבוצות של בדרכים התנועה ועל המקומיים הגופים אחר רציף ומעקב 

 על גם בפחוות. ואם כפופות במדינות אם ואזרחית, צבאית פקידות בעזרת ויחידים

 אשורי פיקוח היה ויובליו הפרת בחבלי האשורים שהקימו הרבים החקלאיים היישובים

 זהות של תודעה ופיתוח אזוריות או מקומיות התארגנויות אפשר לא שכמעט צמוד

 עצמאית כלכלית מערכת הקמת או אידיאולוגי, פוליטי, אתני־לאומי, בסיס על עצמית

 ולנפילתה הכוחות במאזן מהיר לשינוי תקווה כל 21המרכזי. השלטון מיוזמת שאינה

אשליה. היו למולדת ושיבה לגאולה תקווה כפתח אשור של המהירה

 ומעידים מוצא, מקומות לפי גדולות בקבוצות גולים ליישב נהגו זאת, לעומת הבבלים,

ד׳ היישוב כמו יישובים שמות למשל, כך, על הו  ידועה שאינה תופעה זו שבבבל. ״י

 גם וכנראה אפשרו, הבבלים 22אשור. ארץ אל שהוגלו שומרון מממלכת הגולים אצל

ת התארגנות ופיננסיות, מנהליות מסיבות עודדו, מי  של בסיס על גולים קבוצות של פני

 להתארגן, הגולים על הקל זה מצב יוונים(. פיניקים, מצרים, וגיאוגרפי)כמו אתני מוצא

 שהגלו האשורים לעומת ועוד, 23מעורבים. ביישובים גם אתני כמיעוט ולשרוד להתלכד

ובראשונה בראש התמקדו הם אחרת. או זו במידה סלקטיביים הבבלים היו הבחנה בלא

N. Yoffee,/v405121 (2001), p. 304 ;259 ,167-166 ׳עמ עיר, מיארום, 20
 ג, פלאסר תגלת בידי האשורית האימפריה של מחדש הארגון על .43 עמ׳ וזהות״, ״כוח לומסדן, 21

 ניצול לשם חסות ובמדינות בפרובינציות מסועף מנהלי מנגנון עם ריכוזי משטר כינון שעיקרו
 על הדוק)גם פיקוח ושומרון(, דמשק ממלכות פחוות)כמו לכמה כבושות ממלכות פיצול כלכלי,
 הכניסה על ל״שומד׳ שמונה הערבי אדבאילו חסות)כמו ומדינות יישובים על הפחוות( מושלי

 האימפריה ברחבי המתרחש כל על בבירה לשלטון ודיווח פלשת(, דרום על כלומר למצרים,
 T.P. Harrison,“The Neo-Assyrian Governors ״אימפריה״; לנפרנצי, ״ביצור״; פרקר, ראו

Residence At Tell Tayinat”, Bulletin 40 (2005), pp. 23-32; B.J. Parker, “At the 
Edge of Empire”, JAA 21 (2002), pp. 383, 391 :“The Assyrian authorities imposed 
strict control over the local population, even in rural villages (many of which had,

(”in fact, been founded through the Assyrian policy of forced resettlement
 אתניים, מיעוטים שם על הנקראים באשור יישובים שאין מציין ,428 ׳עמ ״גלות״, בלנקינסופ, 22

 בארץ לשרוד כדי פליטים של התלכדות על .88 ׳עמ גלות, אלברטץ, בבל; בארץ כמו שלא
.25 עמ׳ תקופה, מידלמאס, ;345 ׳עמ עב)תשס״ז( ציון נאמן, נ׳ ראו החדשה

 “The concentration of Judeans in certain settlements was a :57 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 23
”cohesive factor. ביישוב גם .68 עמ׳ תיאולוגיה, סמית, ;93-92 ׳עמ גלות, אלברטץ, גם וכך 

להלן. וראו יהודאי. ממוצא היה לא האוכלוסייה מן חלק יהוד
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 הארץ״ עם ״מדלת והותירו בערים והדתית ההברתית־הכלכלית העילית בהגליית
 המסגרת על גם שמרה מעמדה, על לשמור ברצונה זו, גולה מנהיגות אחדים. בכפרים

 כפי אבות״, ״מסורת על מבוססת זו מלכדת מסגרת הגולים. של המלכדת הארגונית
 לחזור מעוניינים היו העילית שבני טבעי אך זה היה הגלות. לפני מקובלת שהייתה

 יצירות באמצעות אלו אינטרסים וגיבו ולתפקידיהם למעמדם לרכושם, למולדתם,
 תוספות( נערכה)עם הדויטרונומיסטית הספרות רבים, חוקרים לדעת ואכן, 24ספרותיות.

הגלות. בתקופת בבל בגולת

 בדרגות תפקידים כממלאים אם הגולים, כלפי האשורים שנקטו האינטגרציה מדיניות ה.
 במעגלות נמוכות, ובדרגות האשורית( האריסטוקרטיה חשבון על )כנראה גבוהות
 )בעיקר ואיכרים פועלים מקצוע, כבעלי ובכפרים בערים ואם והצבאי, האזרחי המנהל

 טבעית, כתופעה ובהמשך, קבע, של ולאחיזה להתאקלמות נוחים תנאים יצרה אריסים(,
 מארצות הגולים כלל של אלא מישראל הגולים של רק לא והתבוללות להיטמעות

 עצמם שהם היישובים או שונות מארצות הגולים הובאו שאליהם היישובים 25שונות.
 של חלקה עם גבלה מסוים אתני ממוצא גולה של אדמה וחלקת מעורבים היו ייסדו
 עד זרות השפעות קליטת על שהקלה תופעה 26אחר, גיאוגרפי או אתני ממוצא גולה
 השמיים־ השמות במספר בירידה הוא לאינטגרציה הביטויים אחד התבוללות. כדי

 מגמת על שמרמז מה הנאו־אשורי, העידן מן אשור מארץ האכדיות בתעודות מערביים
 אררט בני אנאטולים, מצרים, ארמים, ובהם המיעוטים של אשוריזציה מכפייה( )להבדיל

שתי בגורל שההבדל אלא מעורבים, ביישובים יושבו מיהודה הגולים גם אמנם 27ועוד.

E.F. Kunz, in: International Migration Review 15 (1981), p. 15: “The highly 24 
educated, in the long run, may remain impervious to assimilationist pressures than 

של חלקה את המדגיש ,713 עמ׳ ״פוליטיקה״, סמית, גם כך  .less educated compatriots” 
“our literary records are often sparse and וכי האתנית־הלאומית, המסגרת בשמירת העידית  
largely o f‘elite’ provenance, literary being confined to sections of the ruling class”.

 וההיטמעות ההתבוללות את תולה ,226 ׳עמ בזתקריס, הנ״ל, ״אשור״; תדמור, ראו זו מדיניות על 25
לאשורים״/ ׳נחשבו ״או אשור אנשי עם נמנו הגולים ולפיה האשורית במדיניות אשור גולי של
 ״כוח לומסדן, מלידה״. האשורים מן בהרבה הגולים עוד נבדלו לא והרביעי השלישי ״שבדור כך

 אוכלוסיות של לאינטגרציה שדחפו האשורית באימפריה התנאים על ושם ,44-39 עמ׳ וזהות״,
 תופעת אשור. שליטי של ובעידוד האשורית האימפריה במסגרת גולים, ושאינם גולים שונות,

הע׳ לעיל, האריסון, האימפריה. רחבי בכל העילית שכבות בקרב בעיקר ניכרת האשוריזציה
.31 הע׳ ולהלן ,29 עמ׳ שם, בעיקר ,21

 פיניקים פלשתי. ממוצא שלא קרקע בעלי עם הגובלת נחלה הייתה פלשתי ממוצא לאדם למשל, 26
 השנים מן בגזר שנמצאו הלוחות מן עולה תופעה אותה פיניקי. ממוצא שלא תושבים ליד ישבו

 שבארץ ״יהוחה(״ ביישוב גם .730 עמ׳ ״הערות״, צדוק, אצל דוגמאות ראו לפסה״נ. 649-651
[.281 נספח ראו קרקע. בעלי לא־יהודאים היו בבל

 מדיניות לדעתו מנימרוד. בתעודות הכלול האונומסטיקון ניתוח אגב פאלס עמד זו מגמה על 27
בתרבות יסודות של להמשכיות הסיבות אחת היא ז במאה גם שנמשכה המערב מן ההגליה
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 ולא גורמים של במקבץ דבר של בסופו נקבע ויהודה( )ישראל הגולות האוכלוסיות
שניים. או אחד בגורם

 - הגולים אל המקומית האוכלוסייה של היחס מן גם מושפעת ההישרדות יכולת ו.
 השליט בידי שהובא האתני המיעוט את תוכה אל לקלוט מוכנה הייתה היא מידה באיזו

 להיטמעות הסיכויים זר מיעוט לקלוט מוכנה המקומית שהחברה במקום האימפריאלי.
 האשורית החברה שכן להתבוללות נוחים תנאים היו באשור גדולים. ותרבותית אתנית
 מזו, יתרה זרים. ולקליטת והרוחני החומרי בתחום זרות להשפעות פתוחה הייתה

 ורבים גלותם, במקומות הגולים של קבע לקליטת מכוונת מדיניות הייתה אשור לשליטי
 הגדלת לשם אשור של הגדולות בערים להתיישב הובאו הכבושות מהארצות הגולים מן

 אנשי/ ״עם הגולים כלפי האופייני האשורי הביטוי לפיכך אשור. ארץ של האוכלוסייה
 הגולים כלומר, 28מקרי. אינו אחד״ פה ״ועשיתים או אותם״ מניתי אשור ארץ אזרחי
 מדיניות הייתה זו אשור. מלך של בצלו החוסים לאשורים נחשבו אחרת או זו במידה
 כפייה של עקיבה ממדיניות )להבדיל ולאקולטורציה לאינטגרציה ומעודדת מכוונת

 ושאינם גולים שונות, אוכלוסיות של הזרוע( בכוח התבוללות/אסימילציה או דתית
 לעומתם, מלידה. האשורים מן בהרבה נבדלו לא גולים צאצאי הזמן שבמרוצת כך גולים.

 הבבלית העירונית החברה בעיקר הוותיקה, הבבלית והחברה בבבל המרכזי השלטון
 החברה 29ואסימילציה. אינטגרציה עודדו לא הפריווילגיות, בעלות המקדש בערי

זרים. בפני כלל בדרך סגורה הייתה הוותיקה העירונית הבבלית

 באשור הגדולות הערים תושבי מספר של מכוונת והגדלה המואץ העיור תהליך ז.
 ובכלל וזרים, מקומיים של עבודה כוחות של בזרימה כרוך היה הנאו־אשורית בתקופה

ולא מקןצועי בסיס על חבורות/אגודות התפתחו אלו ערים בתוך הערים. אל גולים, זה

 פאלס מסופוטמית־שמית. מעורבת תרבות לדעתו, זו, ולאי־היעלמותה. השמית־המערבית
 ״כוח לומסדן, ;116-110 ׳עמ ״טמיעה״, פאלס, ראו .“Assyro-Aramaic symbiosis” זאת מכנה

.64-63 עמ׳ גלית, קיפר, ;40-39 ׳עמ וזהות״,
 W.C. Gwaltney, גם ראו .25 הע׳ לעיל, ;84-81 ׳עמ הגליות, עודד, ראו זה ביטוי על 28

Assyrians” in: A.J. Hoerth (éd.), People ofthe Old Testament World, Grand Rapids“
101 .1994, p. חמישי, פרק )לעיל, פרפולה לפי ״הגליה״. רליג, שלישי; פרק לעיל, גם ראו
 אשור בצבא המשרתים של תערובת נישואי של במדיניות נקטו האשורים 265 ׳עמ (,126 הע׳

כרב־גזעית. האשורית המדינה על ״עירוב״, פוסטגייט, ארמים(; חיילים )כמו
 הייתה בבל בארץ האוכלוסייה אתנית מבחינה לספרות. הפנייה ושם 58 ׳עמ ריאספורה, צדוק, 29

 השומרים, )צאצאי הוותיקים הבבלים (1)ונבדלות: גדולות קבוצות משלוש ברובה מורכבת
 העירונית החברה צדוק, לדעת הכשדים. (3))מזרחיים(; ארמיים שבטים (2)והכשיש; האכדים
 בין ההבדל את מציין ,1035 ׳עמ ״זהות״, ליבראני, זרים; בפני סגורה כלל בדרך הייתה הבבלית
הזה. בעניין בבלית למדיניות אשורית מדיניות
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 דחוצות״( רבעים היו וכח הצורפים הסופרים, אלו)כמו מקצועיות לחבורות אתני.
ד ;34 כ מל״א )השוו ונינוה כלח אשור, בערים כמו הגדולות, בערים  ג; נחמ׳ ;21 לז י
 מארצות מקומיים לא מקצוע בעלי של ונוחה קלה קליטה אפשרה זו תופעה ד(. דה״א
30ואסימילציה. אקולטורציה של התהליך את והמריצה שונות

 כלפיהם ונקטו אשור״ ארץ ״אנשי/אזרחי עם הגולים את מנו כאמור, האשורים, ח.
 בכתובות מצאנו לא דומה אמירה 31החדשה. בארץ קבע וישיבת קליטה של מדיניות

 והרצון היכולת חסות כאנשי 32חסות״. ״אנשי נחשבו בבל בערי יהודה גולי בבל. מלכי
 התקווה ומתמידה מוגבלים היו והתבוללות היטמעות כדי עד המקומית בחברה להשתלב

ד )השוו למולדת לחזור  מן ניכר שחלק העובדה גם תרמה זו למוגבלות (.15-4 כט י
 שבטית ארגונית מסורת בעלות מחברות או משבטים מורכב היה בבל בארץ האוכלוסייה

 והאמורים, ואכד״ ״שומר צאצאי ״הוותיקים״ הבבלים לעומת הכשדים שבטי היו עתיקה.
 של רב וערב ערביאים שבטים ארמיים)״ארמים־מזרחים״<, שבטים היו עיר; יושבי רובם

 ישויות זו בצד זו חיו מסופוטמיה בדרום בערים 33שונות. מארצות גולים או מיעוטים
 דקורי״, ״בית כמו ״בית״ הרכיב את הנושאות הטריטוריות ריבוי מכאן 34שונות. אתניות

 ואחר הבבלית לאימפריה קושי היה לא לפיכך ועוד. אמוכאני״ ״בית יאכיך, ״בית
 ממדינית( )להבדיל אתנית־דתית קבוצה הגולה במיעוט לראות הפרסית לאימפריה כך

 רב־גוניות 35אבות. מסורת על לשמור והזכות פנימי לארגון זכות עם משלה ייחוד בעלת
 ענייני )להוציא הבבלים של וסובלנות מתינות בצירוף שבטי מבנה על המבוססת זו,

36מיעוטים, של תרבויות כלפי הפרסים, של ובעיקר עירוניות(, וזכויות במקדשים פולחן

 בניית )א( לאקולטוריזציה: שדחפו אלו נקודות שתי על עמד 44,42 עמ׳ וזהות״, ״כוח לומסדן, 30
אלו; בערים גולים הושבת באמצעות גדולה עיר של לממדים יישובים הרחבת או חדשות ערים

 אתני־מקומי בסיס על שלא (profesional associations)מקצועיות חבורות של התארגנות )ב<
מקצועי. אלא

“a new על מדבר לומסדן זו. בסוגיה לספרות והפניה 44 ׳עמ בעיקר וזהות״, ״כוח לומסדן, 31
”shared sense of collective identity”, “Assyrian identity. האימפריאלית המדיניות על 

(,126 הע׳ חמישי, פרק )לעיל, פרפולה ראו האימפריה אוכלוסיית של לאינטגרציה האשורית
 “Deportees transplanted into central Assyria became completely :261 ׳בעמ ושם

Assyrianized in the course of a few générations”; ,עירוב". פוסטגייט"
 The Judaean deportees were in effect a group of“ :13 עמ' יתזקאל, צימרלי, עמד כך על 32

”hostages, יהודה. גולי של לזה שומרון מממלכת הגולים גורל בין ההבדל לדעתו ומכאן
.29 הע׳ ולעיל 11-7 עמ׳ ״צל״, ברינקמן, כך על ראו 33
.113-112 עמ׳ עיר, מיארופ, 34
.38 ׳עמ ״היהודים״, אפעל, 35
 עמ׳ ״בבל״, דנדמאייב, ראו פרס ובעיקר בבל מצד מיעוטים כלפי והסובלנות המתינות על 36

 השלטון מעזרא. למשל ללמוד אפשר לפרסים בנוגע .357 עמ׳ בבל", ״גולת ביקרמן, .342
 אכן אם זו, ידיעה דיינים(. ולמנות תורה הדתי־הלאומי)ללמד בתחום סמכויות לו מסר הפרסי

הראשון בשלב ראשיתה אלא עזרא בימי נוצרה לא וזו בזמנו, מציאות על מלמדת היא, מהימנה
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 האחר הצד ומן האתנית, המסגרת על לשמור השונות לקבוצות אחד מצד אפשרה
 קשרי של בסיס על המאורגנת בחברה להיקלט קשה והתבוללות. היטמעות על הכבידה

 של אספות שכן חידוש בבחינת היו לא המיעוטים בני של מועצות/אספות גם דם)שבט(.
 עודדו לא האשורים זאת, לעומת ימימה. מימים בבל בארץ מקובל דבר היה העיר בני

 בסיס על נפרדת פנימית שהנהגה הוא, לכך ההסבר הגולים. של פנימית התארגנות
 המרכזי השלטון לחיזוק האשורים, של ההגליה למגמות תורמת הייתה לא אתני־לאומי

 האימפריאלי( המרכזי השלטון מן שלא סמכותם את היונקים מקומיים גופים )בלא
אשור״. אזרחי/נתיני ״עם אותם ולמנות אחד״ ל״פה האוכלוסייה כלל ולהפיכת

 בעלי בבבל המקדש ערי אזרחי הסתייגו ותרבותם מיעוטים כלפי הסובלנות לצד ט.
 אתניות־ קבוצות עם אינטגרציה של ממדיניות העירונית, העילית ובעיקר הפריווילגיות,

 מארכיונים תעודות אלפי ועוד, המנהלי. במנגנון גולים/זרים לשלב נטו ולא זרות לשוניות
 אין 37התערובת. נישואי נדירות על מעידות המקדש, ערי אזרחי בבלים, של פרטיים

 בין מחלוקת יש לאשורים בנוגע אם תרבותי. או אתני לעירוב עידוד ואין דתית כפייה
 הכבושות הארצות וכלפי הגולים כלפי דתית־פולחנית כפייה נהגו הם אם החוקרים

 בנוגע הרי דתית(, כפייה של עקיבה מדיניות הייתה שלא הדעה עלי הוסליות)ומקובלת
 של שיטתית מדיניות נקטו לא שהם החוקרים מסכימים הפרסים( כך )ואחר לבבלים

 היווני( )ובעולם הקדום במזרח נהוגה שהייתה התקנה גם ותרבותית. דתית אינטגרציה
 את הקטינה המקומיים הפולחניים ובטקסים בפולחן להשתתף זר אדם על האוסרת

38הדתית. ההתבוללות סכנת

 לגולי משהיו יותר מתאימים תנאים היו יהודה שלגולי מתברר לעיל האמור מכלל
 גלות הייתה אשור בידי ישראל לגולי אם האתנית. הזהות ועל ייחוד על לשמור ישראל

 ״עד בלבד ביניים שלב בגלות לראות יהודה לאנשי היה נקל הרי שיבה, אחריה שאין
 המבדילים וסייגים כללים באמצעות והלכידות הייחוד תודעת את ולהגביר זעם״ יעבור

לעמים. ישראל בין

 הנאמר וראו לאומי־דתי. ייחוד כבעל היהודי במיעוט השלטונות הכירו אז שכבר הגלות, של
עמו״. מכל בכם ״מי כורש: בהכרזת

37 R. Zadok, JAOS 116 (1996), p. 598; id., “The Representation of Foreigners in 
”Legal Documents, :483 עמ׳ יהורה, ליפשיץ־בלנקינסופ, בתוך.

.19-18 עמ׳ עזדא, ביקרמן, 38
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פנימיים גורמים .2

 של אסטרטגיה ביוזמתו לנקוט חייב העצמית זהותו על לשמור הרוצה אתני מיעוט
 הסביבה מול אל - והדתית הלאומית האתנית, - העצמית הזהות העמקת ושל הישרדות

 נפרדת. כישות אותו ומאפיינים הסביבה מן אותו המבדילים וסייגים כלים באמצעות הזרה
 העצמית זהותם שמירת לשם כלים לפתח נזקקו לא ביהודה נשארו אלא הוגלו שלא אלה

 אשור בידי ישראל גולי על כשמדובר דורות. מדורי אדמתם על יושבים ואבותיהם הם שהרי
 סייגים אילו לדעת ואין ליהודה בעיקר נוגעות שבידנו הידיעות בבל בידי יהודה גולי ועל

 המובאים הגורמים לפיכך ישראל. גולי בקרב כן לפני כבר הונהגו יהודה גולי שנקטו ותקנות
 בלי יהודה לגולי בעיקר נוגעים אתני, מיעוט של ההישרדות אסטרטגיית במסגרת להלן,

 להלן המפורטים הגורמים מן חלק ישראל. גולי אצל גם קיימים היו מהם כמה לדעת שאפשר
 על ידיעות שיש היא והתוצאה התוצאה. על השפיעו דבר של שבסופו הבדלים על מצביעים

 ישראל ממלכת לשטחי שומרון״ ״שיבת על ידיעות ואין וליהודה לירושלים ציון״ ״שיבת
 פעילות הייתה בודדים(; כתובים ושל ארכיאולוגיים ממצאים של פרשנות לשעבר)להוציא

אשור. גולי בקרב דומה פעילות על ידוע ולא בבל, גולי בקרב ונבואית ספרותית

 הצפון. ממלכת מאוכלוסיית יותר מלוכדת יהודה ממלכת אוכלוסיית הייתה מלכתחילה א.
 הומוגניות דהיינו יהודה, לשבט יהודה ממלכת אנשי רוב בהתייחסות הוא לכך הביטוי
 39השבטים״(. )״עשרת שבטים מכמה מורכבת הייתה הצפון ממלכת ואילו אתנית,

 מרשימות שעולה כפי מסוימים, ביישובים מרוכזות היו יהודה בארץ שלמות משפחות
 הקל זה ריכוז ד(. דה״א למשל )ראו החוקרים כך על עמדו וכבר יהודה בני של היחס

 בבל. בגולת ואם ביהודה אם בתי־אב, לפי התלכדות ועל היחס רשימות על לשמור
 גם כך 40ז(. נחמ׳ ב; האבות״)עז׳ ״ראשי ובראשם בית־אבות, על־פי נמנו לציון השבים

 ארתחשסתא במלכות עמי העלים והתיחשם, אבתיהם ראשי ״ואלה עזרא: עליית בעת
 (.1 כט בבבל)יר׳ הגולה״ ״זקני אל ספר שולח שירמיהו מסופר (.1 ח מבבל״)עז׳ המלך
 (.1 כ ;1 יד שם, ישראל״, ״זקני הם ,1 ח רח׳ יחזקאל של בביתו יושבים יהודה״ ״זקני
 מחקר ושבטים. משפחות בתי־אב, על־פי חברתי בארגון קשור בראשיתו הזקנים מוסד

 בעיקר חלה פרטיים שמות של שהשתמרות מלמד במסופוטמיה הלא־אכדיים השמות
41ובתי־אב. משפחות לפי מלוכדים היו שהאנשים במקום

בהן. לדון המקום כאן שלא וגיאופוליטיות היסטוריות סיבות זו לתופעה 39
 כבר ששם מקומות בהן נמנים שכן ציון שיבת לאחר נתחברו ז ובנחמיה ב בעזרא הרשימות 40

וארץ״, ״עם יפת, ראו פחווה. היא ומדינה המדינה״, בני ״אלה שנאמר וכפי העולים, התיישבו
 פרק גם ראו ארוכה. תקופה ומשקפת שונות עריכות עברה שהרשימה הנמנע מן זה אין .113 עמ׳

בבל. בגולת אבות״ ״בית על שישי
.110 עמ׳ ״טמיעה״, פאלס, ראו 41
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 הגנאלוגיות הרשימות עריכת בבסיס והלכידות. הזהות לשמירת חשובות יחס רשימות ב.
 אתנית שייכות של האמונה( )וגם התפיסה מונחת ריאליות( אינן הן בחלקן אם )גם

 בתי־אב, למשפחות, שהתפצלו )אפונים( אחד אב צאצאי כולם הקבוצה. חברי בקרב
 איבוד לאחר בבל בגולת רבה חשיבות קיבל השארות יסוד ישראל. לעם ולבסוף שבטים

 היחש״, ״ספר ;62 ב עז׳ המתיחשים״, יוחסין)״כתבם רשימות בעזרת המדינית. המסגרת
 והשוו 61 ז ׳נחמ 59 ב הם״)עז׳ מישראל אם וזרעם אבותם בית להגיד "יכלו (5 ז נחמ׳

 לא ישראל אדמת ואל יכתבו לא ישראל בית ובכתב יהיו לא עמי ״בסוד 9 יג יחזקאל
 הפרט של אתנית שייכות על אפוא מלמדות הפקודים רשימות 42(.30 כב יר׳ יבואו״;
 ולא המשפחתי־האתני המוצא דהיינו היוחסין, שושלת על היא ההדגשה ישראל״. ל״בית
ד(. דה״א השניים)ראו בין חפיפה קיימת רבים במקרים כי אם הגיאוגרפי, המוצא

 על־פי 43(.6ו}:ז11ו«^(6515) משותף אתני במקור לאמונה קשר יש היחס לרשימות ג.
 ישראל עם של ראשיתו ריאלייה(, של נופך בה שיש ובין מיתוס שהיא זו)בין אמונה

 סה יש׳ ;5 כ יעקב״)יח׳ בית ״זרע (,8 מא אברהם״)יש׳ ב״זרע אלא ב״מולדת״ לא הוא
 בני בקרב התהלכה כבר והגלות החורבן לפני האתני. להיבט מכוונת ״זרע״ המילה (.9

 מדינית־ במסגרת ולא במדבר נדודיו בעת נתהווה ישראל״ ״עם לפיה המסורת ישראל
 נכנסו המקראית המסורת על־פי ועוד(. 9 כז )דב׳ תושביה את המאחדת גיאוגרפית

 יצחק אברהם השמות עם האבות, על שהמסורות הוא מקרה לא כ״עם״. לארץ השבטים
 סג ;20 נט ;2-1 נא ;9-8 מא )יש׳ ישעיה ובספר יחזקאל ירמיהו, בנבואות נזכרו ויעקב,

 הוא האבות)״שורשים״( על המסורות טיפוח שכן (,25 לט ;25 לז ;25 כח ;24 לג יח׳ ;16
 לשוב התקווה ולטיפוח ויעקב״, ישחק אברהם ״זרע הישראלית, הזהות לשימור אמצעי

 דומים: והתנאים המציאות 44(.26 לג )יר׳ ורחמתים״ שבותם את אשיב ״כי למולדת
 אלא ממלכתיים, ומוסדות ממלכה ללא במציאות מדובר בגלות וגם האבות בימי גם

 הם, באשר האבות על ומגן מלווה האל בסיסית. ארגונית כמסגרת אב בתי במשפחות,
 עם נמצא האל דומה באופן מקדש. בית אין לאבות ובמצרים. במסופוטמיה כנען, בארץ

לאבות. שהובטחה לארץ ישיבם והוא (,16 יא יח׳ ;7-5 כד יר׳ ;27 מ הגולים)יש׳

 שיוכלו כדי ביהודה הקרקעות בעלי את לרשום מגמתה גולים של רשימות שהכנת סברה יש 42
.ן.13161ו1<11ך50קקי ;295 ׳עמ והרת, ספרקס, ישראל״. ל״אדמת כשיעלו חזרה רכושם את לקבל

0,] 1988, .ק 83 7 מטעם מוסמכים בידי ועודכנו הוכנו הרשימות [1
הסופרת״ ״בני או לפסה״נ( ה עזרא)מאה דוגמת סופרים או הכוהנים או הזקנים אפשר ההנהגה,

(.55 ב )עז׳
 ונבדלת נפרדת אתנית ישות ושל היסטורי רצף של בתודעה כרכיב משותף״ מוצא של ל״מיתוס 43

.711-710 ׳עמ ״פוליטיקה״, סמית, ;7 הע׳ לעיל, ראו
שמיני. פרק גם ראו ״יהויסט״. וךסטרס, ;92-91 ׳עמ גלרת, אלברטץ, 44
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 של והאמונה המוחלט הייחוד של התודעה גם מצטרפות יחס רשימות על לשמירה ד.
 ;13 ו יש׳ ;9 כח ;19 כו ;2 יד ;6 ז דב׳ ;3 טז במ׳ ;13 לא ;30 כב ;6 יט קדוש״)שמ׳ ״עם
 עז׳ נכריות׳/ התערובת)״נשים בנישואי ונחמיה עזרא של המאבק (.28 לז יח׳ ;3 ב יר׳

 בתורה הקיים האיסור של והחמרה הרחבה המשך, אלא גמור חידוש אינו יג( נחמ׳ ט־י;
 כז כד; )בר׳ האבות על בסיפורים נשמעים והדיו (,9-4 כג ;5-1 ז דב׳ ;16-11 לד >שמ׳

 שבעת בהזכרת מתבטאת זו המשכיות 45(.12-11 כג )יהו׳ הארץ הנחלת ובעת (1 כה ;46
 הגולה מן שעלה עזרא 46(.1 ט השני)עז׳ הבית בימי רלוונטיים היו לא שכבר כנען עמי

 את לסכן כדי בהם שהיה תערובת בנישואי בבבל בבל גולי של המאבק מסורת את מייצג
 אחרות, במילים בגולה. נפרדת אתנית־לאומית־דתית כישות הגולים של הקיום המשך
 ובגלות בבבל. הגלות של מוצר היא תערובת נישואי נגד והקיצונית המחמירה הגישה
־12 כג )יהו׳ הגלות לעונש הסיבות לאחת נחשבה הגויים עם שהתחתנות משום דווקא,

 מעידה דווקא עזרא עליית עם יהודה בפחוות שנתעוררה הנוכריות הנשים סוגיית (.13
 עזרא של גישתם ההישרדות. באסטרטגיית כגורם בבבל והתחזק הלך האתני שהיסוד
47הזאת. בסוגיה בימיהם בבל בגולת המתרחש את משקפת ונחמיה

 מיהודה או מישראל לגולים הנוגעות לפסה״נ ח־ז המאות מן ומבבל מאשור בתעודות
 גולי בקרב ואם אשור גולי בקרב אם תערובת, נישואי היקף על הארה אין צאצאיהם( )או

רוב שכן זו בסוגיה נחרצות מסקנות להסיק אין ממסופוטמיה התעודות מן ואולם 48בבל.

 R.L. Cohn, in:ראו בראשית ספר בסיפורי ביטוי לידי הבאה תערובת לנישואי להתנגדות 45
L. Silberstein and R.L. Cohn, The other in Jewish Thought and History, New york 

82-84 ..1994, pp
 בקצרה נעיר המונוגרפיה. של המחקר מנושא חורגת ונחמיה עזרא בימי התערובת נשואי סוגיית 46

 מבחינה מסביבתה ומבודדת נבדלת קהילה יוצר עזרא של בנוסח תערובת נישואי שאיסור
נעלמה. זו וקהילה תערובת נישואי היו ביב ״איזולאט״(. - האנתרופולוגי המדע גנטית)ובלשון

״היהודים״; אפעל, ״מגמה״; וינפלד, ראו נוכריות נשים עם הנישואים בסוגיית ההחמרה על
 תערובת״; ״נישואי סמית, ;155-154 ׳עמ ״תפיסה״, ויליאמסון, יהדות; כהן, נוכריות; נשיס דור,

 פרשנים כמו סבור ,258 ׳עמ (,109 הע׳ ,63 עמ׳ )לעיל, הנ״ל ;1035 עמ׳ ״זהות״, ליבראני,
 ״היסוד את שהוסיפו והם שהחמירו הם ונחמיה, עזרא בימי ובעיקר לציון, שהעולים אחרים

שביעי. פרק לעיל, וראו נוכריות. נשים עם הנישואים בנושא (“racial element”)הגזעני״
 שמדובר לדעה אחריה. או הגלות מתקופת כנראה מאוחרת, גישה משקף 13-12 כג שיהו׳ סביר 47

 הוגלונד, לדעת ארבזיביסטרציה. הנ״ל, .68-66 עמ׳ ״אכאמני״, הוגלונד, ראו פרסית במדיניות
 אתנית־לאומית או דתית מסיבה נובע אינו ונחמיה עזרא בימי תערובת נשואי על האיסור

 הפרסית. האימפריאלית המדיניות של וכלכליות פוליטיות מסיבות אלא - הקודש״ ״זרע -
 היה תערובת ונישואי אתנית, מבחינה הומוגניות בקבוצות לשלוט יותר נוח היה לפרסים

 מובלעות יצירת של שיטה הפרסים נקטו זו מדיניות במסגרת ההומוגניות. את להפר כדי בהם
 דווקא האיסור נתלה מדוע מסביר אינו זה פירוש קולקטיבי. בסיס על כפרים ושיקמו אתניות
באלילות. ומלחמה קודש״ ״זרע של בנימוק

 משנת ADD 229 (SAA VI, 111ב־) הנזכרות הושע של נשותיו שתי צדוק, ר׳ לדעת 48
ישראלי. גולה( של בצאצא בגולה)או הנראה ככל ומדובר בהכרח, ישראליות אינן 681/680



495הישרדות מול היטמעות

 למתרחש נוגעות ואינן ועסקיות מנהליות הן ישראליס/יהודאים בהן שנזכרים התעודות
 כולם אשור, שגולי בזמן שבו לעיל, האמור כל לאור לומר, נראה ואולם פנימה. בקהילה

 מקומם איה המאוחרים( )בדורות נודע שלא עד הדורות במרוצת ונטמעו הלכו רובם, או
 שהלך מאוד נרחב חוג שהיה לומר אפשר יהודה לגולי בנוגע הרי בגורלם, עלה ומה

 מלחמתם כמו ליהודה, בעלותם ונחמיה עזרא במעשי ביטוי לידי בא והדבר ו״הזדכך,
 ויותר יותר להיות הופך ״ישראל״ הזאת, הראות מנקודת הנוכריות. הנשים עם בהתחתנות

 ונחמיה עזרא בספרי וכך מיהודה, מוצאם יחזקאל אל הבאים ישראל״ ״זקני ליהודה. כינוי
 לה׳)״ממלכת סגולה״ ו״עם קדוש״ ״עם של התודעה 49(.16-15 לג ליר׳ 6 כג יר׳ )והשוו
 לתודעה כך אחר ומתפתחת מתגלגלת תיאולוגית( תפיסה ,6 יט שמ׳ קדוש״, וגוי כהנים

 ראות מנקודת תיאולוגי־אידיאולוגי. רק ולא בעיקר, ביולוגי־אתני כעניין קודש״ ״זרע של
 שוכן ישראל״ ״קדוש כן ואף־על־פי ה״׳, מ״ארץ רחוקים הם אמנם בגולה, היושבים של

בירושלים. בתוכם ששכן כשם (14 מג יש׳ ;7 לט ;16-14 יא בגולה)יח׳ גם בתוכם

 המסורת היא הסביבה מן נפרדת כישות בגולה ההישרדות יצר את המשקפת מסורת ה.
 בארץ זרים)״גרים״( כפולה. היא הזרות״ ״תודעת כנען. בארץ כגרים האומה אבות על

 בארץ־ ולא שבמסופוטמיה, כשדים״ ״אור היא האבות מולדת 50בבל. בגולת וזרים כנען,
 על ,13-12 קה בתה׳ ההיסטורית בסקירה נאמר כך על מבחוץ. לכנען באו הם ישראל.
 אל מגוי ויתהלכו בה. וגרים כמעט מספר מתי ״בהיותם למצרים: הירידה לפני האבות

 בכנען, זרים)״גרים״( שהם תחושה זו (.30 לד ;4 כג בר׳ אחר״)וראו עם אל מממלכה גוי
 זהה, תחושה (.4-3 כד א; יב ״ארם־נהריים״)בר׳ שהיא המולדת לארץ מחוץ יושבים

 ״גרים״)השוו הם ארץ־ישראל. מולדתם, מארץ לבבל באו הם לגולים. גם במהופך, אבל
במצרים, גרות של שנה 400ל־ שנה״)והשוו ״שבעים למשך (,38 כ ביה׳ מגוריהם״ ״ארץ

JAO. 598 הנ״ל, גם ראו S116 (1996), p, לפסה״ב ה במאה בבבל תערובת נישואי שלדעתו 
נדירים. היו

.121 עמ׳ יצירה, ברטלר, עמד כך על 49
 בעיקר המהלכת הטענה את בצדק דוחה משיניסט ״מוצא״. משיניסט, ראו הזרות תחושת על 50

 הגלות של מוצר היא כנען לארץ מחוץ באו ישראל שבני שהתודעה הפוסט־מודרניסטים, בין
 על .5 יא הו׳ ואל 8-7 ט עמ׳ אל המפנה ,53 עמ׳ שם, ראו ההלניסטית. התקופה מן ואפילו

גולה, גרטנר, ראו הוגלו(, )או מבחוץ שבאו קבוצות בידי ומדינות ערים ייסוד בדבר מסורות
 ואזנה, נ׳ ראו נוספים(, ישראל)ועמים עם של המוצא בדבר המקראית המסורת על .8-7 עמ׳

 בר־אשר מ׳ בתוך: במקרא״, אחרים עמים ושל ישראל של המוצא תפיסת - עולים או ״ילידים
 מוצא על מסורת לדעתה .59-37 ׳עמ תשס״ח, ירושלים יפת, לשרה ש״י )עורכים(, ואחרים
 עמים של מיתיות מסורות לעומת מסוים היסטורי״ בזמן ״שהתהוו לעמים היא אופיינית חיצוני

 וכר מבחוץ כנען לארץ חדירה מצרים, יציאת האבות, על בסיפורים נראה אם גם ילידים.
האלו, בסיפורים המאמינים בקרב והייחוד הזהות תודעת את להחליש בכך אין אז גם מיתוסים,

“...the creation and sustaining myths of people are :121 ׳עמ "אתני", פראי, כדברי שכן,
”very important in defining ethnicity
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 כט )יר׳ ארצה שיחזרו סופם אבל בגלות, כרמים ונוטעים בתים בונים הם (.13 טו בר׳
 בד 51ציון. אלא ביתם אינה בבל - קלז במזמור גם מובעת זרות של תחושה (.14 ,5-6

 מילידי אינו ישראל עם של שמוצאו המסורת נתחזקה בבל בגולת בהיותם דווקא בבד,
 ויק׳ ;5 יט ;7 ו >שמ׳ ה״ כ״עם שנבחר ישראל שעם ב״הוכחה״ נעוצה הדבר סיבת כנען.

 מחוץ להתקיים יכול ועוד( 17 ב יואל ;6 לא יד׳ ;1 מ יש׳ ;22 יב שמ״א ;6 ז דב׳ ;26 כ
 משנה זה ואין האבות מימי כבר נצחי הוא אלוהיו עם העם של הקשר לאדץ־ישראל.

 לפני ממצרים, כשיצאו ל׳׳עם״ הפכו הם בתודעתם (.16 יא יח׳ )ראו נמצא הוא היכן
 הבחירה. עיר בירושלים ולא סיני בהר קיבלו התורה ואת (9 כז כנען)דב׳ לארץ כניסתם

 הבטחת זאת, עם ישכון״. לבדד ״עם הנאמר דרך על אחרים מעמים שונים הם בנכר גם
 הקשר מובטחת. לארץ השיבה ולכן לעד וקיימת שרירה האבות עם בברית כנען ארץ

להתרה. ניתן אינו וארץ־ישראל - ישראל - ה׳ המשולש

 בייחוד בתכיפות, המלוכה בתי נתחלפו ישראל שבממלכת התופעה ובולטת ידועה ו.
 שושלת - בלבד אחת שושלת נתקיימה יהודה בממלכת ואילו האחרונות, בשנותיה

 בישראל שושלות חילופי לעומת ביהודה, השושלתית ליציבות יהודה. משבט דוד בית
 החד־ לעומת ישראל בממלכת הרב־שבטי המבנה היא בהן והבולטת אחדות, סיבות היו

 יהודה. ממלכת של ייסודה לפני עוד ביהודה נטמע שמעון שבט יהודה. בממלכת שבטיות
 היציבות שונים. משבטים היו ישראל שמלכי בכך התבטא הזאת בתופעה השבטי הגורם

 את להוריד הניסיון דוד. לבית יהודה בני נאמנות של תוצאה גם הייתה ביהודה השושלתית
 המלוכה בית של החולשה אף על הצליח לא ז( טבאל״)יש׳ ״בן את ולהמליך יותם בן אחז
 זהותו תהיה דוד. בית לשושלת סכנה שנשקפה אימת כל התערב הארץ״ ״עם 52ההיא. בעת
 מאזכרותיו שונות(, דעות יש כך תהיה)ועל אשר המלוכה בתקופת ביהודה הארץ״ ״עם של

דוד. בית של המלוכה על להגן ביכולתו שהיה חזק בגוף שמדובר ברור המלוכה בתקופת
 אחד משמשת (16-8 ז שמ״ב נתן, דוד)נבואת לבית האל של הנצחית ההבטחה מסורת

 מבחינה מוות דין פסק אינה שהגלות והתקווה האמונה עליהם שנשענת היסודות מן
 צדקיהו אמנם לביטול. ניתנת אינה האל הבטחת שהרי זמן, פסק אלא לאומית־מדינית

 לשאת המשיך יהויכין אולם דוד, בית ממלכת על קץ הביאו והכשרים בעינויים הומת
 אתו אשר המלכים כסא ״מעל הורם וכיסאו כלא מבית שוחרר ואף יהודה״ ״מלך בתואר

 האמונה ולשיבה. לגאולה תקווה של ניצוץ הציתה זו עובדה (.30-27 כה בבבל״)מל״ב
והציפייה הלאומי, האל עם עולם בברית הקשורה מלוכה כשושלת דוד בית בתקומת

.186 עט׳ בבל״, ״נהרות זקוביץ, 51
 השערות הוצעו ק־טבאל של זהותו ועל הסורית־אפריימית המלחמה של ההיסטורי הרקע על 52

 B. Oded, “The Historical Background of the Syro-Ephraimite כך על וראו שונות,
153-165 .War Reconsidered”, CBQ34 (1972), pp
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 יסוד לאומית־דתית, לזהות מוקד שימשו הגאולה בעת (1 יא ישי)יש׳ מגזע חוטר שיצא
אתני־דתי. כמיעוט ההישרדות באסטרטגיית תווך ועמוד יהודה, גולי בקרב מלכד

 נבט בן ירבעם בן נדב וקבוע. יציב דוד״ ״בית היה לא ישראל מממלכת לגולים
 והמלוכה בלבד, ימים שבעה שמלך זמרי, בידי הוכה בעשא בן ואלה בעשא בידי נרצח

 דמים)מל״א ומרחץ בעם מחלוקת תוך הוקמה עמרי״ ״בית שושלת עמרי. בידי נתפסה
 בממלכת (.2 ב ;4 א )הו׳ דמים מרחץ תוך כן גם רהוא( מלוכה אוכף בידי וחוסלה טז(,

 אוכלוסיית של הרב־שבטי ההרכב בעקבות לטפח אפשר היה לא טופחה)וגם לא ישראל
 עקיבה מלכותית אידיאולוגיה שושלות( לחילופי שהביאו התכופות וההפיכות הממלכה

 הגולים את שתלכד וקבועה מוכרת הנהגה נמצאה לא כן ועל דוד, בית של לזו הדומה
 מלכות של שהאידיאולוגיה אפשר לעתיד. תקווה ופתח סמל ותשמש פיזוריהם בארצות

 53השני. הבית לימי לאחרה סיבה אין אבל ושלמה, דוד לימי היא מאוחרת דוד בית
 והתעצמה המלוכה תקופת במרוצת והופצה טופחה גובשה, דוד בית של האידיאולוגיה

 בחזונות הדויטרונומיסטית, בספרות מצויים זו לאידיאולוגיה ביטויים יאשיהו. בימי
הגלות. ובתקופת הראשון הבית מימי הנביאים

 קיומו לעצם מהותית לא ואף חיונית איננה מלכותית שושלת של לתקומה השאיפה ז.
 מצטמצם אינו דוד בית של מחדש כינון יהודה בני שלגבי אלא עם. של והישרדותו

 של הדתית בתפיסה גם כרוכה הייתה דוד בית של האידיאולוגיה המדיני. למישור
 בתכנית מסוים ייעוד להגשים בא דוד בית מלכות חידוש האלוהים״. ״עיר יח־שלים
לירושלים/ציון. בנוגע לעתיד האלוהית

 לתודעת הגולים, לליכוד ולאומי טריטוריאלי דתי, מוקד שימשה ירושלים/ציון
 של הביטויים אחד אלא כאן אין גאולה. תקוות ולהפחת ההיסטורית ההמשכיות
 על־פי האידיאולוגיה. באמצעות - והפרטי הלאומי - והמשבר האסון עם התמודדות

 בידי כיבושה מאז הממלכה בירת הייתה ירושלים יהודה גולי האמינו שבה המסורת
 ״עיר לציון לשוב בתשוקה קשורה הייתה למולדת לחזור והשאיפה דוד״(, )״עיר דוד

 בכינו וגם ישבנו שם בבל נהרות ״על קלז במזמור יפה מתבטאת זו ערגה האלוהים״.
ביטויים קלז(. )תה׳ ימיני״ תשכח ירושלים אשכחך ״אם ובהמשך ציון״, את בזכרנו

 של במהותה)איחוד לאומית אידיאולוגיה דוד, לבית הקשורה האידיאולוגיה לראשונה הופיעה מתי 53
 תקופת לפני לא או יאשיהו לפני לא אולי אחריהם, או ושלמה דוד בימי כבר ניצניה האם ישראל(, כל

 מהותית ואינה (1035 ׳עמ ״זהות״, ליבראני, )ראו הפרשנים בין במחלוקת שנויה זו שאלה הגלות?
 עצמה השושלת ואילו קיימת, הייתה כבר זו אידיאולוגיה הגלות בתקופת שכן המונוגרפיה, לנושא
 מהלכים שהיו אפשר דוד בית של לאידיאולוגיה והתקווה. האידיאולוגיה רק ונותרו מלמלוך פסקה

 .6-4 מא ויר׳ לד ל, פרקים בדה״ב אחדים כתובים על להסתמך מותר אכן אם הצפון, אנשי בקרב גם
 בית מלכי של האידיאולוגיה מן חלק היא דוד מבית צאצא תחת הצפון עם הדרום איחוד על הנבואות

 בירושלים וטופחה שעוצבה והאידיאולוגיה המסורת על־פי ושלמה דוד של הממלכה לשחזור דוד
.160 הע׳ ,423 עמ׳ ראו דוד לבית ישעיהו)השני( גישת על המלוכה. תקופת במרוצת
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 בספרות ובעיקר המקראית במסורת לרוב מצויים ישראל אלוהי לבין ירושלים בין לקשר
 שנוצר ההדוק הקשר 54ט(. זב׳ טז; יה׳ ;3 סב ,11 נד ;16-14 מט יש׳ )למשל הנבואה

 האל בישועת והאמונה ישראל באלוהי שדבקות פירושו לירושלים ישראל אלוהי בין
 (,8 יד >זכ׳ לאומה חיים״ ״מים מקור נחשבת העיר בירושלים/ציון. דבקות גם פירושה
 מרחוק ״זכרו לגולים קורא מענתות ירמיהו (.13 סו ותקווה)יש׳ נחמה מקור היא ובגלות

 ואין בזה זה קשורים ירושלים ועירו האל (.50 לבבכם״)נא על תעלה וירושלים ה׳ את
 זיכרון)ארבעת ימי באמצעות היא ירושלים של מרחוק הזכירה הדבקים. בין להפריד

 בספר אחדים ומזמורים )איכה ויהודה ירושלים נפילת על קינות אמירת הצומות(,
 מן להמשכיות ביטוי הם הצומות 55ציון. אל ולשיבה לישועה ותחינות תפילות תהילים(,
כך. ואחר ציון שיבת של התקופה אל בעבר החורבן של התקופה

 ועל הזהות על לשמור ובראשונה בראש מטרתו ההישרדות אסטרטגיית של המכניזם
 אינם הדברים שני כי אם ציון, לשיבת כהכנה דווקא ולאו בגולה, הקהילה של הייחוד
 בית ״ובכתב 9 יג ביה׳ לביטוי בא הדבר אחד. בקנה עולים אלא לזה זה בניגוד עומדים
 על המתייחסים של שלרישום לומר רוצה יבאו״, לא ישראל אדמת ואל יכתבו לא ישראל

 בית)יר׳ לבנות אפשר בבל בארץ ישראל״. ל״אדמת השיבה עם קשר יש ישראל״ ׳׳בית
 התקווה בית. רק ולא ודתית לאומית זהות של מוקד היא ישראל״ ״אדמת אבל (,5 כט

 העצמית, הזהות על לשמור הרצון את לחזק כדי בה היה ולבירתה למולדת לשיבה
 בדבר התיאולוגי הרעיון בגלות. היושבת הקהילה בקרב והסולידריות הייחוד הלכידות,

 כישיבה הגלות וראיית ארצה לשוב הערגה העמקת פירושו לירושלים האל בין הקשר
 ישראל, לעם הקודש עיר היא שירושלים שהאמונה מלמדת ונחמיה עזרא עליית זמנית.

 באה ירושלים של מרכזיותה כורש. הכרזת לאחר גם בבל בגלות התמידה האומה, מרכז
 הפלת באמצעות ובנימין יהודה מערי בתושבים לאכלסה נחמיה של במאמציו ביטוי לידי

לאלוהיו. העם בין האמנה במרכז והמקדש ירושלים ובהעמדת גורלות
 זהות של וכסמל מלכד כגורם ״ירושלים/ציון״ הייתה לא שומרון מערי אשור לגולי
 גולי בפי מצאנו לא לירושלים געגועים המביעים והיגדים משפטים ודתית. לאומית
 וקץ שומרון נפילת על זיכרון ימי אין בית־אל. על או שכם על שומרון, על ישראל

 שומרון על והמסופר הידוע לאור זה במקרה תופסת אינה מקורות היעדר טענת הממלכה.
 כל רקע על זה, ניגוד גיסא. מאידך ירושלים על מסורות של מציאותן ועל גיסא מחד

 הייתה ירושלים, על המסורות כמו שלא שומרון, מקרי. להיות יכול אינו לעיל, האמור
אוכף של מרצונו אלא הנביאים(, )מפי האלוהית הבחירה בתוקף לא הממלכה בירת

54 259-263 .Sh. Paul, IE] 17 (1967), pp העיר( האל)אלוהי לבין בירה עיר בין הקשרים .על 
 M.E. Biddle, in: W.W. Hallo (ed.), Scripture in Context, IV, Lewiston 1991, pp.ראו

173-194
תהילים. במזמורי קינות על ושם ישראל, רת אלברטץ, 55
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 הצפון ממלכת אנשי אוכלוסיית על נתקדשה לא שומרון (.24 טז עמרי)מל״א המלוכה
 ״עיר הצדק״, ״עיר ירושלים/ציון, קדושת מול יהודה. אנשי על ירושלים שנתקדשה כפי

 ירושלים, כוהני המלוכה, בית בידי כאמור שטופח רעיון - יהודה עם בעיני האלוהים״
 הבעל״ ״בית עם (14 ח >עמ׳ שומרון״ ״אשמת ועומדת תלויה - ונביאים חצר משוררי

(.6 יג בשומרון״)מל״ב עמדה האשרה ״וגם (,32 טז בשומרון)מל״א

 השאלה לאומיים. סמלים שניהם תליא. בהא הא - המקרש בית גם כך כירושלים ח.
 משקפת נכר״, אדמת על ה׳ שיר את נשיר ״איך בבל, נהרות על המשוררים בפי המושמת

 שבתו ו״מכון ה׳״ ״היכל שהוא שבירושלים, במקדש ה׳ עבודת לחידוש עזה ציפייה
 קבע של ולהתיישבות להתערות הנוגע בכל בכך הכרוכות המשמעויות עם עולמים״,

 שהעם נאמר הגלות, ובתקופת בגלות חוברה רבים שלדעת שלמה״, ב״תפילת בגולה.
 כנקודת למקדש ביטוי היא זו אמירה בירושלים. המקדש בית בכיוון בתחנונים יפנה
 הנביא יונה באש. עלה המקדש אם גם הגולים, קהל של זהות והפגנת מלכדת מוקד
 מקרה לא (.5 ב קדשך״)יונה ״היכל אל מבטו את מכוון הוא אבל ימים״ ״בלבב נמצא

 חגי נכבד. מקום המקדש לבית יש בגולה, שחי נביא שם על יחזקאל, בספר שדווקא הוא
 השאיפה והפולחן. המקדש בנושא מתרכזים ציון שיבת תקופת בראשית שניבאו וזכריה

 במקדש הפולחן בעבודת הקשורים החוקים אוסף על ושמירה בירושלים המקדש לשיקום
 לציון ולחזור לשאוף יש ועוד, זאת בגולה. ההישרדות מאסטרטגיית חלק הן בירושלים

בנכר. השתרשות גם אלא סינקרטיזם סכנת רק לא מזמן בנכר מקדש בניין שכן
 אלוהי לעבודת בלעדי כמקום בירושלים במקדש והפולחן ״ציון״ של המרכזיות

 זכריה אצל ציון, שיבת לאחר )גם ובנבואות דברים בספר ביטוי לידי הבאה ישראל,
 והתעצמה (4-1 ד מי׳ ;4-1 ב ראשון)יש׳ בית בימי כבר יהודה בממלכת מקורה וחגי(,
 דתית־לאומית מורשת עם מממלכה נעקרו יהודה גולי יהודה. מלכי ויאשיהו חזקיהו בימי

 הלאומי־הדתי הייחוד את לבסס הייתה ומטרתה יאשיהו בימי וטופחה עוצבה שחודשה,
 שעל־פי הספר בספר״)הוא הכתובים הברית ״דברי ועל התורה״ ״ספר על ישראל של

 הרעיון ועל לד־לה( דה״ב כב־כג; מל׳׳ב יאשיהו, בימי במקדש נמצא המקראית המסורת
 בימי אם ישראל. אלוהי לעבודת ובלעדי אחד מקום הוא הבירה בירושלים שהמקדש

 של התיקונים וברוח התורה חוקי על־פי נוהגים מבבל שעלה עזרא ובימי ציון שיבת
 הגולים בזכות זה הרי הזמן(, מאורעות של בעטיים ועיבודים שינויים יאשיהו)בתוספת

 בימי שנוסחה כפי היהודאית המסורת על שמרו בבל בגולת המעבר שבתקופת בבבל,
הדתיות־ שלרפורמות למדים נמצאנו 56הבאים. לדורות והעבירוה בגולה פותחה יאשיהו,

 יואל ;7 סו ;18 ח ;5 ד ;2 ב המקדש)יש׳ לבית כינוי גם הוא ״ציון״ .413 הע׳ ,334 עמ׳ לעיל, ראו 56
לאונוירת, גודבלאט, ראו לאומית. ישראלית/יהודית זהות של וסממן ועוד( 3 כ ;4 ב תה׳ ;7 ד

.203-167 עמ׳
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 הישראלית האמונה התפתחות על מכרעת השפעה הייתה ויאשיהו חזקיהו של פולחניות
 ישראל״ אלהי בדברי חרד ״כל בקרב כך ואחר בבבל יהודה גולי בקרב הגלות בתקופת

(.3 י עז׳ ;5 סו יש׳ ;4 ט )עז׳
 לציון, לשוב יהודה גולי שאיפת את חיזקה בירושלים המקדש של בבלעדיות אמונה

 זה רעיון לשעבר. ישראל בממלכת אחרת עיר לכל או לשומרון בנוגע כן שאין מה
 יחזקאל הדברים את שמבטא כפי בבבל, הגולה הקהילה בקרב משמר חומר מעין היה

 בית כל יעבדני שם אלוהים ה׳ נאם ישראל מרום בהר קדשי בהר ״כי הגולה: נביא
 שעובדים מי (.40 כ וגו׳)יח׳ תרומותיכם״ את אדרוש ושם ארצם שם בארץ כלה ישראל
 והתקווה השאיפה (.38 )שם לגאולה יזכו לא מגוריהם״, ב״ארץ שם בגלות, אלילים

 היא ובמנחה בזבח האל את לעבוד שם ורק בירושלים המקדש את לשקם בבל גולי בקרב
 מילאו בירושלים המקדש של והלוויים הכוהנים 57בגולה. ההישרדות באיסטרגיית כלי

 שחלקיהו מקרה זה אין בירושלים. הפולחן ריכוז של הרעיון בהשרשת נכבד תפקיד
(.8 כב התורה״)מל״ב ״ספר את בירושלים המקדש בבית שמצא הוא הגדול הכוהן

 הכוהנים ה׳. תורת בספר בקיא והיה הגדולים הכוהנים למשפחת נצר היה עזרא
 )בנוסח התורה הוראת בעזרת בירושלים המקדש של האידיאולוגיה את הפיצו והלוויים

 ״במקום בירושלים, המקדש תודעת החינוך. באמצעות כלומר בבל(, בגולת קיים שהיה
 ולא משיכה למוקד הפך המקדש דבר של שבסופו עד חזקה כה הייתה יבחר״, אשר

 אמנם ט; )פרק נחמיה של ההיסטורית בסקירה דוד בית נעדר במקרה לא לכן הארמון.
 את תלו השני הבית מימי התפוצה״ ב״ספרות דוד(. בית לא אבל ״מלכינו״ נזכרים
 במקביל המלוכה״, מ״זרע שאינם בגיבורים ישראל פזורי של והישועה ההצלה תקוות

דוד״. בית ״שושלת של להיעלמותה
 ממלכתי)״מקדש מקדש בשומרון היה אם שומרון. לממלכת בנוגע הדברים שונים

 את שרדפה מצור, הנוכרייה איזבל שהנהיגה לבעל פולחן מקום זה היה הרי מלך״(
 הבעל ועבודת תכופים שושלות וחילופי אלימות הפיכות בגלל טז־כם. ה׳)מל״א נביאי
 בחר שהאל בירה בדבר אידיאולוגיה)״מיתוס״( להיווצר יכולה הייתה לא המקדש בתוך

 בממלכת עולם. מלכות לה הבטיח הלאומי שהאל שושלת בה ומושלת במקדשה לשכון
 ומשותף הממלכה בבירת ובלעדי אחד מרכזי למקדש הקשורים כוהנים היו לא הצפון

 לכוהן שומרון אל שהובאו הנכר מבני הגולים כשנזקקו הצפון. ממלכת אוכלוסיית לכל
 שהוגלה כוהן אלא מדן או מבית־אל כוהן הובא לא הארץ״ אלוהי ״משפט את היודע
 מממלכת אשור גולי (.28 יז )מל׳׳ב בבית־אל לשבת ושבחר שומרון מממלכת כן לפני

 אלילית להשפעה נתונים היו ולכן ויאשיהו חזקיהו של הרפורמות את עברו לא שומרון
 במקדש ראו אשור בידי הוגלו שלא התושבים צאצאי מקצת יהודה. גולי מאשר יותר

יחד גם והרוחני הפיזי הניתוק (.5 מא דר׳ ישראל לאלוהי פולחן מקום דווקא בירושלים

.16 הע׳ לעיל, טלמון, ראו להיעלמותם, מכרעת כסיבה אשור גולי בקרב התקווה העדר על 57



501הישרדות מול היטמעות

 אבות למסורת אשור גולי בקרב הקשר את החליש המולדת בארץ מקודשים ממקומות
הסובבת. בחברה ההיטמעות לעבר לסחף שתרם מה ולארץ־ישראל,

 יהודה בני ביב. המקדש עם ההשוואה רקע על בולטת בירושלים הפולחן ריכוז של החשיבות
 לכן ה׳. לעבודת בלעדי כמקום בירושלים הפולחן ריכוז של לרעיון בניגוד מקדש, בנו ביב

 מד פרק ביר ממצרים. ציוך ״שיבת על שומעים ואין במצרים השתרשות דרבן ביב המקדש
58בסינקרטיזם. שגבלה עבודה במצרים, הגולים בקרב שפשטה הזרה לעבודה הדים עולים

 אינו אבל ולהישרדות, ללכידות הסביבה, מן הייחוד לתודעת חשובה שתרומתו גורם ט.
 האמונה הוא המשותף, והגיאוגרפי האתני המוצא עקרון עם אחד בקנה בהכרח עולה

 אלהים״ אין זולתי עוד ואין ה׳ ״אני בלבד: אחת באלוהות האמונה המונותיאיסטית,
 יכול, כול זה, יחיד אל אלילים. ועבודת אחרים אלוהים לחלוטין ושללה (5 מה )יש׳

 בתודעת חשוב כוח היא דתית אמונה הבחירה. כעם ישראל עם עם נצחית בברית קשור
 להתעורר יכולים כי אם מיעוטים, בקרב מיוחד ובאופן הקבוצה ושל הפרט של הזהות

 חריף ויכוח יש אמונה. אותה של הנכונה בגרסה מחזיק מי קבוצה אותה בקרב ויכוחים
 של ומקורותיה בישראל המונותיאיסטית האמונה של ראשיתה בעניין החוקרים בין

 שראשיתה או המקראית, המסורת לפי אברהם, עד מגיעים שורשיה האם זו. אמונה
 השוללים חוקרים מקבלים השנייה האפשרות את ציון. שיבת לאחר הפרסית, בתקופה

 יצירה ״מיתוס״, בה ורואים במקרא מסופרת שהיא כפי ישראל עם של ההיסטוריה את
 59ההלניסטית. מהתקופה יצירה אפילו אולי או יהודה פחוות תושבי יהודים של מגמתית

 האמונה התפתחות של תיאור במקרא אין שכן מדויקים, תאריכים לקבוע קשה אכן
 שומרון כיבוש שעד היא, החוקרים רוב דעת שלב. אחר שלב הדורות במרוצת הישראלית

 בישראל הכלל נחלת המונותיאיסטית האמונה הייתה אכן אם רב ספק האשורים בידי
 נתפסה בבמות, ישראל לאלוהי עבודה זה ובכלל אחרים, אלוהים עבודת ואם וביהודה,
 הושע( )כמו בישראל והן ביהודה הן שהנביאים על־פי אף זאת וכחטא. דתית כסטייה
 הרפורמות בעידן והופצה טופחה המונותיאיסטית האמונה בלבד. ה׳ לעבודת הטיפו

 זו ואמונה הפולחן, בריכוז הקשורות רפורמות יהודה, מלכי יאשיהו ושל חזקיהו של
המאוחר. לכל וישעיהו)השני( יחזקאל ירמיהו, בנבואות התרומית בצורתה משתקפת

 בתעודות שאין בזמן בו אלים, בשמות גם נשבעו יב יהודי .33-32 ׳עמ ״ראשית״, טלמון, ראו 58
 המקדש את לבנות השאיפה עצם של החשיבות על בבלי. באל נשבע יהודי שבו מקרה ממורשו

.176 ׳עמ יחזקאל, מיין, ראו ההישרדות מאסטרטגיית כחלק דווקא בירושלים
 ספרו למשל ראו זה. בעניין להרחיב טעם ואין בעליל ומגמתית פולמוסית רחבה, היא הספרות 59

 K.W. Whitelam, The המגמתי־התעמולתי טיבו ועל תוכנו על מעידה שכותרתו ויטלם, של
1996 Invention o f Ancient Israel: The Silencing ofPalestinian History, London. דברים 

 Sh. Ahituv and E.D. Oren (eds.), The ראו־ ויטלם ובהם שונים חוקרים של מסכמים
1998 Origin ofEarly Israel -  Current Debate [Beer-Sheva XII], London; ,פנטון־עודד 

שביעי. פרק ולעיל, ״ישראל״,
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 ציון. שבי ובקרב בבבל יהודה גולי בתודעת עמוק נקלטה המונותיאיסטית האמונה
 את שהכשירו ויאשיהו, חזקיהו של לאלה דומות רפורמות על ידוע לא הצפון בממלכת

 כן ועל כלשהו, במקדש התורה״ ״ספר נמצא ולא המונותיאיסטית, לאמונה הקרקע
 מושרשת הייתה לא ישראל ממלכת גולי בקרב המונותיאיסטית שהאמונה להניח אפשר

 דיהויזם״(, ה׳ היה שלהם הלאומי שהאל אף יהודה, גולי בין כמו מקובלת אפילו או
60ישראל. אלוהי

 אחרים עמים לעומת אתנית־לאומית כיחידה ששרדו יהודה גולי בגורל השוני
 האמונה לעומת המונותיאיסטית באמונה רבה במידה נעוץ העמים ממפת שנעלמו

 לקלוט יותר קל פוליתיאיסטית־אלילית בחברה האחרים. העמים של הפוליתיאיסטית
 אלים עם או מקומי אל עם הלאומי האל את לזהות וגם ולהתבולל, זר פולחן ולאמץ

 בתחום יותר מפותחת בבל( ארץ הנדון )ובמקרה הגלות כשארץ ובמיוחד מקומיים,
 יהודה גולי בין שהבדיל חשוב מאפיין הייתה המונותיאיסטית הדת והתרבות. הפולחן

 היה הדתי הגורם ״האחר״. לבין ״אנחנו״ בין להבחנה וקריטריון שמסביב לאוכלוסייה
 הדת ה״׳. ל״עם השייכים הגולים של והליכוד ההישרדות בתופעת מרכזי מאפיין אפוא
 חורבן עם ערוך לאין עד עלה ערכה אבל החורבן לפני קיים היה זיהוי)״סמל״( כסימן

 יוצא פועל גם הוא להישרד הכוח בירושלים. דוד בית מלכות של וקצה והמקדש המדינה
 קוסמית־אוניברסלית ובמסגרת מראש תוכנית לפי פועל ישראל עם שאלוהי האמונה מן

 לשארית שאפשרה ״היא הייחוד באמונת להתמיד הנפשית היכולת אכן (.26,4 מא )יש׳
61למולדתו״. ולשוב וגלות חורבן לשרוד ישראל עם

 התנהגות כללי של לקודיפיקציה נזקק זהותו ועל ייחודו על לשמור הרוצה מיעוט י.
 האתנית־הדתית הקבוצה בין המבדילים וסמלים זיהוי סימני המשמשים סייגים והצבת

 הזאת הקודיפיקציה 62ה״אחר״. לבין ה״אני״ בין אחרות, אתניות קבוצות לבין המסוימת
היא לציון. מבבל עזרא שהעלה (1 ח נחמ׳ ;10 ,6 ז >עז׳ ה״׳ ״תורת משה״, ״תורת היא

 או ישראל", ל״עם שייך נחשב מי היא אחרת שאלה עג׳רוד. מכונתילת הכתובות למשל ראו 60
 הדוגלים בין מתיחות משתקפת ונחמיה עזרא בישעיהו)השלישי(, הכתובים מתוך ה׳״. ״עם

 ״בן של בגישה הדוגלים לבין הביולוגי־האתני( המוצא של קודש״)העיקרון ״זרע של בגישה
 אצל המאמרים וכן עשירי, פרק לעיל, ראו הדתי־האוניברסלי(. ה׳״)העיקרון אל הנלווה הנכר

 האתנית הזהות לשמירת כגורם הדת חשיבות על אתבוס. ברט, והרת; ספרקס, שבי; בית דיוויס,
.120 ׳עמ ״גלות״, טלמון, ;122 עמ׳ בעיקר ״אתני״, פראי, ראו העתיקה בעת

יהד .141 ׳עמ הייחוד״, ״אמונת לוין, 61 מונותאיסטית. לאמונה עדות אינו פרטי בשם ״
 כמו אבות, מסורת בהם שראו מסוימים כללים באמצעות ייחודם ועל מוצאם על שמרו הרכבים 62

סמית, ;348 ׳עמ משפחה, ון־דר־טורן, ראו לה(. )יר׳ אבותיהם במצוות יין משתיית הימנעות
 “In conclusion, the survival of a minority as a group depends on their :64 ׳עמ רת,

success in creating a solid community with social boundaries. This solidarity in 
”.exile then creates separation from the population that did not endure exile
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 לתורה נודעה ובגלות בגלות. ואם בארץ אם בה, המחזיקים לכל וייחוד זהות סיפקה
 יכולת בעל שלטון עם עצמאית פוליטית מסגרת בלא שכן ומכופלת, כפולה חשיבות
 (10 ז בעז׳ ומשפט״ )״חק ומצוותיה התורה עלו מקדש ובאין ומשפטים, חוקים לכפות
 ח יהו׳ משה״)ראו תורת שב״ספר והמשפטים המצוות קיום מאחד. וכערך זיהוי כסימן
 ההקפדה הגולים. קבוצת של הייחוד את מפגין (25 כג ;6 יד מל״ב ;3 ב מל״א ;6 כג ;32-31

 בתנאים ישראלית/יהודית זהות של והמשכיות קיום להבטיח מגמתה התורה במצוות
 ישראל בני בקרב האמונה, על־פי שנתקבלו, המצוות על שמירה נכר. בארץ ישיבה של

 היא (,2 כב ;15 יא ;13,7 א יהו׳ יב־כו; דב׳ כד; כ; >שמ׳ לארץ הכניסה לפני סיני, במדבר
 לציון. העלייה לקראת ונכונה טובה הכנה בה יש שכן ושיבה לגאולה לתקווה ביטוי

 תקווה מקור שימשה יאשיהו, של הרפורמה וברוח בגולה, שנתגבשה כפי התורה לפיכך
 כאמצעי התורה מצוות והועמקו נתחזקו בגלות שם 63המובטחת. לארץ לשיבה לגולים

 והמשפטים, החוקים מקופלים בתורה כעם. אתנית־לאומית־נפרדת, כישות להישרדות
 יש׳ ;3 ה ישראל)דב׳ אלוהי עם לברית נכנס כאילו אותם המקיים שכל והסייגים, הכללים

 מילה, ברית שבת, כשרות, תערובת, נישואי איסור וטהרה, טומאה בחוקי מדובר (.7-3 נו
 הזהות של סמלים אלו למקום. אדם וביחסי לאדם אדם יחסי בעניין חוקים ומועדים, חגים

 ששימשו יחד גם ומוחשיים רוחניים סמלים הגולה, המיעוט של הקולקטיבית העצמית
 כל 64המקדש. ובית בירה מלכות, פוליטית, ישות מולדת, כמו שאבדו לדברים תחליף

 היסטורי בהקשר וחתומים טבועים ואפילו משולבים היו אלא עצמם בפני עמדו לא אלה
 ״יציאת על ישראל, לאלוהי האומה אבות בין הברית על האבות, תולדות על ובמסורות
לאבות. המובטחת הארץ הנחלת ראשית ועל בסיני תורה מתן על מצרים״,
 לאסטרטגיית קשור ונחמיה בעזרא כך ואחר יחזקאל אצל המודגש הטהרה נושא

 הסביבה עם אלים לעימות להגיע מבלי וזה הנוכרי, הרוב בקרב המיעוט של ההישרדות
 הטהור בין להבדלה הקשורים חוקים חולין. בעסקי עמה השתלבות תוך אלא הנוכרית

הגלות בתקופת והורחבו פורשו אבל החורבן לפני קיימים היו החזיר( )כמו והטמא

 מעם המעבר את הגלות בתקופת לראות שיש הטענה על (81-72 >עמ׳ ושם 72 עמ׳ רת, קימברו, 63
 שעליה התורה מצוות נתחזקו ומלך, מדינה ללא בגלות, יהודית. דתית לקהילה אתני( )יסוד

 ישראל לעם המיוחדים והמשפטים המצוות קיום על להישרדות. כאמצעי היהדות, מבוססת
 התורה על .104 עמ׳ לאומיות, גרוסבי, ראו כעם, לאומית, כישות ההישרדות באסטרטגיית ככלי
 גודבלאט, ראו השני הבית בימי היהודים של הלאומית בזהות חשוב כרכיב במקרא הספרות ועל

לארץ־ישראל. מחוץ המצוות קיום טעם על שביעי, פרק גם ראו .48-28 ׳עמ לאומיות,
 ומועדים מאכל דיני המילה, השבת, בעניין החוקים של החשיבות את מדגיש גולה, גרונואלדט, 64

 הכנסת בית של המוסד לדעתו .56-55 ׳עמ ״סמלים״, ויאט, הגולה; הקהילה של הזהות לשמירת
 קהילת בקרב וטהרה טומאה וטריפה, כשרות דיני של החשיבות על שחרב. למקדש תחליף הוא

 השאלה קיימת התערובת, לנישואי אשר .133-114 ׳עמ ״בקעה״, דיג׳קסטרה, ראו בבבל הגולים
 שבתורה ההחמרה האם ונחמיה. עזרא בימי רק אלא וישוע זרובבל בימי צצה לא זו בעיה מדוע

הראשונה? העלייה לאחר בבבל והתגבר שהלך תהליך של עניין הייתה
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 האוכלוסייה על בבל בגולת שנהגו ההישרדות אמצעי את משליט בעצם נחמיה 65ואחריה.
 שהוא מקרה זה אין לכן ובנימין״. יהודה ב״צרי מוקפת שהייתה יהודה בפחוות היהודית

 גם מסביב השכנים עם הדוקים קשרים לה שהיו העילית שכבת מצד בהתנגדות נתקל
(.5-4 יג הדתי־הפולחני>נחמ׳ בתחום

 עם ״להיותך החוקים מגמת על בהצהרה מסתיים דברים)יב־כו( בספר החוקים קובץ
 עליונות תחושת של נימה כאן יש קודש״(. ״זרע והשוו 19-16 אלהיך״)כו לה׳ קדוש

 ויש הם טמאים ולכן לא־אלוהים של עמים הם העמים שאר ה״אחר״. על ה״אני״ של
 שנכנסו לפני בסיני אבותיהם שקיבלו משה״ ״תורת על־פי ולנהוג מפולחנם להתרחק

 וזה - ״הם״ לעומת ״אנחנו״ של הדיכוטומית התודעה והעמקת חידוד כאן יש לארץ.
 כתורת ישראל באמונת שנתפסו והמשפטים החוקים ההישרדות. מאסטרטגיית חלק

ד הגאולה)למשל בנבואות חשוב מקום תופסים משה ביד אלוהים  לו ;20 יא יח׳ ;32 לא י
 דבר של בסופו הדת. בתחום בפעולות ונחמיה עזרא בספרי ההתרכזות מכאן (.24 לז ;27

 בבסיס היא למשה והמיוחסת הגולה מן עזרא עמו שהעלה ומשפטיה חוקיה על התורה
 הגולים בקרב לגאולה לתקווה ומקור וההישרדות הזהות לשמירת נאמן יתד היהדות,

 מחדש ועריכה שכתוב בעקבות שנוצרים והאנכרוניזמים המאוחרות התוספות בבבל.
 ההיסטוריים הקווים את לבטל כדי בהם אין במקרא המעוגנות העתיקות המסורות של

דורות. לדורי ונמשכים הרחוק בעבר שראשיתם העבים,

 הקולקטיבי, הגוף של זיהוי סממן היא והלשון העברית, בלשון כתובה התורה יא.
 יהודים הלאומית. הזהות אובדן גורר הלשון אובדן 66אתנית. לישות חשובה אינדיקציה

 מלך אשורבניפל אל המכתבים באחד נאמר ניפור ועל בבל, שבארץ בניפור ישבו רבים
 המדברים שונים אתניים למיעוטים והכוונה ניפור בעיר מדוברות רבות שלשונות אשור

 ״ואינם 24-23 יג בנחמ׳ גם משתקפת הזהות לשמירת השפה חשיבות זרות. בשפות
 מקרה זה אין (.9-6 יא בר׳ ;18 סו יש׳ גם ועם״)ראו עם וכלשון יהודית לדבר מכירים
 השפה שכן ,24-23 יג בנחמ׳ התערובת נישואי סוגיית עם נקשר השפה)יהודית( שנושא

בזכות ממצרים נגאלו ישראל שבני נאמר במדרשים זהות. של וסמל אתני סממן היא

שביעי. פרק לעיל, גם ראו .50-48 ׳עמ ״חטא״, הנסון, ;148-147 ׳עמ תיאולוגיה, סמית, 65
 הלשון לדבריו .711 עמ׳ ״פוליטיקה״, סמית, ראו ההישרדות באסטרטגיית הלשון חשיבות על 66

 .“a distinctive and share identity in contrast to the languages of outsiders” מספקת:
“This is our prime indicator אתנית: ליישות העיקרית האינדיקציה את בלשון רואה וךדרייל

”of an ethnic entity ,לאומיות, גודבלאט, ספרות. ושם 5 ׳עמ גולה, גרטנר, ;4 ׳עמ (,7 הע׳ )לעיל
 אתנית זהות של כסממן (LB) האכדית הלשון שמירת של מקבילה תופעה על .70-49 ׳עמ

ראו וההלניסטית הפרסית בתקופה הוותיקה הבבלית העירונית האריסטוקרטיה בקרב קולקטיבית
P.A. Beaulieu, in: S.L. Sanders (ed.), Margins ofWriting, Origins of Cultures, Chicago,
׳עמ ״שמות״, דמסקי, ראו חז״ל בספרות הישרדות ככלי והכתב הלשון השמות, על 23-  .p. 209 

ונבדלות ייחוד של כסימן לשפה ביטוי יש 27 ט ;9 ח אס׳ ;11 כח יש׳ ;15 ה ביר׳ .24.
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 על רבא )מדרש לשונם את החליפו ולא שמם את שינו שלא מהם: ושניים דברים, ד
 חשוב כלי היא הלשון אחרות, במילים ע״א(. פח, דף לב, פרשה אמור, סדר ויקרא, ספר

 ארמית, הייתה בבבל הגולים בפי שגורה שהייתה השפה אמנם ההישרדות. באסטרטגיית
 ישעיהו של הנבואות קודש״. כ׳׳שפת העברית)הקלאסית( על לשמור השכילו הם אולם

הארמית. של ההשפעה בהן ניכרת אבל העברית, בשפה כתובות ויחזקאל )השני(

 לגאולה והציפייה והייחוד הזהות לשמירת משמעותית תרומה תרם הנביאים חוג יב.
 הם והגלות החורבן - ומטרה משמעות לגלות נתנו הנביאים מיהודה. הגולים בקרב
 הזכירו לא הם 67בארץ־ישראל. חדש לעתיד מעבר ושלב וטיהור זיקוק חטא, על עונש

 אבותיהם והתנהגות התנהגותם על וחשבון דין מתן לשם רק העם של ההיסטוריה את
 עונש היא הגלות ה׳. אל לשוב שומעיהם לקהל וקראו אותה פירשו גם אלא בעבר

 האבות עם הברית שכן הגאולה את בחובה טומנת בהכרח היא בבד בד אבל חטא על
 בבל״ נהרות ״על היושבים באוזני שהושמעו הגאולה נבואות נצחית. היא דוד בית ועם
 לשיבה התקווה ואת הגלות תודעת את וצאצאיהם הגולים בקרב והעצימו חידדו רק

 בקרב הנביאים שלפעילות נראה ומשמר. מלכד כוח היא עצמה בפני התקווה למולדת.
 הכתוב החומר מן לשפוט אם גדולה, השפעה הייתה הגולים אל ולנבואותיהם הגולים
68לציון. ובעלייה ההישרדות באסטרטגיית חשוב נדבך היו והם בידינו, המצוי

 על ניבאו הצפון בממלכת הנביאים שומרון. חורבן לפני הצפון בממלכת פעלו נביאים
 נביאים פעילות המשך על ידוע לא אבל עמו, את האל נטישת ועל הגליה על החורבן,
 לא הנבואות הרי כזו פעילות הייתה ואם אשור. גולי בקרב הצפון מממלכת שמוצאם
 שומרון שחרבה שמיום לומר אפשר השומעים. בעיני לכך ראויות נמצאו לא או נשתמרו

 חורבן על שקמו האשוריות בפחוות גם הנבואה ופסקה הצפון שבטי מקרב נביאים פסו
 מארץ שמוצאם נביאים מפי נאמרו אפרים גולי אל גם שכוונו החזונות ישראל. ממלכת

 וחזרה מיהודה הגולים עם הנבואה גלתה ישראל, לעומת לא(. דר׳ ירמיהו דוגמת יהודה
 בפרק יהודה בארץ נביאים של לקיומם ממש של ראיות אין וזכריה(. ציון)חגי שבי עם

ציון. שיבת ועד גדליהו שמרצח הזמן

 הקיבוצי. ההיסטורי הזיכרון בולט ההישרדות באסטרטגיית החשובים הכלים בין יג.
 ופליטים גולים בקרב היסטוריוגרפיה, דהיינו הכתב, על הקולקטיבי הזיכרון העלאת

 בארצו העם של וההיסטורית התרבותית המסורת עם העבר, עם הזדהות של ביטוי הוא
ישראל, לעם אשר מלכד. גורם הוא הקולקטיבי הזיכרון הזהות. תודעת להעמקת ותורמת

 אתני מיעוט של ההישרדות באסטרטגיית מסוימת( לטריטוריה הטריטוריאלי)קשר היסוד על 67
.721-711 ׳עמ ״פוליטיקה״, סמית, ראו

שמיני. פרק לעיל, ראו חזונותיהם ותוכן הגולים בקרב הנביאים פעילות על 68
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 ובתולדות ישראל בעם מוסד יסוד תמיד היה דתית בתודעה השזור היסטורי זיכרון
 תה׳ והשוו 43 כג דרתיכם״)וי׳ יידעו ״למען העבר את לזכור האלוהי הצו היהודים.

 14-15 מה תה׳ ;21 מד יש׳ ;15 ה דב׳ ;40 טו ׳)במ במקרא רבים בכתובים מופיע (11 עה
 ואחר בגלות ועוצבו התגבשו יהודה, ממלכת חורבן לפני שנתהוו במסורות מדובר ועוד(.

 המשוקעות המסורות שרוב הגישה עלי מקובלת 69וביהודה. בגולה הפרסית בתקופה כך
 ההלניסטית, או הפרסית בתקופה הומצאו לא לגלות שקדמה לתקופה ומתייחסות במקרא

 שכתובים, תוך ונערכו נאספו והן בכתב, ואם בעל־פה אם הגלות לפני וגרעינן יסודן אלא
 לאחר רבות שנים הסופי נוסחו את המקרא שקיבל עד שונים זמן בפרקי ושינויים סלקציה

 של ההיסטורית אמינותו מידת על לחלוק)ובצדק( אפשר אמנם בו. המתוארים המאורעות
 תהליך ואת ישראל עם של ראשיתו את המתארים חלקיו אמינות על זה ובכלל המקרא,

 בקביעת אלו מסורות של לכוחן בנוגע חשיבות לכך אין אבל כנען, בארץ התנחלותו
 אם אלו)גם שמסורות באמונה די ישראל. עם של הזהות ובעיצוב ההיסטורית ההתפתחות

 עם ההזדהות בעצם 70בהן. המחזיקים בעיני ואמיתיות קדושות הן פנימית( סתירה בהן יש
 של ייחודם על שמירה משום יש ובמעשה בהגדה וזכירתה הלאומית־התרבותית המסורת
זו. מסביבה והיבדלות נוכרית סביבה בתוך הגולים

 כל ראיית של במובן היסטורית לתורעה עדות היא המקראית ההיסטוריוגרפיה
 לכן העתיד. עם ההווה דרך העבר את המחבר דמיוני בקו אחת נקודה בהווה אירוע

 אלא אבות, ומורשת הרוח נכסי לשמירת כלי רק לא היא המקראית ההיסטוריוגרפיה
 והזהות הקיום לעצם נשקפת גדולה סכנה ההיסטורית. הרציפות לתודעת ביטוי גם היא
 ההיסטורי הזיכרון על שמירה בהיעדר אבות, מסורת של באי־המשכיות בגולה מיעוט של

עתיד. גם לו יש אזי עברו על לשמור היודע עם והנצחתו. הקיבוצי
 תיאולוגית־היסטוריוסופית, ראות מנקודת שנכתבו במקרא, ההיסטוריות בסקירות

 ומגיע עברו על וחשבון דין נותן העם הגמול. תורת את המדגימים מאורעות נכללים
שגררו העבר בחטאי ההכרה בחטאו. ההכרה עם ונושע חטאיו על נענש שהוא למסקנה

 גרוסבי, ׳׳גלות״; לינוויל, ראו הלאומית הזהות לשמירת כאמצעי ההיסטוריוגרפיה על 69
 להעמקת האמצעים אחד את היסטוריוגרפיה בפיתוח הרואה רת, סמית, ;110-108 עמ׳ לאומיות,

 ופליטים גולים בקרב העבר זיכרונות חשיבות על ,80-79 עמ׳ תיאולוגיה, הנ״ל, הזהות; תודעת
 ההיסטורית התודעה יצירת על הלאומי, הזיכרון עיצוב על ההישרדות. באסטרטגיית ככלי
 ו״ספר יבחר״( אשר יאשיהו)״במקום של הרפורמה על הראשון, הבית ימי בסוף ישראל בעם

 -449 עמ׳ ״היסטוריוגרפיה״, נאמן, ראו המובטחת, לארץ וחזרה לגאולה כמקור התורה״
“The element of distinctiveness conveyed through :104 עט׳ לאומיות, גרוסבי, ;471

”historical reference is necessary for the existence of a nation. ותודעה דתית תודעה על 
״מסורת״. זליגמן, ראו המקראית בהיסטוריוגרפיה השזורות היסטורית

 ירושלים במקרא, ההיסטורית האמת על הפולמוס מזר)עורכים(, וע׳ לוין י׳ בתוך: מזר, ע׳ ראו 70
 למרות מזמורים שמירת על ,224 עמ׳ קונפליקט, ברוילס, של ההערה ראו .97 עמ׳ תשס״א,

האל. בתפיסת פנימית סתירה בהם שיש
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 ויימנעו דרכיהם את יתקנו הגולים אם שכן ההישרדות, באסטרטגיית כלי עוד היא אסון
 דוגמת הישועה תבוא אזי ההיסטוריות בסקירות המפורטות השגיאות על מלחזור

והנבואי. ההיסטוריוגרפי בחומר הנזכרים הרבים התקדימים
 ועיצובה העצמית הזהות חיזוק רק לא הוא העבר אירועי הנצחת לשם המקורות איסוף

 הסמלים ואל אבות מורשת אל השורשים, אל לחזרה, לשאיפה ביטוי גם אלא בהווה,
 של התודעה הועמקה כך 71בגדולתו. דוד ובית המקדש ירושלים, - הראשון הבית ימי של

 נעלמת ואינה (,24 לג יח׳ אברהם׳/ היה אחד)״אחד קדמון באב שמקורה נצחית, ישות
 והתרבותית הלאומית ההמשכיות שבירת אינה זו אמונה לפי הגלות הזמן. חלוף עם

הכרחי. מעבר שלב אלא ישראל לעם מות דין פסק ואינה
 יהודה. מארץ שמוצאם חוגים בידי נערכה המקראית שהמסורת סבורים החוקרים רוב

 המסורות גם יהודה. אנשי בקרב ונשמרה 72בבל, בגולת ונערכה נכתבה זו ממסורת חלק
 דבר של בסופו דרכן את מצאו נבואות( )כולל הצפונית ישראל בממלכת שהתפתחו

 ולא יהודה בני בקרב הסופית בצורתו ונערך גובש דברים ספר 73בבל. ולגולת ליהודה
 יהודה בני בקרב ישראל עם על המסורות השתמרות אפרים. ארץ אוכלוסיית בקרב
 ליכולת הנוגע בכל יהודה לגולי ישראל גולי בין ההבדל את להסביר כדי בה יש דווקא

 יהודה גולי על במקרא שהידיעות הסיבה גם זו 74ההמשכיות. ולתודעת ההישרדות
 ההיסטורי הזיכרון בטיפוח נכבד חלק היה לבבל מיהודה שגלתה לעילית יותר. רבות

 מיוחד אינטרס היה העילית לשכבת שהרי בכך, תמה ואין המסורות ובאיסוף הקולקטיבי
 נמצאו (,11 כה ההמון״)מל״ב ב״יתר ולא העילית, ובשכבת לקדמותו, המצב את להשיב

 ההיסטורית למסורת המשכיות גם הייתה מזו, יתרה 75הזיכרונות. וכותבי ספר יודעי
 הזכרות יש ונחמיה עזרא וזכריה, חגי בספרי העם. להמשכיות במקביל ציון שיבת לאחר

על אבות, מסורת על שמירה רק לא נחוצה להישרדות העבר. מן אירועים של למכביר

 ״פוליטיקה״, סמית, ראו הקולקטיבי. הייחוד לשמירת חשובות בעבר זוהר מתקופות זיכרונות 71
“Memories of independent statehood in an earlier epoch may inspire :715 ׳עמ

.”ethnic renewal in a later era, especially if associated with a golden age of heroes
ציון״. ״שיבת פורטן,

שביעי. פרק לעיל, ראו 72
 ביהודה שרווחה בגרסה מקורה כיום לנו ידועה שהיא כפי שתורתם השומרונים, כת גם כך 73

.70-69 עמ׳ ״שומרון״, קרוס, ראו הצפונית. ישראל בממלכת ולא השני הבית בתקופת
 זכריה ומלאכי. זכריה בנבואות ביטוי לידי באה להישרדות חיונית שהיא ההמשכיות תודעת 74

 בית תפארת את ושלוה...״, יושבת ירושלים בהיות הראשונים ״הנביאים ואת התורה את מזכיר
 את מזכיר לפסה״ט ה המאה של השנייה במחצית חי מלאכי)כנראה גם (.7 יב :7 ז >זכ׳ דוד

 את וכן ״חורב״ אבותיכם״, ״ימי יעקב״, ״בני אבות״, ״ברית לכולנו״, אחד ״אב ואומר התורה
 ההמשכיות. את להדגיש כדי הגולה״ ״שבי בצרוף משתמש עזרא ספר בעל הנביא״. ״אליהו
ואשור. ישראל מלכי דוד, משה, בהזכרת גם עזרא בספר בטוי לידי באה ההמשכיות תודעת

 ראו העצמית וההגדרה האתנית־הלאומית הזהות לשמירת העילית של הרבה התרומה על 75
.66,24 הע׳ ולעיל, ,25 עמ׳ תקופה, מידלמאס, :709 עמ׳ ״פוליטיקה״, סמית,
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 עם ההווה מאורעות של צירוף גם אלא אגדות־עש, הם בחלקם אם העבר)גם זיכרונות
 שלגולי עולה האמור מכלל 76הבאים. הדורות בעבור ואחידה אחת למסכת העבר מורשת
 ליהודים כך ואחר בבבל, לגולים שאפשרו אמיצות מסורות של שדרה חוט היה יהודה

 גלותית״(, מ״אידיאולוגיה )להבדיל גלותי" ויוונדי ״מודוס מעין לקיים הבאים, בדורות
 אתנית־לאומית־ ישות על ולשמור גיסא מחד חיצוניות השפעות לעצמם לסגל דהיינו
גיסא. מאידך נפרדת דתית

 הזיכרון וטיפוח העבר מסורות על שמירה (.21 ה )איכה כקדם״ ימינו ״חדש יד.
 אל לחזור המתמדת השאיפה קדם. כימי המצב אל לחזור הערגה עם גובלים הקולקטיבי

 נבדלת ישראלית/יהודית כיישות להישרד והיכולת הרצון של התווך מעמודי היא העבר
 העצמית בזהות חשוב מרכיב היא ההיסטורי הרצף תודעת הלאומי־דתי. הקיום ולהמשך

77הדורות. לאורך בבבל היהודים של

 78זרה. בארץ מיעוט קהילת בקרב גוברת הקולקטיבית והאחריות האחווה הרגשת טו.
 מסורת היסטורית, תודעה של מוצר - בבל בגולת נערכה או שחוברה ההיסטוריוגרפיה

 הקולקטיבית, האחריות רגש את שחיזקה היא - משותף וגורל משותפים מוסדות דתית,
79והאחווה. הלכידות ואת (8,5 ה >נחמ׳ הסולידריות את

 מציין סנדרם .37 עמ׳ ״קנון״, סנדרס, .159 ׳עמ ״תפיסה״, ויליאמסון, ;171 ׳עמ ״גלות״, בדוגמן, 76
 את בהן לצייד ייחודיות אמיצות מסורות להם היו שלא מכיוון והתבוללו נבלעו אחרים שעמים
ונבדל. נפרד כגוף הישרדות ויכולת ייחוד לכידות, זהות, על לשמור ובכך הבאים הדורות

 לזהות בבבל היהודים נטו כאשר מאוחרת בתקופה גם ביטוי לידי באה ההמשכיות תודעת 77
 בבל בני היו ביותר הבסיסי ש״במישור מעידה זו ותופעה בבבל מקומות עם במקרא מקומות
 בבל יהורי גפני, ראו הקדומה״. המקראית התרבות של בעריסתה להימצאותם היטב מודעים

 ימי של הגלויות ישראל עם בתולדות ההיסטורית הרציפות של ראות מנקודת .120-119 ׳עמ
 הבית ימי של הגדולה היהודית הפזורה של בהיווצרותה ראשון שלב ״אלא אינן הראשון הבית
.230 ׳עמ ״עב״ש״, גפני, נפרדת״, תופעה ולא השני

 “...a sronger sense of community identity’ arises under :141 ׳עמ תיאולוגיה, סמית, 78
”circumstances of minority, stateless existence. הגובר בשימוש לכך רמז מוצא סמית 

 הקבורה(, )בעניין טוביה בספר כמו התפוצה, בספרות ״אחיך״. ״אח״, במונח דברים בספר
הקולקטיבית. האחריות רגש בולט

 היסטורי)זיכרון עבר - ״שורשים״ מחפשת ״עם״ שהיא הסבורה אנשים שקבוצת מקרה זה אין 79
 מקומי עם עם לזהות טוענת ימימה, מימים טריטוריאלי מוקד פיקטיבי, או אמיתי קולקטיבי(,

 ראו וליכוד. הישרדות גורמי בקצרה מונה למייר הקיבוצית. האחריות רגש את ומעמיקה עתיק
57-59 .A. Lemaire, “The Universal God”, BAR 31/6 (2005), pp, ,62 הע׳ ולעיל.
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סיכום

 80מאחרים שונות של תודעה עם הגובלים עצמי שימור ככוחות שצוינו הסגוליים היסודות
 משהיו יותר העילית, ממעמד הגולים אצל בעיקר יהודה, גולי בקרב וחזקים רבים היו

 שומרון״ ו״אשמת אחד מצד ציוך ״שיבת שעיקרה התוצאה ומכאן ישראל, גולי אצל
 ולתרבותם למסורותיהם תחליף חיפשו לא יהודה מבני הגולים מן רבים האחר. מהצד

 חיברו ואף ערכו פיתחו, טיפחו, אלא חדשה, זהות לא ואף החדשים התנאים של בעטיים
 (ethnogenesis) דם בקרבת תודעה הם: אמונתה ועקרונות המרכזיים שנושאיה ספרות

 ראשיתה אמונתם שעל־פי מונותיאיסטית דת יחס)גניאלוגיות(; רשימות על שמירה עם
 אלוהי עם עולם ברית בתוקף נבחר כעם ישראל כנען; בארץ גרים שהיו האבות בימי

 לחידוש כיסופים המולדת; ארץ עם קשרים הארץ; הבטחת האלוהי; הדין צידוק האבות;
 האסון חברתית; וסולידריות קולקטיבית אחריות שבתוכה; ולמקדש לירושלים המלוכה,

 שמירה וטהרה; טומאה חוקי כולה; האומה של אלא לחוד ופרט פרט כל של אסון אינו
 המיעוט של גאולה תערובת; מנישואי הימנעות והמילה; השבת זיכרון; וימי מנהגים על

 את גם להוסיף צריך אלה כל על 81התפוצה״(. )״ספרות שמים יראי באמצעות החלש
 העברית הלשון (.24 יג ׳נחמ ותחייה)ראו רציפות לכידות, של חשוב אמצעי שהיא הלשון

 הסייגים, כל את 82התורה. חוקי על־פי ה׳ עבודת לצורך קודש כשפת ושימשה נשתמרה
 לשם מרצון הגולים קיבלו משה״, ב״תורת מגולמים שרובם הללו, והאמונות התקנות
 צירוף על המושתתת זהות זו 83מלכותי. צו מתוקף ולא והרציפות הייחוד הזהות, שמירת

 הדבר הדבקים. בין להפריד ואין טריטוריה עם תורה של ולאומיות, אתניות עם דת של
 שאינן רפורמות לחורבן, שקדמה בתקופה הפולחניות ברפורמות )א( ביטוי: לידי בא

 בן ויהושע שאלתיאל בן זרובבל של כפולה במנהיגות )ב( פוליטיים; ממניעים נקיות
ועזרא. נחמיה כך ואחר יהוצדק

 סייגים. ברט, ראו ונפרדת שונה כיחידה הקבוצה את המבדילים אלו)״סמלים״( מלכדים גורמים על 80
עמ׳ ״פוליטיקה״, סמית, של ההגדרה על עונים ומלכדים משמרים כגורמים שצוינו הגורמים כל

“The ethnie [i. e. ethnie community-B. O.j can be defined as a human group :709 
whose members share common myths of origin and descent, historical memories, 
cultural patterns and values, association with a particular territory, and a sense of 
“The) הנבחר״ ״העם של היסוד את גם מציין סמית  .solidarity, at least among the élites” 

והשפעות מבחוץ)התבוללות האיום מפני להתגונן מגמתו אחד שמצד  ,(myth of ethnic election”
. הלאומי האל בעזרת לגאולה להתחדשות, לרסטורציה, תקוות טיפוח האחר הצד ומן זרות(,  

R. Cohen, Annual ;81 שובור ששון׳ :214-213 ׳עמ מקרא, מתיוס־מוייר, ראו אלו נקודות על
Review o f Anthropology 7 (1978), p. 389

.66 הע׳ ולעיל, 108 עמ׳ ״גלות״, טלמון, ראו הזהות לשמירת השפה חשיבות על 82
 התורה מצוות את עליהם לקבל הגולה בני של ההתנדבותי האופי על .26 ז בעז׳ לאמור בניגוד 83

 המקורית זהותם על לשמור רצו מדוע השאלה על .234-233 עמ׳ הגולה״, ״קהל ויינפלד, ראו
לענות. קשה
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 הפרסית בתקופה שנוצר חדש בעם מדובר שאין פירושה ההיסטורית הרציפות תחושת
 בהגליה מסיים לט ישעיה ציון. לשיבת ומייחל שחולם בגולה עם 84מתחדש. בעם אלא

 עזרא וספר לירושלים, הגולים בעליית מסיים הימים דברי ספר בגאולה. פותח מ וישעיה
 במוסדות החיים, בארגון החיים, באורח קודמו את ממשיך דור כל זה. באירוע פותח

 במוצא )אמונה ישראל״ ״עם הנסיבות. בתוקף המתחייבים השינויים עם ובהנהגה,
 הם משותפת( ישראל״)דת ״אלוהי מולדת(, ״ארץ־ישראל״)טריטוריה, משותף(, אתני
 ״לאהבה :20 ל בדב׳ ביטוי לידי בא הזה המשולש הקשר 85יינתק. שלא משולש חוט
 וליעקב ליצחק לאברהם לאבתיך ה׳ נשבע אשר הארמה על לשבת אלהיך... ה׳ את

 הישות בהגדרת חשובים רכיבים הם החיים והליכות הדעות האמונות, כל להם״. לתת
 והדתית. הלאומית הזהות על שמירה המאפשר קריטי למטען מצטרפים והם כעם,

 ח־ז. במאות באשור ישראל גולי בקרב הללו הרכיבים כל של קיומם על לנו ידוע לא
 העמים: ממפת שנעלמו וחלשים, חזקים וקטנים, גדולים אחרים, עמים אצל הדין הוא

 אחרים. רבים ועוד והעמונים הפלשתים הארמים, הבבלים, האשורים, החיתים, המצרים,
 במקרא זכרם נשתמר ומקצתם מכן, לאחר מה זמן או ממלכתם חורבן עם נעלמו הם
 בגלל לא נגרמה עמים היעלמות פלשתים/פלשתינה(. מצרים, )כמו כטופונימים וגם

 כדי עד תרבותית וטמיעה אתנית התבוללות בתהליך אלא (genocide)עם״ ״השמדת
 הנהגה כוהנים, נביאים, טיפחו)בעזרת לא הם אבות״. ו״מורשת האם״ ״שפת איבוד

 סייגים, הציבו ולא תקוות והיסטוריוגרפיה( ספרות ומשפטים, חוקים מנהגים, ובאמצעות
 העצמית הזהות של המשכיות ויאפשרו לעם עם בין שיבדילו אבות״, ״מסורת בסיס על

 עברו ולא בעם מהלכים היו לא מלכים( כתובות הזכרונות״)כמו ל״ספרי הקולקטיבית.
 להם היה לא בקיצור, מתות. לשפות הפכו לשונותיהם במחשכים. נטמנו אלא לדור מדור

עצמה בפני שההגליה/גלות מלמד זה הבדל 86אחריהם. לדורות להוריש משלהם ״תנ״ך״

 אתני־ קשר שאין הפוסט־מוררניסטית, האסכולה בקרב בייחוד היום, הרווחת הטענה כנגד וזאת 84
 לתושבי הפרסית האימפריה שלפני )״פלשתינה״( ארץ־ישראל אוכלוסיית בין ודתי לאומי
.59 הע׳ לעיל, ראו ההלניסטית־רומית. והתקופה הפרסית האימפריה מימי יהודה פחוות

 של בתודעה הללו הרכיבים שלושת את מדגיש ,58,45-43,29-26 עמ׳ בעיקר לארבזירת, גרוסבי, 85
 החברה מדעי מתחום חוקרים משותפת. מוגדרת מולדת משותף, אל משותף, אתני מוצא - עם

 מינוח. של עניין אלא כאן ואין החדש, הזמן של תופעה זו (nationality) שלאומיות סבורים
 תפיסת בין ההבדל על גם ושם 39-27 עמ׳ ובעיקר ,14-13 עמ׳ לאובזירת, גרוסבי, ראו זו בסוגיה

 זמן שבנקודת היא, גרוסבי של מסקנתו המודרנית. התקופה של לזו העתיקה בעת הלאום/עם
 ״עם הנקרא עם שהיא האמינה ושבטים מבתי־אב מורכבת שהייתה אנשים קבוצת מסוימת
 כמו מקראיים במונחים גם דן גרוסבי (.25-22,16 >עמ׳ המלוכה בתקופת היה וזה ישראל״
.34 הע׳ ,524 ׳עמ ולהלן, ,1 הע׳ שישי, פרק לעיל, גם ראו ״תושב״. ״אזרח״,

 animation על מדבר לאונזיות, גרוסבי, הספר״(. ״עם לכינוי רבים)והשוו חוקרים עמדו כך על 86
 בשונה, והמשפטים, החוקים זה ובכלל בישראל, ההיסטוריות המסורות של activation ועל

“consequently, Babylon - הבבלים בידי הונצחו ולא נשמרו שלא חמורבי מחוקי למשל,
”today is not a living reality. ,במחקרים המובעת לפליאה התשובה זו .31 ׳עמ והרת, סמית
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 משמעות של אי־קיומה או קיומה אלא עמים, של גורלות קובעת אינה העתיקה בעת
 חברתיים חיים מסגרת וקבלת וגלות הגליה של ההיסטורי לאירוע שנותנים אידיאולוגית

ולכידות. הישרדות המבטיחים ודתית לאומית משמעות מלאי ודתיים
 הייחוד מאפייני הפיכת תוך האתני־הלאומי־הדתי, הייחוד על שמירה זאת, עם

 גורמים עם ותרבותיים חברתיים מקשרים בהימנעות בהכרח כרוכה הייתה לא לסמלים,
 בלי לסביבה ובהסתגלות זרות השפעות באימוץ מעשית גישה גילו בבבל הגולים זרים.
87הנוכרית. הסביבה מן תוקפנית התעלמות ובלי הייחודיים הקווים את לאבד

 זאת, עם התבוללו. ככולם שרובם הסברה מקובלת אכן אשור, בידי ישראל לגולי אשר
 במדי/פרס/עילם, חלח(, )כמו אשור ארץ של בצפונה ישראלים/יהודים על הידיעות

 מסורותיהם על ששמרו מישראל גולים של בצאצאים גם שמדובר האפשרות את מעלות
 לא אבל ה׳ לפולחן בלעדי כמקום בירושלים במקדש הכירו משה״, ״תורת פי על ונהגו
88למולדתם. חזרו

.211 ׳עמ גלית, אלברטץ, ראו נעלמו. אחרים עמים ואילו שרד ישראל שעם שונים
שנים־עשר. פרק ראו (Diaspora) לתפוצה שהתפתחה (Exile)הגלות על 87
 אימצו וצאצאיהם אשור גולי לדעתו .159-154 ׳עמ ״טוביה״, באוקהאם, טוען למשל, כך, 88

 אם השאלה פירש(. ולא סתם - ואיך מתי )מדוע, הירושלמי בנוסחה הישראלית הדת את
 באה טרם מתייהדים, או בבל, מגולי אשור, מגולי צאצאים הם הללו הישראלים/היהודים

 מצאצאי הוא מרדכי אסתר, מגילת לפי יהודה. מממלכת רבים הגלה סנחריב פתרונה. על
 מ״עשרת הם במדי והיהודים נפתלי משבט הוא טובי טוביה, ספר לפי ואילו יהויכין, עם הגולים

השבטים״.





במקרא הגלות תפיסת

 הארץ אבדה מה על ויגדה אליו ה׳ פי דבר ואשר זאת את ויבן החכם האיש ״מי
 ולא לפניהם נתתי אשר תורתי את עזבם על ה׳ ויאמר עבר. מבלי כמדבר נצתה
ואבותם...״ המה ידעו לא אשר בגוים והפיצוחים בה... הלכו ולא בקולי שמעו

ד (.15-11 ט )י

מבוא

 בתפיסה האמוציונלית, בגישה אלא היסטורי כמאורע לא ובגלות בהגליה עוסק זה פרק
 מאות הידועה ההיסטורית התופעה של במקרא התיאולוגית ובפרשנות האידיאולוגית

 קו משקפת הפרשנות בגלות. והישיבה המולדת מארץ הגליה - הקדום במזרח שנים
 ואינה ואחריהן ההגליות לפני והנביאים המקרא סופרי של אמונה ועקרונות מחשבה
 הגלות)להבדיל תפיסת באמת״. שהייתה ״כפי בגלות המציאות של מדויק תיאור בהכרח

 ויהודה ישראל של והגלות ההגליה של ההיסטורי הניסיון על מושתתת במקרא מתפוצה(
 שביצעו להגליות התגובות ואת התחושות את ומשקפת מאידך אחרים עמים ושל מחד

 שנוסחאות, האפשרות מן להתעלם אין זאת עם בגלות. ולישיבה ובבל אשור שלטונות
 ותעודות מלכותיות כתובות הקדום)ובכללם המזרח בספרות שרווחו ומוטיבים מטפורות
 יש וקבוצות, פרטים של למולדת ולשיבה להגליה בזיקה מדיניים(, חוזים כמו משפטיות

 גם במקרא הגלות תפיסת הגלות. לתפיסת הנוגע בכל המקרא בספרות גם עקבות להם
 לתפיסת בארץ. שנשארו מי ושל הגולים של והנגלות הנסתרות הציפיות את בתוכה חופנת
1הגאולה. לרעיון הדוק קשר יש היהדות של כך ואחר המקרא סופרי של הגלות

ק ר ר פ ש ע ־ ס י נ ש

״גלות״, טלמון, ראו וביהדות המקרא בספרות מרכזי כמוטיב ושיבה״ ״גלות על 1
 היהדות של ההיסטוריה תמצית את ושיבה״ ב״גלות רואה ״גולה״, נוזנר, .119-114 עמ׳ בעיקר

 סבור ,694 עמ׳ גלגת קיפר, .176 הע׳ ,433 ׳עמ לעיל, שלום, הזה. היום עד השונות לצורותיה
 מן שכן במקרה, ולא פריפריה. - מרכז של המרכזי המוטיב השני כחוט עובר כולו שבמקרא
 כאשר וליהדות, ליהודים אופייני היכר סימן התפוצה נעשתה המאוחר, לכל הפרסית, התקופה
 גרות(. ב״פריפריה״)תפוצה, וחלקם במולדת)״מרכז״( בארץ־ישראל, מצויים חלקם היהודים

 מסורות של )קנון( הסופית בעריכה משתקף היהודים של הדו־קוטבי הריאלי ההיסטורי המצב
 (1 יב כנען)בר׳ ארץ אל ממולדתו אברהם ביציאת ישראל תולדות את פותח המקרא המקרא.
 )דה״ב מולדתם אל בבבל הגלות מן וצאצאיהם הגולים יציאת המתירה כורש בהכרזת ומסיים

 זה בפרק הגלות תפיסת ולהלן. שמיני פרק לעיל, ראו גלות לאחר ושיבה גאולה על (.23 לו
ונחמיה. עזרא ימי עד שחוברו במקרא ליצירות מצטמצמת

[513]



שנים־עשר פרק514

 והבבלים האשורים 2וכלכליות. פוליטיות מטרות לה שיש פעולה היא עצמה ההגליה
 כלפי או דתי( )חטא המקום כלפי חטאו שאלה בין ויהודה ישראל בני את מגלים היו

 ראו פוליטי'/ )״חטא מרידה של תוצאה היא ההגליה שלא. ובין מוסרי( )חטא האדם
 (.16,13 יז יה׳ ;9 נב יר׳ )ראו לשליט אמונים שבועת הפרת על עונש (,14 יה מל״ב

 הגלות לתפיסת ואולם המגלה. האימפריה שליטי של האינטרסים על־פי מבוצעת היא
והכלכלי. המדיני להיבט מעבר שהן ותכלית משמעות יש במקרא
 הוא שהמקרא חולק אין במקרא. יצירות של במגוון מצוי הגלות ומוטיב הגלות נושא

 שונים, והוגים סופרים וערכו אספו שחיברו, והיסטוריוגרפי ספרותי חומר של כינוס
 יתרה ובגולה. בארץ־ישראל שונים, ובמקומות ואחריו( החורבן )לפני שונים בזמנים

 מאליה העורכים. של ומגמותיהם תפיסותיהם לאור נערך במקרא המכונס הקורפוס מזו,
 ותפיסות פרשנות המשקפים שונים ברבדים להבחין אפשר האם השאלה, אפוא עולה

 ישעיהו של או יחזקאל של לזו שווה ירמיהו של הגלות תפיסת האם הגלות? של שונות
 וצפה עולה זו שאלה 3ונחמיה? עזרא ושל ציון שבי של או הדויטרונומיסט של או )השני(

 שונים מהיבטים אמירות בהם שיש שונים מקראיים בטקסטים השמיני בפרק הדיון מן
 כאלו גאולה, על דיבור ללא גלות על ואמירות גיסא, מחד זמנית גלות אחר גאולה על

 ניתנים במקרא שהטקסטים על־פי אף להלן(. גיסא)וראו מאידך סופי דין גזר היא הגלות
 אחידים אידיאולוגיים מסרים אחר להתחקות אפשר מנוגדים ואפילו שונים לפירושים

 שעיקרי תפיסה הגלות, של בסיסית תפיסה לסרטט מקום ויש ולגאולה, לגלות בזיקה
תשתיתה. את מהווים לפסה״נ ח־ו במאות ישראל בדת אמונה

 את משמשות זרה בארץ והישיבה 4ובבל אשור בידי אוכלוסיות של ההמוניות ההגליות
 וחברתיים־מוסריים אידיאולוגיים־תיאולוגיים מסרים להעברת המקרא ספרות מחברי
 לתופעת ההתייחסות גרדא. היסטוריים כאירועים להנצחתן ומעבר מעל היעד לקהל

 ישראל מממלכות הגליה על הנבואות זה ובכלל במקרא, רבים במקומות והגלות ההגליה
 היסטורי אירוע בגלות ובישיבה בהגליה ראו המקרא שסופרי מלמדת גאולה, ועל ויהודה

הייתה לא שהגלות בטענה לתמוך כדי בה ואין ישראל, בתולדות רבה משמעות בעל

.74-41 ׳עמ הגליות, עודד, ראו ההגליה מטרות על 2
 שונים טקסטים עם ירמיה ספר של משווה מחקר תוך זו בעיה בחקר מתרכז תיאולוגיה, זייטץ, 3

 “...a conflict over interpretation of the היא: ומסקנתו יחזקאל, ספר עם ובעיקר במקרא
(295. .Exile stimulated the growth of primary and secondary levels of tradition” (p

 ועורכים הגלות של שונות תפיסות משקפים וירמיה יחזקאל (295 ,202-201 >עמ׳ לדעתו
 תוספות ירמיהו של המקוריות לנבואות הוסיפו ירמיה ספר של ״גלותיים״־דויטרונומיסטים

 על השמיני. הפרק לעיל, וראו יחזקאל, של לזו דומה תפיסה לירמיהו ליחס כדי מגמתיות
 גם ראו יחזקאל לבין ירמיהו ובין לגולים הנשארים בין אידיאולוגיות מחלוקות בדבר השערה

הדויטרונומיסט. השקפת על ושם ״דויטרונום״, הנ״ל, ונשארים״: ״גולים רום־שילוני,
הגליות. עודד, ראו 4
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 הדמיון פרי איננו והגאולה הגלות נושא 5לא. ותו ופרדיגמה מטפורה מיתוס, אלא
 המתרחשת תופעה לביטוי מיתי ספרותי מוטיב ואינו השני הבית מימי סופחיש של

 ותחייה, מוות של וחורף, קיץ של למחזוריות בדומה ושיבה, גלות של קץ אין במחזוריות
ונטיעה. עקירה ושל ובנייה חורבן של

 בתקופת הגולים של ולמצבם למעמדם כלומר הגלות, של לריאליה במקרא ההתייחסות
 בגלות ישיבה של המשמעות ועל הגלות תפיסת על זאת, לעומת 6היא. מועטה הגלות

 ופילוסופי)להבדיל אידיאי מטען יש ״גלות״ שלמונח כך כדי עד במקרא, רב חומר מצוי
 יש הקדום המזרח ובספרות המקרא בספרות 7ריאלי־היסטורי. מאשר יותר ממיתולוגי(

 אנשי בקרב שרווחה האמונה בסיס על מובהקת תיאולוגית פרשנות ולגלות להגליה
 ההסבר 8האלרש. מאת הוא לרע, או לטוב הארץ, על המתרחש שכל הקדום, המזרח

 הארץ על הקיים למצב משמים לגיטימציה לתת מגמתו הגלות לתופעת התיאולוגי
 )א( שלביש בשלושה מתמצית במקרא הגלות תפיסת וחברתיים. מדיניים ולאינטרסים

 לנתק ואין בזה זה כרוכים הללו השלבים שלושת הגאולה. )ג( הגלות; עונש )ב( החטא;
 עם ישראל עם ליחסי הנוגע בכל בסיסיים אמוניים ערכים על מבוססים הם שכן ביניהם,

 (,7-4 טוביה)יד בספר הבתר־מקראית, בספרות גם מצוי זה משולש דפוס ישראל. אלוהי
9ועוד. (18-9 היובלים)א בספר

 הגלות״, ״מיתוס על מדברים ריאלי היסטורי כאירוע הגלות״ ״תקופת את השוללים חוקרים 5
 אדם )שבני למיתוס שגם הסיבה מן רק ולו ובהמשך( ראשון פרק עלי)ראו מקובל זה ואין

 מסוים, היסטורי אירוע או מנהג, מצב, של בפרשנות ויסודו ריאלי רקע יש אותו!( כותבים
 על התבל את והסבירו הבינו אדם בני איך מלמדות המיתולוגיות מיתולוגי. לסיפור המעובד

 וכן שבי, גרייבי, שערך המאמרים בקובץ ראו כ״מיתוס״ הגלות על אותה. הפוקדים האירועים
״ישראל״. פנטוךעודד, למכביר; ספרות ושם גולה, סקוט, שערך בקובץ

 של גלות הייתה היותר לכל וכי כלל, גלות הייתה שלא הטוענים פרשנים של ׳׳הראיות״ אחת זו 6
 בעיקר וראו היומיום, חיי ועל בארץ האוכלוסייה מבנה על להשפיע כדי בה היה שלא מעט מתי

ראשון. פרק ולעיל, וקיצורים( טורי)ביבליוגרפיה של חיבוריו
 “There is no question that people were deported and some :18 ׳עמ שבי, גרייבי, ראו 7

of those deportees returned. Nevertheless, the term ‘exile’ is not a descriptive term 
.”but an ideological one

ה השרש של וסמנטי אטימולוגי לניתוח 8 ל  ׳עמ ראו (galatu ובאכדית ׳גלותא׳ )בארמית ג
 שהם ויש ו״שבי״, המונחים״גלות״ בין ומדויקת ברורה הבחנה לקבוע אי־אפשר .1 הע׳ ,27

 ל״גלות״ בנוגע הדין הוא .36 ג נחמ׳ ;7 ט עז׳ ;11 יב יח׳ ;4 כ יש׳ ראו שונה. בהוראה מופיעים
 )דהיינו מרגיש והאדם אבות, ארץ למולדת, מחוץ בישיבה מדובר המקרים בשני ול״גולה״.

 (,“exile”) שלילית קונוטציה קיימת המקרים בשני לסביבתו. זר עצמו סובייקטיבית( תחושה
 הגירה אלא עונש, בכוח, עקירה של משמעות לה שאין (“diaspora”)״פזורה״ לעומת עונש,

 על הסביבה. כלפי ניכור של תחושה ללא הסביבה עם והשתלבות מרצון, למולדת מחוץ וישיבה
 .15 עמ׳ ,2000 באוקטובר 20 הארן, גורני, י׳ ״גלות״; לוסט, ראו ופרשנות דיון הטרמינולוגיה,

.14 הע׳ ולהלן הגליות, עודד, ראו העמים אצל ההגליה לפעולת תיאולוגיים להסברים
.268-264 עמ׳ ״גלות״, קניב, 9
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האלוהי)תיאודיציה( הדין צידוק - ועונשו החטא .1

 -64 כח )דב׳ חמור בעונש איום של במסגרת מופיעה המקרים, ברוב במקרא, ההגליה
 נוספים ובחיבורים )הדויטרונומיסטי( המשנה־תורתי ההיסטוריוגרפי בחיבור 10(.67

 הפרת ועל הגויים בחוקות הליכה על האלילות, חטא על עונש היא שהגלות מודגש
 דב׳ ;"40-39,33-30 כו ;23 כ ;30-25 יח )וי׳ האל זעם את עוררו אלו חטאים הברית.

 ;15-10 כא ;20-7 יז מל״ב ;15 יד ;9 ט מל״א ;18-15 ל ;27-21 כט ;64-63 כח ;27-25 ד
 חב׳ ;21 מד ;23-13 לד ;4-1 יז ;13 טז ;15-12 ט ;20-18 ח ;19 ה יר׳ ;3 סה יש׳ ;27-26 כג
 ישראל בני רשעת גם כך רשעתם בגלל הארץ מן גורשו שהגויים כשם ועוד(. 9-1 א

 יא הטובה״)דב׳ הארץ מעל מהרה ואבדתם בכם... ה׳ אף ״וחרה ה׳; אף לחרון תגרום
 בהגליות העוסק יז במל״ב מצוי זה מאמין״ ״אני של הספרותי גיבושו (.20-19 ח ;17

 בפרק ההיסטורית הסקירה מטרת (.19 )פס׳ יהודה בני בהגליית וממשיך האשורים בידי
 אוכלוסיית שלו. הטובה וכפיות העם חטאי לעומת לעמו האל חסדי את להפגין זה

 ״הגוים עשו כאשר ה״׳ את להכעיס רעים ׳׳דברים עשו שהתושבים משום גלתה הצפון
 להגליית בנוגע בדה״א וכך (.17,11 ז עמ׳ גם ראו 11 יז מפניהם״)מל״ב ה׳ הגלה אשר

 ב״חטאות מלכים בספר נתלתה יהודה בני של הגלות (.25,5 ה עבר־הירדן)דה״א שבטי
 העונש את וזירז האמרי״ עשו אשר מכל ו״הרע לחטוא הגדיל אשר המלך הוא מנשה״,
 זאת, עם 12(.4 טו יר׳ ;20 כד ;26 כג ;17-16,11,3 כא וכן 3 כד )מל״ב העם את לפקוד

 הדורות לאורך הרבים של מצטבר חטא על עונש ובגלות בחורבן רואה מלכים ספר בעל
 החטא על לכפר בכוחם היה לא יאשיהו של הטובים ומעשיו (,17-16 כב ;15 כא )מל״ב

 בעיני הרע שעשו נאמר ביהודה האחרונים המלכים ארבעת על הגזרה. את ולמנוע
 [;6 כד למל״ב ]ובניגוד 2 א דג׳ ;34-33 כג שהוגלו)מל׳׳ב מסופר ארבעתם ועל ה/

מתעלם אינו המלך)אבל את בעיקר מאשים מלכים ספר בעל אם (.7 כה, ;12 כד, מל״ב

 שמיני, פרק לעיל, ראו המקרא בספרות האל מאת כעונש בגלות האלילים ועבודת הגלות על 10
 לגלות עונש בין הקשר .212-210 עמ׳ נויהושע, ויינפלד, ;116-115 עמ׳ ״גלות״, טלמון, וכן ולהלן,

 א נחמ׳ ;22 ד איכה למשל ראו להעניש. של משמעות גם יש ה ל ג שלפועל עד הדוק כה הוא
 .2 טור ,690-688 ׳עמ גלות, קיפר, ראו הגלות וצער הסבל הבעת שעניינם במקרא לכתובים .8

 לגלות יציאה של משמעות יש זה למונח המקרים ברוב הרומית. בספרות exilium למונח והשוו
 G.P. Kelly, A History of Exile in Roman Republic,ראו במולדת. לעונש כתחליף מרצון

5-6 .Cambridge 2006, pp
 מאוחרת תוספת והוא הגלות בתקופת חובר 45-39 הקטע ,145,104 ׳עמ גלות, פרידמן, לדעת 11

הקדושה. לספר
 והדעות בתשובה( חזר מנשה לפיו דה״י מספר )להבדיל מנשה בחטאות החורבן הנמקת על 12

 כדי בגלות חובר מנשה על שהסיפור סבור נעשה, וךקולן, ״נביאים״; רוזל, ראו השונות
 של הרב הפירוט מכאן מנשה. של והמוסרי האלילי החטא בגלל עונש היא שהגלות להסביר
.53-25 עמ׳ יחוקאל, קוטסקו, ראו האלילות חטא על כעונש הגלות תפיסת על מנשה. חטאות
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 ההנהגה על האשמה את מטיל (17-13 לו )דה״ב הימים דברי ספר בעל הרי העם(, מחטאי
 כולם חטאו, כולם - דה״י בעל של הגמול תורת לפי וזאת כולו, העם ועל )צדקיהו(

 ;15 ישראל)א ממלכת אוכלוסיית של הגליה חוזה עמוס 13הנבואה. בספרות וכך נענשו.
 ירמיהו האבות. חטאי בגלל ולא הנענש הדור של החטא בגלל הוא העונש (.17 ז ;27 ה

 והיה בקולו שמעתם ולא לה׳ חטאתם ״כי במילים ויהודה״ ירושלים גלות ״כל את מסביר
 נמכרתם בעונתיכם ״הן לאמור: מטיף ישעיהו (.22-12 לד וכן 3 מ הזה״)יר׳ הדבר לכם

 מגמתן יחזקאל בספר ההיסטוריות הסקירות (.24 מב ;1 נ אמכם״)יש׳ שלחה ובפשעיכם
 >טז נמנע בלתי הוא שהעונש בפסקנות קובע יחזקאל הגלות. ואת החורבן את להצדיק

 לחטאים ישיר ביחס עומדת העונש עוצמת (.23 ישראל״)לט בית גלו בעונם ״כי (,23
 יח ישראל״)יח׳ בית אתכם אשפוט כדרכיו ״איש לעיקרון בהתאם שבוצעו ולתועבות

 (.31-30 ;21-18 כאבותיהם)כ חטאיהם הבנים אולם (.14-11 ז ;6 א זב׳ ;6 ד איכה ;20 לג ;30
 ובעונתינו הזה היום עד גדלה באשמה אנחנו אבתינו ״מימי ומתוודה: מודה הסופר עזרא
 ואילו (,18-17 יג ;37-16 ט ;7-6 א נחמ׳ ;12 ה וכן ;7 וגו׳)ט ובבזה״ בשבי אנחנו... נתנו

 (.33 הרשענו״)ט ואנחנו עשית אמת כי עלינו הבא כל על ״צדיק הוא ישראל אלוהי
 )תה׳ ההיסטוריה לאורך העם חטאי על כעונש הגלות מוסברת המזמורים בספרות גם
 )א( משתמע: חטא על עונש היא שההגליה התפיסה מן (.40-37,27-25 קו ;33-31 פט

 צידוק )ב( האלילות; חטא בעיקר והעם, המלך חטאי בעקבות נמנעת בלתי היא שהגלות
 (.23 בה״)יד עשיתי אשר כל את עשיתי חנם לא ׳׳כי יחזקאל: שאומר כפי האלוהי, הדין

 הספרותיות ביצירות רבה חשיבות מקבלת חטא על בהודאה הגובלת התיאודיציה סוגיית
 תה׳ ט; נחמ׳ ;15,7-6 ט עז׳ ;11 -סד7 סג ואחריה)יש׳ הגלות מתקופת וההיסטוריוגרפיות

ועוד(. 20,14,4 ט ת׳ קו;
 יהודית בספר למשל החיצוניים)אפוקריפה(, בספרים גם מצויה כעונש הגלות תפיסת

 אל ויגלו מאוד רבות במלחמות ויאבדו אותם פקד אשר הדרך מן סרו ״וכאשר :18 ה
 עונש היא הגלות אויביהם״. בידי נתנו ועריהם לעפר הורד ובית־אלוהיהם להם לא ארץ

 האל זעם (.47-46 כג יח׳ ;22-20 לד ;11-9 כה יר׳ ;6-5 י זר)יש׳ מלך באמצעות המבוצע
 אלא המקרא מן רק לא ידוע האויב של לניצחונות או לגלות תיאולוגי כהסבר עמו על
 המסופוטמית המיתולוגית בספרות הקדום. המזרח עמי של מכתבים כן לפני רב זמן

 אשר וזה במגפה ימות חרב( )= במלחמה ימות לא אשר ש״זה לכך יגרום שהאל נאמר
14האויב״. בשבי יילקח במגפה ימות לא

שמיני. פרק ולעיל, להלן ראו תנאי על היא בארץ־ישראל הישיבה האם השאלה על 13
14 388 .CAD vol. S II s. v. sibtu A, p. היה אפו בחרון ארצו על אסון מביא שהאל ההסבר 

 בבל לחורבן מתייחס נבופלאסר בארצה״. כמש יאנף ״כי מישע: במצבת הקדום. במזרח מקובל
 את הכבד בעולו ולחץ אכד ארץ על השתלט האל זעם שבגלל ״האשורי, ואומר סנחריב בידי

 בלאדן מרודך אומרים דומים דברים .Al-Rawi, Iraq 47 (1985), p. 28 וכר. הארץ״ תושבי
מידי עליהם שבאה הרעה את מסבירים ערב שבטי ״גאולה״. אפעל, ראו ונבונאיד. אסרחדון
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למוות ותחליף ממוות מר מוות, - הגלות .2

 או למוות בהקבלה באה למוות, משולה הגלות זרה, אדמה על במוות כרוכה ההגליה
 (.17 >ז תמות״ טמאה אדמה על ״ואתה לאמציה אומר עמוס ,5למוות. תחליף שהיא

 בן שלום (;26,12 כב ראו וכן ;6 תמות״)כ ושם תבוא ״ובבל לפשחור: אומר ירמיהו
ד ושם בבלה יוגלה יאשיהו ת)י מו  -24 כב ואמו)יד יהויקים בן כניהו וכך (,12-10 כב י

 הובא צדקיהו (;13-12 יב ימות)יח׳ ושם בבלה לגולה יובא ישראל בית של ה״נשיא״ (.30
 וקינה יט(, )יח׳ ישראל״ נשיאי ״אל קינה נושא יחזקאל (.11 נב )יד מת ושם בבל אל

 ״קבעת היא הגלות עיר. חורבן על או אדם מות על ואבל צער המביע ספרותי סוג היא
 ״והפיצוחים האל: בשם מאיים ירמיהו לגולים; אורב המוות (.17 א התרעלה״)יש׳ כוס

 ט אותם״)יר׳ כלותי עד החרב את אחריהם ושלחתי ואבותם המה ידעו לא אשר בגוים
 כו וי׳ גם וראו ;23 לט ;12,2 ה יחזקאל)יח׳ בספר בנבואות גם וכך (,10 כז ;10-9 כד ;15
 אתנו ולהגלות אתנו ״להמית להגליה, מוות מסמיכים גדליהו רצח לאחר הנשארים (.33

 בדב׳ (.21 מט וגלמודה״)יש׳ ל״שכולה בהקבלה מופיעה וסודה״ ״גולה (.3 מג בבל״)יד
אחת. כמקשה משולבות בעמים והפצה טוטאלית השמדה 27-26 ד

 נהרגו שלא מי הם לגלות ההולכים רבתי. להכחדה תחליף היא המונית הגליה
 חרב״ ״שבויות חרב״)והשוו ״פליטי הם (,21 יז יח׳ ;3 מו ״שארית״)יש׳ הם במלחמה,

 (.16 יב ;8 ו יה׳ ;25-37 כח בארצות)דב׳ ופיזרם בגויים האל הפיץ שאותם (26 לא בבר׳
 נהרגו שלא מי הם ה״שארית״ בבל״. אל החרב מן השארית ״ויגל נאמר: 20 לו בדה״ב

 יגלה)ראו גלה וישראל בחרב ירבעם ימות 11 ז ׳עמ על־פי (.31-30 ט נחמ׳ ;17 בחרב)שם,
 ברבלה המית הטבחים רב שנבוזראדן מסופר דומה באופן (.17-16 ט הו׳ ;17 פסוק שם, גם
(.21 כה אדמתו״)מל״ב מעל יהודה ״ויגל העם, ראשי את

 בואי ״עד רבשקה בפי המושמים בדברים מובעת למוות כתחליף ההגליה תפיסת
 הנשארים ובפי (32 יח תמותו״)מל״ב ולא וחיו כארצכם... ארץ אל אתכם ולקחתי
ד ביהודה  )ראו למוות כתחליף השליט בחסד חיים אפוא הם בגלות החיים (.3 מג ד
 תאמר הזה העם ״ואל העם: אל ירמיהו בדברי גם וכן xSAA XVIII, 94:10’ למשל:

 הזאת בעיר היושב המות. דרך ואת החיים דרך את לפניכם נתן הנני אלוהים ה׳ אמר כה
 נפשו לו והיתה יחיה עליכם הצרים הכשדים על ונפל והיוצא ובדבר וברעב בחרב ימות

 כלה בעם יעשה לא שהאל הוא ירמיהו לכך שנותן הפירוש (.7 כט ;9-8 כא לשלל״)יד
מהם. חלק יגלה אלא ממרחקים הבא הגוי באמצעות
נובעת טומאה (.3 יאכלו״)ט ״טמא באשור שהגולים אומר הושע בטומאה. כרוך המוות

.79-78 ׳עמ אשורבביפל, שטרק, אשור. לאל השבועה את שהפרו על כעונש אשורבניפל
.39-35 ׳עמ ״יחזקאל״, רום־שילוני, ;216 ׳עמ יגזוקאלא, גרינברג, ראו למוות בזיקה גלות על 15

.8,5 עמ׳ גולה, גרטנר, ראו ורומים יוונים גולים בעיני כמוות גלות על
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 דומה גלות של שמצב מכיוון טמא בגולה יאכלו הם (.19-11 יט במ׳ ;15 יז המת)וי׳ עם ממגע
 טמאים, דהיינו למתים, נחשבים שהגולים מכיוון 16כמת. חשוב בה והיושב מוות של למצב

 לעבודת בגלות ישיבה בין ההדוק הקשר משום (.25 לו אותם)יה׳ לטהר יש הגאולה עם הרי
17קודש. של מצב שהיא בעתיד גאולה לעומת טומאה של כמצב גם נתפסת הגלות ואבן, עץ

 על שיגן נאמן רועה וללא עבר לכל הנפוץ אובד כצאן הם ומפורד, מפוזר העם בגלות
 ואת אשור את ממשיל ירמיהו להם. אורבת מוות סכנת ועל־כן (12,6-5 לד הצאן)יח׳

(.17 נ ישראל״)יר׳ פזורה ל״שה האורבות טורפות לחיות בבל
 בשגגה״, ההורג הגולים: הן ״ואלו לגולה: מקלט ערי משולים ב׳ מכות, מסכת במשנה,

 ב משלי )והשוו למוות תחליף היא הגולה כלומר, לה(. >במ׳ כרת דינו במזיד הרוצח ואילו
 הגולים לז. בפרק יחזקאל של העצמות בחזון מצוי למוות המשולה לגלות מאלף ביטוי (.22

 עצמותינו״ ״יבשו (.10 לג וכן ,11 לנו״)פס׳ נגזרנו תקותנו ואבדה עצמותינו ״יבשו אומרים
 את יפתח שהאל ואומר, משיב יחזקאל (.18 כג מל״ב ;31 יג )מל״א למוות מטפורה היא

 עליהם וירקום בשר עליהם יעלה גידים, עליהם ייתן מקברותיהם, אותם יעלה קברותיהם,
 אפוא דומה הגלות מן הגולים את להוציא ואילך(. 5 וחייתם״)לז בכם רוחי ״ונתתי עור

 דרך על האל מידי המתים״ ״תחיית זו חיים. רוח בהם ולהפיח הקברים מן המתים להעלאת
 חוזרים (.2 יב ת׳ ;4 ל תה׳ ;19 כו יש׳ ;6 ב שמ״א ואחיה״)והשוו אמית ״אני 39 לב בד׳ הנאמר

 עולם לשאול, מדומה גם הגלות בגלות. ״מוות״ של תקופה לאחר המולדת בארץ החיים אל
 בגלל גלה העם שכן במקרה, ולא (,14-13 ה פיו)יש׳ את הפוער (,9 יד יש׳ ;35 לז המתים)בר׳

 (.14 קז ;18 ט והצלמות)תה׳ החושך אל שאולה, יורדים והרשעים והמוסריים, הדתיים חטאיו
 ההולכים ״העם האור: אל החושך מן ליציאה משולה הגאולה הרי לחושך משולה הגלות אם

 ואת כקבר חושך, כבור הגלות ראיית אכן (.10 קז תה׳ ;1 ס ;7 מב ;1 ט אור״)יש׳ ראו בחושך
 תמוז( האל על למיתוס ותחייה)השוו מוות של המיתוס מן נופך בה יש לאור, כיציאה הגאולה

 המוות. שלאחר התחייה על ידוע ממיתוס מושפעים הגלות של תיאורים שכמה אפשר ואף
 לציון( שחזרו לאחר התקווה)ואפילו לעידוד והן העונש לתיאור הן כזה מיתי במוטיב השימוש

האביב. בא החורף שאחרי כשם גאולה, תבוא גלות שלאחר מביטחון נובע
 אותו אבלות. למנהגי הקשורות אמירות אליה מתלוות למוות משולה שהגלות מאחר

 שמ״ב והשוו ;12 יב )יח׳ בעלטה השרוי האבל כמנהג פניו יכסה לגלות שיובל נשיא
 מיכה (.6 רב גולה״ ״כמוצאי ויוצא פניו את מכסה גולה, כלי לו עשה יחזקאל (.5 יט

 תקופת (.16 ממך״)א גלו כי כנשר קרחתך הרחיבי תענוגיך בני על וגזי ״קרחי אומר:
כאלמנה ישראל דימוי 18(.20 ס יש׳ ;9,4 א וצער)איכה אבלות כתקופת מתוארת הגלות

 הגלות שארץ הרעיון על בנוסף זאת .718,710,703 עמ׳ יחוקאל, כשר, ;51 עמ׳ ״סמלים״, ויאט, 16
האלילים. עבודת בגלל טמאה אדמה היא

.233-220 ׳עמ ״טומאה/קדושה״, וונג, 17
.490-488 ׳עמ יחוקאל, כשר, ;15 הערה לעיל, גרינברג, אצל ראו נוספות דוגמאות 18
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 ימי סיום היא הגאולה ובאבלות. במוות קשור (4 נא יש׳ ;1 א )איכה הגלות בתקופת
(.20 ס האבל)יש׳

 והפגעים האסונות סדרת משום ממוות כמר נתפסת גם אלא למוות, משולה רק לא הגלות
 ולסבל)יש׳ לצער קץ שם המוות כי ממוות גרועה גלות לכלל. והן לפרט הן בה הכרוכים

 הגלות עליו. ומוסיפה הסבל את ממשיכה בגלות הישיבה ואילו (,13 יב ת׳ ;17 ג איוב ;2 נז
 19(.11 יב בשבי)יה׳ והליכה (13 כג יהו׳ ;17 יא הטובה״)דב׳ ׳׳הארץ מן בכוח עקירה היא
 רעה היא (.17 ח ;36 ג נחמ׳ ;8 ג ;1 ב עז׳ ;10 ג נח׳ ;11 יב שביה)יח׳ ארץ היא הגלות ארץ

 קשורה שהיא מכיוון רעה היא לאבות. המובטחת הארץ ומן אבות מנחלת הניתוק מעצם
 שהוא החברה את זכויותיו, את פרנסתו, את רכושו, את ביתו, את מאבד הפרט לחורבן.

 אינו פוליטית־לאומית, מסגרת משולל הוא וחברתי. דתי אתני־לאומי, בקשר אליה קשור
 המצומצמת( משפחתו עם כלל )בדרך מושלך אלא (13 ד מל״ב עמו״)השוו ׳׳בתוך יושב

 ;27 ה ׳רחוקה)עמ ארץ אל (,13 טז ומאיימת)יר׳ נודעת לא (,27 כט אחרת״)דב׳ ״ארץ אל
 (,7 ט דנ׳ ;16 יא יח׳ ;50 נא ;27 מו ;10 כז ;19 ח יר׳ ;9 ס ;12 מט ;6 מג ;6 ה יש׳ ;14 כ מל״ב

 אבותיו עם בעירו ולהיקבר למות הגולה יזכה לא ריחוקה משום (.9 ב )איכה הגויים בין
 וניתוק זרות של משמעות יש ״רחוק״ למונח (.23 יז שמ״ב ;26 כב יר׳ ;30 מז בר׳ )השוו

 רחוקה, בארץ ישיבה פירושה בגלות הישיבה ולאומית. דתית אתנית, גיאוגרפית, מבחינה
 אזורים האשורים מגדירים דומה באופן (.10 ל מרחוק״)יר׳ מושיעך ״הנני שנאמר; כפי

 20אשורית(. ראות זרה)מנקודת ארץ של משמעות עם רחוקים כמקומות יהודה( ארץ )ובהם
21מאוחרים. בחיבורים גם ביטוי לידי באה רחוקה בארץ כישיבה הגלות תפיסת

 תחת נעשתה לא אשר גדולה ״רעה ישראל, על ה׳ הביא אשר הרעה את מזכיר דניאל
 הגלות לעונש השאר בין מתכוון והוא (,13-11 משה״)ט בתורת כתוב כאשר השמים... כל

 עונש אלה כל משום ועוד(. כה דב׳ ;33 כו )וי׳ בתורה אחדות פעמים הנזכר וההשמדה
 מימי אשורי פקיד (.65 כח דב׳ רגז״, ופחד)״לב אימה מעוררים בגלות והישיבה ההגליה

 ההגליה מורא לנוכח 22הגליה. מפני בבל בארץ מסוים שבט של הפחד על מדווח ב סרגון
(.3 ח מחיים״)יר׳ מות ״ונבחר בגלות, מחיים מוות מעדיפים החרב פליטי והגלות

 .542-541 ,526-507,471-470 ,154-148 עם׳ גלרת, קיפר, ראו לגלות בזיקה שבי/שביה על 19
 אשורית בתעודה זאת, לעומת ההגליה. על חיוביים דברים רבשקה אומר שלו התעמולה בדברי

 S. Parpóla, Assyrian Prophecies [SAA IX], 1997, p. 16,ראו למדבר. הגלות ארץ משולה
24 :note to ii. 232-231 עמ׳ ״עב״ש״, גפני, ראו פילון לפי ממוות כמר הגלות על.

 מצפון, לגוי מכוון (16 ד )יד המרחק״ מארץ באים ״נצרים .90 ׳עמ ״אשורים״, משיניסט, 20
 י פורענות)יש׳ בחובו הצופן רחוק מקום של משמעות יש לצפון (.9 כה ;15 ה ממסופוטמיה)יר׳

 המפליגות תרשיש אוניות את מזכירה רחוקה כארץ הגלות תפיסת .239 ׳עמ ירמיה, הופמן, (.3
גלות. ושל מרחק של משמעות nesû למילה (.9 ס למרחקים)יש׳

.47-40 יא עזרא״ ״חזון למשל ראו 21
22 221 ,SAA XV. 203 במכתב נרמז גם כך ,CAD, S, p. 38) SAA V,) בעמ׳ ושם XXII-XXIII. 

.ABL 541 ראו כן
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קללה - הגלות .3

 נכללת (36 כח ידעת״)דב׳ לא אשר גוי ״אל אחרת, ארץ אל הטובה״ ״הארץ מן ההגליה
 כמפורט אלוהיו ה׳ בקול ישמע לא אם העם את שיפקדו הנוראות הקללות בסדרת

 מאדמתו. בכוח נעקר שהעם בכך מסתיימת הקללה אין זה קטע על־פי .68-36 כח בדב׳
 הם הגולים. את שיפקדו ותלאות זוועות מכאובים, של בסדרה אחד אסון רק היא ההגליה

 אינם שכן בפחד שרויים יהיו העת כל נפש״; ודאבון עינים וכליון רגז ל״לב נתונים יהיו
 בחייך. תאמין ולא ויומם לילה ופחדת מנגד לך תלאים חייך ״והיו - יום ילד מה יודעים
 וממראה תפחד אשר לבבך מפחד בקר יתן מי תאמר ובערב ערב יתן מי תאמר בבקר
 ״ותפחד ואומר; ישעיהו)השני( חוזר כח דב׳ של הקודר התיאור על תראה״. אשר עיניך
 על גם עולו המכביד רחמים חסר הוא המציק (.13 המציק״)נא חמת מפני היום כל תמיד

 עליו ושמים (25 מט יש׳ ;5 א איכה ;23 לט בעריצות)יח׳ בו מושלים צריו (.6 זקנים)מז
 שלחם״ מאנו בם החזיקו שביהם וכל יחדו יהודה ובני ישראל בני ״עשוקים כבד; עול
 מלכי מימי מצאתנו... אשר התלאה כל ״את מזכיר נחמיה (.2 נב יש׳ ;2 כח וכן ;33 נ )יר׳

 ללא ינודו הם הארץ״; קצה ועד הארץ ״מקצה העמים בכל יופצו הם (.32 >ט אשור״
 אורב כשהמוות (3 א איכה גם רגלך״)ראו לכף מנוח יהיה ולא תרגיע ״לא - מרגוע

 אתה ״ארור קין: קללת זו (.13 ח בגויים״)זב׳ ״קללה הם שכן ומקום מקום בכל להם
 ד יהרגני״)בר׳ מצאי כל והיה בארץ ונד נע והייתי בארץ... תהיה ונד נע האדמה... מן

 נפוצים בהיותם שכן הגולים של מצחם על קין״ ״אות בבחינת היא הגלות עונש 23(.14-11
.הזאת. לארץ ככה ה׳ עשה מה ״על הגויים כל ישאלו בארצות  את עזבו אשר על ואמרו .

 הזה״ כיום אחרת ארץ אל וישליכם אדמתם... מעל ויתשם ה׳... אף ויחר ה׳... ברית
 שם״ אדיחם אשר המקומות ״בכל ולקללה ולשנינה למשל הפכו הגולים (.28-23 כט )דב׳
 בושים הם בגויים״ ״קללה בהיותם והגולים (.15-12 מד תה׳ ;7 ט מל״א וכן 9 כד דר׳

 מה יש׳ גם וראו 18 ט דר׳ משכנותינו״ השליכו כי ארץ עזבנו כי מאד ״בשנו - ונכלמים
 ולחרפה ללעג הנתון (22 מב ושסוי״)יש׳ בזוי ״עם אלא אינו העם בגולה אכן (.7 סא ;17

(.16-13 מד תה׳ ;14 ה דח׳
 ככל מכוונת, זה לדימוי מדבר. בארץ כשהייה היא רחוקה, בארץ בגלות, שהייה
 לשנה יום יום, ״ארבעים ימין צד על השוכב יחזקאל של הסמלית הפעולה הנראה,

 ממשיל כבר נהר גדות על שישב יחזקאל דווקא (.33 יד במ׳ והשוו 6 ד דח׳ לשנה״ יום
 מקוללת ארץ היא שוממה ארץ שכן (,13 יט דח׳ וצמא״ ציה בארץ ל״מדבר הגלות את
של מהחלטתו במדבר מת מצרים יציאת דור 24(.13 מט ;22,12 מד ;18 מב ;18 כה דר׳

קראו אסון. בעקבות לדיכאון ביטויים הם ולנוד לנוע 23 ק . (,2001) 60. .1^ .1 
177-187.

ספרות. ושם 125 הע׳ יחזקאל, רום־שילוני, ;198 עמ׳ יגזוקאל, כשר, ראו 6 ד יח׳ על 24
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 היא בגלות השהייה המדבר. דור תום עד נדודים שנות ארבעים העם את להעניש האל
 בעונש. מדובר ונדודים( )גלות המקרים ובשני ממצרים היציאה לאחר במדבר בנדודים

ד ;50 ח מל׳׳א תמיד)ראו קיימת עמו על האלוהית ההשגחה אמנם  ;16 יא יח׳ ;3-2 ב י
 ״אידיאולוגיה אין גם כך מדברי" ״אידיאל שאין כשם אבל אסתר(, מגילת ;44 כו וי׳

 והגלות ההבטחה, ארץ הוא במדבר)כעונש( הממושך המסע של הסופי היעד 25גלותית״.
לשיבה. מגלות מעבר שלב היא הכרחי( הארוכה)כעונש

 חרדה, ביטחון, חוסר (,28 ד הלאומי)דב׳ האל עם הקשר ניתוק של משמעות יש לגלות
26(.24 יג רוח)יר׳ לפני כקש ונפוצים עריצים גויים בין נדודים שבי, השפלה, רעב,

ומחסור עוני חולי, שבי, כלא, בית עבדות, - הגלות .4

 ביותר נחותים עבדים במצרים, אבותיהם כבר נתנסו שבהם עברות חיי צפויים לגולים
 קנה״ ואין ולשפחות לעבדים לאיביך שם ׳׳והתמכרתם קונה: להם למצוא קשה שאפילו

 להגליה בזיקה הן מצרים יציאת ממסורת ודימויים מצרים הזכרת (.1 נ יש׳ ;68 כח )דב׳
 היא הגאולה ואילו עבדים״ כ״בית נתפסת הגלות שכן מקרית, אינה לגאולה בזיקה והן

 פעמים נקשרת המקראית במסורת ״מצרים״ 27שנייה. מצרים״ ״יציאת לחופש, יציאה
 והגאולה 28זרה, בארץ לעבדות דין גזר היא הגלות (.68 כח דב׳ ;13 טו לעבדות)בר׳ רבות
 לעבדות, כניסה היא הגלות (.27 לד יה׳ ;13 לד ;11-8 ל ;19 ה מעבדות)יר׳ שחרור היא
 ״ויגל נאמר ב נבוכדנאצר על לבבל. שהיא ובין (68 כח למצרים)דב׳ היא שההגליה בין

 עבדים לא אלו (.7 מט יש׳ וכן ;20 לו עבדים״)דה״ב ולבניו לו ויהיו החרב מן השארית
אתן ״לא :13 טז ביר׳ שנאמר כפי לצמיתות עבדים אלא שנים שש לאחר המשתחררים

 עד ההבטחה ארץ לגבולות מחוץ גם עמו בקרב נמצא ה׳ שלפיה גלותית מתיאולוגיה להבדיל 25
לעיל, ראו 10 יב הושע על ,74,73 הע׳ להלן, ראו הימים״. ״באחרית ישראל גלויות כל לקיבוץ

טלמון. של המאמר 165 הע׳ ,426 עמ׳
 הצאצאים שאת נאמר שם לנסיך״. ״עצה הנקראת מסופוטמית ביצירה גם הידועה קללה זו 26

 של טוטאלי וחורבן הגליה .A.V. Hurovitz, SAABXII/1,1998, p. 53,1. 16 הרוח. תזרה
K. Nordh, Aspect o ראו המצרי. בחומר קללות בסדרת מופיעים הארץ f Ancient Egyptian 

87-88.Curses and Blessings, Upsala 1996, pp. החורבן לבין המבול קללת בין ההשוואה על 
.384 ׳עמ ישעיה, פאול, ראו והגלות

 כבר ״רטוריקה״. קרסקו, שמיני; פרק לעיל, ראו גאולה נבואות של בהקשר מצרים יציאת על 27
המקרא, סופרי תפיסת על־פי מסופוטמיה, בגלות והישיבה שההגליה החוקרים כך על עמדו
 של תפיסתו חטא. על עונש של תוצאה אינה במצרים הישיבה ואילו חטא, של תוצאה היא

(.8-7 כ דופן)יח׳ יוצאת היא יחזקאל
 “A resident alien (ubäru) in another city is a נאמר שם הבבלית החכמה לספרות השוו 28

”(Lambert, BWL, p. 259, slave (résú. זרעך יהיה ״גר :13 טו בר׳ והשוו לעבד נחשב הזר 
ועבדום...״. להם לא בארץ
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ד חנינה״)השוו לכם  ההמונית ההגליה שלחם״(. מאנו בם החזיקו שביהם ״וכל 33 נ י
 ״והעבדתיך ירמיהו: של ובלשונו (13 מד לעבדים)תה׳ האל בידי העם של כמכירה נתפסת

 לרכוש נחשבים במלחמה נהרגו שלא אלו (.4 רז ידעת״ לא אשר בארץ איביך את
לחופשי. ליציאה ואם כפייה לעבודות אם לעבדות, אם - בו תלוי וגורלם המנצח
 כלא, בבית כישיבה בגלות הישיבה של המטפורה גם מופיעה עבדות של הדימוי עם

קז תה׳ ;6 ג איכה ;1 סא וצלמוות)יש׳ בחושך היושבים (12 ט >זכ׳ התקווה״ ׳׳אסירי הם
 (15 לא אויב״)יר׳ ״בארץ סוהר בבית ולישיבה לעבדות (.21 קב ;11 עט ונאנקים)תה׳ (14
 הגולים (.23 נא ;6 מז דיכוי)יש׳ ושל אישי, מדיני, חופש שלילת של סמלית משמעות יש

 נב יש׳ ;6 לו דה״ב ;7 כה באזיקים)מל״ב כלואים שם ומוחזקים באזיקים לגלות נלקחים
ד ;2  ,4 יז מל״ב על־פי אשוריים(. תבליטים ,7 ג איכה ;18 קח תה׳ ;10 ג נח׳ ;7 לט ;1 מ י

 יהויכין של גורלו היה דומה כלא״. ב״בית והושם נעצר ישראל, על האחרון המלך הושע,
 צדקיהו (.31 נב יר׳ ;29-27 כה כלאו״)מל״ב ״בגדי אסירים, בלבוש כלא בבית שישב

 נקרא בגלות שישב יהויכין מבני אחד (.11 נב מותו)יד יום עד בבבל הפקודות בבית ישב
 אזיקים (,36 כה דברים)דב׳ בספר הקללות בסידרת המלך הגליית 29(.17 ג ״אסר״)דה׳׳א

 שנאמר, כפי נוספים בכתובים לגלות מטפורות משמשים חשוך ובור כלא בית )מוסרות(,
 מב חשך״)וכן ישבי כלא מבית אסיר ממסגר ״להוציא לגאולה: ובזיקה 7 מב ביש׳ למשל

 סא; ;14 מה ;6 מג יש׳ בהם״)וכן ואסרוך עבותים עליך ״נתנו :25 ג ביח׳ או (9 מט ;22
 חושך ורק לעיוורים משולים הגולים (.14 ,10 קז ;21 קב ;11 עט תה׳ ;13 א נח׳ ;11 ט זב׳

 ,16 נ יר׳ ;20 מח נמלטים)יש׳ שממנו סוהר בית היא הגלות (.16 מב )יש׳ לפניהם הולך
 דרור לשבוים ״לקרא היא הגאולה אל הגלות מחשכת יציאה (.11-10 ב זב׳ ;45 נא ;28

 אינם ציון שבי (.11 נא )יש׳ ומאנחה מיגון והשתחררות (1 סא )יש׳ פקח־קוח ולאסורים
 יח׳ ;48-46 ח מל״א ;17 ח נחמ׳ ;8 ג איביהם״)עז׳ ״ארץ מהשבי״ ׳׳הבאים אלא מהגרים

 מא ואביונים)יש׳ עניים הם והגולים רמחסור עובי חולי, הוא לגלות אחר דימוי (.11 יב ו;
 בתרגום חסר יעקב״)׳׳תולעת״ ״תולעת הכינוי (.3 קמז ;10,6-2 קז תה׳ ;7-6 לג יר׳ ;17

 עירום הולך ישעיהו (.6 כה איוב ;14 מא ומאוס)יש׳ חלש ליצור מטאפורה הוא השבעים(
 משול והוא לו אשר כל איבד הגולה כ(. )פרק לגלות תלך שמצרים ומופת כאות ויחף

 היא הגלות (.39-36 טז יח׳ ויחף)השוו עירום נשאר והוא מבגדיו אותו שהפשיטו לאדם
 הוא הגדול הכוהן יהושע 30למצרים. ככינוי הברזל לכור במקביל (10 מח עוני״)יש׳ ״כור
בבבל. הגלות כור היא והאש (2 ג >זכ׳ מאש מוצל אוד

 ראו (Surpu)בבלי בהמנון באזיקים אסור כלא לבית כהליכה בשבי הליכה של הקבלה על 29
 מן מושפעות אלא מקריות אינן לגלות שהמטפורות סבור סמית .73-72 ׳עמ תיארלוגיה, סמית,

 לא כן .147 ׳עמ ישעיה, פאול, .33 הע׳ להלן, וראו לי נראית דעתו ואין הגולים, של המציאות
לגלות. מטאפורה הוא עדן מגן הגירוש שסיפור לי נראה

U. Berger, Biblica 80 (1999), pp. 166-169,176 ראו לכור הגולה של הדימוי על 30



שניס־עשר פרק524

ה׳ עם הקשר וניתוק אלילים עבודת - הגלות .5

 כרוכה בנכר הישיבה 31אלילים. בעבודת בגלות הישיבה קשורה במקרא רבים במקומות
 נב יש׳ ;19 כו שמ״א ;16-15 כט 64 ,36 כה ;28-27 ד )דב׳ הנכר אלוהי עבודת בטומאת

 האלילית הסביבה השפעת בגלל (,17 ז עמ׳ ;4-3 ט הו׳ ;13 ד יה׳ ;13 טז ;19 ה יר׳ ;11
 עבודת מזמינה הגלות והתבוללות. (12-10 טז מל״ב ;3-2 ב שופ׳ גם וראו ;17-16 כט )דב׳

 בעקבות הייאוש ה״. כ״עם ישראל לעם והקץ הדתית הזהות את מאבדים ובכך אלילים
 המקום אלוהי לעבודת פיתוי לשמש עלולים החיים את לשפר והרצון והגלות החורבן

 כגוים נהיה אמרים אתם אשר תהיה לא היו רוחכם על ״והעלה יחזקאל שמתריע וכפי
 אלוהים יעבדו נכר לארץ שהגולים האמירה (.32 >כ ואבן״ עץ לשרת הארצות כמשפחות

 ואבן עץ לעבודת מודחים להיות עלולים הגולים תוצאה. אלא ציווי לשון אינה אחרים
 בקרב לחיות נוכרייה. בארץ ובזבחים בעולות ה׳ את לעבוד שאי־אפשר הסיבה מן גם

 ״אלוהים עבודת של הגדולה הסכנה ומכאן ישכון״, לבדד כ״עם לחיות לא זה הגויים
 32(.19 ה יר׳ ;19 כו ישראל)שמ׳׳א אלוהי עם הקשר ניתוק של היטמעות, של אחרים״,

 גולי מגורל מושפעת אלילים בעבודת קשורה בגלות הישיבה ולפיה שההשקפה סביר
 וגו׳, ושבו״ בתים ״בנו לגולים אומר ירמיהו אמנם התבוללו. רובם שכנראה אשור

 עבודת לסכנת מודע יחזקאל תבוא. בוא הגאולה אבל היא, ארוכה שהגלות היא והכוונה
 ביהודה הנשארים עם בפולמוסו אבל (,21 יא גם ואולי 44-41,38-32 בגלות)כ השיקוצים
 באומרו דבריהם את סותר הוא גלות אחר בגאולה אמונה ומתוך >טז( ככנענים המתנהגים

 את ויעבדו ישראל״, ״אדמת אל ישובו הגאולה עם וכי (16 הגולים)שם, עם נמצא שהאל
 בית כל יעבדני שם ה׳ נאם ישראל מרום בהר קדשי ״בהר אלא בגולה לא ה״, כ״עם ה׳

יחזקאל. לבין ירמיהו בין הבדל אין זו בנקודה (.40 וגו׳)כ בארץ״ כלה ישראל
 של והקוגניטיבית הרגשית המשמעות של מקראית תפיסה משקפים לעיל הדברים

 הבסיסית הישראלית האמונה על מבוססת היא 33בגולה. ריאלי מצב של דווקא ולאו הגלות
 ישדאל/ארץ־ישראל. ישראל/עם אלוהי עולם: ברית על המושתת משולש קשר שיש

 את לתת ההבטחה כלולה זו ובברית ישראל עם אבות עם עולם ברית כרת ישראל אלוהי
34(.8-7 יז בר׳ ישראל)ראו לבני למורשה ההיאחזות( לאחר ״ארץ־ישראל״ כנען)היא ארן

 גרינברג, ;65 עט׳ התב״ך, עולם רברים, ויינפלד, מ׳ ראו אלילים לעבודת גלות בין הקשר על 31
אלילים. לעבודת מקום אין ה׳״, ״נחלת ישראל, בארץ .442-441 עמ׳ כ״, ״יחזקאל

 כה )ויק׳ לאלהים" לכם להיות כנען ארץ את לכם ״לתת הכתוב את התלמוד חכמי דרשו זו ברוח 32
שראל הדר שכל לך ״לומר (,38  דומה לארץ בחוצה הדר וכל אלוה. לו שיש כמי דומה באו־ץ־י

.4 ט הו׳ והשוו ע״ב( קי כוכבים״)כתובות עבודת עובד כאילו אלוה... לו שאין כמי
.81-80 ׳עמ גלות, ויטלי, 33
 -327 עמ׳ אמונות, יפת, ראו מכן, ולאחר הגלות לפני המשולש, בקשר הארץ חשיבות על 34

 W. Zimmerli, “Land and Possession”, in: The Old ;1077-1075 עמ׳ רה״י, הנ׳׳ל, :333
-Testament and the World, London 1976, pp. 67-79; idem, “The Land in the Pre
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 של שבכוחו כשם 35לישראל. ה׳ בין הברית שעיקרו דתי בסיס אפוא יש בארץ לישיבה
 ארצו כאמור, שהיא, הארץ מן נעקרו הם האל של ובכוחו ברצונו כך לארץ, נכנסו הם האל
 נתנה לנו ה׳ מעל ״רחקו הגולים, אל בארץ הנשארים דברי (.23 כה ישראל)וי׳ אלוהי של

 הארץ מן הניתוק ולפיה תפיסה כמשקפים להסבירם אפשר (,14 יא למורשה״)יח׳ הארץ
 ישראל אלוהי את לעבוד הזכות וביטול ה׳ עם הקשר ניתוק פירושו ״למורשה״ שניתנה

 נטשם, האל (.9 כז תה׳ ;23 לט יח׳ ;5 לג יר׳ ;8-7 נד יש׳ ;17 לא דב׳ וכן עשירי פרק )ראו
נצחי? או זמני הוא הניתוק האם כם. יה׳ ה״׳)והשוו ״עם עוד אינם והם

לגאולה? ערובה או <6 ז הקץ״)יה׳ בא בא ״קץ - הגלות .6

 הארץ בהבטחת הקשורה דוד, בית עם עולם ברית ובכללה האבות, עם עולם ברית
 כלומר, תנאי. על היא בארץ שהישיבה תפיסה עם אחד בקנה עולה אינה בה, והישיבה

 לשבת נגזר גורלו הרי דרכיו את לתקן מסוגל ואינו מטבעו מרי״ ״בית הוא העם אם
 זרים והתיישבות ישראל בני הגליית של ההיסטורי האירוע לכן קץ. אין עד בגלות
 תפיסות שתי קיימות במקרא האם השאלה, את מעלה המקראי, התיאור על־פי תחתם,

 מתמדת, גלות סופי, דין פסק היא ההגליה האחת על־פי - ומנוגדות שונות יותר( )או
 ואילו אלילים, עבודת לגולים, האל בין הקשר של סופי ניתוק שפירושו הברית ביטול
 הגולים הגאולה, תבוא שנה״ ״שבעים ולקץ בלבד, זמני עונש היא הגלות האחרת על־פי
 בידי תופר לא עולם שברית מאחר הנבחר לעמו האל בין הברית תתחדש לארצם, ישובו
 המעבר שלב של הזמן בפרק בנכר בהיותם גם (.16 נז עמו)יש׳ על יקצוף לנצח ולא האל

 שם״ באו אשר בארצות מעט למקדש להם ״ואהי אלא נטשם לא האל לשיבה מגלות
 ואפילו קטעים לפרק נדרשים ומנוגדות שונות עמדות של לקיומן הטוענים (.16 יא )יח׳

 מגמתיות. ״גלותיות״ תוספות ושל תחיבות של בטענה ולחלקיקים לחלקים פסוקים
 10-1 ל ;31-29 ד לעומת קץ ללא גלות על מדובר 64,36 כח ;28-25 ד בדב׳ דוגמאות:

 אעשה״ לא ״וכלה האמירה זה, מחשבה קו פי על גלות; לאחר הגאולה תבוא לפיהם
 ד )יר׳ והגליה השמדה על פורענות לנבואת מאוחר ״תיקון״ הרחבה, היא ירמיה בספר

(.28 מו ;18-10 ה ;27
 ספר הימים. דברי ובספר מלכים בספר הסיומות מהשוואת גם ועולה צפה זו שאלה

30-27 כה במל״ב בגלות. ישראל בני בישיבת בארצו העם תולדות את מסיים מלכים

Exilic and Early Post Exilic Prophets”, in: J. T. Butler et al. (eds.), Understanding 
247-262 .the Word, 1985, pp, אחד־עשר. פרק לעיל, וכן

 וראו ,21 עמ׳ (,31 הע׳ )לעיל, ויינפלד ראו הדויטרונומיסטית. לאסכולה אופיינית תפיסה זו 35
״דויטרונום״, רוס־שילוני, ראו תנאי על היא בארץ שהישיבה הדויטרונום השקפת על להלן.

ספרות. ושם 104 ׳עמ
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 ושם בבבל׳/ אתו אשר המלכים כסא מעל כסאו את ״ויתן יהויכין: שחרור על מסופר
 את הנושא דוד מבית האחרון האיש כלומר (;30 חייו״)כד ימי ״כל נשאר הוא בבבל

 מסתיים בזה (.26 כב והשוו מותו״ יום ׳׳עד 34 נב )יר׳ בגולה מת יהודה״ ״מלך התואר
 לאחר ולגאולה לתשועה בנוגע כלשהו היגד או הערה ללא הדויטרונומיסטי החיבור
 נזכר לא רבות גאולה נבואות לו שמיוחסות ירמיהו יהויכין. שחרור לאחר או החורבן

 (.26-25 גדול״)כה ועד מקטן העם ״כל וירידת גדליהו רצח של ההזכרה לעומת כלל
 מצוין אבל (,20 )פס׳ השארית והגליית (10 יהויכין)לו של להגלייתו אזכור יש בדה״ב

 מסתיים הספר (.22-20 ירמיהו״)לו בפי ה׳ ל״דבר בהתאם שנה״, ״שבעים הקצוב, הזמן
 מלכים בספר מובעת האם היא: והשאלה יהודה(. ״ויעל״)לארץ ובמילה כורש בהכרזת
 אתנית כישות בארצו ישראל עם תקופת סוף של תפיסה לארץ, חזרה שאין התפיסה

 ספר שבעל אפשר האם כורש? בהכרזת המסיים הימים דברי ספר לעומת ופוליטית,
 בגלל אולי או (30-24 כב דר׳ יהויכין נגד נבואתו בגלל ירמיהו את הזכיר לא מלכים
 לישראל התקומה תצא ביהודה השארית שמן )כביכול( המתפרשים הנביא של חזונות

 טיבה את הבנתו על־פי פרשן כל זו, בבעיה וחלוקים מתחבטים החוקרים (?11-10 מב דר׳
36ולזרמיה. לרבדיה המקרא ספרות של

 של ההיסטוריה קץ - שיבה אחריה שאין כגלות להתפרש ניתנים אחדים כתובים
 למשל, ,38 כו בוי׳ ופוליטית. דתית אתנית־לאומית, מבחינה מוות דין פסק ישראל,

 ראשון שלב היא הגלות כלומר, וגו׳. איביכם״ ארץ אתכם ואכלה בגוים ״ואבדתם נאמר
 הברית)דב׳ הפרת בעקבות המובטחת בארץ השמדה על מדובר דברים בספר להשמדה.

 הוא המולדת בארץ טוטאלית בהשמדה האיום (.20-15 ל ;26-21 כט ;63,35-20 כח ;26 ד
 כט ;64,37-36 כח ;28-27 ד הגליה)כמו על גם מקומות באותם מדובר שכן הגזמה, לשון

 שלפיה לגישה זו תפיסה לקשור אפשר 37שיבה. של הזכרה בלי (.119 הע׳ ,70 עמ׳ וראו 27
שצפויה ומכאן ישראל, אלוהי עם הקשר וניתוק אלילים בעבודת כרוכה בגלות הישיבה

 תקומה אחריו שאין סופי, כאירוע החורבן מצטייר מלכים ״בספר :67 ׳עמ ירמיה, הופמן, 36
 של האפשרות נרמזת כז־ל( כה, מכלאו)מל״ב יהויכין שחרור על בנספח ורק בארץ, לאומית
 קריטריון הפרשנים בידי משמשים והשיבה הגלות ומוטיב בהגליה האיום בגולה״. שיקום

־16 ׳עמ גלות, אלברטץ, :97-76 ׳עמ ״משבר״, זייטץ, בכתובים. למאוחר מוקדם בין להבחנה
 ,177-132 עמ׳ בעיקר וגלויות, חורבן רום־שילוני, :233-230 ב, המקראית האסופה הרן, :23

 ציון שיבת ואת הגלות את שולל כאוס, קרול, .127 הע׳ ,333 ׳עמ ירושלים, ליפשיץ, :325-277
 ביהודה אינטרסנטים של בדיות בהם ורואה היסטוריים כאירועים דקרול( אליבא )במירכאות

 מה ,“the rejection motif” על מדובר המקרא בחקר ההלניסטית. או הפרסית התקופה מן
 וראו סופי. ובגורל בקץ אמונה מאשר יותר לאיום בזיקה ספרותי אמצעי על שמדובר שמלמד

״יהויכיך. אביעוז, ראו ובירמיה במלכים הסיומות השוואת על .40 ,38 הע׳ להלן,
 הופמן, ראו הגלות( מזמן במחבר מדובר הזה״)כלומר ״כיום 27 כט בדב׳ הקולמוס פליטת על 37

 גם דברים. בספר הגלות תפיסת על 107-104 עמ׳ ״דויטרונום״, רום־שילוני, .665 ׳עמ ״גולים״,
 :20-19 כד :13 כג יהד הגליה)כמו של הזכרה ללא המולדת בארץ השמדה על המדברים כתובים

והגזמה. איום לשון הם (16-10 כא מל״ב :7 ט מל״א
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 על מדובר שלמה״ ב״תפילת אתנית־לאומית־דתית. כיישות היעלמות כדי עד היטמעות
 שיבה על ולא השבי בארץ - (50 ורחמום״)ה שביהם לפני לרחמים ״ונתתם - רחמים
 כדבר נתפסות ארצות ולעוד לאשור וההגליה שומרון חורבן יז מל״ב לפי המולדת. לארץ
 אדמתו״)מל״ב מעל ישראל ״ויגל נאמר אשור גולי על הצפון. ממלכת לאוכלוסיית סופי

 גם נאמר בדיוק וכך שומרון״, ״שיבת על ידוע ולא (,2-1 ח ;17,11 ז עמוס גם וראו 23 יז,
ד ;21 כה אדמתו״)מל״ב מעל יהודה ״ויגל יהודה על  נזכרות, אינן ושיבה וגאולה (27 נב י

 ואין הטובה״ ״האדמה מעל ישראל עקירת על מדובר 15 יד במל׳׳א 38פסימי. סיום דהיינו
 יהודה את ״גם :27 כג במל״ב נאמר יאשיהו של הפולחן תיקוני למרות גאולה. חזון שם

 ״והטלתי במפורש: אומר ירמיהו גם ושיבה. תשובה על אמירה ואין פני״, מעל אסיר
כד ;17-16 יח ;4-1 יז ;19 ה וכן ;13 חנינה״)טז לכם אתן לא הזאת... הארץ מעל אתכם
ד התוכחה בנבואת אלו. נבואות נאמרו מתי משנה זה ואין (,10-9  ״והשלכתי נאמר ז בי

 גאולה חזון ואין (15)אפרים״ זרע כל את אחיכם כל את השלכתי כאשר פני מעל אתכם
 יהויכין גלות על בנבואה (.11 יד ;16)לטובה״ הזה העם בעד תתפלל ״אל אלא ושיבה
 וכך 27 ישובו״)כב לא שמה לשוב נפשם את מנשאים הם אשר הארץ ״ועל ירמיהו: אומר

 במכתב אובדן. ואח״כ הדחה הרחקה, על מדובר 10 כז ;15 ט ביד (.12-10 בפס׳ יהואחז על
(.7-5 כט קבע)יר׳ לישיבת להתכונן לגולים הנביא מציע הגולה אל

 הוצאו המוגלים כאילו למולדת, שיבה ממנו שאין כעונש להתפרש יכולה ההגליה
מב ;6-1 מ יר׳ )ראו בארץ בנשארים טמון העם של השיקום ואילו ישראל, עם מכלל
 אלא ושיבה תקומה ממנו שאין דין גזר בגלות ראה שירמיהו התיאוריה מכאן (.11-10

 וחרב אזרה רוח לכל ״והשלישית נאמר 12 ה ביח׳ (.10 כז ;4 כ ;17 יב ;15 ט )יד השמדה
 )ראו גאולה חזון ואין ולאבדון להגליה מתכוון שהנביא לפרש ואפשר אחריהם״, אריק

ביר׳ הפסוקים את שמנתקים יש 39(.22-21 יד ;20-13 יב ;24-21 ז ;10-8 ו ;4-3 ה ;13 ד גם

 מתוך נכתב מלכים שספר סבור ״גלות״, הנ״ל וכן ,לינוויל,ישראל .97,79 ׳עמ רויטרובום, נות, 38
 שיפר גם וכך ולתמיד. לעד גלות של ישראל אלא ממלכה של ישראל עוד לא גלותית. ראייה

 לעתיד בתקווה אלא ושיבה לגאולה בתקווה לא מסתיים מלכים שספר הסבור ״מפיבושת״,
 ג׳ נות, השונות)מ׳ הדעות על .17 עמ׳ גלות, אלברטץ, גם ראו זו דעה על בגולה. לגולים נוח

 ,126-125 עמ׳ לוסט,״קיבוץ", .69-68 עמ׳ חרטה, אונטרמן, ראו קרוס( פ״מ וולף, ה״ו פון־ראד,
 בחיבור כתובים וכי הפיך, בלתי מצב פסימית, היא הדויטרונומיסט של שהגישה נות, כמו סבור

 של הנבואות בהשפעת מאוחרות תחיבות הם למולדת השבות על הדויטרונומי/דויטרונומיסטי
 יהויכין של ומותו שחרורו להזכרת השונים בפירושים הדן ״יהויכיך, מוריי, ויחזקאל: ירמיהו
 גאולה אין ולפיה מלכים ספר בעל של פסמיסטית בתפיסה שמדובר אחרים, כדעת סבור, בגולה
 תקווה בהבעת ולא ,50 ח במל״א האמור ברוח לגולים רחמים במתן מדובר לדעתו גלות. לאחר

 של לאומית משמעות ללא יהויכין שחרור של אישי בעניין שמדובר סבור בקינג לגאולה.
 .B. Becking, From David to Gedaliah, Gottingen 2007, pp. 185-189 ראו גאולה.
.245-244 ׳עמ ב, המקראית האסופה הרן, ראו צדקיהו של סופו לעניין

 במקרא השונות המשמעויות על ודיון :702 עמ׳ יחז־קאל כשר, ראו להגליה בזיקה ה ר ז לפועל 39
ספרות. ושם 37-36 ׳עמ ״יחזקאל״, רום־שילוני, אצל
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 וביחידות נפרדות נבואיות יחידות בהם ורואים הקונטקסט מן 16-14 יא יח׳ ;33-30 לא
 וגו׳)יח׳ ה״ מעל ״רחקו הנשארים של האמירה למולדת. שיבה של הזכרה אין אלה

 יצאו ורחוקה טמאה ארץ שהיא נכר אדמת על שהיושבים התפיסה את משקפת (15 יא
 קדושה, ארץ שהיא ההבטחה בארץ אחיזה זכות להם ואין הם טמאים שכן ה׳ עם מכלל
 אשר בגוים טמא לחמם ״את יאכלו הגולים יחזקאל לפי (.24-22 כב יה׳ ה׳)השוו נחלת

רחוק למקום הגליה על לחזון (.12-9 ושיבה)ד גאולה על דיבור ואין (,13 שם״)ד אדיחם
 של קונוטציה יש - (16 יא יח׳ ;10 כז יר׳ ;14 כ )מל״ב רחוקה לארץ נחשבת ובבל -

 שיבה של הזכרה ללא אדמתי״ מעל ״ונתשתים נאמר 20 ז בדה״ב חזרה. ללא עקירה
 איכה אלוהיו)למשל עם הקשר כניתוק העם בעיני הגלות נתפסת כאלה בכתובים לארץ.

 ה׳ נחלת היא הארץ לפיהם הכתובים גם לאבות. המובטחת הארץ באיבוד הכרוך (,20 ה
 בית מלכות של תנאי על הקיום וכן (,23 כה ותושבים)וי׳ גרים אריסים, הם ישראל ובני

 בעקבות חזרה ללא גלות של לתפיסה ראיה בהם לראות אפשר ועוד( 4-2 ב דוד)מל״א
(.6,3 ט הו׳ ;18 כ מל״ב גם ביהודה)וראו ממלכה וקץ הנחלה בעל עם הברית הפרת

 שונים בספרים רבים כתובים לאור אחר לפירוש ניתנים ואחרים הללו הכתובים ברם,
 תשובה של מכוחה הנצחית, הברית מכוח זמנית תופעה היא הגלות ולפיהם במקרא
 השמדה בין לכאורה הסתירה מראש. קצוב הגלות משך האל. של קודשו שם ולמען

 אבל אחד בקנה עולים שאינם אמונה מעיקרי וההגזמה, האיום מלשון נובעת לתקומה
 גמור אבדן על מדובר כו בוי׳ השמיני(. הפרק אחד)ראו במרקם ושזורים לגישור ניתנים

 ״בארצת חרב לפליטי מכוון 36 בפס׳ ״הנשארים״ (.39-33) האויב בארץ הנפוצים של
 מדובר בהמשך ואולם בארץ־ישראל. לנשארים ולא גולים, דהיינו (,44,41 איביהם״)וכן

 -40 וגו׳)שם בריתי״ את ״וזכרתי - ובהמשך (,40)ה׳ אל ״הנשארים״ של החזרה על
 לעמו האל בין הברית חידוש רק לא משמעה זה בהקשר (45)ראשונים״ ״ברית (.45

 וראו ,45 )שם, מצרים יציאת לאחר ישראל בני נכנסו אליה הארץ אל שיבה גם אלא
 לזמן עונש אפוא היא לאלוהיו יחטא אם העם את שתפקוד הגלות (.34 ח מל״א למשל
 מאוחרת גלותית״ ב״תוספת מדובר כאילו 45-40 לבין 39-33 בין ההפרדה לכן קצוב.

 לגולי ושיבה גאולה חוזה והשני לנשארים השמדה מנבא שהראשון או ,45-40 הקטע של
 בימי ביהודה לנשארים יהויכין גולי בין ומתיחות ריב רקע על זאת וכל בלבד, יהויכין

.הארץ. מעל מהר תאבדון ״אבוד האיום: בא 40-25 ד בדב׳ גם הצדקה. לה אין צדקיהו, . 
 ולא ירפך לא ה׳ וחנון רחום אל ״...כי נאמר: בהמשך מיד אבל בעמים״, אתכם ה׳ והפיץ

 הפלגה לשון נוקטים הנביאים להם״. נשבע אשר אבותיך ברית את ישכח ולא ישחיתך
 של אפשרות על מדברים בבד בד אבל שומעיהם, על ולהשפיע דבריהם את לחזק כדי

 שהכוונה וברור הברית, ועל רחום אל על (,30-29) בעונש הנשיאה לאחר לה׳ שיבה
 הארץ שהבטחת היא הבסיסית התפיסה גלות. אחר גאולה - משמע השבי. מן לגאולה
 הפרת על גלות עונש המחייבת הבטחה זו תנאי. על הבטחה אינה האבות עם בברית
הכתובים בין ד בדב׳ ההפרדה לכן (.2 מ העוון)יש׳ שנירצה לאחר שיבה גם אבל הברית
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 אין )גלות הראשונה ומנוגדות, שונות תפיסות בשתי מדובר כאילו 31-29 לבין 28-25
 המפרידה פרשנות היא גלותית״, ״תוספת הגולים( )גאולת והשנייה מקורית היא קץ(
 בדב׳ אמנם תשובה. של מכוחה הגלות מן גאולה על מדובר 10-1 ל בדב׳ גם הדבקים. בין
 מנוסחים הדברים אבל כך, אחר שתבוא וגאולה ישועה ללא וכליה הגליה על מדובר כח

 סעיפי הפרת לכן וקללות(. ברכות הברית״, דברי ״אלה 69 חוזה/ברית)כח של במתכונת
 אינו ״משפטי״ במסמך וגאולה תשובה על דיבור וכל ובעונש בקללה כרוכה הברית

 דברי כל את לעשות תשמר לא ״אם וקללה איום בלשון נאמרו אחרים כתובים רלוונטי.
 אינו הדור על ואיום (20-18 ל דב׳ ;22 כ ;26 יח וי׳ גם וראו 58 כח הזאת״)דב׳ התורה

למכה. תרופה דור לאותו מקדימים אם יעיל
 )מל״ב בהגליה הדויטרונומיסטית״ ב״היסטוריה מסתיימות יהודה ממלכת תולדות

 -27)חייו ימי לשאר לטובה משתנים חייו שתנאי דוד מבית גולה מלך ובשחרור (21 כה
 רבים, לדעת אופטימי סיום זהו בבבל. יהודה גולי על זה בפרק היחידה הידיעה זו (.30
 זאת בארץ־ישראל. ממלכה של זיהוי סמל הוא דוד בית שכן גלות, לאחר גאולה של

 מחדש ולכונן ליהודה הגולים לשיבת בהרשאה כרוך היה שהשחרור נאמר שלא למרות
 הקץ״, ״בא של בסגנון פסימי לסיום התכוון המחבר/העורך לו דוד. בית מלכות את

 שחרור את לציין לנכון מצא אלא 21 בפסוק החיבור את סיים לא מדוע להבין קשה
 אשר המלכים כסא מעל כסאו את ויתן טובות אתו ״וידבר להוסיף: ועוד דווקא יהויכין

 יהויכין (.1 ה מל׳׳א וראו ,32-31 נב ביר׳ המקביל בקטע גם וכך 28 בבבל״)כה אתו
 כן נבוכדנאצר(. מארמון והלוחות 31 נב יר׳ = 27 כה יהודה״)מל״ב ״מלך עדיין הוא
 כב ;34 נב יר׳ ״)והשוו0חיי) ימי ב״כל מסיים אלא מותו, את המחבר/עורך הזכיר לא
 לא אך דוד... זרע את ״ואענה :39 יא ולמל״א נתן לחזון בהתאמה עומד זה סיום (.26
 ספר של בסיום ביטוי לידי בא גלות אחר גאולה של הרעיון .19 ח מל״ב וכן הימים״ כל

 מבית יהויכין שחרור של הקטע מובא (25 )כה מצריימה העם כל ירידת לאחר מלכים.
 (,10 לד )דב׳ הנביאים לגדול שנחשב משה של במותו מסתיים דברים ספר בבבל. כלאו
 לעם שינחיל יהושע נזכר (12-5 משה)לד מות על בפרשייה לארץ. להיכנס זכה לא אבל
 שגם כלומר, (.4 הארץ)לד את לזרעם לתת לאבות האל שבועת ונזכרת כנען, ארץ את

 רמיזה כנען לארץ מחוץ משה במות לראות ואין אופטימית, בנימה מסיים הדויטרונום
לארץ־ישראל. עצמותיו העלאת על אמירה שאין אף קץ, אין לגלות

 ושיקום למולדת שיבה גאולה, של הרעיון טמון מכלאו יהויכין שחרור בהזכרת
 19 ח מל״ב ;4 טו ;36 יא דוד)מל״א לבית עולם מלכות הבטחת לאור דוד בית שושלת

מאוחר הוא זה שקטע הטיעון .30-22 בפסוקים מסתיים מלכים ספר 40(.15-14 ז שמ״ב וכן

בישראל. חדשה תקופה של ראשיתה מסמל יהויכין ששחרור סבור ,294 עמ׳ תיאולוגיה, זייטץ, 40
צדקיהו)מל״ב של המר סופו תיאור בין הניגודיות ההקבלות על ,31-30 עט׳ ״יהויכיך, אביעוז,

לגולי לבשר המחבר מטרת על ומרמזות (,29-27 יהויכין)כה של הטוב גורלו לבין (6-1 כה
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 שאפשר השערה המפרש, של יותר כללית מתפיסה נקייה שאינה השערה אלא אינו
 ישראל תולדות על הסקירה את מסיים אינו מלכים ספר אמנם לדחותה. ואפשר לקבלה
 של מקצב יש הדויטרונומיסטי החיבור אורך לכל אבל לציון, ובשיבה בגאולה ויהודה

 ״לא האיום: מצוי 13 י בפרק שופטים. ספר היא הבולטת והדוגמה חטא־עונש־ישועה,
 יפתח)יא; ביד ההושעה באה מצוקה, של תקופה לאחר ובהמשך, אתכם״, להושיע אוסיף

 הישר איש בישראל מלך אין ההם ״בימים הנוסחאי במשפט מסתיים שופטים ספר ים.
 ישראל את שיחלץ מוסד בישראל, המלוכה להקמת מקדימה כהערה יעשה״ בעיניו
 על מדובר (50-46 ח שלמה״)מל״א ב״תפילת אמנם (.20 ח )שמ״א השכנים מלחץ
 של ה״נחלה״, של 51-50 בפס׳ ההזכרה אבל לארץ, שיבה במפורש נזכרת ולא הגליה

 לארץ. שיבה על מרמזת הברזל״ כור ״מתוך ממצרים ההוצאה ושל ורחמים הסליחה
 אכן אם העבר, מן לקח ללמוד המגמה עם ארוך היסטוריוגרפי בחיבור טעם מה ועוד,

 למען בספר״ ״זכרון כותבים היעד? קהל גם שהוא עם של סופו פסימי, בסיום מדובר
(.16-14 יז ׳שמ לדור״)ראו ״מדור הבאים... הדורות

 ירושלים שחורבן אמונה אופטימית, נימה מלכים ספר של בסיום לראות יש לפיכך
 אינו הספר של הסיום 41בלבד. זמני עונש אלא ישראל עם לתולדות קץ אינם וההגליה

 כהנגדה קולמוס באותו נכתב אלא והגליה, חורבן על כן לפני למסופר בסתירה עומד
 לאחר דומה, מסר גלות. אחר גאולה של הרעיון את להביע במגמה כן לפני לאמור
 בפי ה׳ דבר ״למלאות הגלות: משך את הקוצב 22-20 לו בדה״ב בקטע גם יש מעשה,
 דברי בספר משולב גלות לאחר הגאולה רעיון שבתותיה״. את הארץ רצתה עד ירמיהו
 ונגאל. בתשובה חזר אבל והוגלה חטא מנשה המחבר. דוגל שבו הגמול עקרון עם הימים

 כורש. הכרזת אחריה אבל (,20 )לו יהודה תושבי כל של טוטאלית הגליה במקביל,
 בן יהוצדק הכהונה: ברצף גם אלא דוד בבית רק לא לביטוי באה מעבר כשלב הגלות
(.1 ג הגולה)עז׳ מן שחזר יהוצדק בן ויהושע (41-40 ה שהוגלה)דה״א שריה

 זו ייאוש לזעקת מצרף אבל ימים״, לאורך תעזבנו תשכחנו לנצח ״למה שואל המקונן
 ״אם התשובה: מתי? (.20 ה כקדם״)איכה ימינו חדש ונשובה אליך ה׳ ״השיבנו תחינה:

 לתמיד. לא אבל ימים״ ״לאורך אכן (.3 ב יאחר״)חב׳ לא יבא בא כי לו, חכה יתמהמה
 ;16 כח וכן 22 ס אחישנה״)יש׳ בעתה ה׳ ״אני באמירה: האנונימי הנביא כוונת גם זו
ולחתם הפשע ״לכלא כדי שבעים״ ״שבועים של תקופה לחכות יש דניאל לפי (.15 ל

 J. Pakkale, JBL 125 (2006), pp. 443-452 ושיבה: לגאולה תקווה להם יש כי בבבל יהודה
.160 הע׳ ,423 ׳עמ לעיל, ראו (7-6 לט )יש׳ 18-17 כ במל״ב ישעיהו לנבואת

 ׳עמ ירמיה, הופמן, :20 עמ׳ גלות, אלברטץ, :36 עמ׳ ״,6 ״מאה תומאס, :283 עמ׳ סייגים, מולן, 41
ג, :280 עמ׳ ב, המקראית האסופה הרן, .63-62 עמ׳ תקופה, מידלמאס, ״תכלית״: גליל, :870
 של חיובי דחף מתוך פעלו הדויטרונומיסטי)בבבל( בחיבור שהמעורבים הסבור ,283,277 עמ׳

 מרודך״, ״אויל פרולוב, העתיד. אל פנייה גם הייתה בעבר ההתעסקות ולצד בעתיד, אמונה
דבריו? מכוונים למי אזי הקץ, שבא סבר המחבר אם אופטימית. נימה הספר בסיום מוצא



531במקרא הגלות תפיסת

 מכוונים אינם גאולה ללא גלות על וביחזקאל בירמיה הכתובים (.24 עוך)ט ולכפר חטאת
 לבנות לגולים ירמיהו של הקריאה ביהודה. יהודה לאוכלוסיית אלא בבבל היושבים לגולים

 (,10 שנה״)פסוק ״שבעים בגלות, ארוכה לשהות מכוונת (7-4 וכו׳)כט גנות ולנטוע בתים
 המסורת לאור ובמיוחד לתמיד בגלות ירמיהו האמין כאילו לפרשה ואין דורות, כשלושה

ד וראו 21 לו בלבד)דה״ב זמנית היא שהגלות האמין ירמיהו לפיה  ולעיל, 22 כז ;15-14 טז י
 וישבו כרמים ונטעו בתים ״ובנו יחזקאל מדבר ולתמיד קבע ישיבת על השמיני(. הפרק

 (.26-25 כח יעקב״)יח׳ לעבדי נתתי אשר אדמתם על ״וישבו אלא בגולה לא אבל לבטח״,
 לא וההגליות שהחורבן הביטחון מובלע הנביאים בפי ישראל״ ״שארית ״שארית״, בביטוי
 ספרותי ביטוי (.12 ב מי׳ ;8 ט יח׳ ;4-3 מו יש׳ ;36,7-6 לא יר׳ ישראל)כמו לעם קץ יביאו

בגאולה. פותח מ פרק ואילו בהגליה המסיים לט ביש׳ מצוי מעבר כשלב לגלות ותבניתי
 שבהכרח ולתקומה שנה״, ״שבעים בגלות לישיבה להגליה, התיאוצנטרית הפרשנות

 ביסוד המונחות הבסיסיות הדעות ממכלול יוצא פועל היא בבבל, השארית מן תבוא
 האלוהי, הצדק )א( הן; ואלו כולה. המקרא לספרות משותפות והן הישראלית, האמונה

 מטה רק הוא ובבל, אשור כמו האויב, )ב( החטא; כנגד השקול בעונש הצורך שפירושו
 כי יושמד הוא תפקידו את מילא שהאויב לאחר אולם הדין, גזר את לבצע ה׳ ביד זעם
 דבר של בסופו מביא הגלות עונש )ג( יא(; )יש׳ ייגאל והעם האל כוונת את הבין לא

 )ויק׳ לתקווה ופתח בתשובה לחזרה המניע היא זו והכרה האל ובצדקת בחטא להכרה
 יזנח לא ״כי (12-11 כא )יד בתשובה לחזור מאוחר לא פעם אף (.10-1 ל דב׳ ;42-41 כו

 מכיוון למולדתו העם את האל ישיב האל, אל השיבה עם (.33-31 ג ה״׳)איכה לעולם
 גלות של הצמידות )ד( לאל; העם בין הקשר חידוש את מאפשרת בתשובה שהחזרה
 שלב והיא החוטא את ומטהרת החטא על מכפרת שהגלות התפישה מן נובעת וגאולה

 עם העם טיהור את ומדגיש חוזר גישתו, פי על יחזקאל, הגאולה. לקראת הכרחי הכנה
 לעם״)לו לי והיו אותם ״וטיהרתי טמאותיכם״, מכל אתכם ״והושעתי והשיבה: הגאולה
 סוף בבחינת שנה״, ״שבעים העונש, תקופת את מראש קוצב האל )ה( (;23 לז ;33,29
 42(;22-21 לו דה״ב 12 א זב׳ ;10 כט ;12 כה יר׳ גם וראו 10 מו תחילה)יש׳ במחשבה מעשה

 שאינו המשולש, הקשר הוא המרכזי שעניינה ישראל לעם ה׳ בין עולם״ ״ברית קיימת )ו(
ישראל-עם אלוהי של מסוימות(, נסיבות בגלל בלבד זמני באופן )אלא להתרה ניתן

 את מזכיר 22 לו בדה״ב שהכתוב העובדה .122 הע׳ ,402 ׳עמ לעיל, ראו שנה״ ״שבעים על 42
ישעיהו״ מפי ה׳ ״כדבר למשל, נאמר, ולא ירמיהו״ מפי ה׳ דבר ״לכלות נאמר ושם כורש הכרזת

 70״ לאחר לציון השיבה את חזה ירמיהו לפיה אמיצה, במסורת שמדובר מעידה (,28 מד )ראו
 יש אלא קבע ישיבת של למשמעות מצטמצמים אינם ולנטוע לבנות שעניינם הביטויים שנה״.

 ״ירמיהו״. פאול, ראו הגלות. מתוך תצמח הגאולה טוב, לעתיד תקווה של קונוטציה גם להם
 תנחומא, במדרש יפה מנוסח העונש תקופת את מראש קוצב האל לפיו התיאוצנטרי הרעיון
 חוקר״ הוא תכלית ולכל שנאמר: להם יש קץ האדם על הבאים היסורין ״כל א: ״מקץ״, פרשת
(.3 כח )איוב
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ד ;1 ח הברית)הו׳ את הפר העם אם ישראל־ארץ־ישראל.  האל (,7 מד יה׳ ;18 לד ;10 יא י
ד ;1 ב לעולם)שופ׳ הברית את מפר אינו  ז >דב׳ והחסד״ הברית ״שומר הוא כי (,25 לג י

 יעזב״ לא ונחלתו עמו ה׳ יטש ״לא וכי (32 ט נחמ׳ ;21-16 ב הו׳ ;5 נ יר׳ ;23 ח מל״א ;9
 ע״א(. מד, הוא״)סנהדרין ישראל שחטא פי על אף ׳׳ישראל (;22 יב שמ״א ;14 צד )תה׳
 ;12-11 מב וחנון)יד רחום אל גם אבל נוטר, אל הוא ישראל אלוהי )ז( תחליף. לו אין
 (.16 נז יש׳ ;12,5 ג יר׳ ;9 קג יטור״)תה׳ לעולם ולא יריב לנצח ׳׳לא ה׳ (.46-45 קו תה׳
 )ט( (;24-22 יז בארץ־ישראל)יח׳ ישראל עם על מלוכה לדוד, עולם מלכות הבטחת )ח(

 העגום מצבו בעקבות כולם העמים מצד ישראל אלוהי של בכבודו הפגיעה - ״למעני״
 לעם״)שמ״א לו אתכם לעשות ה׳ הואיל כי הגדול שמו ״בעבור גאולה מחייבת ה׳ עם של
 מפגינות גיסא מאידך והגאולה גיסא מחד הגלות - ה״׳ אני כי ״וידעתם )י( (;22 יב

 עיקרים הם אלה כל עוד״. ואין ה׳ אני בלעדי אפס ״כי 6 מה ביש׳ האמור את ומאמתות
 מקום אין לעיל, להראות שניסנו כפי לפיכך, בכלל. המקרא ובספרות בפרט בנבואה

 שאחד שהגאולה, בדעתם העלו ויחזקאל, ירמיהו ובהם והנביאים, שהסופרים לפרשנות
 את מרעידה עצמה בפני הגלות הרי תבוא. לא לארץ, השיבה הוא העיקריים ממרכיביה

 ויחולל אותם תמוטט קץ אין עד וגלות עליהם נשענת הישראלית שהאמונה התווך עמודי
ועד. לעולם ישראל אלוהי כבוד שם

 המקראית שהמסורת עד כך כל מושרשת בלבד קצוב לזמן הארץ מן הניתוק תודעת
 ערוכה אלוהית תכנית בכנען, ישראל שבטי התנחלות לפני עוד מצרים, בשעבוד רואה

 (16-13 טו שנה״)בר׳ מאות ״ארבע של קצוב לזמן ישראל את יענו המצרים ולפיה מראש
 על אברהם את מיידע והאל (,7 יב )בר׳ לאבותיהם שהובטחה הארץ אל שישובו לפני
 ״גר״)״גר במילה השימוש ולשיבה. לגאולה הקרקע את להכשיר - יעד יש להגליה 43כך.

 הראשונית הוראתו ״גור״ השורש שכן מקרי אינו (13 טו בר׳ להם״, לא בארץ זרעך יהיה
 גלות לאחר הגאולה רעיון 44זעם. עבור עד זמנית ישיבה המולדת, לארץ מחוץ לשבת היא

 ונמלט (41 כז עשו)בר׳ מפחד מולדתו את לעזוב נאלץ יעקב יעקב. על במסורות נרמז
 שולח בהמשך (.4 כח מראש)בר׳ נצפתה למולדתו יעקב של השיבה ואולם לארם־נהרים.

 ״אלהי (;10 )פס׳ ומוסיף (,5 עתה״)לב עד ואחר גרתי לבן ׳׳עם לאמור; לעשו יעקב
 עמך״)וכך ואטיבה ולמולדתך לארצך שוב אלי האמר ה׳ יצחק אבי ואלהי אברהם אבי
 לא ששם למולדת מחוץ עראי)גור( ישיבת לאחר האל בצו למולדתו שב יעקב (.3 בלא
 (.24 נ )בר׳ ההבטחה ארץ אל יחזרו אחיו שצאצאי צופה יוסף גם (.7 לא נחת)בר׳ שבע
יחזקאל (.8-4 ה )יה׳ הארץ את לרשת הוכשרו בניהם וכבר המדבר דור תם בטרם עוד

 הבטחת הגשמת היא הגאולה ואילו במקרא, הגלות שלילת על ושם ,54 ׳עמ ״גולה״, טלמון, 43
 אין הפרסית בתקופה היהודית שבספרות מציין ,29 עמ׳ ציון״, ״שיבת הנ״ל, לאברהם. האל

.8 נו יש׳ אולי להוציא קיומה, עם השלמה אלא הגולה שלילת
 ולהגליה. לחורבן קדמו מצרים יציאת על המסורות .546 ג, בזק/ צ׳1א ״גר״, ערך זליגמן, י״א 44

השמיני. הפרק ראו
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 ״אדמת לעומת (39-38 כ )יח׳ מגוריהם״ ״ארץ ישראל בני נפוצים שם הארצות את מכנה
 הוא אשר המקומות מכל הנשאר ״וכל :1 א בעד גם וכך ועוד(. 19 יב ;17 יא ישראל״)יה׳

 היא שהגלות מכיוון ומדוע? קבע, ישיבת יושבים לא אבל שם גרים הם כלומר שם״, גר
 בארץ זרים תעבדו ״כן ,19 ה ביר׳ הכתוב הגלות. מתוך תצא והגאולה בלבד זמני מושב

 טו בבר׳ לכתוב בלשון וקרוב העניין מבחינת שווה בבל(, בארץ בגלות, לכם״)דהיינו לא
 בארץ הייתם גרים ׳׳כי :20 כב שמ׳ מצרים, להם״)דהיינו לא בארץ זרעך יהיה ״גר 13

 מחזקת בגלות לישיבה במצרים הישיבה בין ירמיהו שעושה ההקבלה (.9 כג מצרים״;
 גרות בבחינת שהיא גלות זמני, עניין בגלות רואה שירמיהו לעיל, כאמור הטענה, את
 ״מרחוק ישראל נדחי שכן הוא רחוק הגלות שמקום לעובדה משמעות אין 45עבדות. עם

 קללה היא הגלות זכריה, הנביא לפי (.12-8 מט )יש׳ שוממות נחלות לשקם כדי יבואו״
 בספרות המעוגנת התפישה על־פי הגולה, (.13 ח )זב׳ הגאולה הברכה, את המקדימה

מעבר. ושלב זמנית אלא ואינה ישראל עם של טבעי בלתי מצב היא המקרא,
זה את זה לכאורה הסותרים ערכים שני בין לגשר בא מראש קצוב לזמן הגלות רעיון

 הישיבה תפיסת לבין תנאיה בקיום מותנית בלתי עולם״ כ״ברית הברית תפיסת בין -
 העם גאולת של ברעיון גם מצויה הגישור מגמת הברית. תנאי קיום - תנאי על בארץ

 אז גם למולדתם, בשיבה ירצו לא או להיגאל ראויים יהיו לא הגולים אם גם ״למעני״.
 ;22 כ יח׳ ;11 מח ״למעני״)יש׳ נטויה, ובזרוע חזקה ביד כורחם, בעל אותם יגאל האל

 בם מאס והאל הברית את הפר העם אם שגם פירושה זמנית גלות ועוד, ועוד(. 23-22 לו
 וחסדיו ה׳ רחמי בזכות אבל הברית, קשר נותק שבו בלבד ביניים בתקופת מדובר והגלם,
האל. ביוזמת הברית תחודש

 תקוות שמעוררת היא והשיבה, הגאולה את המכשיר מעבר כשלב הגלות תפיסת
 בגלות והישיבה ארציים, כוחות התמודדות של תוצאה אינה ההגליה וזוהר. חדש לעתיד

 מראשית ה״מגיד עליון כוח של ברצונו תלויות וגאולה גלות המגלים. מרצון נובעת אינה
 עמו עם נצחית בברית הקשור ישראל אלוהי הוא זה עליון וכוח (,10 מו אחרית״)יש׳

(.22 לו יח׳ ;22 יב הקדוש)שמ״א שמו למען והפועל
 מידי ״בתר־גלותי״, או ו״גלותי״ מאוחר הוא גלות לאחר הגאולה שרעיון ההסבר

 תמידית לעיל)גלות כמוסבר בנבואות ״הסתירות״ על מבוסס מצומצם, אינטרסנטי חוג
 ציון ושבי הגולים בין שניטש וריב ויכוח בדבר ההשערה ועל זמנית( גלות לעומת וכיליון

 יהודה)״מיתוס בארץ והישיבה השיבה של לגיטימציה על החורבן לאחר הנשארים לבין
יש הבעלות לשאלת (.24 לג ;15 יא ביהודה)יח׳ ובתים קרקע על וזכויות הריקה״(, הארץ

 כעונש הגלות תפיסת .44 עמ׳ ,1978 ג, הקדום, המורח ולחקר למקרא שגתון ענבר, מ׳ ראו 45
 ויחזקאל ירמיהו ש״הנביאים בסברה ממש ואין וליחזקאל לירמיהו משותפת זמנית וכתופעה

׳עמ ונשארים״, ״גולים רום־שילוני, ראו הגלות. לתפיסת הנוגע בכל המתרס״ צירי משני ניצבו
״דויטרונום״. הנ״ל, :135
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 בין אלו בסוגיות ולמתיחות כזה שלריב אלא ודתיות, כלכליות חברתיות, השלכות כמובן
 ולפני ציון שיבת בראשית לנשארים עולים בין וכן גדליהו רצח לאחר נשארים לבין גולים
46ציון. שיבת וראשית הגלות תקופת של בספרות ממש של עדויות אין ונחמיה, עזרא

והגאולה ההגליה תכלית .7

 מחטאיו העם וזיקוק טיהור )א( הן: המטרות תכליתית. גם היא אלא עונש רק אינה הגלות
 - חינוכית מגמה )ב( ואפרים; יהודה ישראל, עם כל עם חדשה לברית כהכנה ומטומאתו

(.21 לו השמה״)דה״י ימי ״כל הארץ טיהור >ג( העמים; וגם ישראל גם ה׳״, אני כי ״וידעו

 הטומאה בגלל גלה העם (.32 כב ;26 כ ה׳״)וי׳ אני קדוש כי קדשים לי ״והייתם א.
 לפיהן הכוהן יחזקאל בנבואות מודגשת זו נקודה העם. את לטהר יש ולכן בו שדבקה
 שצורפים כמו יצורפו הם לעמו. ה׳ בין הקשר לחידוש יעבור בל תנאי הוא העם טיהור

 בגוים אותך ״והפיצותי וכן (22 כב בתוכה״)יח׳ תתכו כן כור בתוך כסף ״כהתוך מתכות:
 לז ;25 לו ;13 כד ;43 כ ;11 יד וכן ;15 כב ממך״)יח׳ טמאתך והתמתי בארצות וזריתיך

 במצרים, (13 טו שנה)בר׳ 400 במשך שהעברות כשם (.28-25 א יש׳ גם וראו 24 לט ;23
 עוני״, ״כור בבבל, הגלות כך סיני, בהר החוקים ולקבלת לשחרור קדמה הברזל״, ׳׳כור

 ולכן 47(.12-11 נב ;10 מח )יש׳ חדשה ולברית לגאולה אותם והכשירה העם את טיהרה
 ירמיהו לפי גם בהתחדשות. חלק להם אין בארץ ונשארו ההגליה בעונש נענשו שלא מי

 בארץ הנשארים את ירמיהו של הראייה מכאן (.8-7 )לג בטיהור קשורה לארץ השיבה
 גם אלא בארץ הנשארים את רק לא הרעות״ ״בתאנים כולל ירמיהו הרעות. כתאנים

 ליורדים ירמיהו של הפורענות ונבואת התוכחה (.8 מצרים״)כד בארץ ״היושבים את
 גולים מצריימה בנמלטים רואה אינו שהנביא בכך נעוצה גדליהו רצח לאחר מצריימה

 ישעיהו מטהרת. גלות בבחינת אינה במצרים הישיבה (.1 לא יש׳ ״יורדים״)השוו אלא
 ח בר׳ למבול)והשוו משולה הגלות (.9 נח״)נד ״מי המבול, של במטפורה גם משתמש

 יבואו חמס ומלאה שנשחתה הארץ את והמטהר השוטף המבול לאחר (.65 כח דב׳ עם 9
לגאולה מכוון (19 מג חדשה״)יש׳ עושה ״הנני זו ראות מנקודת 48והשלווה. השקט ימי

 ולאומית־ בדלנית גלותית״ ״אידיאולוגיה על עשירי. ופרק ראשון פרק לעיל, ראו זו לסוגיה 46
להלן. ראו יחזקאל ידי על כביכול המיוצגים יהויכין גולי של דתית

ל וונג, :412-411 עמ׳ ״טהור״, פריימר־קנסקי, :247,243 עמ׳ גלות, אקרויד, 47 מו  185-183 ׳עמ ג
טיהור. כאמצעי בזמן הדנה לספרות הפניה ושם

 גם משתמש יחזקאל :105 הע׳ ,396 ׳עמ ולעיל, 411-409 ׳עמ ״טהור״, פריימר־קנסקי, ראו 48
 טהורים מים עליכם וזרקתי הגויים... מן אתכם ״ולקחתי למבול( )והשוו מים של בדימוי

(.23-22 לז :24-23 טומאתכם״)לו מכל וטהרתם
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 בישימון דרך במדבר ״אשים כתוב באותו שנאמר וכפי (,17-14 פס׳ )ראו הגלות מן
 שכן לעובדו הזכות להם ורק ה׳ עם שהם וטוענים בארץ הנשארים יחזקאל, לפי נהרות״.

 בגולה, מעט״ ״למקדש האל יהיה לגולים ואילו בחרב יפלו למורשה״ הארץ נתנה ״לנו
 מצטרף הטיהור למוטיב (.25-24 לו ;16 יא )יח׳ בטיהורם קשורה אדמתם אל ושיבתם
 הכרזת בעקבות לציון שבו שלא אלה גם (.2 מ יש׳ ;22 ד )איכה מכפר שהעונש הרעיון

 (.8-7 ח זב׳ ;8 נו )יש׳ למולדתם ישובו וצאצאיהם הם ובעתיד ה׳, לעם נחשבים כורש
 את שעברו למי מכוון (1 ד הגולה״)עז׳ ״בני המונח עזרא: בספר מוצאים דומה גישה

 49הגלות. ביסורי שטוהרו לאחר לציון והשיבם להם סלח שהאל אלה הם ההיתוך; כור
 ליהודים נרדף מושג להיות הזמן במרוצת הופך הגולה״ ״קהל או הגולה״, ״בני המונח

 שאבותיהם מי גם בו ונכללו (1 ב עז׳ המדינה״, )׳׳בני הפרסית בתקופה יהודה בפחוות
 עמו שהביא הנוסח על־פי משה״ ב״תורת החזיקו צאצאיהם או הם אבל לגולה הלכו לא

 מכוון הגולה״ ״מעל (.8-7,3,1 י ;4 ט עז׳ ;21-19 ו ה׳)עז׳ לדבר וחרדים מבבל עזרא
 הגלות תכלית את כזאת תפיסה (.7-6 י הגולה״)עז׳ ״בני גם ונקראים ביהודה ליושבים
 כה דב׳ )למשל לאלילות הדחה של סכנה בגלות הרואות אמירות כמובן נוגדת )טיהור(

 לראות עיניהם נפקחו כי בהם שחזרו מי או בפיתוי שעמדו מי - הנותנת היא אבל (,36
 ההיתוך״ ״כור את שעברו סימן משה״, ב״תורת ומחזיקים להלן( ה׳)ראו אל ושבו נכוחה

(.2 ט קודש״)עז׳ ״זרע הם עזרא תפיסת לפי מחטאותיהם. והיטהרו

 היא הגלות ובמופתים. באותות בהיסטוריה מתגלה האל חינוכית. מגמה גם יש לגלות ב.
 שהוא בעת מופת משמש יחזקאל העם. על כעסו את מגלה האל שבו ״מופת״ בחזקת

 דעת״)יש׳ ״מבלי גלו הם (.7-3 יב גולה״)יה׳ ״כלי ועם גולה״ ״כמוצאי העם לעיני יוצא
 ולא שמעו או ולשמוע, לראות רצו לא הם בארץ בשבתם .50ה׳ דעת עם וייגאלו (13 ה

 ילמד בגלות (.3-2 יב יח׳ ;21 ה יר׳ ;9 ו המה״)יש׳ מרי בית ״כי ידעו ולא וראו הבינו,
 >זכ׳ עיניהם את תפקח הגלות בארצו. בשבתו ללמוד מסוגל היה לא שהוא מה את העם

 העם וחינוך לימוד של תקופה אפוא זו (.23-22 יד ;15 יב יח׳ ;39 לב יר׳ ;20 מא יש׳ ;9 י
 לעשיית הדוחף מאורע היא כעונש הגלות שכן בתשובה לחזור כושר שעת זו יסורים. תוך

- תיאולוגית ראות מנקודת מוסבר הגלות עונש 51בחטא. ולהודאה נוקב נפש חשבון

 יחזקאל. בימי כבר מצויים האמיתי כ״ישראל״ הגולה״ ״בני תפיסת של ניצניה אחדים, לדעת 49
.51 ׳עמ ״גלות״, ג׳ויס, :207 ׳עמ היסטוריה, בלנקינסופ,

.442 ׳עמ גלות, קיפר, ראו דעת״ מבלי עמי ״גלה של השונים לפירושים 50
 לא .5-4 ג ;10-9 ב בהר כבר מובע העונש של החינוכי הערך .441 ׳עמ כ״, ״יחזקאל גרינברג, 51

 ראו עצמית. והאשמה לקח לימוד של ערך להם יש חורבן כמו אחרים אסונות גם אלא הגלות רק
 הפדגוגית)״האספקט המגמה על .6-3 א ׳זכ :29 לג ;23-22 יד :7 ו יח׳ :12 יא :25 ג יר׳ למשל

 אל הפניה ושם רביעי פרק גלות, קיפר, ראו הגלות עונש של הגולה/פזורה( של החיובי״
ועוד. 48-47 ח מל״א ;30 ד דב׳ :40 כו ויק׳ הכתובים



שניס־עשר פרק536

 חטא על עונש הוא הגלות שאסון ויבינו יראו הם להם ובצר וצער מכאוב עמה יש הגלות
 וראו ;29-25 לט הגוים״)יה׳ אל אותם בהגלותי אלהיהם ה׳ אני כי ״וידעו האל: מאת

 כו ויק׳ ;31 לו ;10 לג ;49 כג ;16-15 כב ;44-43 כ ;63-61 טז ;23-22 יד ;16 יב ;10-9 ו גם
 52(.22 א איכה אפרים; לגולי בנוגע 18-17 לא ;25 ג יר ;17 לא ;5-1 ל ;30-27 ד דב׳ ;41-40

 53האלילות. מן ויתרחק החטא מן יתמרק דרכו את ייטיב שהנענש מנת על מעניש האל
 את ויקבלו בחטא יודו הם צרה. בעת אותם יושיעו לא אחרים שאלוהים יבינו הם בגלות

 ד דב׳ ;40 כו אבתם״)וי׳ עון ואת עונם את ״והתודו האל: מאת צודק כמעשה בהבנה הדין
 פשעיהם על כלימה ויעטו יתביישו והם (.44-43 כ ;10-9 ו יח׳ ;48-47 ח מל״א ;2-1 ל ;30

 בעצם הוא הדויטרונומיסטי החיבור (.11-10 מג ;26 לט ;31 לו ;43 כ ;54 טז )יח׳ בעבר
 האל - היא ה׳ ידיעת של התוצאה 54האל. של צודק כמעשה הדין וקבלת בחטא הודאה

 ׳׳לב לעמו וייתן חדשה״ ״ברית העם עם האל יכרות ואז (,29-25 לט יח׳ ;33 לא דר׳ יסלח
55(.26 לו יח׳ ;39 לב הימים״)יר׳ כל אותי ליראה אחד ודרך אחד

 לעמים אלא ישראל לבני רק לא לעתיד וערך משמעות יש בהווה בגלות לישיבה
 בקרב ה׳ ידיעת ההיסטוריה. תכלית זו - (23 לו ה״׳)יח׳ אני כי הגוים ״וידעו כולם:
 כ )יח׳ גיסא מאידך וגאולתו גיסא מחד ישראל הענשת באמצעות תהיה העולם אומות

 מחרב מספר ״אנשי תחילה בכוונה הותיר האל ועוד(. 23 לח ;14 לז ;38-36 לו ;48 כג ;44
 ה״׳)יח׳ אני כי וידעו שם באו אשר בגוים תועבותיהם כל את יספרו למען ומדבר מרעב

 שעת היא בבל יציאת כך (9 כ המצרים)יח׳ עיני את האירה מצרים שיציאת כשם (.16 יב
 בשובבי ישראל... בית גלו בעונם כי הגוים ״וידעו בעולם: ישראל אלוהי של ההתגלות

 לט רבים״)יח׳ הגוים לעיני בם ונקדשתי איביהם מארצות אתם וקבצתי העמים מן אתם
56.27־23 כט בדב׳ גם מובע רעיון אותו (.28-27

 היחסים אמנם (.9-8 יא אלוהיו)דב׳ עם העם ביחסי הדוק שילוב ארךישראלמשולבת ג.
מצרים, יציאת מסורות האבות; )סיפורי לאו־ץ־ישראל מחוץ ראשיתם לישראל ה׳ בין

 על יחזקאל. בספר רבות פעמים מופיעה בלעדיו ואין יחיד כאל ישראל באלוהי ההכרה נוסחת 52
.112-110 ׳עמ יחזקאל, כשר, ראו ה״ אני כי ״וידעו בנוסחה המשתקף התיאוצנטרי ההיבט

.579 עט׳ ירנזיה, הופמן, 53
 G. von Rad, Old Testament Theology, Edinburgh and London 1962, I, p. 337 ראו 54

עט׳ כ״, ״יחזקאל הופמן, כך על שעמד כפי קולקטיבית היסטורית אחריות של תפיסה כאן יש
 העבר הזכרת אולם אבותיהם, בחטא נענשים אינם שהבנים העיקרון פועל יחזקאל אצל .479

ייענשו. הם ולכן אבותיהם, מגורל לקח למדו שלא הבנים חטא עניינו יחזקאל בנבואות
 להסבר ומלך. אלים לירוא משמעת, של במובן ב סרגון בכתובות אחד״ פה ״ועשיתים השוו 55

.117 הע׳ ,400 עט׳ לעיל, שווארץ, ראו יחזקאל בעיני הגאולה של שונה
 היא קבע של הגלות/גולה ולפיה ציון, שיבת לאחר בתקופות ביהדות שרווחה התפיסה על 56

 יוונים ופילוסופים סופרים על .249-243 עט׳ ״עב״ש״, גפני, י׳ ראו אוניברסלית, שליחות
.17,11-10 עט׳ גולח, גרטנר, ראו בגולה לישיבה שיש חיוביים צדדים המציינים ורומים
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 עוד שרווחה הישראלית האמונה את המשקפת המקראית התפיסה על־פי אבל כ( יח׳
 חשוב רכיב היא כנען ארץ מלכתחילה כבר ראשיתה(, את לדעת החורבן)ומבלי לפני

 תלת־ממדית)אל־עם־ארץ( ברית ישראל, לעם ישראל אלוהי בין הברית בקשר ומהותי
 ולטריטוריה לריבוי)זרע( האלוהית ובהבטחה האבות מימי ראשיתה המסורת שעל־פי

 לאברהם האלוהי הצו (.8 א דב׳ ;4-3 ו שמ׳ ;7 יב )בר׳ הדבקים בין להפריד ואין )כנען(
 הזאת״)בר׳ הארץ את אתן ״לזרעך ההבטחה עם קשור וממולדתך״ מארצך לך ״לך

 אינו לארץ הכניסה לפני עוד אלוהיו עם ישראל יחסי את הסוקר יחזקאל גם (.7-1 יב
 צבי ודבש חלב זבת להם תרתי ״אשר הארץ עם מצרים יציאת של הקשר מן מתעלם

 ;15,6 כ ישראל״)יח׳ ול״אדמת ישראל״ ל״הרי גם תקומה ומנבא הארצות״ לכל היא
 השיבה (.22 לב ;5 יא יר׳ ;6 ה יה׳ ;10 ,3 ו דב׳ ;27 יג במ׳ ;5 יג ;8 ו שמ׳ וראו (11-6 לו

 גם משמעות לגלות יש כך משום .38-32 כ יח׳ הקטע מתוך גם משתמעת לארץ־ישראל
57(.33 עמו)כ על כמלך ה׳ של האידיאל יתממש בארץ־ישראל לארץ־ישראל.

 טז )וי׳ הם חד והטומאה שהחטא התפיסה על מושתת הארץ לחורבן גלות בין הקשר
 לעומת (16 ב בזכ׳ הקדש״ ארץ־ישראל)״אדמת של קדושתה רעיון על (,4 נא תה׳ ;16

 בעקבות בה שדבק הטומאה מן לטהרה הצורך ועל (,19 כב )יה׳ הנכר אדמת טומאת
 יר׳ ;16-12 כא מל״ב גם וראו 34-33 לה >במ׳ דמים ושפיכות (25 יח הגוי״)וי׳ ״חקות

 כן, לפני הגויים כמו האלילות, חטא בעיקר בחטאיו, העם (.18 לו ;4-2 כב יח׳ ;15-6 ז
 שניתנה (,55-54 עח תה׳ ;23 כה וי׳ ;17 טו ׳ה׳)שמ נחלת שהיא הקדושה הארץ את טימא
 ;9 סד ;2 יד יש׳ ;3 ט הו׳ ;34 ־33 לה במ׳ ;13 לב ׳שמ ;15 יג עולם״)בר׳ ״עד ה׳ לעם
 את חילל (,23 כא דב׳ השוו ;16 ב זב׳ ;16 לח ;25 לז ;20-17,5 לו ;18 יא יח׳ ;7 ב יר׳

 ה יח׳ ;30-24 יח והעיר)וי׳ הארץ בטיהור צורך ויש הגויים בנידת המקדש ואת ירושלים
 תושביה את הארץ תקיא תחילה כך לשם (.7 מג ;19-16 לו ;30-24,15,4-3 כב ;18 יא ;11

 של ההתנחלות לפני עליה שישבו הגויים את שהקיאה כשם בעוונותיהם אותה שטימאו
 טז מל״ב ;3-2 יב ;14-9 יח דב׳ ;35-32 כו ;22 כ ;29-24 יח כנען)וי׳ בארץ ישראל בני

כו )ויק׳ עזובה כשהיא יתבצע העם מחטאות הארץ טיהור 58(.12-11 ט עז׳ ;2 כא ;11 יז ;3

 את יחזקאל מביע זאת לעומת ישראל. על אלוהים מלכות רעיון של יחזקאל בספר יחידה הזכרה זו 57
 מממלכות שונה הדבר ואין (,22-10 )לד והשיבה הגאולה בעת עמו של נאמן כרועה ה׳ של הרעיון
 מלך הוא שה׳ הרעיון (.160 הע׳ שמיני, פרק לעיל, לרועים)ראו עצמם המשילו המלכים שכן הגויים
 עמדי״ אתם ותושבים גרים כי הארץ כל לי ״כי ה׳ ארץ לה, שייכת שהארץ בתפיסה גם קשור ישראל
״יחזקאל״, רום־שילוני, של הטענה ועוד(. 3 ט הו׳ ;23 כה ;28,25 יח קדושתה)ויק׳ על לשמור וחובה

 ובעתיד בהווה בגולה (“God is the Exiles King”)הגולים״ ״מלך את בה׳ רואה שיחזקאל ,39 ׳עמ
 מנתקת היא שכן סבירה אינה ,33 כ יח׳ סמך על גלות״( של ה״אידיאולוגיה בדבר טענתה )במסגרת

.64 הע׳ להלן, וראו (.34 מהותי)פס׳ פרט היא הגלות מן השיבה שבו הכללי ההקשר מן זו אמירה
 ושם 412-409 עמ׳ ״טיהור״, פרימר־קנסקי, ראו הארץ ולשממת לגלות כסיבה הטומאה על 58

 הארץ טיהור ועל ה׳ כנחלת הארץ על ועוד; 6-3 כד יש׳ ;11-10 ו, ;9,3 הו׳ לכתובים הפניות
.192-169 עמ׳ עם, יוסטן, ;196-178 ׳עמ גמול, וונג, ראו הגלות באמצעות
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 הארץ מן הטומאה הוצאת של הרעיון 59(.21־20 לו שבתה״)דה״ב השמה ימי ״כל (,34-33
 הנושאת האיפה מראה מתואר שם ה, פרק זכריה, בספר נרמז תושביה הגליית באמצעות

 בבל. דהיינו שנער״, בארץ בית לה האיפה"לבנות את מוליכות נשים שתי הרשעה. את
 המדבר אל ״עזאזל״ להשלכת )והשוו הארץ את מטהרת מארץ־ישראל הרשעה הוצאת

 בגלל העם גלות של למסורת 60המיושבת(. הארץ מן החטא להוצאת סמלית כפעולה
 הריקה״ ״הארץ מוטיב .24 ט בת׳ עקבות יש שנה״ שבעים ״זה הארץ ושממת הטומאה

וטיהורה. לארץ שיבה ללא גאולה ואין גאולה ללא גלות שאין הרעיון את משרת
 בגלל אויב ארץ אל התושבים הקאת בעניין הרעיון של שילוב יש הנ״ל בכתובים

 נחה שבה השמיטה שנת של הצו עם לטהרה, מכין וכשלב הארץ את המטמאים חטאים
 מובעים אלו רעיונות קצובה. לתקופה לארץ והחלמה מנוחה שבת היא הגלות הארץ.
 של סמלית משמעות לכך יש 61.21 לו דה״ב ;43,35-33 כו ;22 כ ;28,25 יח ויקרא בספר

 מנקודת וליובל. השמיטה לשנת בדומה ישראל, לאלוהי דהיינו לבעליה, הקרקע החזרת
 מסוימות בהתחייבויות הקשורים אריסים מעין אלא הקרקע על היושבים אין זו ראות
 שלא השמיטה שנות מספר הוא הטיהור של הזמן משך ״גרים״(. ,23 כה הקרקע)וי׳ לבעל

 מאפשרת הגלות - השמיטה שנות את קיים לא העם להלן(. וראו 35-33 כו קוימו)וי׳
 (.16-11 גוג)לט במלחמת החללים מן תטוהר הארץ יחזקאל לפי 62(.21 לו לקיימן)דה״ב

 עבודת בגלל הארץ מן שגלו הגולה מן השבים לטהרה. צורך יש כן ועל בארץ ישכון האל
 את מכשיר הארץ טיהור (.18 בארץ)יא נותרו שעדיין השיקוצים את שיסירו הם אלילים
השבטים)מ-מש. בין מחדש הארץ ולחלוקת והמקדש ירושלים של לשיקום הקרקע

 ימי כל כלומר שנה״, שבעים למלאת שבתה השמה ימי ״כל 21 לו בדה״ב בכתוב
 בה מתגלות ודבש חלב זבת כארץ הארץ של הטובות שמעלותיה הרעיון מובע הגלות,

 אלוהי המשולש הקשר של התפיסה לאור וזאת בארץ־ישראל יושב ישראל כשעם רק
63הגלות. ובין הארץ חורבן בין ההדוק הקשר גם מכאן ישראל-ארץ־ישראל. ישראל-עם

 וגם הדויטרונומיסטית בספרות גם לארץ ושיבה לגאולה גלות בין ההדוק הקשר
 למשל כלשהו, שנביא לטענה מקום נותן אינו לעיל, לדעת שהורנו כפי בנבואות,
 כ״עם ישראל עם של לזמני( ונצחי)בניגוד עתידי קיום של אפשרות ראה יחזקאל,

לבני למורשה שניתנה (,3 ט הו׳ ;19 כב ה׳)יה׳ וארץ ה׳ אחוזת שהיא לארץ מחוץ ה׳״

 הנגאלים יחזקאל אצל הארץ. של השבת מנוחת היא העם גלות .21-20 עמ׳ גלות, אלברטץ, 59
 תהליך השלמת אלא כאן ואין (,18 הארץ)יא מן והתועבות השיקוצים את ויסירו ארצה ישובו
מחדש. ובנייה הריסה של הדגם על־פי הארץ טיהור

.210-209 ׳עמ ,1994 התג״ך, עולבז ב, כרך עשר, תרי וכריה, קוכמן, מ׳ 60
.243-241 עמ׳ רה״י, אקרויד, 61
.22-20 ׳עמ גלות, אלברטץ, ;1075 ׳עמ רה״י, יפת, ראו 62
שראל פכטר, מ׳ ראו והמוסר הדרוש בספרות זה רעיון על 63  והמוסר הדרוש בספרות ״או־ץ־י

שראל רביצקי, וא׳ חלמיש מ׳ בתוך: הט״ז, במאה צפת חכמי של  בינוי היהורית בהגות ארךי
.319-290 ׳עמ תשנ״א, ירושלים הביביים,
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 כה־כו(. וי׳ )למשל ה׳־ישראל־ארץ המשולש הקשר מודגש הכוהנית בספרות 64ישראל.
 חמדה״ ״ארץ הקדש״, ״אדמת הוא (5 ב מי׳ ;3 כג ה״׳)דב׳ ״קהל של הטבעי מקומם

 בגויים, ה׳ דעת את ללמד כדי לא מארצו גלה העם (.24 קו תה׳ ;14 ז ;16 ב זב׳ ;19 ג )יר׳
 הגויים. עיני את יאירו ישראל וגאולת הגלות עונש בבד בד עוונו. את לרצות כדי אלא

 לעולם״ בתוכם ״ושכנתי אבל (16 יא )יח׳ הגולים בקרב מעט״ ״מקדש הוא האל אמנם
(.3 ח ;15,14 ב זב׳ גם וראו 9 מג בגלות)יח׳ ולא בירושלים

 יתקיים ה׳״ ש״עם אפשר ולפיה גלותית״, ״אידיאולוגיה לראשונה הגה שיחזקאל הסברה על 64
 דה־ ועשיית יהויכיך ל״גולי דווקא לגיטימציה מתן עם בבד בד לאו־ץ־ישראל/יהודה מחוץ

 ומסקנתה ״יחזקאל״, רום־שילוני, ראו כך(, ואחר צדקיהו )בימי ביהודה לנשארים לגיטימציה
 “These ideological paths that Ezekiel had paved, indeed, constituted the היא:

Diaspora ideology from the neo-Babylonian period and on as the national-religious 
(1.p) ״community of God. בסוגריים מוסיפה רום־שילוני זאת עם .57 הע׳ לעיל, גם וראו 
”temporarily“, ,מירמיהו שונה אינו יחזקאל אזי ״)זמני(״, אם .20 ׳עמ שם, גם וראו שם 

 באו או לו שקדמו במקרא וההיסטוריוגרפי הספרותי החומר מבעלי לא וגם ומישעיהו)השני(
 שם, ואכן ה׳״. ״עם של הגאולה מן נפרד ובלתי מהותי רכיב לארץ בשיבה רואים כולם אחריו.

 האוכלוסייה והשמדת יהודה של טוטאלי חורבן על שהנבואות רום־שילוני מוסיפה ,41 בעמ׳
 .“prepares the ground for the restoration of the Exiles in the days to come” הנשארת
 בדלנית גלותית אידיאולוגיה על הדיבור את רום־שילוני מרחיבה ונשארים״ ״גולים במאמרה

הנשארים. כנגד יהויכין גולי את לכאורה המייצג יחזקאל, בנבואות לדעתה, ביטוי, לידי הבאה
ארץ־ישראל״; לתחומי מחוץ היהודאי לקיום ״המשכיות יש )א( שפירושה: אידיאולוגיה זו

 ״דתית־ בבדלנות דוגלת )ג( בירושלים״, הנשארים קהל של ״הלגיטימיות בשלילת גובלת )ב(
 מיהודה. אחרות קבוצות לתוכם לקלוט מוכנים היו לא יהויכין גולי יהויכין. גולי של לאומית״

הארצות״, ״עמי לעומת ל״ישראל״ שנחשבו לציון השבים בין בעימות ביטוי לידי בא הדבר
 ישראל/ ישראל/עם אלהי המשולש: הקשר ניתוק )א( זו: מתיאוריה משתמע הנכר״. ״בני

 ״גולי צאצאי היו ונחמיה עזרא ובימי כורש הכרזת בעקבות לציון העולים )ב( ארץ־ישראל;
 בשנים הכשדים בידי שגלו ואלה אשור מלכי בימי שגלו אלה - השאר ואילו בלבד, יהויכיך

וצאצאיהם, יהויכין גולי של ראות מנקודת נמנו, לא וצאצאיהם ביהודה הנשארים וכן ,582,586
 על מתבססת זו שתיאוריה עקא דא ה׳. את לעבוד זכאים אינם ולכן ה׳, עם ישראל, עם עם

 )ב( החורבן: בעקבות הגולים מן יהויכין״ ״גולי נבדלו בבל שבגלות )א( כגון: והנחות אקסיומות
 עזרא בספר מכוונים הארצות״ ו״עמי הארץ״ ״עם )ג( בלבד: יהויכין גולי עם נמנו ציון ששבי

 יחזקאל )ח יהויכין; עם הוגלו לא שאבותיהם העולים ולצאצאי הנשארים לצאצאי גם ונחמיה
 לא יחזקאל בספר לציון שיבה על הנבואות כל כן ועל הגלותית״ ״האידיאולוגיה מייסד הוא

 ירמיהו בפי נאמרו לא ירמיה בספר ושיבה גאולה על הנבואות כל ובמקביל יחזקאל, מפי יצאו
 יהויכיך ״גולי מדוע ונשאל: נוסיף כהמה. רבים דברים עוד להוסיף אפשר אלה על ״היהודאי״.

 התמידו מדוע)לכאורה( זו אידיאולוגיה נטשו ואם גלותית״? ב״אידיאולוגיה דגלו אם לציון שבו
 החורבן בעת שגלה הגדול הכוהן של צאצא הוא עזרא ביהודה? והן בגלות הן מאחיהם להיבדל

(.41-40 ה דה״א :4-1 ז עז׳ ;18 כה יהויכין)מל״ב עם ולא
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סיכום

 בראיית מבט: נקודות וכמה בכמה מתבטאת זו ושלילה הגלות, של ברורה שלילה יש במקרא
 האל כלפי ויהודה ישראל בני שחטאו חטאים על חמור עונש ובבל אשור מלכי בידי ההגליה

 אם העם על איומים של בהקשר בגלות והישיבה ההגליה בתופעת השימוש האדם; וכלפי
 היא הגלות המולדת; מן בכוח עקירה היא ההגליה המשפטים; ואת החוקים את יקיים לא

 נותרה הטובה״ ״הארץ החברה; ופירוק העם פיזור היא וצלמוות; עבדות פחד, של מקום
 ירמיהו)יד בוכה אלה כל על 65עמו. עם ה׳ ביחסי ליקוי קיים בגלות הגלות; בזמן שוממה

 הרצון את הגולים בקרב ומחזקת מחזיקה מכשירה, הגלות של שלילית תפיסה (.17 יג
 לגאולה הערגה מכאן מאדמתם. עקירתם לפני שהייתה כפי אבות ולמסורת למולדת לשוב

 של משכן ולא בלבד זמנית רעה היא שהגלות התקווה מכאן מב(; אבות)תה׳ לארץ ושיבה
 ושיבה גולה של הצמידות ומכאן ישראל אלוהי עם הברית בחידוש האמונה מכאן קבע;

 ללא בלבד ביניים תקופת היא שהגלות פירושו הגאולה לאחר הברית חידוש )למולדת(.
 היא הגלות בנכר. ויושב שנענש העם ידי על הופרה הישנה הברית שכן לעמו, ה׳ בין ברית
 זמן פרק לכך ויידרש העונש ריצוי לאחר יותר טוב עתיד בניין לצורך ה׳ מיד הכרחית צרה
 אל לנקבציו״ עליו אקבץ עוד ישראל נדחי ״מקבץ נאמר: 8 נו ביש׳ שנה״. ״שבעים של

 אלא עמה משלים ואינו גולה של המציאות את שולל הנביא כלומר, והלאומי. הדתי המוקד
 המקראית האידיאית הגישה זרובבל. עם ועלו נקבצו שלא מי לכל גלויות קיבוץ מבשר

 ישיבה משמעותה ההבטחה לארץ מחוץ שהישיבה היא ההיסטורית( המציאות מן )להבדיל
 Diaspora.)66)ב״תפוצה״ מרצון קבע ישיבת ולא (,Exile)ב״גלות״ וזמנית כפויה

67הגאולה. לתפיסת הפוך ראי מעין משמשת לעיל שתוארה כפי במקרא הגלות תפיסת

 בין תקינים יחסים ולפיה תפיסה משקף המקראית בהיסטוריוגרפיה הגלות תקופת על הדילוג 65
 הקשר את לחדש כדי מראש מובטחת שהגאולה ומכאן ההבטחה, בארץ רק אפשריים לעמו ה׳

כ״. ״יחזקאל גרינברג, במלואו.
 אסתר דניאל, כמו ההלניסטית, והתקופה הפרסית התקופה במרוצת שנכתבו ביצירות מדובר אין 66

 פותח עזרא ספר ציון. שיבת ראשית עד המקרא בספרות אלא התפוצה"(, )״ספרות וטוביה
 גם אבל והגליה, חורבן שניבא הנביא הוא ירמיה״, מפי ה׳ דבר ״לכלות הערה עם כורש בהכרזת

 גאולה של הרעיון מופיע המוקדם( לכל ה המאה בסוף הימים)שחובר דברי ספר גם גאולה. חזה
 בהשגחת מאמינים בפזורה שהיושבים ברור התפוצה״ ״ספרות מתוך (.23-20 )לו גלות לאחר
 לארץ בשיבה כרוכה ההושעה ואין ועוד(, טובי אסתר, )מגילת צרה בעת אותם המושיע האל

 עם השלימו הם בירושלים. המקדש בבית כפולחן קבילה בפזורה התפילה לשיבה. בכיסופים או
 בארצות מעט למקדש להם ״ואהי :16 יא ביח׳ האמור את תואמת זו אמונה תפוצה. של קיומה
״למעני״. הגולים את יגאל האל זמנית. ישיבה בגלות רואה שיחזקאל אלא שם״, באו אשר

 ראו חיובי( לעומת קוטבי)שלילי ניגוד מנוגדות תופעות כשתי במקרא ו״שיבה״ ״גלות״ על 67
 הגלות תפיסת את מדגיש ״דיאספורה״ קסלר, .111 ׳עמ ״גלות״, הנ״ל, ;54 ׳עמ ״גולה״, טלמון,

 “as provisional and somewhat anomalous” (p. 157,161- א-ח, בזכריה ובעיקר במקרא,
.117 הע׳ ,400 עמ׳ לעיל, ראו הגאולה מטרת את יחזקאל של המיוחדת התפיסה על .162)
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 לארצו העם של וכניסה חזרה פירושה וגאולה מארצו, העם ועקירת שבי פירושה גלות
 דעת״, ״מבלי גלה העם (,7-6 )יד מרפא היא והגאולה חולי, היא הגלות בה. ונטיעתו
 אלוהיו את העם נטישת של תוצאה היא גלות ה׳. את העם שיידע בעת תתרחש הגאולה

 קשורה גלות בו. ואמונה לאלוהיו העם של השיבה בעקבות תבוא והגאולה אמונה, ואבדן
 ל״קצף סימן היא גלות בארץ־ישראל. ישראל קדוש ביראת כרוכה וגאולה זרה בעבודה

ד ;27 כט דב׳ )ה׳ של פנים והסתר גדול״  של תוצאה היא גאולה (,24-23 לט יח׳ ;7 לב י
 עלייה היא לארץ שיבה ואילו ירידה היא גלות (.29 לט )יח׳ ורחמים חסד של הסליחה,

 ״כיום היא גאולה ואילו למצרים לשיבה משולה גלות (.1 ח ;7 ז ;59,1 ב ;11,5,3 א )עז׳
 ובלשון חיים הפחת בבחינת היא וגאולה למוות, משולה גלות (.17 ב ממצרים״)הו׳ עלותה

 וגאולה ואנחה עוני״( עוני)״כור היא גלות (.9 ויחיו״)לז האלה בהרוגים ״ופחי יחזקאל
 ;10-13 לג ;10 כה ;9 טז ;34 ז יר׳ ;18 סה ;11,3 נא ושמחה)יש׳ ששון כלכלי, שגשוג היא
 היא הארץ שממת (.13 ח זכ׳ ;1 ל )דב׳ ברכה היא והגאולה קללה, היא הגלות (.9 ל דב׳

 פחד של חיים היא גלות (.35 לו )יח׳ לגאולה נרדף דימוי הוא עדן״ ו״גן לגלות מטונים
 הגלות וחירות. ביטחון עם חיים (,11 נא עבד)יש׳ כפדיון היא גאולה (,66 כח ועבדות)דב׳

 גאולה נכר, בארצות העמים בין העם פיזור )ממלכה(, הפוליטית המסגרת איבוד היא
 אחד לגוי אותם ״ועשיתי בתוכו להרמוניה בארצו, העם לאיחוד הפזורים, לקיבוץ תביא

 גלות (.24,22 לז לכולם״)יח׳ יהיה אחד ״ורועה ממלכות״, לשתי עוד יחצו ולא בארץ...
 בהסרת כרוכה והגאולה כלא, בבית יושב והמנהיג ומשעבדים זרים בעול העם את מביאה

 הגויים. על השולט המנהיג הוא דוד מבית מלך זרים, מעול העם בשחרור הגלות, כבלי
 הגלות ותפארת. כבוד לעם תביא וגאולה בגויים, ולשנינה למשל העם את שמה גלות

 עיני את תפקח העם וגאולת ישראל, אלוהי את חרפו הגויים ה׳, שם לחילול הביאה
 ינהרו וכולם (23 לו המחלל״)יח׳ הגדול שמי את ״וקדשתי ה׳ של בעוצמתו לראות הגויים

 לטומאה קשורה הגלות (.7 העמים״)נו לכל יקרא תפילה בית ״ביתי כי ה״׳ בית ״הר אל
 היא הגלות אלה כל משום ובקדושה. בטהרה כרוכה והגאולה הארץ, של והן העם של הן

 דרך על מחודש עבר אלא שאינו חדש עתיד של היצירה את מאפשרת היא כי הכרחית
 טראומת והיפוכו, דבר הן וגאולה גלות אכן, (.21 ה כקדם״)איכה ימינו ״חדש הנאמר
אחד. מטבע של צדדים שני הן בבד בד אבל הגאולה, חדוות לעומת הגלות

 בהיסטוריוגרפיה והן הנבואה בספרות הן אחת, בנשימה וגאולה גלות על האמירות ריבוי
 המקורית, האחת, מנוגדות, תפיסות שתי שיש לסברה )א( מסייעת: אינה המקראית,

 לפרשנות )ב( זמנית; היא הגלות ולפיה המאוחרת, והאחרת, לתמיד, היא הגלות ולפיה
 מאוחרות תחיבות זו, סברה לפי גאולה)שהם, חזונות לבין פורענות נביאי בין המבחינה

 ואמונות דעות של ממערכת יוצא פועל היא הגלות לאחר בגאולה האמונה ומגמתיוש.
 נתפסת הגלות גלותית״. ״אידיאולוגיה בדבר לתיאוריה )ג( המקרא; בתקופת ישראל בדת

 משותפת תפיסה זו לציון. שיבה לקראת מטהרת הכנה היא זמנית, היא כבד, כעונש
הטריטוריאלי המימד הפרסית. התקופה וראשית הנאו־בבלית התקופה מן לנביאים
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 היא מולדת ארץ ודור. דור בכל וביהדות ישראל בדת קבוע יסוד הוא ־ישראל( )ארץ
לאומית. זהות של סממן

 היסטורי, כאירוע הגלות תופעת את עמעם תיאולוגית ראות מנקודת לגלות ההסבר
 ההסבר ואולם וכלכליות. פוליטיות ומגמות ארציים כוחות של התמודדות של תוצאה

 בעקבות כולו העם ואת הגולים את שפקד העמוק המשבר על להתגבר אפשר התיאוצנטרי
 האלילות, חטא על בעיקר חטא, על עונש היא גלות ולפיה התפיסה 68והגלות. החורבן

 נבואית ענפה, ספרות הניבה זו תפיסה - תתמהמה אם גם תבוא בוא הגאולה אבל
 האפוקליפטית בספרות השני. הבית ימי במרוצת גם נמשכה זו וספרות והיסטוריוגרפית,

 בידי מראש תוכננו אלו תופעות השמים. מן כרוכים ירדו וגאולה שגלות הרעיון מצוי
 זו בתר־גלותית תפיסה 69גאולה. כך ואחר עונש שיגרור כדי הכרחי הוא החטא האל.

 התפתחות כיוון .25 כ יה׳ ;50-46 ח מל״א ;31-25 ד דב׳ כמו במקרא, כתובים על מושתתת
 וגאולה לאומית גאולה הצופה באוטופיה( המשיחי־האסכטולוגי)הגובל הכיוון הוא נוסף

 נמצאים היהודים התגשמו, לא ההבטחות ציון שיבת שלאחר ביהודה אם יחד. קוסמית
 של במצב נמצא העם שעדיין סימן (,12 א זב׳ למשל התלאה)ראו אותם ופוקדת בצרות
 לאחר גם נמשכת הגלות הרי באה טרם והמושלמת האמיתית שהגאולה זמן כל חטא.
 זו בארץ. נמצא העם אם גם נמשכת התנסות היא ה״גלות״ 70המקדש. ובניין ציון שיבת
 השנים״ ו״באחרית ההיסטורי. לאופק מעבר רבים״, ״ימים לאחר עד גאולה בלא גלות

 >דנ׳ הפשע את שיכלה משיח־נגיד יקים והאל 71לח-לט(, ומגוג)יחז׳ גוג מלחמת תתחולל
 עת ״עד העתים״, ״בקץ הימין״, "לקץ שנה(, 490)שבעים״ ״שבועים לאחר (.27-24 ט

72והסופית. המושלמת האמיתית, הגאולה תבוא העתים״, ו״בצוק קץ״
 מהותה את בגלות הרואים חוקרים של התפיסה מן אפוא שונה במקרא הגלות תפיסת

 היהדות. של הטבעי המצב הוא הגולה כאילו היהודית, לזהות הבסיס את היהדות, של
״שחרור״ בגלות ראו לא אז של הגולים אבל 73יהדות. אין פזורה( גלות)או באין כביכול

.11 פרק לעיל, ;370-36 עמ׳ ישראל, רת אלברטץ, 68
 -264 עמ׳ ״גלות״, קניב, ראו ועוד. יד טוביה ספר ;9-5 ט זבולון י; לוי, - השבטים צוואת כמו 69

 ראו העולמית ההיסטוריה של האפוקליפטית התפיסה עם הגלות ותקופת הגלות שילוב על .268
 הנדל ר׳ מסביר השני הבית בימי לאפוקליפטיקה מנבואה המעבר את .45-40 עמ׳ גלית, אלברטץ,

 R. Hendel,הזוהר. ימי אל וחזרה בטחון יציבות, שתביא אוטוריטה אחר והחיפוש המצוקה רקע על
.261-279 .in: Ch. Cohen et al. (eds.), Birkat Shalom, Winona Lake 2008, pp

.256-255 עמ׳ ״גלות״, קניב, 70
 לחזון שהוצמדה מאוחרת תוספת שהם או ליחזקאל שייכים אלה פרקים אם הדעות חלוקות 71

 אדמות עלי הרשע מלכות את המייצג ״גוג״ של לזיהוי קשורה השאלה היבשות. העצמות
אבצ׳ קאסוטו, מ״ד ראו אדמות. עלי ה׳ מלכות את ולהקים (24 ט דג׳ לכלותו)ראו שיש ולרעיון

המונוגרפיה. לנושא מחוץ היא זו סוגיה מקום, מכל .653-652 ׳עמ ג, בזק׳
ת׳ הקטע על 72 .272-253 עמ׳ ״גלות״, קניב, ראו 13-9 יב ;27-24 ט ב
 “Diasporic existence among :66-65 ׳עמ ,הנ״ל,״הגליה״ :103 עמ׳ ״יהודה״ קרול, למשל ראו 73

...“ alien people became then for the Jews their natural god-given environment”, or
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 הצדקות במקרא אין העם. את כביכול ״המשחיתה״ הטריטוריאלית/מולדת המסגרת מן
 קיומה עם השלמה היותר לכל אלא בגלות קבע לישיבת אידיאולוגיות או תיאולוגיות

 לנקבציו״ עליו אקבץ ״עוד שנאמר: וכפי ארוכה כי אם קצובה לתקופה הגלות של
 של מהותה את בגלות ראו ולא לאידיאולוגיה הגלות את הפכו לא הגולים (.5 נו )יש׳

 התפוצה אכן הגלות. של שלילה יש ובתורה התורה דת בבסיסה נשארה היהדות 74היהדות.
(ó1a071opá ,Diaspora) ,לסמל ליהודים, אופיינית היסטוריות, נסיבות בגלל נעשתה 

a)גולה אבל 75ואחריה, הפרסית בתקופה יהודית, זהות של ix p a \u )a ía , Exile) וישיבה 
 תפיסת את נוגדת (“Exilic Ideology”)לתמיד כ״שליחות״ או כ״אידיאולוגיה״, בגולה
וחד־משמעי קיצוני באופן מתבטאת המקרא בספרות הגלות תפיסת 76במקרא. הגלות

the scattering of the people became constitutive of the future social context of the
66 .roots of Judaism”, p לדעתו .77 עמ׳ ״גלות״, הנ״ל, בנושא; נוספת לספרות הפניה ושם 

 שהלכו מי בין אתני־גניאלוגי בקשר ספק מטיל גם הוא בתפוצה. הוא היהודים של הטבעי מקומם
 הבית מימי מיתוס הוא ה״קשר״ הפרסית. בתקופה וביהודה בירושלים שישבו אלה לבין לגולה
 ״אידיאולוגיה בדבר דומה דעה יש ולאחרים לדיוויס ״גלות״. ״מיתוס״; מאמריו בעיקר ראו השני.

 עמדה הנוקטים היהודים החוקרים בין בביבליוגרפיה. המובאים למאמריו הפניה וראו גלותית״,
 של כמהותה הגולה ואת האמיתי היהודי את קרתא״ ב״נטורי הרואים בויארין האחים בולטים זו

 שיחזקאל הטענה על .1 הע׳ לעיל, גם ראו ״דיאספורה״. הנ״ל, מולדת״; ״אין בויארין, היהדות.
 ״יחזקאל״; רום־שילוני, ראו שונה, ראות מנקודת אבל ,“Constructor of Exilic Ideology” היה

 מבטיחה הגלותית לאידיאולוגיה יחזקאל של ״תרומתו :132 עמ׳ ונשארים״, ״גולים הנ״ל,
 את לנתק אין כאמור, ואולם (.132 >עמ׳ ארץ־ישראל״ לתחומי מחוץ גם היהודאי לקיום המשכיות

.164,162 עמ׳ ״דיאספורה״, קסלר, ראו הטריטוריאלי. ההיבט מן הדתי ההיבט
 מגן הגירוש סיפור את מביא ,103 עמ׳ ״גלות״, קרול, ״הערכה״. סמית, אצל זו בסוגיה דיון ראו 74

 ולא חברה. של נורמלי לקיום תנאי היא גלות המקראית התפיסה שעל־פי דעתו לחיזוק העדן
 קיום כתנאי (19 לחם״)בר׳ תאכל אפיך ״בזיעת אלא בגלות עוסק אינו העדן גן סיפור הדבר. כך

 ומצפה עליהן שואל דעת בעל כייצור שהאדם נוספות בתופעות וכן האנושית, בחברה נורמלי
 קרול של דעתו וכדומה(. האדמה עבודת השדה, לחיית האדם בין האיבה המוות, לתשובות)כמו

 לאמור לא. ותו מוטיב הריקה״, הארץ ״מיתוס פיקציה, היא שהגלות מטענתו יוצא פועל היא
.165 הע׳ שמיני, פרק לעיל, ראו באהלים״, אושיבך ״עוד 10 יב בהו׳

 )עורך(, שטרן מ׳ בתוך: כלליים״, קווים - ״הפזורה שטרן, מ׳ ;263 עמ׳ יהוקאל, מיין, 75
 ״הפזורה :5 עמ׳ ההלניסטי־רונזי, בעולם ההלניסטית הפוורה ישראל־ עם של ההיסטוריה

 מצוי לכך ביטוי השני״. הבית תקופת כל במשך היהודית האומה של ההיכר מסממני היא
 השונות ההגדרות על יהודה. בארץ ביושבים שמדובר אף הגולה״ קהל הגולה״, ״בני במונחים

.1 הע׳ ראשון, פרק ולעיל, ״גלות״, לוסט, ראו ״תפוצה״ ושל ״גלות/גולה״ של
 בארץ־ הישיבה לעומת ואילך ההלניסטית־רומית בתקופה ולתפוצה לגולה חיוביות גישות על 76

 פלדמן, ראו היהודית, בספרות משתקפת שהיא כפי זו בסוגיה היהודים בקרב והמחלוקת ישראל
י׳ :691-695,436-432 עמ׳ גלות, קיפר, ;218-145 עמ׳ גולה, סקוט, ;1 הע׳ ראשון, פרק לעיל,

 חיובית התייחסות ״עב״ש״. הנ״ל, ,אריץ, הנ״ל, תשס״ד; ירושלים ותפוצה, בזרכו גפני)עורך(
 אור להיות לפזורה תפקיד יש ולפיה וגישה התפוצה״( של בנכר)״תיאולוגיה קבע לישיבת

 שהתאקלמה יהודית פזורה של היווצרותה בעקבות התפתחו בעולם ה׳ דעת את ולהפיץ לגויים
 של חשיבותה בשלווה. וחיה אבות מסורת על־פי חיים אורח לנהל יכלה כלכלית, מבחינה
היהודים בתולדות ביותר וחשוב קבוע לגורם הפכה ואף הדורות במרוצת והלכה גברה התפוצה



 ואין לבז היו החבאו כלאים ובבתי כלם בחורים הפח ושסוי בזוז עם ״והוא :22 מב ביש׳
השב״. אמר ואין משסה מציל

שניס־עשר פרק 544

 ראשיתה שהגלות במקרא, הבסיסית התפיסה מן התעלמות אין זאת עם היהדות. ובהתפתחות
 המבטאת בירושלים״, הבאה ״לשנה הסיסמה ברוח לארץ־ישראל כוללת בשיבה וסופה בעונש

.73 הע׳ לעיל, וראו לציון, אמיצה זיקה
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 בעת אסיה בקדמת העמים בתולדות החשובות התקופות עם נמנית לפסה״נ ו המאה
 שהפילה האשורית, האימפריה של היעלמותה בסימן עמד זו מאה של פתחה העתיקה.

 האימפריה של ועלייתה ז, המאה של האחרון השליש עד ומדינות עמים על חתתה את
 קרסה ו במאה ב׳. נבוכדנאצר של בשלטונו הנאו־בבלית( הבבלית־הכשדית)האימפריה

 חרבו זו במאה כורש. של בהנהגתו הפרסים לחץ תחת הנאו־בבלית האימפריה ונפלה
 מתושבי נכבד וחלק דוד בית מלכות על הקץ בא מקדשה, ובית בירתה יהודה, ממלכת

 זו במאה כבר ואולם לנשארים. והן לגולים הן טראומטי אירוע - לגולה יצאו יהודה
 תקווה עם המקדש בית את מחדש לבנות ליהודה וצאצאיהם הגולים מן מקצת חזרו

 החורבן לפני שהיה מה אל חזרה הייתה לא זו זאת, ועם כקדם. ימיהם לחידוש גדולה
 בתולדות חשובה מפנה נקודת הייתה לפסה״נ( 538-586) הגלות תקופת וההגליה.

 חדשה, ״התהוות של תקופה ישראל, עם תולדות של בפריודיזציה חשוב שלב ישראל,
 אחרות, במילים ,חדשות״. חיים צורות יצירת של הנפש, חשבון של התבצרות, של

 וההגליות היהודית התפרצה ראשית את מציינות ויהודה ישראל ממלכויות ההגליות
 נמשכו פניה וריבוי גיבושה שעיצובה, היהדות, של ראשיתה את מסמנות הכשרים בידי

של ההיסטורי הרצף על שמרה בבל גולת 2ובתפוצות. ישראל בארץ הבאים בדורות

 הוא שם ,324-323 עמ׳ ובעיקר שונים במקומות גלות, אלברטץ, ;33 ׳עמ ד, תא׳׳י, קויפמן, 1
 בתולדות תקופה אין וכי הגלות, לפני שהיה ממה בתכלית שונה הגלות לאחר שהיה שמה קובע

 החשיבות בשל הגלות. תקופת משתרמה יותר ישראל עם של לתיאולוגיה שתרמה ישראל
 ״תקופת המונח את לפסול שיש לטענה הצדקה אין ישראל בתולדות הגלות תקופת של הרבה

 111 הע׳ ,252 עמ׳ לעיל, רומר, ראו הניאו־בבלית״. ״התקופה במונח להשתמש ועדיף הגלות״
תקופה(. מקדש״)מידלמאס, ללא ״תקופה או ,110-109 ׳עמ (,2005)

 היהדות. של יסודותיה להתקבע החלו שבו היסטורי זמן פרק הגלות בתקופת רואים רבים חוקרים 2
 הקובע ,169 ׳עמ ריאספורה, כוגינס, וכן שביעי, פרק לעיל, ראו היהדות כערש בבל גלות על

 .“was one of the most formative in the development of Judaism” הגלות שתקופת
 “It is clear that in fact the post-exilic period represents a :245 ׳עמ רה״י, אקרויד,

natural development from the thought of the exilic age”.... ,40 ׳עמ יהז־קאל, מיין: 
“Nebuchadnezzar’s deportation of a large number of people from Judah... has long

[545]
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 לאחר היהדות של להתפתחותה הדפוסים את זו מסורת בסיס על ויצקה האבות מסורת
 של אלא לגמרי חדשה זהות יצירת של תקופה אינה הגלות תקופת לפיכך ציון. שיבת

עברו. משנים הקיים התגזרשות
 לגאולת והכיסופים הציפיות ״הופנו יהודה מאנשי רבים והגלו הרגו שהבבלים לאחר

 לבבל. מירושלים המרכז עבר החורבן עם מזו, יתרה 3בבל״. גולת - הגולה לעבר האומה
 הגולים בקרב שחי יחזקאל בנבואות מצוי תיאוצנטרית, ראות מנקודת לכך, סמלי ביטוי
 את נשאה אלוהים ורוח מזרחה בירושלים המקדש את עוזב ישראל״ אלוהי ״כבוד בבבל.

 הגולים: עם נמצא האל (.27 כג מל״ב והשוו 24-22 יא )יח׳ הגולה״ אל ״כשדימה יחזקאל
 השיבה עם ירושלים אל חוזר והוא (,16 שם״)יא באו אשר בארצות מעט מקדש להם ״ואחי
 538-586)בבל״ ״גלות תקופת אכן (.34 ח ;5-1 מג )יח׳ בירושלים המקדש ושיקום לציון

 במרוצת שנודעה כפי השונים( )לזרמיה היהדות של פורמטיבית תקופה היא לפסה״ג(
 סמל הפרסית בתקופה נעשה הגולה״( ״בני הגולה״, ״גולה״)״קהל והמונח השני, הבית
משה״(. ה׳)״תורת דת במסורת שהחזיקה יהודה פחוות אוכלוסיית של זיהוי

 של הייחודית התופעה הסבר הוא לפתור מנסה זה שמחקר המרכזיות הבעיות אחת
 גדולות, אימפריות שתי בארצות ופוזר מארצו שנעקר עם כיצד ישראל. עם הישרדות

 זה בספר 4אחרים? מעמים הנבדל קולקטיבי כגוף בקיומו להמשיך הצליח ובבל, אשור
 גולים קהילת אחד־עשח. )פרק הגולים של ההישרדות באסטרטגיית המנגנונים נידונו
 מוסדות לפתח ביוזמתה חייבת וליכודה ייחודה על העצמית, זהותה על לשמור הרוצה

 לסביבה הסתגלות תוך וזה בגולה, החדשים החיים לתנאי המתאימים ודתיים, חילוניים
 הוא ההישרדות באסטרטגיית חשוב גורם גיסא. מאידך והיבדלות גיסא מחד הנוכרית

 זה אין הקולקטיבי. ההיסטורי הזיכרון הנצחת באמצעות ההיסטורית התודעה טיפוח
אבדון מונע הוא ובכך ודתית, לאומית משמעות הטעון זיכרון אלא בעלמא, זיכרון

been recognized as one of the most important events in the formation of Judaism, 
since it set a pattern whereby those living away from the land of Israel could 

maintain a distinct religious and cultural identity”. בתקופת הגולה של החשיבות על 
 Much of the“ :238 ׳עמ ״אימפריאליזם״, משיניסט, ראו השני ישעיהו בימי ובייחוד הגלות

cultural and sociopolitical history of biblical Israel... reaches a major watershed in 
.”the period of the Second Isaiah. הראשון הבית לימי עד המגיעים היהדות של שורשיה על 

״שורשים״. ויג׳ולה, יהרות; בר, ראו בבל גולת דרך
.291 עמ׳ ״דמדומים״ מלמט, 3
 גלות, אלברטץ, למשל ראו ״נס״. ואפילו דופן, יוצאת תופעה הגולים של בהישרדות רואים רבים 4

 ארכיאולוגיה, ישראל־ ראשית סילברמן, ונ״א פינקלשטיין י׳ ;“grossen Wundern” :11 ׳עמ
 עלולים ישראל עם של הלאומי וקיומו ״דתו :289 עמ׳ ,2003 תל־אביב היסטורי, וזיכרון מקרא

 בתופעה רואה ,8-7 ׳עמ קנון, סנדרס, שרדו״. הפלא, למרבה שניהם, זה. נורא באסון לכלות היו
מרכז, אין עצמאות, אין מלך, אין מדינה, אין אי־המשכיות. של בעיצומה המשכיות דיכוטומיה,

 באמונות המשכיות של תודעה יש זאת ובכל אבות לארץ מחוץ נפוצים מקדש, אין בירה, אין
והדתי. הלאומי האתני, בתחום ובתפיסות
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 בחיבורים ביטוי לידי באה ההיסטורית התודעה (.13-12 פח תה׳ )השוו הנשייה בתהום
 הגות של ראות מנקודת העבר קורות את והסבירו העתיקות המסורות את מחדש שעיבדו

 בבחינת אינה המקראית ההיסטוריוגרפיה לפיכך והגלות. החורבן לנוכח תיאוצנטרית
 להסביר כדי עברה על האומה של וחשבון דין היא אלא כרוניקה, או עובדות של צרור

 יש אירוע לכל העם. את שפקדו לאירועים משמעות ולתת המאורעות התפתחות את
 הגמול תורת בסיס על בהווה המצב הסבר 5ולהגליה. החורבן לאסון ובייחוד סיבה,

בעתיד. לתקוות בסיס לגולים משמשים עולם, ברית בדבר והרעיון
 והיסטוריוגרפית ספרותית ליצירה רק לא פורייה קרקע שימש וההגליה החורבן אסון
 6שביעי(. משה״)פרק ״תורת מצוות ועל אבות מסורת על לשמירה דחף גם אלא ענפה,

 מהותית היא האבות מנהגי פי על לחיות הזכות הייחוד. בהבחנת בולט יסוד היא הדת
 נאבקו זו זכות קבלת על ולכן העצמית. זהותו את לקיים הרוצה ודתי אתני למיעוט
 אינה הדת 7זר. בשלטון נתונים כשהיו ישראל בארץ וגם בפזורה לדורותיהם היהודים

 יום מידי הפרט של חייו אורח את הקובעת חיים תורת היא אלא בלבד, אמונה של עניין
 ובימים לאבות המאמין, על־פי שניתנה, בתורה, והמשפטים החוקים מסכת בגלל ביומו

 בשיבה ואמונה ישראלית/יהודאית זהות עם בהודה הקיום רצון (.20 ל ההם)דב׳ הרחוקים
 לצורך הגלות. בתקופת הגולים חיי אורח את וקבעו שעיצבו הם בעתיר אבות לארץ

 8לגאולה. קודמת היטהרות - קדוש״ כ״עם עצמם את להכשיר עליהם היה הגאולה
 הדתיים והערכים הסייגים להגבהת מוטיבציה שימשה בנכר הישיבה אחרות, במילים

 בעיקר, הדתי הקודש״)במובן ״זרע על בשמירה ביטוי לידי באה זו והגבהה והלאומיים,
 קיום על בהקפדה במצוות, ובדקדוק בהחמרה ה/ בדת יתרה בדבקות הביולוגי(, גם אבל

 מונותיאיסטית לדרגה ישראל אמונת ולעליית אבותיהם מאבות שקיבלו כפי המנהגים
 עוצמת על מלמדת הגולה, מן שבאו ונחמיה, עזרא על המקראית המסורת ביותר. גבוהה

 הלכו ולא ביהודה שנשארו מי לעומת בגולה, היהודאית הקהילה שעברה ״הטיהור״
 והערכים הסייגים וזרובבל(. ששבצאר )ימי הראשונים ציון שבי לעומת ואפילו לגולה,

 ההבחנה את חידדו לדורותיה, ביהדות חשובים רכיבים שהיו והלאומי, הדתי במישור
 בסוגיית ומודגמת ונחמיה עזרא בפעולות היטיב משתקפת זו הבחנה לנוכרי. יהודי בין

 ״סיפורי תפוצה״, ״סיפורי גולה״)או ״סיפורי המוגדרים ובחיבורים הנוכריות הנשים
עם של הייחוד תודעת את משקפים אחרים, לחיבורים בדומה גולה״, ״סיפורי חצר״(.

 עברה ההיסטוריוגרפיה גם אלא הנבואות רק שלא המדגיש ,323-117,191 עמ׳ גלית, אלברטץ, 5
“׳The exile was then an :37 ׳עמ ״,6 ״מאה וינטון־תומאס, הגלות: משבר בעקבות עריכה

”astonishing literary epoch: ,תקרפה. מידלמאס
 ציונים״. לך ״הציבי :20 לא ביר׳ הכתוב את חז״ל פירשו זאת ברוח .128 עמ׳ ״גלות״, טלמון, 6

.321 עמ׳ לעיל, ראו
.339-329 יא, קרמ׳ מתתיהו, בן יוסף למשל ראו 7
.163-162 עמ׳ ״חזונות״, טלמון, 8
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 של הקולקטיבית האחריות תחושת את ובהווה, בעבר משותף בגורל ההכרה את ישראל,
ישראל. לעם ישראל אלוהי בין הנצחי בקשר האמונה את ומטפחים הגולים

 למסקנה הובילה ולדת לפולחן הנוגע בכל הבבלים ושל האשורים של מדיניותם בחינת
 כללית דת המרת של תופעה הייתה ולא דתית כפייה של שיטתית מדיניות הייתה שלא

 מן יוצא בבחינת היו אלה אבל ושם, פה חריגים היו אמנם המלכות. בצו הגולים של
 שהגבילו כלכליות או חברתיות תקנות על ידוע לא כן כמו הכלל. על מלמד שאינו הכלל
 מקרב בעיקר הגולים, מן שרבים לוודאי קרוב האתני. מוצאם או דתם בגלל גולים
 כלל בדרך זאת עשו הנוכרים בקרב שנטמעו גולים בסביבתם. התבוללו שומרון, גולי

 מכיוון או והחברתי, החומרי מצבם את תשפר שההתבוללות שקיוו מאחר חופשי מרצון
 הבבלים ושל האשורים של - והרוחנית החומרית - המפותחת התרבות אל שנמשכו

 משברים ובצבא, במנהל שירות תערובת, )נישואי חייהם תנאי בהשפעת או (,32 כ )יח׳
 גם אלא התבוללו שלא רק לא משה״ וב״תורת אבות״ ב״מסורת שדבקו מי למיניהם(.

 בין ה״אחר״, לבין ה״אני״ בין ההבדל תחושת את שלהם, הייחוד תודעת את העמיקו
 בסיס על יחס רשימות על לשמור שקדו וצאצאיהם האלה הגולים ״הם״. לבין ״אנחנו״
 הייתה להתבולל)שהרי מהם מנעה הסביבה לא (.ethnogenesis)משותף במוצא ההכרה

 במסורותיהם בדתם, נבדלו אבל בבידוד, חיו לא הם מרצון. היבדלות אלא התבוללות(,
 היטמעות. לא אבל בה, והתערות בסביבה השתלבות הייתה אכילה. ובמנהגי הלאומיות

 9בתוכם. מאוחדים והיו מאחרים נבדלו הם אבל הגויים, בקרב לשכון עליהם נכפה אמנם
10(.9 כג >במ׳ יתחשב״ לא ובגוים ישכן לבדד ״עם של המשמעות זו

 השבת, שמירת מצוות במיוחד הודגשו שביעי( הגולים)פרק של הדת מנהגי על בדיון
 את ומסמלים העם מתולדות אירועים המנציחים המועדים וקיום כשרות המילה, מצוות

 מאסטרטגיית נפרד בלתי חלק היא ההמשכיות העם. בתולדות ההיסטורית הרציפות
 והמועדים, החגים השמיני, ביום המילה ברית השבת, שכן הייחוד, ושמירת ההישרדות
 מובהקים היכר לסימני הימים ברבות היו החורבן, לפני אחרת או זו בצורה שראשיתם

 והמשפטים/המצוות( החוקים )=הברית כבלי את המסמלת התורה, לפיכך היהודים. של
 התורה בעזרת ההישרדות. באסטרטגיית תווך עמוד בגולה הייתה לאלוהיו, העם בין

 מקורית זהות בעל כגוף עצמם את שיקמו יומיום, בחיי בעיות עם הגולים התמודדו
 המרכזי המקום את משה״ ״תורת תפסה בבל בגלות בחומר. והן ברוח הן וייחודית
 אלוהים יראת השתתת של התהליך גם שחרב. בירושלים למקדש כתחליף בחייהם,

חובה, לתפילות או כך אחר שהתפתח הכנסת״ ״בית למוסד הכוונה התפילה)ואין על

 מנהגי לפי חיים אורח על ולשמור בצוותא לחיות היהודים של ברצונם היא הגטו של ראשיתו 9
זרים. מיעוטים בשביל השלטונות שהקימו סגורים מקומות ולא מרצון היבדלות זו אבותיהם.

L. Wirth, The ראו הזמנים. בכל ובפריפריה גדולות בערים המובחנת חברתית תופעה זו
18 .Ghetto, Chicago 1952, p

.117-112 ד, קרנז׳ בלעם, לדברי מתתיהו בן יוסף של ההסבר ראו 10
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 מזבח במה, מקדש, עם פולחן על ולא עשרה״(, ״שמונה תפילת כמו ומנוסחות, קבועות
 ונחמיה, עזרא שבפעולות אפוא פלא אין בבל." בגולת הנראה ככל ראשיתו וקורבנות,

 ח; ׳נחמ ;3 י ;10,6 ז התורה)עז׳ עניין רבות פעמים מודגש הגולה, מן שעלו אישים שני
 משה ביד נתנה אשר האלוהים בתורת ״ללכת האמנה ונכרתה (,3 ז זב׳ וכן 3 יג ;44 יב ט;

(.30 י האלהים״)נחמ׳ עבד
 בל בקשר הקשורים דתיים חוקים של אוסף זו בתורה משה״. ל״תורת נצמדו בגלות

 לקהילות ולא ישראל, לעם ניתנה התורה וטריטוריאליים. לאומיים יסודות עם יינתק
 ומלכות. טריטוריאלי( מולדת)מוקד משותף, עבר ללא בתבל שונים במקומות הפזורות

 עם של היישות תודעת עם משולבת סגולה״( הדתי)״עם הייחוד תודעת ישראל בעם
 בין להפריד ואין (,6 טו בר׳ בה״׳, ש׳׳האמן לאברהם הארץ הבטחת מולדת)מסורת עם

הדבקים.
 הזהות לשימור בגולה, שפעלו אלה של בייחוד הנביאים, של לתרומתם שיעור אין

 מובן דבר הייתה לא למולדת לשוב האפשרות שמיני(. )פרק לגאולה התקוות ולהפחת
 ומאורגנת המונית לחזרה תקדימים והיעדר האשורית האימפריה עם הניסיון מאליו.

 מקור היו אלא לתקווה, מקום נתנו לא המגלה הממלכה בחסות כלשהו מעם גולים של
 הוכיחו ואפילו ובגלות, בהשמדה בחורבן, ואיימו הזהירו הוכיחו, הנביאים אמנם לייאוש.

 וההגליה החורבן עם זאת, ובכל והמוסריים; הדתיים חטאיהם על בבבל הגולים את
 דברי אל פורענות ונבואות תוכחה מדברי הנבואית בפעילות הכובד מרכז נע ההמונית

 בעתיד. לגאולה תקווה לנטוע הייתה הנביאים מגמת לגולים. גאולה וחזונות נחמה
 ההיסטורי בעתיד יתרחשו הטובים שהדברים אמונה מבטאות בעיקרן הגאולה נבואות

 היא שהתגשמותן בנבואות ותקווה נחמה אין ההיסטורי. לאופק מעבר הימים, בקץ ולא
 של הבכא בעמק העגום ההווה מן (.27 יב יה׳ הבא״)השוו ״בעולם או המשיח בימות
 הגאולה. היא הגלות תכלית מלכתחילה שכן הטובה״, ב״ארץ מזהיר עתיד יצמח הגלות

 אם לז( ביח׳ היבשות״ העצמות חייו)״חזון את ולחדש להתאושש יכול לאומי גוף
 מוצאם שנקודת הנביאים, ידי על מוסברים אלו תנאים מסוימים. תנאים בו מתקיימים

 קיום על־פי נקבעת אלא מקרית אינה המאורעות השתלשלות משמע - תיאולוגית היא
ז ישראל)דב׳ אלוהי עם בברית עצמו על העם שקיבל והמשפטים החוקים אי־קיום או

11-7.)
 ארץ של גמור חורבן על המקרא בפסוקי שהאיומים המסקנה, אל הוביל זה מחקר
 מגמתם מאיימת. ובנימה גוזמה בלשון מנוסחים טוטאלית הגליה ו/או כליה המולדת,

הכול להרוס יש היסוד. עד ורעועה גרועה בארץ־ישראל שהמציאות הרעיון את להביע

 וכי המשפחה מסגרת אל והבמה המקדש מן האל בעבודת הכובד מרכז מעבר של התהליך על 11
שביעי. פרק וראו .115-114 ׳עמ גלות, אלברטץ, ראו הגלות בתקופת ראשיתו זה תהליך
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 אפיזודה אינה הגלות ותקופת בארצו עם של פסוק סוף אינה ההגליה 12מהדש. ולבנות
לעיל. כנאמר ישראל עם בתולדות חשובה חוליה אלא 13משמעות, נטולת
 התפיסה על־פי גלות. של דת היהדות ואין הגלות של אידיאליזציה במקרא אין

 רצון. עת עד ומגי מצב היא הגלות אבל גלות, לבין הארץ חורבן בין קשר יש המקראית,
 תנאים יוצרת אבות בארץ הישיבה שרק פירושה הגאולה של מוסד כיסוד לארץ השיבה

 ״הדבר כל מושלם. ולפולחן כלכלי לשגשוג לביטחון, )ממלכה(, פוליטית לעצמאות
 אינם הללו התנאים וכל הנביאים בחזונות מובטח (14 לג ;42 לב ;10 כט הזה)יר׳ הטוב״

14גרדא. (sect)דתית לכת או לעדה אופייניים
 להתפרש שניתנים ואמירות ביטויים ומשום המקורות, ואופי המידע מיעוט בגלל

 לשאלות ברורות תשובות לנו אין הארץ״(, ״עם )כמו מנוגדות ואף שונות במשמעויות
 ונמחקו נטמעו כמה לציון? השבים מספר היה ומה ההגליות היקף היה מה הבאות;

 מספריים, נתונים בנמצא אין אבות? בדת להחזיק המשיכו וכמה ישראל בני מרשימת
 הגליה הייתה לא שאמנם הודגש זה במחקר חד־משמעי. אינו הארכיאולוגי והממצא

 ״הפליטה המקרא בלשון המכונים תושבים ונשארו ומיהודה, מישראל טוטאלית
 בידי ההגליות ראשון(. מסיבית)פרק הגליה הייתה זו אבל הארץ״. ״דלת או הנשארת״

 בייחוד ארץ־ישראל, אוכלוסיית של האתני בפסיפס ניכר שינוי גרמו ובבל אשור מלכי
 בתקופת העולים עם שבו שלא בגולה, הנשארים מן לשעבר. ישראל ממלכת בשטחי
 הרוחניות ביצירותיה מאוד וחשובה 15גדולה, יהודית קהילה התפתחה פרס, שלטון

 כמו במסופוטמיה, גדולים מרכזים היו זו לקהילה והתלמוד. המשנה השני, הבית בימי
התורה, לימוד של חשובים מרכזים היו אלו 16ועוד. מחוזא פומבדיתא, סורא, נהרדעא,

גלות. ללא גאולה אין לפיה הנביאים גישת את המדגיש ,159 ׳עמ תיאולוגיה, זייטץ, 12
 המוגדרים חוקרים הולכים ובעקבותיו ביבליוגרפיה(, )ראו בחיבוריו טורי שטוען כפי 13

 )ראו תומפסון וויטלם, לינוויל, לקרול, בדומה ״מינימליסטים/פוסט־מודרניסטים״,
 אידיאולוגית ספרותית קונסטרוקציה ״מיתוס״, ציון ובשיבת בגלות הרואים ועוד, ביבליוגרפיה(

 משבר אחרת, סברה לפי היסטורית. מציאות של תיאור ולא השני הבית מימי ותיאולוגית
 אחדות של זו( סברה לפי )הפיקטיבית התפיסה את שהניבו הם ציון שיבת כך ואחר הגלות
 כתגובת־נגד וזאת קדומים, מימים עוד בארץ־ישראל ישראל שבטי כלל של ולאומית אתנית

אחד. מקום אל שונות מארצות והגליות האימפריאלית ההיתוך׳ ״כור למדיניות
 זאת גרדא. דתית לאמונה שמעבר המשותפים היסודות את המדגיש רת, קימברו, דן זו בסוגיה 14

 על המושתתת ״כת״, ״עדה״, התהוותה, בראשית כבר הגולה, ביהודי הרואים פרשנים לעומת
 בתהליך נוצרה היהדות שלדבריו ,102-96 עמ׳ ״אתני״, כוסה, למשל ראו בלבד. דתי בסיס

 זה, ומעבר ,“transition from an ethnic group to a religious community” שעיקרו
בתפוצה. הקהילות בקרב כן לפני אלא הפרסית בתקופה בירושלים החל לא לדעתו,

 מזכיר הוא 15 טו, ושם מעטות״, לא ״רבבות לבבל שהוגלו מציין ,39 טו, קרנז׳ מתתיהו, בן יוסף 15
הורקנוס. בימי בבבל יהודים״ ״המון

 המאה באמצע הכספי( לים )מדרום הורקניה אל יריחו מסביבת יהודים הגליית על ידיעה יש 16
 המוגלים, מספר את לדעת אין נכונה, זו ידיעה אם גם אוכוס. ג ארתחשסתא בידי לפסח״נ ד

קהילה להיווצר יכולה הייתה לא הכספי לים סמוך שהושבה וסביבתה מיריחו זו ומקבוצה
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 הם שלהם. המשותפת ולהיסטוריה האחיד למוצאם מודעים היו אלו במרכזים והיהודים
 לכיוון פניהם עם התפללו והם ירושלים ובירתה העתיקה מולדתם עם קשר על שמרו

ירושלים.
 הבית בימי שנוצר מיתוס ציון ובשיבת בגלות הרואה המודרני במחקר זרם לנוכח

 שונות מארצות אוכלוסין הגליית המציגה הפרסי השלטון של תעמולה לא, ותו השני
 לסקירת זה בספר הראשונים הפרקים יוחדו להלן(, )ראו כביכול למולדת״ כ״שיבה
 הישראלים/ של הפזורה מקומות ולאיתור ובבל, אשור בידי הגליות על העדויות

 אפשר ומקרה מקרה בכל שלא הודגש, זאת עם הפרסית. התקופה ראשית עד היהודאים
 ביותר חשוב כלי שהוא האונומסטי, הקריטריון סמך על בביטחון ישראלי/יהודאי לאתר

וצאצאיהם. גולים לאיתור
 הסוברים אחדים פרשנים של לדעה מנוגדת זה במחקר המובעת הדעה ועוד, זאת

 ארץ־ישראל כיבוש מלפני ויהודה ישראל אוכלוסיית בין דתי או לאומי אתני, קשר שאין
 לדבר אין וכי הפרסית, בתקופה יהודה בפחוות היהודים לבין הכשדים/הבבלים בידי
 הפחווה יהודי לטענתם, היהדות. של ראשיתה על אלא ישראל עם של ראשיתו על כלל

 בידי ליהודה שהובאו שונות ומדתות שונים מעמים גולים של קיבוץ אלא אינם הפרסית
 באותו שמדובר זה במחקר טענתי אלה לעומת ,7וכלכליים. פוליטיים מטעמים הפרסים

 ומשפטיה חוקיה על דת)ה׳( באותה (,12 לח מגרם״)יה׳ מאסף ״עם ויהודה(, עם)ישראל
 צדוק(, משפחת דוד, הנהגה)בית באותה מולדת)ארץ־ישראל(, באותה משה״(, )״תורת
 הוחזרו וכליו אחר( במקום באתרו)ולא ששוקם מקדש ובאותו )ירושלים( בירה באותה
 הלאומיים הערכים בין מוחלט ניגוד לראות ואין חיץ לקבוע אין מזאת, יתרה מבבל.

 לא אבל ממולדתם נעקרו הגולים בגלות. שנתגבשו אלה לבין הגלות מלפני והדתיים
 חגי ;30 לד יח׳ ;1 מג )יר׳ אלוהיהם ה׳ את לא אבל מקדשם את איבדו הם ממורשתם.

 ״תורת ה/ דת של לגיטימיים ממשיכים עצמם את ראו ונחמיה עזרא (.16 ט זב׳ ;12 א
 ו״חדש ההיסטוריה״ אל ״חזרה זו בעיקרון הגולה. מן שהביאו הגרסה על־פי משה״,

כקדם״. ימינו
 מתקופה ומעבר גשר אלא תקופות, שתי בין ״שבר״ נקודת אינה אפוא הגלות
 הדתית ההיסטורית, ההתפתחות של ראות מנקודת דורות לדורי השפעה ובעלת לתקופה

של הימצאותה את בצל מעמידה הזאת המכריעה התופעה ישראל. עם של והלאומית

לארץ־ישראל. ממסופוטמיה עליות דהיינו הפוכה, תופעה גם שהייתה גם מה בבבל, גדולה
 את להסביר כדי בו אין ההלניסטית־רומית בתקופה הגיור גם .24-22 ׳עמ בבל, יהגרי גפני, ראו

פרס. בתקופת במסופוטמיה היהודים של הגדול מספרם
 יהוד בפחוות החברה של טיבה .32-25 ׳עמ )תשס״ב(, מז, נוקרא, בית עודד, ב׳ אצל ביקורת ראו 17

 ושנויות קשות סוגיות אלה - הגולה״ ״בני הגולה״, ״קהל עם נמנה ומי הפרסית )״מדינה״(
 במסופוטמיה הגולים קהילת הוא שנושאו זה, למחקר ישיר קשר לכך ואין חריפה, במחלוקת

לפסה״נ. ו המאה עד ח במאה
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 הם זו בתקופה ביהודה השארית את שפקדו האירועים לגולה. הלכה שלא ״השארית״
 של מעט ממתי גדליהו. לפרשת בדומה לחורבן, כזכר נותרו ובחלקן חולפות, תופעות

 ירושלים חורבן לאחר לחם״ לבית צור בית ״בין קטנים כפרים במעט החיים יהודאים,
ישראל. לעם תקומה לצמוח יכלה לא ציון, שיבת ולפני

 וארץ־ישראל ישראל עם בתולדות חשיבות נטולת אפיזודה הייתה לא שהגלות כשם
 הייתה אלא בלבד, הירושלמית לאצולה מעט, למתי הצטמצמו לא לציון העליות גם כך
 ושאיפה ערגה התפתחו בגלות לעירו״. ״איש שחזרו העם שכבות מכל רבים של חזרה זו

 בראשות ממלכה - ולכוח לייחוד סמל שהיו דברים בגולה, וחסרו במולדת שהיו לדברים
 המקדש ושל ירושלים של השיקום פעולות והמקדש. ירושלים הווייתה ובמרכז דוד בית
 בימי ואם זרובבל בימי אם לציון, השבים של אלא ביהודה הנשארים של יוזמה היו לא

 ניתנה המקדש את לבנות כורש של שההרשאה הטענה (.15 ו ׳זכ )השוו ונחמיה עזרא
 הסברה את לאשש ומגמתה לסמוך מה על לה אין לגולה הלכו שלא יהודה לבני במקורה
 מעט מתי זו טענה לפי שכן חשובה, לא אפיזודה היותר לכל או ״מיתוס״, היא שהגלות
 חיבור מסקנות כרגיל. התנהלו הנאו־בבלית בתקופה ביהודה והחיים בכלל( גלו)אם

 מעטים היו גדליהו רצח לאחר ביהודה והנשארים הייתה, גדולה הגליה - שונות הן זה
 ״שיבת שהייתה מראה המחקר ועוד, ומוסדות. הנהגה ובלא קטנים ביישובים ומפוזרים

יהודה. ארץ של חלקי שיקום ועמה ליהודה( מבבל עליות וכמה ציון״)כמה
 על טפחה המציאות התממשו. לא הנביאים ששרטטו כפי האידיאלי והעתיד הגאולה

 זכריה, חגי, של בנבואות ביטוי מוצאת והיא גדולה, הייתה האכזבה לציון. השבים פני
 אשור מלכי ״מימי העם את שמצאה התלאה כל על מדובר שם ,37-32 ט ובנחמ׳ מלאכי

 ואת פריה את לאכל לאבתינו נתתה אשר והארץ עברים היום אנחנו הנה הזה... היום ער
 נדחתה והשלמה האמיתית הגאולה (.20 לו דה״ב עליה״)השוו עבדים אנחנו הנה טובה
18נמשכת. שהגלות הייתה התחושה הרי באה, טרם האמיתית הגאולה ואם הימים. לקץ

 מזה יותר מורכב היה עמה הגובלים ובחבלים במסופוטמיה הגולים מצב לבסוף,
 מדגישים העתיקה בעת ישראל עם תולדות חוקרי שברשותנו. המידע ממכלול העולה

 זו כורש. להכרזת יהודה גלות שבין לתקופה הנוגע בכל הישיר המידע מיעוט את
 מכחול במשיכות המצב תמונת משורטטת זה בחיבור 19אחדים. כהגדרת אופל״ ״תקופת

 נעלמים זו בתקופה ישראל עם של ההיסטוריה של והמורכבים הדקים הקווים שכן עבות,
שהיא כפי המציאות את משקפים אינם רע בכל היה הגולים מצב לפיהם כתובים מאתנו.

 העם שקיום ככל כמובן מתחזקת ההבטחות, כל יתקיימו בהם הימים, באחרית ״האמונה 18
 וספרותה, חכנזיה - שבי בית יהרות פלוסר, ד האידיאלי״, המצב מן מתרחק והאנושות
[,37] [,17] ׳ עמ ״ב, תשס ירושלים

 שלא זה במובן היסטוריה״, ללא כ״תקופה בבל גלות תקופת את קויפמן מגדיר זו מסיבה 19
קויפמן, כורש. הכרזת עד ביהודה והשארית היהודית הגולה בחיי מיוחדים מאורעות לנו ידועים

.33 ׳עמ ד, י, תא״
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 באשור, ויהודה ישראל גולי על הידיעות שיתרבו ככל שברשותנו. המידע ממגוון עולה
 החומרי, מצבם יותר יתבהרו כך חדשות, תעודות של ופרסומן גילוין עם ובמדי בבבל

 אחיהם עם וקשריהם הרוחנית תרבותם והמשפטי, החברתי מעמדם מגוריהם, מקומות
 על זה, מחיבור העולה הגולים של המצב תמונת הנוכרית. הסביבה ועם בארץ־ישראל

 גלות של ראשיתה על ראשוני אור זורעת הזה, היום עד בידינו המצויים הנתונים סמך
 ישראל עם בתולדות חשיבותה ועל לפסה״□ ח־ו )מאות ובבבל באשור ויהודה ישראל

ואמונתו.
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חוב שטרי א.

שטר־חוב)כסף( 1א/ [1]
K. Radner, Ein neuassyrisches Privatarchiv der Tempelgoldschmiede von Assur 
(Saabrücken 1999), p. 72f. (VAT 8653)

לפסה״ב 636 שבט א׳ אשור,

 מושכנה.4 אמתו בנית־דור3 כני. בן בלס לחובת )נזקפו(2 קרד־אשר של כסף שקל שלושים1
 עניינו זח7 תברח, או תמות היא אם6 הכסף. את ייתן הוא שבו ביום5 אמתו את יוציא הוא6

תברח.8 האמה אם7 בבישח ערב בלס8 אדונה. של
 עד16 אנזי; יעד5 אופה; קיקי, יעד4 ארד־נבו; עד13 שמ־נבו; יעד2 בנית־ארש; עד10 בניו; עד9

חרוצ. יעד7 פטוסרי;
מרדכ־שר־אצר. של ה(לאמ בשנת19 א)בו, יום ׳שבט8

שטר־חוב)כסף( 2א/ [2]
חלקי( )תרגום

D .N . Wiseman, Iraq 15 (1953), 142; B. Parker, Iraq 17 (1955), PI. 28 (after

108, photograph), 121£: N D  3433

לפסה״ג 612 ל־ 647 בין טבת, כ״ב סביבתה(, או )כלח

 <מנ־כי־ארבאל>. משכון; הם ובניו ביתו כסף; שקל 8 אח־אד, הסריס; שמש־שר־אצר
 יוחי. עד לחנל־אל; עד נרגל־אפש; עד העיר; על אשר של בנו ריבי/שובי בפני
אפק־אנ־ארבאל. של ה(לאמ )שנת כ״ב, יום טבת,

שטר־חוב)כסף( 3א/ [3]
ADD 30 = ARU  254 = SAA 6 ,47

לפסה״נ 681/0 תשרי ד

[]שבור. . .
 ננוי. לזכות אלנ - )?(י]מ[ של חודשית רבית2
 נבו־אח־ארש. לאמ )ב(6 ד)בו( יום תשרי ירח5
עמא. ״עד מעשיו; °יעד חחבש; עד9 אלכנ; עד8 חנינא; עד7

[559]
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שטר־חוב)חיטים( 4א/ [4]
ADD 148 = ARU  325 = NALK9

לפסה״נ 660/59 אייר נינווה,

 עתר־ לחובת4 לאדונחי )השייכים( יהודה, של)ארץ(3 במידה)סאה(2 חיטים חומר ׳שלושה
 הוא אם8 בנינווה.7 הקרן את)כמות( באלול6 ימסור הוא7 פדי. של התבואה)היא(5 (.,שור)

 לחומר. קא 50 של ריבית יישא )החוב(9 ימסור, לא
 גרצפוב. של( הלאמ )בשנת אייר,10

קוצרים. שני14 - ברשמש יעד3 עשתרתעז, עד12 אביאמ; ״עד

שטר־חוב)תבואה( 5א/ [5]
Parker, Iraq 16 (1954), 46,58 and PI. 9: N D  2339

לפסה״נ 612 ל־ 647 בין אב ד סביבתה(, או )כלח

 בתשרי5 תקנ־ארש. לחובת )ונזקפו<3 בהלוואה נלקחו4 בפו של2 תבואה)?( חומרים 231
 שטחו. של מהזרעים)?( ימסור הוא7 ישלם, לא הוא אם6 ישלם. הוא

בו יום אב,8  סלמן ״עד הארמון. יסופר0 סיךשר־אצר של ה(לאמ בשנת9 ד)
מינש. יעד4 בניו; יעד3 רפאיו; יעד2

שטר־חוב)שפחה?( 6א/ [6]
J. Friedrich et al., Die Inschrifien von Teil HalafX 11

לפסה״נ 612ל־ 647 בין חשוון י״ט סביבתה(, גוזן)או

 הוא אם5 להושע. אותה וימסור4 דינא3 את יביא4 נני בן3 ב>ע(ל־ברך2 כסלו חודש בראש1
 להושע.7 כסף מני שלושה6 ייתן7 ב)ע(ל־ברך האישה, את וימסור יביא לא

 עליון(. כנראה הסרתנ)שופט, נבו־שר־אצר9 של ה(לאמ בשנת י״ט)בו, יום חשוון,8
 מלכרם יעד4 ישימיאל; יעד3 רים־אנ־אשר; יעד2 כנ״ל; אתור "עד הסגן; מלכרם יעד0

רחים. יעד5 מבית־זיזי;

ביאור
ארמאיזם. כנראה - ana = את .4
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חוזים ב.

מכירה)שדה( חוזה 1ב/ [7]
SH 92/6349/21; K. Radner, Die neuassyrischen Texte aus Tall SêhHamad. 
Berlin 2000, pp. 66-67

לפסה״ב 603/2 אדר במגדל?(, )הוצא בדור־כתלימ; נמצא

 נמסר(. שנמכר)מיל׳ שדה בעל3 אפק אלות־ בן2 אבר־חרן 'חותם
חותם( )טביעת

 בשדה )וכן(7 בנהר/תעלה גובל6 מיישוםמגדל: שלחין, בית5 שדה, חומר 1.5 של שטח4
 התחייב "אדד־אפל־אדנ נתנו.10 שאחיו השדה שארית9 - זנגר־אבנ ובבית8 העילממם(

 בתשלום. נרכשה15 האדמה שולם; 14 המחיר 'מלוא3 כסף. שקל 16.5 יעבור2 וקנה בחוזה
 לגמול)?(. לו ייגרמו9 ונבו ]בל[ שמש, ׳אשור,8 שיתכחש מי יכל7 ודברים. ׳)דין(6 חזרה, ׳אין7

 כסף. )מנה( 5 של קנס ישלם20 המתכחש
בבל. מלך נבוכדנאצר22 ל)שלטון( שנתיים אדר, חודש2'

 נאד־אשר; עד28 אדי; עד27 גבי; עד26 יאחי; עד25 חנצרור; עד24 שלמאנ־שנגא־אצר; עד23
 ארד־נבו. עד3' מנ־כי־אחי; עד30 מני; עד29

 זבן. לחכור זי אברחרן זבן זי מגדל ארק אגרת בארמית: הערה
מכר(. עיבוד ל>צורף אשר0אברחרן) שמכר מגדל, אדמת )=שטר

מכירה)קרקע( חוזה 2ב/ [8]
SH 92/6349/12; K. Radner, Die neuassyrischen Texte aus Tall SêhHamad. 
Berlin 2002, pp. 61-62

לפסה״נ 603/2 חשוון בדור־כתלימ; נמצא

 הגובל שדה4 חומר 1.5 של שטח3 )נמסר(. שנמכר השדה בעל בל־דאנ בן2 חע 'חותם
 לשטח מתחת קרקע חומר שני של בחלקה )הגובל(5 חזקיו, מאדמת( גובל יאחי; מחלקת(

 בנהר/ הגובלת קרקע חומר ׳1.>5 של אחוזה7 עמ־יחי(ע. )בחלקת( והגבול6 אגנרנ, של
 5 °יבסה״כ הדד־תכל. מחלקת( הגובלת כל־בידי, של בנו9 הדד־עדרי מחלקת(8 תעלה,
 כסף. אחד מנה 'תמורת2 ו>רכש חוזה חתם "אדד־אפל־את בית־שלחין. חומר

 אדד־אפל־אדנ. של הגורן מן בנו אדד־מלכ־ארש ש<עשה מה שינוכה)עקב הקנס 'במקום6־13
 ויתכחש,26 יקום שבעתיד מי2׳ ודברים. דין20 'חזרה,9 אין20 במלואו;18 נרכש ה...שדה17
 בניו בני או בניו או25 אדד־אפל־את נגד תביעה בניו)חיעלה בני24 או בנו או חננ23
כסף. מנה 10 ישלם27
של בנו סכוא עד30 הכהן)הגדול(; שלמאנ־שנגא־אצר עד29 העיר; ראש סין־נאד עד28
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 עמ־יד)י(ע עד33 אחדו; של בנו דאד־לרים עד32 מנשה; של בנו אדד־מלכ־ארש עד31 חזאל;
 הרכב; ערבי עד36 אחיא; של בנו נבו־מלכ עד35 חלש; של בנו מסי עד34 שמעיו; של בנו

 עד אח־לרים; עד41 נבו־שר־אצר; של בנו40 לבלט עד39 ו]ה[באל; של בנו38 עמ־דכר עד37
 הסופר. ארד־נבו עד43 מנ־כ־אחי; עד הדד־רפי; עד42 מני;

נבות. עד46 בבל. מלך נבוכדנאצר לגשלטון(45 שנתיים מרחשוון,44

ביאור
מסופק. התרגום ולכן ברור אינו הקטע .16-13

מכירה)שפחה( חוזה 3 ב/ [9]

F.M. Fales, ZA 73 (1983), 243f., 254:11

לפסה״ג 637/6 אלול ט״ו בנינווה; נמצא

 אשור־ בן6 נבו־מית־אבלט5 שנמכרת. השפחה בעל3 הרב־פלכאנ של פקיד2 ידעיו חותם1
 שולם הסכום8 כסף. שקל 34 תמורת7 אמתו בנ־אסגל את4 ולקח8 קנה5 רב־פראנ שר־אצר
 או שבעתיד "מי ודברים. דין החזרה,10 ״אין ונרכשה. נקנתה ההיא האישה9 במלואו.

 לו השייך מישהו או קרובו15 אחיו, בני־בניו, או בניו או14 ידעיו, יתנגד,13 שהוא מתי12
 10 של( )קנס ישלם4 בני־בניו, או3 בניו, נבו־מית־אבלט,2 עם ודברים דין1 ויחפש3 יאתו -

כסף. מנה
 שר־מית־אבלט. של ה(לאמ בשנת6 ט״ו)בו יום אלול,5
 ]...[ל.12 "]...[אל; אשור; ]...[־1° ]..[טבשת;9 ].[פ?מנ;8 הראש; שומר אל־אד־ג עדים:7

לגמרי. שבורות 16-13 שר

ביאור
 איסוף מרכזי על וממונה בנייה קטעי על ממונה - רב־פראנ רב־פלכאנ, .6 ,2

בהתאמה.

מכירה)עבדים( חוזה 4 ב/ [10]
ADD 234 = ARU  523 = SAA 6,34

לפסה״נ 709/8 בתמוז כ׳

 המלכותית הפלוגה של7 הרכב6 שמ־אלנ5 שנ]מסרים[. האנשים בעל2 דנגנמלכי[ חותם1
.א] )האישה( אמנו, את3 מדגנמלכי8־7 ולקח9 רכש5 .  נפשות שלוש בס״ה מלכאורי,4 )?(,[נ .
 נקנו "האנשים במלואו. שולם הכסף10 כרכמיש. של המנה לפי9 כסף מנים שלושה עבור8

דגנמלכי וימחה:15 יופיע14 בעתיד אי־פעם אשר ממי13 ודברים דין החזרה,12 אין13 ונלקחו.
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 עם18 ודברים דין19 המחפש20 או)מ<תקיף לו, ששייך שהוא מי או17 אחיו בני או אחיו או16
[]2י ימסרו22 בניו. בני או19 בניו שמ־אלג . .  של לאשר22 זהב אחד ומנה כסף מנים .
 יקבל. לא25 בדינו, יתלונן )אפילו(24 לבעליו; עשרה פי23 יחזיר24 הכסף את23 ארבאל.

 עד30 הרכב; נדביו עד29 האחוזות; מנהל פקח עד28 הסופר; אחירם עד27 הסופר; אדא עד26
 השטר. מחזיק הסופר33 תבני עד טב־שר־אשר; עד32 בךדקר; עד31 בל־אימרנ;

מנ־כי־אשור־ליא. >םלאמ כ׳)בו( יום34 אב בירח

מכירה)עבדים( חוזה 5ב/ [11]
ADD 229 = ARU64 = SAA6, 111

לפסה״נ 680/79 תשרי

שנמסרים. האנשים בעל2 ארד־אשר חותם1
 בל־חרן־ שא־גבא, )ואת(5 ובדיה, מישה4 נשיו שתי הושע, את3 ״ולקח רכש שא־מעדי9

 מנים שלושה עבור10 ארד־אשר, עבדי8 נפשות, שבע בס״ה7 הקטנות, בנותיו ושתי6 תכלכ
 במלואו. ניתן12 "הכסף כסף.

 ודברים.14 דין החזרה, אין13
 שעי; עד17 עם־יתעו; עד16 הסוחר; בל־נורי עד15
ד18 . ] עד20 שא־דוחי(; עד19 כושא; ע ] . . .21] . . .  דע. תשרי)ב(לאמ ירח ]

]אש?[ ארד זי 7 אנש מ?( 6 ו־ הושע דנת בארמית: הערה

מכירה)עבדים( חוזה 6ב/ [12]
ADD 316 = ARU7A = Parpóla, Assur 2/5, 48; SAA XIV, 5

נשתמר( לא )התאריך
[]את.3־1 ממרדכ־רמנ10 ]ולקח[12 רכש8 המלכה של הסריס מלכ־נורי9 .  בנו שמש־אלי,4 .

,]5 רגל()?(, 4 )שמידתה ] . . .]6 רגל)?(, 3 ילד)שמידתו( הושע)?(, . .  קטן, ילד [־אשר, .
. ] ילדה בסי, .  שקלים ועשרה מנים שני מרדכ־רמנ"]עבור[8 עבדי נפשות, בס״ה[7 .

]כסף[.
נשתמר[. לא ]השאר

מכירה)עבדים( חוזה 7ב/ [13]
ADD 312 = ARU 467 = Parpóla, Assur 215, 48

נשתמר( לא )התאריך
שתימכר. האישה של אדונה חסרה[ ]ההתחלה2•1
 שלוש שמידתה שפחתו אמי את מאליו7 ולקח9 רכש המלך בן של הפלוגה מפקד אכלנ6

במלואו. ניתן הכסף9 כסף. שקלי וארבעה מנה חצי עבור8 רגליים
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 את16 כסף. מנים חמישה ייתן15 ודברים דין ויח]פש[14 .[ . ]או. ]אלי[ו״ שימחה ]מי[10
 ולתביעה18 יום למאה כפיון יאחזנו אם ערב( )הוא17 לאדונו. עשרה פי ייתן הוא הכסף

הימים. כל
 מינ־כי־ עד21 המלך; בן של הפלוגה מפקד אנז)חח־אשור עד20 השליש; שר־אימרנ עד19

 הרכב; נבו־תרצ עד25 המלך; בן של הרכב אבר־נבו עד22 המלך; בן של הפלוגה מפקד נבו
 המלך; בן של הראש שומר26 ארד־בלת עד25 המלך; בן של הראש שומר ארבאלי עד24
 ]...[. עד29 הסוחר; רולי עד28 הסוחר; אדי עד27

נשתמר[ לא ]השאר

לעבדות שנכבש ערב פדיון חוזה 8ב/ [14]
ADD 176 + 323 = ARU G30 + 469 = SAA 6, 61

לפסה״נ 700/699 באב ה׳

 דכראל ציפורן זכור; ציפורן2 ציפורניהם, )טביעת( את שמו הם חותמותיהם במקום1
שנמסר. האיש בעלי3
 מנה 30 עבור7 דכראל ומאת זכור מאת6 בחיג אתו רכש5 אחיו של בנו מנ־כי־ארבאל4

אותו. ופדה נחושת
 אשר ממי10 ודברים דין החזרה,9 אין10 ונלקח. נקנה9 ההוא האיש במלואו. ניתן התשלום8

בעתיד10 "אי־פעם
 יום, 100 ל־ כפיון יאחזנו אם ערב( )הוא13 ]האלה[)ימחו(. האנשים או וימחה12 "יופיע

הימים. כל ולהונאה14
ד19 בל־אמרנ; ]עד[18 מלכאל; ]עד[17 דסס; ]עד[16 האחוזות; מנהל דורי ב[ל־ ]עד15  שמש־ ע

אתר; ]עד[20 שזב;
 אסנ. נציב25 מתונ של הלאמ )בשנת(24 א]נרת?[־משזב. ]עד[21
ב׳)בו(, יום ]א[ב,22
 השטר. מחזיק ]הסופר[27 נבו־נדךאחי עד26
אצבעותיהם. טביעת עבור נחושת מנה שני28

אתונות( רגלי חוזה)אספקת 9ב/ [15]
J.N . Postgate and B.K. Ismail, TIM  11 ,5 ; SAA XIV, 428

 לפסה״נ 626 ניסן סביבתה(, נינווה)או
מזנבי. אצליו בן אל]ריב[ חותם1
 ימסור הוא בתמוז לרשותו. אנרת־שר־אצר של אתונות רגלי 220 4

.100% של ריבית יישא ימסור)זה( לא אם9 בנינווה. )אותן(
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 אשור־ עד15 מרדכ)?(־באנ־אפל; יעד4 שפי־אנרת־אצבת; יעד3 אנרת־קל; יעד2 איחי; ״עד
אבלט;

אדד־אפל־את. עד16
אקב־אל)אנ(. של ה(לאמ ניסן)בשנת17

מנהליות תעודות ג.

השומרונית הפלוגה 1ג/ [16]
ב סרגון למלכות האחרון העשור תחילת

C77V3, 99 (ii, 16-23 = §E)

 גבי,20 מע(רמנא, בל־דורי,19 עבדמלך, אחעדחי(,18 אתמר, יוגאה,17 דלאח, אבדלא,16
(.118,113 במס׳ גם אחיו)נזכר22 בעי, אחעדחי(,21 שנמ?(ע,

 נבו־בל־אכין. )□יחי(23 שומרון מ>העיר( ,13 ס״ה
C הפגום בטקסט גם נזכרים )מקצתם TN 3 ,1 0 8)

רשימה 2ג/ [17]
ADD 993 = SAA 7, 118 (r, ii)

 לפסה״נ 661-663 בנינווה(, )נמצאה
] . . . [  מסחריים(; הסוחרים)סוכנים של הסופר2 נבו־אח־אדנ '

 סופר; נבו־נורכ־למור, כנ״ל, 14 הראש; שומר עזריו כנ״ל, 13
 הרב־מג; של סייס מנ־כי־שר כנ״ל, 16 דנונני[; כנ״ל, 15
 ךאן־ארך; כנ״ל, 18 הפנימית)־אשוח; מהעיר קרד־אשור כנ״ל, 17
 אקא;01בסי) כנ״ל, 2"כבתיא; )האישה( כנ״ל, 110 שמש־בלס; כנ״ל, 19
 סייר)?(; מרדכ־רמנ, כנ״ל, 113 ישוב)חזנ<; ראש ידידי, כנ״ל, 112

 אדד־בל־אצר; בן שרשי 115 הארמון. סופר -13 ס״ה14
 איחא; )האישה( 119 ]...[; של אביו18 אשור־כלנ 117 אבנש־נאד; 116
קווה. של המוכס21 דליל־אשר 120

 נשארו. ימים 7 24 נתקבלו, 18 בס׳׳ה23 נבו־אחי־שלם. - 5 ס״ה22
 ארבאלי. של )□לאמ26 כ״ה)בו(, יום תשרי,25נשארו. ימים 7 24 נתקבלו, 18 בס״ה23
נעשו. החשבונות27
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רשימה 3ג/ [18]
Parker, Iraq 23 (1961), 39: N D  2629

ב׳ סרגון ימי

1 •Iט שבורות2־ ע מ לגמרי כ

 בל־9 בל־אדנ,8 שר־אמרנ,7 נבו־שזב,6 בל־שר־אצר,5 כנ״ל, מכיךאשור4 נרגל־שר־אצר,3
 .[־אצר. .י].5 רמנאל,14 .[אשור־נאךן־אחי, .י].3 אח־אריב,12 "שמש־אלי, הושע,10 שמ־אצר,

חולים. 4 ס״ה
. שליחים 7 ס״ה5 אשור־אפל־אצר.4 אשור־נאד,3 סין־שר־אצר,2 אשור-באני,1!¡׳ . . 

 סין־אפל־אדנ,10 , ..[.[־שמי]. .].9 אשור־אריב,8 אחי־ליא,7 ארבאלי,6
[,"מרדכ־אחי־]. . ]...[. 8 ס׳׳ה)כללי?( ]...[ 7 ס״ה13 שר־אימרב.12 .

רשימה 4ג/ [19]
Parker, Iraq 23 (1961), 27f.: N D  2443 (II, IV)+ND 2621 (I, II, r. II)

ב סרגון ימי

[;קויא].2 נפשות; 4 ו ציז?1 נפשות. 46 ש־זקנ 6 ס״ה3 ..
 לפחר־8 ,נפשות 4 דגל־מ־אל7 חלקיה)ו<, לידי6 )ו(לןרךבתונ5 ]...[ מנ־כמ־אשר מן? אשר4

 נפשות. 4 אל
שבור(. )השאר

4  בידי כנ״ל)־נפשות( 76 4 בל־חרן־בל־אצר, בידי3 נפשות )?( 105 2 ש־זקנ; )אנשים( 1
,0חלקיה)

 צל־אשר; בידי כנ״ל 34 7 אח־דוחי(, בידי כנ״ל)נפשות( 25 6 בל־סמכ, בידי )נפשות( 165
שבור(. ש־זקנ)השאר 31 סריסים)ו( 25 ס״ה)כללי(8

 7,׳6)שו״ נפש5׳2[00]? ״ה04׳.[חלקיהו . ].3.בל־חרן[־בל־אצר,׳ . ].2נפשות,׳ .[ . ׳'].
..[ח]לקיהו? .].8שבורות(,׳  .].12.[צל־אשר,׳ ..[אח־דוחי(,׳״]. .].10,.[בל־סמכ, .].9[,׳ .

[].13.[־בל,׳ . נפשות. .
גריו10כנ״ל,׳ 13 שגיב9כנ״ל,׳ 4 מתיע8כנ״ל.׳ 5 אל־אדנ7.[,׳ ].. אפחר־אל6.[,׳ ].. חרני5'
 4 אדד־שו/ר)י(15כנ״ל,׳ 5 שאיל14כנ״ל,׳ 1 ישגיא3כנ״ל,׳ 1 אחי,2כנ״ל,׳ 4 שור)י(״כנ״ל,׳ 1

 כנ׳׳ל. 2 גורד16כנ״ל,׳
 פגום(. )השאר

פגומות 2-׳ 1שו״
[.אגי].8מר־גב]י[,׳7חזוגי,׳6תנגי,׳5נפשות;׳ 41 ש־זקנ ]...[ 13 .[קוחידס״ה .].3׳ . . 

שבור(. )השאר
.137 עמ׳ משפגזית, גליל, של לתרגום השוו הערה:
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ואנשים קרקעות רשימת מתוך 5ג/ [20]
CCENA 23 (14)=5^4 12, 27

 נבו־שר־אצר(, של )קניינו
אשורבניפל מימי כנראה

.אמו אחיו)חאחוא יו־עדרי, ארד־אשר, ארדי,

שונות ד.

1ד/ [21]
;142-146 (,1980) 27 3165,4 /0? >£. ,4 6 ,0 7 53 + 633 ABL 

XVI 4^5י 63
לפסה״ג ז׳ מאה אמצע גוזן,

 על הממונה תותי הסופר, כותי2 אחת: ואישה אנשים שישה על למלך כתבתי )כבר(1
 פלטיו )חשבונות(, הנכסים על הממונה נריו4 הרכב קררי הכוהן, אדד־כלג3 האחוזות,

 )ההם7 קרה זה גוזן בעניין6 הפחה. משרתי )כולם( - תרצי אשת וזזא5 ]משרתו/עבדו?[
 עברות אתם.7 אדוני המלך ידבר־נא8 יודעים. גם הם קרה)דבר(, לא ואם )זאת(; יודעים
 פקד שבני הוא חטאם10 לתותי, ואשר לכותי אשר אדוני. למלך אמסור־נא9 שלהם אחרות
 חטא הסכימו. לא הם12 המלך״. לפני אותם הסוסים)חאוביל־נא את לי "״הביאו עליהם:

 של האשכר )תשלומי( כסף את רשמו הם אדוני13 המלך של אביו )בימי( שלהם: אחר
 נבו־קתי־צבת)פקיד( של בצוואר15 אותם( ארמי)ותלו במסמך0)14 אשורי במסמך הרועים

 תלויה הייתה הכסף סכום על התעודה16 הסופר. של האחוזות על הממונה של המשנ
 הכסף את ייתנו לא הם ״אם הלשון: בזו בטבעת)חותם(16 אותה חתמו17 והם צווארם על

 )החותם( טבעות את חתכו הם19 האיום, את מימשו הם כאשר ימותו״. הם18 זו, בשנה
 ]קרד[י21 )אותן?(. חותך הוא כאשר בשמחה אינו)שרוי( ומי20 וזרקו)אותן(. מצווארם

 הוא אחה?([. סוס ]של23 החרוט)בנבל( על הארמון.22 אוצר של בסוסים21 מתעלל22 הרכב
.״ ידיו)באמת(: את שם .  אותה ואשים־נא אותה ואחתוך־נא ברזל חרב הבא־לי24 .

 )כל( של שערו את תלש הכוהן26 )דבר(. לומר בכוחי היה לא הפחה״. ]של[25 בישבן
 ממונה ״איזה ]ו?[נריו:28 בפלטיו נמלך הפחה שמש־אמת שמעתי: זאת27 שדיבר. מי

ח שהלבי]שך[ )מי( לפחה: )ענו( הם29 רצוי?״. מ  וחרב זהב טבעת לך ונתן30 ארגמן מצ
[].3י זהב״. .  ]של[32 והמשרתים העיר זקני את31 לי ואספו32 ״צאו)מכאן(! הפחה: אמר .

 שאל הוא33 וחרבות״. טבעות על32 ידברו)אתי(33 לא הם העצר. יורש )חשל המלכה
.]אדם. ״לאיזה והמשרתים( הזקנים )את אותם  הרכנבים רב אדד־שכא ענה מ[כם?״.34 .

1אחיר _ ״זה? את אותנו לשוא אתה מךוע ךכ ענךתל חייבי□[ ״איננו35 המלך)?(: של
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 - כששאלתי ענו - שלנו המשפחות לדעתם. אותם ״שאלתי2 )ועוד( בנינו!״. את ״שאל
של האדון לאשור־זיר־אבנ, מאמינים אנחנו4 בנותינו. של0בנינו) של החסדים ״]אלה[3

את ופתחו..........בידיו שמו)אותו(6 ]...[. לאסרחדון פנינו את שמנו)?( אנו5 ]...[; )?(
 ]...[״. אתכם9 אני אביכם; בית8 ]...[ באמרך שקר מדבר אתה ״מדוע פיו7

 ראש אדוני)חברור, המלך)?( של העופות)?( על הממונה10 השומרוני, )&־&־/&/(חלבס
 תרצי, הזה: הדבר את לי אמרו12 שמאל, של ]ל[בעל־רכב״ העולות מעלי )הכוהנים(

 אשור־זיר־אבנ כאשר14 אשור־זיר־אבנ. של ביתו ל)משק( בנו את מסר גוזן, של הסופר13
 במשך )רב־נכסי(. חשבונות מבקר עצמ<ו )עשה15 תרצי של בנו המלך, בני עם שהה

 ראש)פקידי( תרצי)נעשה( של בנו בנינווה,16 אשור־זיר־אבנ15 שהה16 בהם הימים עשרת
 המצל והבד הזהב חרב הזהב, טבעת את17 לעצמו החזיק18 הוא17 11̂)ה״כאציר״

 וכל־ אלים הוא אדוני, המלך זה, תרצי19 אשור־זיר־אבנ. של )=שמשיה( הראש18 על
כחופשיים... פיזר הוא21 יכול)?(.

 לאחוזת אותם מסר )או(21 הגבוהים, הפקידים ואחוזת העצר, יורש המלכה, משרתי את20
 יקשיב מי - ואשתו תרצי23 לגוזן:22 שלח23 אדוני שהמלך והשליחים22 אשור־זיר־אבג

 )כאלה( הם בניה0)25 תרצי אשת זזא השכינו? שהם24 האמון לחוסר לשמוע( )=מסוגל
 תרצי. של האחות( )=בעל הגיס הוא )הרי(26 ל<כוהן, )אשר אדוני! המלך לחיותם שאין

מהשמים! הירח את יורידו )עוד(27 נשותיהם
 בהן: אחד דבר רק29 אדוני, למלך28 שכתבתי29 מה כל אגרותי:28 על)אודות( אדוני, המלך
 תחת)?(31 התמניתי אני32 הכוהן, על30 שדיווחתי31 הדברים )אודות( על אדומי(.30 תדע

 עבד הצדק(. )=אל שמש הוא אדוני המלך33 מרדכ־אשמאנ.32 ]ותחת[ אשור־זיר־אבנ
דבר. רואה אינו34 אדוני המלך
[ )לי( ברור היה לא דברו אדוני, המלך מלכ־נוחי(, )אודות([ ]על1 תחתונה( )פינה ...[ 

.].3 ברור; אינו ]...[ באזני הוא נאומו אמסור. אני אדוני ל]מלך[2 . . ] .  אדוני המלך אם .
אכתוב!״[. ]על)אודותיה? שומע שאתה מה את ״כתוב יאמר:

ביאור
וסתום. שבור הרוב .9-7

 .ד 5013111̂,^\/5£ראו/ קישוט, מעין =״חרוט״ >אל11111נ111111 - פנים( ,22 בנבל)בשר
1999/60
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בארמית חוב שטר 2ד/ [22]
E. Lipinski, Jaarbericht. Ex Oriente Lux 33 (1993-1994), p. 144

O . 3714

לפסה״ב )?( 700
 ישטמנה.כי

 קטלב על. לחדי.2
 בדל זק3
 ס.בצר.יהב בס4
 שרות כספא5
 ב.יטיהו אד6
 שנ]ב[.מתעשא7
 שדב.בלחדנ8
 פזקלן.אדגפ9

 °יאדשרי.ירח
 אסנ.לא]מ[״
 'פד.מפ]שר[2

עדים( )רשימת

תבן מכירת על שטר 3ד/ [23]
E. Lipinski, in: E. Wardini (eds.), Built on Solid Rock (E.E. Knudsen Fest.), 

Oslo 1996, p. 190

ה4 אשרא וברה3 שמעיה2 זבן זי. תבן.1  שהד8 אהלרמ שהד7 הדרע6 שהד513+12 מנ
סי9 מ

לפסה״נ. ז המאה ראשית או ח המאה סוף





ב׳ חלק

 בבגל יהודה גולי לתולדות מקורות

לפסה״נ< ז-ו )מאות

שטרות א.

מכירה חוזי ב.
שונות ג.





שטרות א.

ערבות שטר 1א/ [24]
310

510/09 = רנ״ב ג׳ שבט ט׳ בבל,
 לחובת: שנזקף4 גזנ של בנו2 נבו־אצר־ש של גג כסף)מסוג( מנה 16 של החוב שטר1

 בל־זיר־אבנ של בנו ונריה4 ת־אחי־ש־אבנ; של בנו וכינא שמ־אכינא3 של בנו רימות־בל
לתשלום. ערב5

 מרדכ־נצר־אפל7 מידי6 נתקבלו8 בל־זיר־א?נ של בנו נריה, של6 גנ כסף מנה 8 כך, לשם
 )שטר(. לקח אחד כל9 וכינא. רימות־בל לזכות8 אגב בן את־מרדכ־בלט של בנו

 אנשים(. יעדים)שמונה6־10
מקום יסופר;8־17
הארצות(. בבל)וכל( מלך לדריוש 11 ׳תאריך)שנת9׳־8

שטר־חוב)כסף( 2א/ [25]
141 £ ,£ 8

623 משנת כנראה לפסה״מ?( 618 ל־ 626 בין שהוא( )מתי - י״ג נפר,

 שרג מרדכ־אשלמ,2 שמ־אד־ב, »לזכות״ לחובת )נזקפו( שמש של)האל( כסף ככר 30 י
מרדכא,

.אחד מנה3 יתנו הם4___נבו־אשלמ0)3 גריה . אם5 לשני. ערב אחד באלול. לשמש4 .
 באלול יתנו לא הם

.יתנו הם6 . .ו. . .
 ]בן/ בל־או־ש9 .; . )פקיד(. נאד־מרדכ8 ]נפ[ח?(; של )פקיחק]יפ?[ בל־אפש במעמד7

 'והסופר2 רב־באני; צאצא ]...[־אל ״ אפש־אל; צאצא 'נבו־אשבש0 ננ>א׳־אצל; צאצא[
נבו־אטר־נפשאת.

אשור. מלך ׳סין־שמ־לישר4 מלכות)של( ראשית שנת >בחודש׳ י״ג ׳יום3 נפר,

[573]
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מכירה חוזי ב.

1ב/ [26]
^4. Jursa, AfOB 25, 141

לפסה״ב 551/0 ב]...[ ד סיפר,

^1£׳בתול׳) ישרה  מן סיפר)שמשתרע( פחוות ב[תל־גב,2 ש]רה שמש. )האל( רכוש ק
 של )קיפ( המפקח נרגל־שר־בלט5 ]מסרו[8 שדה, כור חמישה מלוא4 עד ש].[ש תעלת3

 יהורם. בן אמינ־אש[7 סיפר של הכהן)הראשי( ומשזב־מרדכ6 אבבר
 ויטע יפורר)?(10 יחרוש,9 ה׳בתול׳: השדה את8 ]בשלמות[ יעבד הוא9 שנת[יים>?( ]ממשך(8

 שיגדל"בו12 מה רבע"מכל13 מינ־אש13 ייתן14 השדה(, את ]יש[לים)להכשיר״ כאשר אותו.
לשמש.14 המעשר)מחלק )ואת(13 שנים שש במשך12

 סופר.א21־ב19 בבליות(, משפחות צאצאי )ארבעהא19־15 עדים
[].22ב ד׳ סיפר,ב2י .  בבל מלך23 לנבו־נאד חמש שנת .

[34] תעודה גם ראו הערה:

2ב/ [27]
Weszeli, ]%2!0^86 (1996), 472£:2

לפסה״ג 523/2 טבת כ״ו סיפר

 השמאלית ואזנו שמש־אבנ )שם( על רשום2 צוארו אשר עפר בצבע שבע בן חמור1
^.31:11) מבותקת3 ת שייך ף!  במחירו4 )אותו( מסר הוא6 בל־אב־אצר. בן4 למנ־כי־בני

אדנ. בן6 לאשר־תריב כסף, מנה חצי5 הקבוע,  בננ־
ת. ערב8 לחמור בקשר )?(הבא האדם מצד סיכון( )עבור7  מנ־כי־בני

[].9 עדים: . [].9 זבתאל; של בנו . .  בנו בל)?(־אב־אצר״ .[תלימ; .].10 זבתאל; של בנו .
שיר של בנו בל־כאצר והסופר13 אלחנן.12 של  אתל־פי. צאצא14 נבו־כ

בוזי שבע שנת15 בטבת כ״ו סיפר,  הארצות. )חמלך16 בבל מלך לכנ
ת19ל18 שגביה17 מסר19 אשר־תריב של החמור את ש. בעיר18 מנ־כי־בני  חוודי

.[מצרי .].20

ביאור
 ידוע( אינו )מובנו 115101 מן מופשט ש״ע .7

נוסף. עד כנראה .20
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3ב/ [28]
F. Joannes and A. Lemaire, Transeuphratene 17 (1999), p. 18

Collection Moussaieff, PI. I, (498/7 B. C.). (Cf. M. Weszeli, N.A.B.U
1999/107)

לפנה״ס 498/7 בתמוז י״ט יהוד,

 בן לנריהו6 מברה7 תלימ בת חרא3 אשר גבנונו2 בראש בקע עם לבן שנתיים, בן אחד עגל1
 המכילים לבן כסף שקלים( 23)=שקלים ושלושה מנה שליש של4 מלא6 במחיר5 אחיקם7

ש שמינית  גג. ללא)סימן( תקנית איכות בעל5 לשקל, נתףסיגי
 בקע עם10 לבן, השנתיים, בן9 הנ״ל העגל תקינות)?(8 עבור7 אחראי עבדיהו12 בן "יהועזר

גבנונו.10 בראש9
 לשקל נתך שמינית המכילים לבן כסף הנ״ל השקלים 23 את13 נריהו15 מידי קבלה16 חרא15
 לה. ושולם16 העגל, ,מחיר14 גנ ללא)סימן( תקנית איכות בעל14

 בן בנני־אבנ20 יהועזר; בן19 נחמם( צץ־צדוק;18 בן נדביהו טבשלם; בן17 יהועור עדים:
 י״ט יהוד,23 ארד־אע. בן אנ־אחי־אקיש והסופר22 שמעיהו; בן עבדיהו21 בל־כל־את;

 הארצות. מכל( בבל מלך25 לדריוש כ״ד שנת24 בתמוז
ותרגום(. תעתיק ״תעודה״, למברט, גם )ראו

שונות ג.

(BM 65149)נישואין חוזה 1ג/ [29]
2001/102/M. Roth, AOAT222, pp. 92 -93 , no.26; M. Jursa, N.A.B. t

לפסה״ג. 535/4 איית?(, י״א סיפר,
 ולגדדית אושע של בנו3 לבל־אבלט מרצונו2 אמר כה4 ארר צאצא כרבת של בנו גוזאנ1
אמו:4
 רעיה״. תהיה־נא)לי(6 נישואין. ל)מטרת( הנערה, בתכם,5 כשא את לי מיסרו אנא6״
 ל)מטרת<9 בתם כשא את8 לו ונתנו9 שלו, ל)פניה( נעתרו8 אימו וגדדית בל־אבלט7

נישואין.
 ברזל. בפגיון תומת אחר"היא גבר בחברת כשא10 אם"תימצא10
 מנים שישה לה ישלם הוא14 פניה, על שנייה אישה לו וייקח13 כשא את ישלח גוזאנ אם12

אביה. לבית תלך והיא15 כסף
 עם20 ארר צאצא22 כרבת של בנו לגוזאנ21 כנדוניה20 מרצונם16 נתנו22 וגדדית16 בל־אבלט

בתם: כשא
מיטה18 אחד, שקל של בערך זהב עגילי צמד )זהב?(, משובצים תכשיטים שקל שליש17
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 וזרפנית מרדן־23 ברונזה. ומגש גביע)ברונזה( אחה שולחן19 כסאות, חמישה אחת, אכדית
 ימיו25 את יקצר־נא26 אסגל, סופר נבו,25 זה. הסכם שיפר מי23 של אובדנו את יצוו־נא24
הארוכים.26
בפני: זה; הסכם בחתימת )נכחו(27
 ארד־נרגל; צאצא בל־אצר של בנו באני29 המלכותי; הסוחר אריח, של בנו אחיה,28
 בנו בל־אדנ32 ארד־ס]תית[; של בנו כלבא31 המלכותי; הסוחר שמריה, של בנו ארד־גל30

 נאדנ; של בנו שמש־אפל־אצר34 המלכותי; הסוחר משלם, של בנו נקוד,33 ]נבו־ארש[; של
 מרדכ־זיר־37 ארר; צאצא כרבת של בנו לא־באש*36 פחר; צאצא באני של בנו נבו־את35

ת ;אדד־]. של בנו א ] .  שמש־אדן39 המלכותי; הסוחר רפי, של בנו ]שמש־אפל־אצר[,38 .
[נבו־מכינץ. והסופר40 אושע בן נבו־אתנ אושע; של בנו . ]. צאצא ]בל־את[ של בנו .

ה?(, סיפר,41 (, יום איי בו ת י״א) [].42 ה׳ שנ . [ מלך . . . . [ 

קט לפי )השלמות פלי  (BM 68921 הדו

אין״, אברהם גם ראו שו .207 ׳עמ ״ני

ביאור
 תמיד מוגדרת הכלה אחיה, עם גם אלא הכלה, אם עם רק אינו שהמו״מ למרות .20,8,5

 הנפטר/הנעדר האב תפקיד את ממלא שהאח מפני זאת כ״אחות״. גם ולא כ״בת״ רק
 לאחיותיו. כאחראי

החתן. *אחי
אביה. מצד הכלה, אחי?( +דודי)או

 מלכותיים(. סחר, סוכני או עמיתים)סוחרים, היו העדים יתר מבין ארבעה לפחות
.208 עמ׳ ״נישואין״, אברהם, ראו

נישואין חוזה 2ג/ [30]
YOS6, 188

לפסה״נ 542/1 אל־ש־לני,
 ]ת>ע(ל־ארך[ אחיה)של בראל3 של בנו לאלנתן2 אמר כה5 עתינה[ של)!( בנו נבו־אח־אצר1
 אשתי״. היא ותהא8 ת>ע(ל־ארך6 הבתולה את לי ״תנה7 ת>ע(ל־ארך[ ]של אימה ובנית4
 עתיה. בן ]ל[נבו־אח־אצר ת>ע(ל־ארך"לאשה את10 ]ונתנו[13 נעתרו)לו(10 ובנית אלנתן9
 כסף מנה 6 15 לת>ע(ל־ארך16 ייתן הוא17 ת)ע(ל־]ארך[,14 את ]יעזוב15 נבו־אח־אצר אם13
 תמות היא )אחר( גבר עם )במגע( תהיה21 ת)ע(ל־ארך19 אם18 לחופשי.17 תיכנס והיא18

 מנה 6 24 ייתן הוא כאשתו, הרה)?( אשה23 יכניס)?(24 נבו־אח־אצר23 אם22 במקל. )־־תומש
 שלה. החופשי)־הפנוי?( לאדם תיכנס והיא26 לת>ע(ל־ארך25 כסף

נכחו)?(: בחתימה27
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 נבו־אחי־ של בנו ח/ער־אדד,30 נתן של בנו מבב־נבו29 נבו־אחי־ארש, של בנו נתנאל28
ת  אל־ש־לני נבו־אחי־ארש. של בנו שמש־אדנ והסופר אבנ־אשתר של בנו אריב31 א
 בבל. מלך לנבו־נאד י״ד שנת

36.[] . אמא של בנו .[ש .ן.37 נבו־שר־אצר, של בנו .

משפטי בירור 3ג/ [31]
Strassmaier, Nbk. 361 (cf. G. Van Driel, JEOL 29,1985/6, 55)

לפסה״ג 565/4 תמוז כ״א אופי,
 בי5 שניה של בנו אי־אחא3 כנגד ויוכיח עדיו את יביא2 נבו־גאמל של בנו נבו־נאד בו ביום1

 חשבונו את יחסל הוא9 וברוחאל, לאי־אחא6 כסף מנה 2.5 של בשיעור סחורות5 נתן8 נבו־נאד
 יצליחו לא העדים "אם חייב. עדיין שהוא מהחלק12 כפליים ישלם13 ואי־אחא10 נבו־נאד, עם

 לדרוש. רוצה שנבו־נאד הסכום12 מאותו כפליים לאי־אחא ישלם הוא13 זכותו את להוכיח
 והסופר אחיש. של בנו בלס16 אחיש, של בנו אי־שמ15 נבראתי, של בנו אדנ־מרדך עדים:14

 אגב. צאצא17 נבו־אחי־את
בבל(. מלך לנבוכדנאצר 40 תאריך)שנת18 אופי,

משפטי בירור 4ג/ [32]
Strassmaier, Cyr. 307 (cf. F Joannes, NABU 1994/72)

לפסה״נ 531/0 תמוז ג׳ סיפר,
 הוא5ו4 - כלבא של בנו כלו עם3 תיראה )עוד(4 ישעיה של בתו2 טאבת־אשר בו ביום1

 המשפחה: לראש אמרה ולא6 מכשול )לו( שמה לא היא0)5 בכחש,4 אותה סובב )הרי(
 השפחה. מעמד של האות את תקבל9 טאבת־אשר8 כלו״ של האב לכלבא7 ״כתוב8
 17־ אבבר(. מקדש של פקיד ביניהם בסיפר, ותיקות משפחות בני )כולם וסופר עדים15־10
 טאבת־אשר. של האם חאלא18 בנוכחות והארצות(. בבל מלך לכורש ח׳ תאריך)שנת16

.211 ׳עמ ״נישואין״, אברהם, ראו הערה:

חובות רשימת 5ג/ [33]
TCL 13 ,210

ידוע( בלתי )תאריך בית־כבראל,
 של שעורים קא 24 )פן(, 1 כור, 134 מלכיה.3 לחובת?[ ])נזקף( אשר2 חשוד, של שטר־חוב1

 ]כור, 136 )החוב(. שארית הם של שעורים קא 12 )פן(, 3 כור, 2 מתוכם5 אגא, )האשה(
 )פן(? 1 כור, 4 כללי ס״ה8 חוב. שארית7 שעורים קא 24 )פן(, 1 כור, 2 ו־ קא 18 )פן([ .

.שעורים. [.שארי]ת. כור 5 זירי שעורים, ]...[ 109. . .2 [.גמתיה?. קא)?( 12 כור, 10 . . 
4 [.אל]. שעורים קא 18 )?פן(, 4 כור, 11 .  שארית מתוך שעורים קא 12 )?פן(, 3 כור, 112.

]...[ 13.[] . כבראל. בבית15 מלכי]ה[ לזכות14 והבנאל?[. של שטר־חוב .
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זיכוי 6ג/ [34]
CT  56, 132 

M. Jursa, AfOB 25, 177

לפסה״ב 545/4 תשרי י״ג תל־גם, סיפר)או
 מינ־אש4 לזכות התחתון)שלו(, הקצה3 תל־גב, של השדה (zittu)חלק2 שומשמין כור 11
בבל. מלך8 י״א)ל(נבו־נאד שנת7 י״ג יום תשרי,6 יהורם.5 בן

[35]/ 7ג
Joannès-Lemaire, Transeuphratène 17 (1999), pp. 27-28.

Collection MoussaïeffPl. II (532/1 B.C.)

לפה״ס 532/1 באלול ה אל־ש־נשר,
 כסף שקל ׳חמישה אחיקר אשת בננית מידי2 קיבל6 המיסים גובה ברכיהו בן2 ׳עבדיהו

הפחה.5 אחיקר על המוטל4 ההלך כמס5
 'בן2 ארד־גל "והסופר נבו־אטר; בן נני־או־ש10 נובא; ]בן[9 בני חרים; בן[8 עדריקנם עדים:7

אויל־אא. צאצא נבו־שמי־אכנ
הארצות. ')ו<מלך5 בבל מלך לכורש שבע ישנת4 ה׳)בו(, יום אלול, ׳אל־ש־נשר,3

בבל. בגלות יהויכין [36]
 לשער סמוך בבל הבירה בעיר ב נבוכדנאצר של הארמון במתחם שנמצאו תעודות מתוך

 בני לאנשים המלכות מטעם ועוד( שעורים מזון)שמן, הקצבות של רשימות ובהן אישתר
 נזכרו ועמו לוחות בארבעה נזכר יהויכין ב. נבוכדנאצר מימי הן הרשימות שונים. עמים
ד ;27-30 כה מל״ב השוו נוספים. ויהודאים בניו .31-34 נב י

E. F. Weidner, “Jojachin, König von Juda, in babylonischen Keilschrifttexten”, 

in: Mélanges Syriens offerts à René Dussaud, II, Paris 1939, pp. 923-928; O. 

Pedersén, Archiv und Bibliotheken in Babylon, Wiesbaden 2005, pp. 119, 

121, 123.

(Babylon 2 8 1 2 2 )  א.

יהודה מלך ליהויכין [...]
( הגנן שלמיהו ]היהודאי[; גדיאל היהודאי; ארמלך היהודאים: ברשימה נזכרו כן ;

.(סמכיהו

לפסה״ 592)לנבוכדנאצר 13 שנה □ (Babylon 28178 = VAT 16283) ב.
תהודה מלך ל]י[הויכין ] pänu 1/2
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 ]...[ יהודה מלך ]בני[ 5ל־ qu 2 ־/׳
4 qu -1/2 יהודה, אנשי 8ל [qu] אהד( )כל

כדנאצר עשרה שלוש שנת (.Babylon 28186=VAT 16378 )ג. בו  לפסה״נ( 592)לנ

1/2 panu הויכין יהודה מלך בן לי

קניהנו[ בידי יהודה מלך בני 5ל־ qu 2 /׳2

 (Babylon 28232)ד.

יהודה מלך לי[הויכין ]...

קניהו בידי יהודה מלך[ בני 5]...

ירושה [37]
K. Abraham, in: M. Lubetski (ed.), New Seals and Inscriptions, Hebrew, 
Idumean, and Cuneiform (sheffield 2007), 206-208.

לפסה״ט 504)א׳ לדריוש 18 שנה סביבתה או יהוד

 יהועזר חגי, ]וכן[)של( ויהועז נריהו של האב בית של חלק)הירושה( העבדים[, ]את
 חלק הוא [ ננא־]... ביניהם. חילקו הם חלק[ם)בירושה(, אחיק]ם... בני ויהושע

 חגי, של חלק)ירושתם( הם חביות ושמונה העבד שעידיהו ויהועז. נריהו של )ירושתם(
 ישלמו[ הם ]שיש,... כמה ]...חלקם[)עד( אחיקם של ]...[ הבית כלי ]ו[יהושע. יהועזר,

אביהם[. ]אחיקם כנגד ועומדת התלויה התחייבות את יחד

[סין־]... של בנו ארד)אדט־נבו [; של... בנו נבו־זיר־]... ]עדים[ . . .  נבו־)?(־ של בנו ;
 ]... יהו־זיר־אקיש)?(; של בנו ברכיהו [; י]... של בנו כב [; של... קד]...בנו שמ־את;

 לקח אחד כל הארצות. מלך/ו[ בבל, מלך ד[ריו]ש ]... שלמיהו; של בנו[ ...;...של בנו
השטר(. של )העתק

הערות

 יהוד ביישוב נחתמה שהתעודה מתברר זה משפטי ממסמך פורסם( עותק)טרם לפי .1
.206 ׳עמ ״ירושה״, אברהם, ק׳ ראו לפסה״נ(. 504)א׳ לדריוש 18ה־ בשנה

(.218 ׳עמ שם, סעדיהו)אברהם, העברי השם של אכדי תעתיק כנראה - שעידיהו .2
[.28] בתעודה גם נזכר אחיקם בן נריהו .3
צדוק. ר׳ בידי לעברית התרגום .4
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בר־אילן. אוניברסיטת מוסיוף, שלמה דר׳ ע״ש יתדיים לוחות לחקר התכנית באדיבות [:37] נספח

נישואין חוזה [38]
K. Abraham, “West Semitic and Judean Brides in Cuneiform Sources from 

the Sixth Century BCE”, AfO 51 (2005-2006), pp. 199-219

לפסה״ט 534)לכורש חמישית שנה אדר, חודש יהוד,
 6 נזכרים בחוזה ישראליות/יהודאיות. לא כנראה משפחות שתי בין נישואין חוזה תוכן:
 (:36-30 הם)שורות ואלו דהו(. יהויסטי תיאופורי רכיב עם שמות בעלי עדים

 <(Si-li-im-a-ma/Na-da-bi-a-ma)נדביה בן שלמיה
 (I-ri-im-a-ma/Pa-da )...[פדא] בן ירמיה
 (Na-ta-ni-a-ma/Ba-ra-ki-a-ma) ברכיה בן נתניה
 (Si-di-iq-a-ma/Na-ti-in)נתין בן צדקיה
 (A-si-li-a-ma) אצליה
(Pi-li-li-a-ma) פלליה

\(JR\J[Ia]-bu-du)המקום ושם (Adad-sama)הסופר שם צוינו 38-37 בשורות



ביבליוגרפיה*

 ״גולים״ אביגד,

קורפוס אבער־סאס,

״יהויכין״ אביעוז,

Avigad, N., “Seals of Exiles”, IEJ15 (1965), pp. 222-230.
Avigad, N., Sass, B., Corpus o f West Semitic Stamp Seals,

Jerusalem 1997.
 הקשריו מכלאו, יהודה מלך יהויכין של שחרורו ״סיפור מ/ אביעוז

 והמורה המקרא לחקר שבתון התיאולוגית״, ומשמעותו הספרותיים

.41-29 עמ׳ תשס״ו, ירושלים טז, הקרום

באפערפיה בהיסטוריה, מחקרים מיכאל. ד, ודויטש, י׳ אבישור, מיכאל אבישור־דויטש,
תשנ״ט. ת״א הלצר[, מ׳ ]ספר ובמקרא

Avishur, Y. and Heltzer, M., “Jehoiachin, King of "יהויכיך אבישור־הלצר,

Judah in Light of Biblical and extra-Bibiical Sources”,

17-36 .Transeuphratene 34 (2007), pp
שראל בבבל״, אגיבי במשפחת ובעלות ״רכוש ק׳, אברהם,  כז ארךי

.9-1 עמ׳ תשס״ג, תדמור[, ׳ומ ח׳ ]ספר

Abraham, K., “An Inheritance Division Among Judeans in 

Babylonia from the Early Persian Period” in: M. Lubetski (ed.),

New Seals and Inscriptions, Sheffield 2007, pp. 206-211 

Abraham, K., “West Semitic and Judean Brides in 
Cuneiform Sources from the Sixth Century BCE” AfO  51 

(2005/2006), pp. 199-219.
תשל״ג, א, שבע באר יחזקאל״, אצל ופסח השנה׳ ״׳ראש ש׳, אברמסקי, השנה״ ״ראש אברמסקי,

.78-56 עמ׳

Edelman, D., The Origins o f the'Second Temple: Persian Imperial 

Policy and the Rebuilding o f Jerusalem, London 2005.

Adams, R., Heartland of Cities: Surveys o f Ancient Settlement 

and Land Use on the Central Floodplain o f the Euphrates,

Chicago 1981.

״אגיבי״ אברהם,

״ירושה״ אברהם,

״נישואין״ אברהם,

שבי בית אדלמן,

ערים אדמם,

כרך ירושלים, מקראית, אבציקלופריה לפי ותלמוד משנה במקרא, ספרים של קיצורים  * 
Chicago Assyrian Dictionary, לפי וסדרות מקורות ספרי של קיצורים טו-כ. עמ׳ ״ב, תשמ ח,  
W.W. Hallo and K.L. Younger (eds.), The Context of Scripture וכן Vol. 19 (T), 2006

[COS] Vols. I-III, 1997-2000

[581]



ביבליוגרפיה582

״ערים״ אואטם,

 ״נבוכדנאצר״ אוברהולט,

 ,,"ירמיהו אוברהולט,

מחלה אוואלום,

״המנצחים״ אוטו,

ך אולברייט, כי הוי  ״י

ה  ,,״סנחריב אונגנ

 קודש עיר אונגר,

 חרטה אונטרמן,

,,״גואל אונטרמן,

 ישעיה אוסואלט,

 ,,״תגובה אוסטוו,

 ,,״מצור אופנהיים,

״עדות״ אופנהיים,

Oates, D., “The Development of Assyrian Towns and Cities”, 
in : P.J. Ucko et al. (eds.), Man Settlement and Urbanism, 

Hertfordshire 1972, pp. 799-804.

Overholt, Th. W., “King Nebuchadnezzar in the Jeremiah 

Tradition”, CBQ30 (1968), pp. 39-48.

Overholt, Th. W., “Remarks on the Continuity of the Jeremiah 
Tradition\JBL 91 (1972), pp. 457-462.

Avalos, H., Illness and Health Care in the Ancient Near East: 

The Role of the Temple in Greece, Mesopotamia, and Israel, 

Atlanta 1995.

Otto, E., “Die besiegten Sieger: Von der Macht und Ohnmacht 
der Ideen in der Geschichte am Beispiel der neuassyrischen 

Grossreichspolitik”, BZ43 (1999), pp. 180-203.

Albright, W. F., “King Joiachin in Exile”, BA 5 (1942), pp. 

49-55.
Ungnad, A., “Die Zahl der von Sanherib deportierten Judäer”, 

Z A W 18 (1942/43), pp. 199-202.

Unger, E., Babylon. Die heilige Stadt nach der Beschreibung der 

Babylonier (Zweite auflage), Berlin 1970.

Unterman, J., From Repentance to Redemption. Jeremiah's 

Thought in Transition [JSOTSup. 54], Sheffield 1987. 

Unterman, J., “The Social-Legal Origin for the Image of God as 
Redeemer of Israel”. In: D. R Wright et al. (eds.), Pomegtnnates 

and Golden Bells, Winona Lake 1995, pp. 399-405•

Oswalt, J. N., The Book of Isaiah. Chapters 40-66, Grand 
Rapids 1998.

Ostow, M., “The Jewish Response to Crisis”, Conservative 

Judaism 33 (1980), pp.3-25.

Oppenheim, A.L., “Siege Documents from Nippur”, Iraq 17

(1995), pp. 69-89.
Oppenheim, A.L., “The Babylonian Evidence of Achaemenian 

Rule in Mesopotamia”, in: I. Gershevitch, The Cambridge 

History o f Iran //, 1985, pp. 529-587.



583ביבליוגרפיה

 מסופוטמיה אופנהיים,

 ״משמעות״ אופנהיימר,

״שבעים״ אור,

 ״נבואה״ אורבך,

 כבסה בית אורמן־פלשר,

 ״משפט״ אחיטוב,

 ״ירמיהו״ אחיטוב,

 שיטות אייזנשטאט,

 ״בקשות״ איילי,

 ״רפורמה״ אייניקל,

״בינלאומי״ אילת,

 ״מסחר״ אילת,

הגהר עבר אלאיי־ספין,

 גלות אלברטץ,

ישראל רת אלברטץ,

Oppenheim, A.L., Ancient Mesopotamia: Portrait o f a Dead 

Civilization, Chicago 1964.
 ש׳ בתוך: וירושלים״, המקדש בית של הדתית ״המשמעות ב/ אופנהיימר,

.194-175 ׳עמ ,2000 ירושלים ירושליבו. ספר מזר)עורכים(, וע׳ אחיטוב

Orr, A., “The Seventy Years of Babylon”, VT 6 (1956), pp. 

304-306.

 חכמים. של מעולמם הנ״ל, הנבואה?״, פסקה ״מתי א״א, אורבך,

.11-1 ׳עמ תשמ״ח, ירושלים

Urman, D. and Flesher, P. (eds.), Ancient Synagogues, Leiden 

1995.
 לפנה״ס״. הז׳ המאה מן משפטי פפירוס - אלוהים ״משפט ש׳, אחיטוב,

שראלכו, .4-1עמ׳ תשנ״ט, ארךי

שראלכז, במצרים״, ״ירמיהו ש/ אחיטוב,  ׳ומ ח׳ ]ספר תשס״ג ארךי

.40-33 ׳עמ תדמור[,

Eisenstadt, S., The Political Systems o f Empires, London and 

New-York 1963.
/ איילי,  ובכתובות המקרא בספרות שמים ליראת ״הבקשות נ

.369-321 ׳עמ עד)תשס״ה(, תרביץ הבבליות״,

Eynikel, E., The Reform ofKingJosiah and the Composition o f 

the Deuteronomistic History, [OTS 33], Leiden 1996.
 אשור״, שלטון תחת בארץ־ישראל הבינלאומי ״המסחר מ/ אילת,

 בארךישראל. המסחר בתולרות פרקים ואחרים, קדר ב״ז בתוך:

.88-76 ׳עמ ,1990 ירושלים

ך וסוחריו״, האשורית באימפריה הבינלאומי ״המסחר מ׳, אילת, ר  א

.17-12 עמ מלמט[, א׳ ]ספר כד ישראל,

Elayi, J. and Sapin J., Beyond the River: New Perspectives 

on Transeuphretene [JSOTSup. 250, trans. J. E. Crowley], 

Sheffield 1998.

Albertz, R., Die Exilszeit. 6 Jahrhundert v. Chr. [Biblische 

Enzyklopädie 7], Stuttgart 2001.

Albertz, R., A History o f Israelite Religion in the Old Testament 

Period. Vol. 1: From the Beginnings to the End o f the Monarchy. 

Vol 2: From the Exile to the Maccabees. [The Old Testament 
Library], Louisville 1994 (translated byj. Bowden).



ביבליוגרפיה584

 יהויום אלברטץ־בקינג,

״גלות״ אלברטץ,

 ״אוסטראקוך אלברייט,

 איכה אלברקטסון,

״חידקל״ אלגז,

״שומרון״ אלט,

 ״כהנים״ אלן,

״זרובבל״ אלריק,

״פולמוס״ אמית,

 גולה והופמן, אמית

״שבת״ אנדרסון,

פרווה אסכגוי,

אסכנזי,״עזרא־נחמיה״

Albertz, R. and Becking, B. (eds.)> Yahwism after the Exile, 

Assen, 2003

Albertz, R., “Die Exilszeit als Ernstfall für eine historische 
Rekonstruktion ohne biblische texte: Die neubabylonischen 
Königsinschriften als ‘Primärquelle’” ' עמ שבי, גרייבי, בתוך:  

־3922

Albright, W. E, “An Ostracon from Calah and the North 

Israelite Diaspora”, BASOR 149 (1958), pp. 33-36. 

Albrektson, B., Studies in the text and Theology of the Book of 

Lamentations, [Studia Theologica Lundensia: 21], Lund 1963. 

Algaze, G. R. et al., “The Tigris-Euphrates Archaeological 

Reconnaissance Project: a Preliminary Report of the 1989- 
1990 Season Anatolic a 17 (1991), pp. 175-240.
Alt, A., “Die Rolle Samarias bei der Entstehung des 
Judentums”, in: Idem, Kleine Schriften zur Geschichte des 

Volkes Israel, //, Munich 1953, pp. 316-337.
Allan, N., “The Identity of the Jerusalem Priesthood during 
the Exile”, The Heythrop Journal!?) (1982), pp. 259-269. 

Allrik, H.L., “The Lists of Zerubbabel (Nehemiah 7 and Ezra 
2) and the Hebrew Numeral Notations”, BASOR 736(1954), 

pp. 21-27.

Amit, Y., “Epoch and Genre: The Sixth Century and the 
, יהודה ליפשיץ־בלנקינםופ, בתוך  "Growth of Hidden Polemic

עמ, 151-135.

/ והופמן י׳ אמית תש״ן יהודה אבן וגאולה, גולה י .

Anderson, N. E. A., “Recent Studies of the Old Testament 

Sabbath", ZAW 86 (1974), pp. 453-469.

Eskenazi, T. C., In an Age of Proze:A Literary Approach to 

Ezra-Nehemiah [BLMS 36]. Atlanta 1988.

Eskenazi, T. C., “Current Perspectives on Ezra-Nehemiah 
and the Persian Period”, Current in Research: Biblical Studies I  

(1993), pp. 59-86.



585ביבליוגרפיה

״נישואין ג׳וד, - אסכנזי

 ״נחמיה״ אסכנזי,

״ירמיהו״ אפלגיט,

״אבחנה״ אפעל,

״ארגון״ אפעל,

 ״גלות״ אפעל,

״היהודים״ אפעל,

״ישעיה״ אפעל,

״מיעוטים״ אפעל,

״מלחמה״ אפעל,

 ״שומרונים״ אפעל,

 ״שינויים״ אפעל,

״גאולה״ אפעל,

Eskenazi, T. C., and Judd, E. P., “Marriage to a Stranger in Ezra 
9-10”, in: T. C Eskenazi and K. H. Richards (eds.), Second 

Temple Studies 2: Temple and Community in the Persian Period 

[JSOTSup. 175], Sheffield 1994, pp. 268-285.

Eskenazi, T. C., “Nehemiah9-10: Structure and Significance”, 
The Journal o f Hebrew Scriptures, vol. 3 article 4 (2001). 
Applegate, J., “Jeremiah and the Seventy Years in the Hebrew 
Bible”, in: A. H. W. Curtis et al. (eds.), The Book of Jeremiah 

and its Reception, Leuven 1997, pp. 91-110.

/ אפעל,  חפיח־ת אשור״, בממלכת ויהודה ישראל גולי ״לאבחנת י

.205-201 ׳עמ ,1973 תל־אביב ייבין( ש׳ ונזחקריבו)ספר

Eph al, I., “On the Political and Social Organization of the Jews 

in Babylonian Exile”, ZDMG Suppl. V 1983, pp. 106-112.
 .27-17 ׳עמ חחיסטוריח, תדמור בתוך: בבל״, ״גלות י׳, אפעל,

 תרבותיות השפעות - המקרא בתקופת בבל בגלות ״היהודים י׳, אפעל,

 וטבזיעח. חתבוללות שטרן)עורכים(, ׳ומ קפלן י׳ בתוך: ייחוד״, וקווי

.39-29 עמ׳ תשמ״ט, ירושלים

 ישעיהו של והתרבותי הלשוני רקעו לשאלת יט-כ: מ, ״יש׳ י׳, אפעל,

 1990 מזר(, ב׳ י׳)ספר הקדובו חבזורח ולחקר לבזקרא שנתון השני״,

.35-31 ׳עמ

Ephal, I., “The Western Minorities in Babylonia in the 6th- 
5th Centuries B.C.: Maintenance and Cohesion”, Orientalia 

47 (1978), pp. 74-90.

Ephal, I., “On Warfare and Military Control in the 
Ancient Near Eastern Empires: A Research Outline”, in: H. 

Tadmor and M. Weinfeld (eds.), History, Historiography and 

Interpretation. Jerusalem 1983, pp. 88-106.

 וח׳ שטרן א׳ בתוך: האשוריים״ במקורות ״׳השומרונים׳ י׳, אפעל,

.44-34 עמ׳ תשס״ב, ירושלים חשומרובים. ספר אשל,

Ephal, I., “Changes in Palestine during the Persian Period in 
light of Epigraphic Sources”, IEJ 48 (1998), pp. 106-119.

/ אפעל,  תרביץ ציון״, שיבת בתקופת הגאולה של זמנה ״לקביעת י

.16-5 עמ׳ עו)תשס״ז(,



 ״דניאל״ אפרון,

 והדת אפשטיין,

״המשכיות״ אקרויד,

״כלים״ אקרויד,

 ״פרשנות״ אקרויד,

״קהילה״ אקרויד,

 בבל אקרויד,

״בעיות״ אקרויד,

 גלות אקרויד,

 דה״י אקרויד,

״ישראל״ אקרויד,

 לאומיות אריקסן,

ך ארצי, הויכי  ״י

תלמוד אשל,

586

/ אפרון,  בית תקופת לאור בבל בגלות רעיו ושלושת ״דניאל י

של״ח, מקרא, בית חשמונאי׳׳, .504-466 יט)ת

Epstein, A.L., Ethos and Identity. Three studies in Ethnicity, 

London 1978.

Ackroyd, P.R., “Continuity and Discontinuity: Rehabilitation 
and Authentication”. In: P.R. Ackroyd, Studies in the Religious 

Tradition o f the Old Testament, London 1987, pp. 31-45. 

Ackroyd, P.R., “The Temple Vessels—A Continuity Theme” 
in: H. Ringgeren (ed.), Studies in the Religion of Ancient Israel 

[VTS 23], Leiden 1972, pp. 166-181.

Ackroyd, PR., “The Interpretation of Exile and Restoration', 
The Canadian Journal of Theology 14, (1968), pp. 3-12. 

Ackroyd, P.R., “The Jewish Community in Palestine in the 
Persian Period” in W. D. Davies and L. Finkelstein (eds.) The 

Cambrige History of Judaism, vol. /, Introduction: The Persian 

Period, Cambridge University Press 1984, pp. 130-161. 

Ackroyd, PR., Israel Under Babylon and Persia, Oxford 1970. 

Ackroyd, P.R., “Problems in the Handling of Biblical and 

Related Sources in the Achaemenid Period”, Achaemenid 

History III, Leiden 1988.

Ackroyd, PR., Exile and Restoration: A Study of Hebrew 

Thought o f the Sixth Century B.C. [OTL], Philadelphia 1968. 

Ackroyd, P.R., The Chronicler in His Age [JSOTSup. 101]. 

Sheffield 1991.

Ackroyd, PR., “The History of Israel in the Exilic and Post- 
Exilic Periods”, in: G. W. Anderson (ed.), Tradition and 

Interpretation. Oxford 1979, pp. 320-350.

Eriksen, T. H., Ethnicity and Nationalism: Anthropological 

Perspectives, London 1993.
 תשט״ו, ירושלים אויבך, ספר בתוך: בגולה׳׳ יהויכין ״המלך פ/ ארצי,

267-264.

 אובומכזטיקון התלמוד. בתקופת בבבל היהודים ישובי ב״צ, אשל,

תשל"ט. ירושלים תלמודי,

ביבליוגרפיה



587ביבליוגרפיה

״ארכיאולוגיה״ אשל,

 ״שמות״ אשל,

״טוביה״ באוקהאם,

ך בג, כי הוי  ״י

 כ״ ״מל״ב בג,

 רסטורציה בדפורד,

 ״דיאספורה״ בדפורד,

 רסטורציה בוגרת,

״זרים״ בוטרו,

 ״דיאספורה״ בויארין,

 מולדת״ ״אין בויארין,

 ״אשור״ בוליו,

 גבוגאיר בוליו,

״מצרים בונגנאר־הרינג,

 ההיסטוריים התהליכים להבהרת הארכיאולוגיה של ״תרומתה ח׳, אשל,

 שיבת לתקופת שומרון נפילת שבין בתקופה השומרון באזור שארעו

 רברי ושומרון, יהורה מחקרי )עורכים(, אשל וח׳ ארליך ז״ח ציון״,

 .35-27 עמ׳ תשנ״ב, ירושלים \,99"א-\ שב ת הראשון הרגם

 בתוך הפרסית״, בתקופה שומרון העיר מן ישראליים ״שמות ח׳, אשל,

 השמות באוצר מהקרים שמות. ואלה )עורכים(, ואחרים דמסקי א׳

יז-לא. עמ׳ תשנ״ז, רמת־גן היהודיים.

Bauckham, R., “Tobit as a Parable for the Exiles of 
Northern Israel”, in: M. Bredin (ed.), Studies in the Book o f 

Tobit, London 2006, pp. 140-164.

Begg, C. T., “The Significance of Jehoiachins Release: A New 
Proposal” JSOT36  (1986), pp. 49-56.

Begg, C. T., “2 Kings 20:12-19 as an Element of the 

Deuteronomustic History”, CBQ 48 (1986), pp. 27-37. 

Bedford, P.R., Temple Restoration in Early Achaemenid Judah. 

[Sup. to Journal for the Study of Judaism, 65], Leiden 2001. 

Bedford, P.R., “Diaspora: Homeland Relations in Ezra- 
Nehemiah”, VT52 (2002), pp. 147-165.

Boogart, T. A., Rejlections on Restoration, Dissertation. 
Groningen 1981.

Bottéro, J., “Les Étrangers et leur dieux, vus de Mésopotamie” in:

I. Alon et al. (eds.), Concepts o f the Other in Near Eastern Religions, 

[IOS 14], 1994, pp. 23-38.

Boyarin, J. and D., “Diaspora: Generation and the Ground of 

Jewish Identity”, Critical Inquiry 19 (1993), pp. 693-725.
 היהודים״, של המקום על לישראל: מולדת ״אין י׳, ובויארין, ד בויארין,

.103-79 עמ׳ (,4991) 5 וביקורת תיאוריה

Beaulieu, P. A., “The Cult of AN.Sar/Assur in Babylonia after 

the Fall of the Assyrian Empire”, SAAB XI (1997), pp. 55-73. 

Beaulieu, P. A., The Reign ofNabonidus, King o f Babylon 556- 

539B.C., New Haven 1989.

Bongenaar, A. C. V. M. and Haring B. J. J., “Egyptians in 
Neo-Babylonian Sippar”/CS46 (1994), pp. 59-72.



ביבליוגרפיה588

 סוריה בוננס,

בונקוסי

 אסרהרון בורגר,

 ״נשיא״ ביגם,

עזרא ביקרמן,

 בבל״ ״גולת ביקרמן,

 ״כורש״ ביקרמן,

 ונחמיה״ ״עזרא ביקרמן,

 ספרים ארבעה ביקרמן,

 העמים אלי בלוק,

קאלא; בלוק, הו ב י

יהוקאל בלטצר,

 ישעיה בלטצר,

 אלים בליק־גרין,

 ״ישעיהו״ בלנקינסופ,

״כהונה״ בלנקינסופ,

Bunnens, G. (ed.), Essays on Syria in the Iron Age [Ancient 
Near Eastern Studies 7], Leuven 2000.

בונקוסי מורנדי ראו

Borger, R. Die Inschriften Asarhaddons Königs von Assyrien 

[AfO Beiheft 9], Onasbruück 1967.

Biggs, C., “The Roll of nasi in the Programme for Restoration 

in Ez. 40-48” Colloquium 16/1 (1983), pp. 46-57. 

Bickerman, E., From Ezra to the Last o f the Maccabees, New 
York 1962.

Bickerman, E. J., “The Babylonian Captivity”, CHJ I, 1984, 

pp. 342-358.
Bickerman, E. J., “The Edict of Cyrus” in: E. J. Bickerman, 
Studies in Jewish and Christian History /, 1976, pp. 72-108. 
Bickerman, E. J., “The Generation of Ezra and Nehemiah”. 
PAAJR XLV, 1978, pp. 1-28.
Bickerman, E. J., Four Strange Books 0J  the Bible, New-York 

1967.
Block, D. I., The Gods o f the Nations. Studies in Ancient Near 

Eastern National Theologyy Jackson 1988.

Block, D. I., The Book of Ezekiel. 1-24; 25-48 [the New 
International Commentary on the Old Testament], Grand 

Rapids 1997.

Baltzer, K., Ezekiel und Deuterojesaja: Berührungen in der 

Heilserwartung der beiden grossen Exilspropheten [BZAW 121] 

Berlin 1971.

Baltzer, K., Deutero-Isaiah: A Commentary on Isaiah 40-55 
(tran. From German, 1999), Minneapolis 2001.

Black, J and Green, A., Godsy Demons and Symbols o f Ancient 

Mesopotamia, London 1992.

Blenkinsopp, J., “Second Isaiah: Prophet of Universalism”, 
JSO T41 (1988), pp. 83-103.

Blenkinsopp, J., “The Judaean Priesthood during the Neo- 
Babylonian and Achaemenid Periods: A Hypothetical 

Reconstruction”, CBQ 60 (1998), pp. 25-43.



589ביבליוגרפיה

״מקדש״ בלנקינסופ,

היסטוריה בלנקינסופ,

״גלות״ בלנקינסופ,

בבואה בלנקינסופ,

 ישעיה בלנקינסופ,

 ״הארץ בלנקינסופ,

 הריקה״

הברה בנדור,

״ישראל״ בךצבי,

 ״יהוד״ בךצבי,

 ״התבוללות״ בךרפאל,

 ״אוסטרקון״ בקינג,

״גזר״ בקינג,

״יהויכיך׳ בקינג,

Blenkinsopp, J., “Temple and Society in Achaemenid Judah”
.53-22 עמ׳ שני, בית דיוויס, בתוך:

Blenkinsopp, J., A History o f Prophecy in Israel Philadelphia 

1983.
Blenkinsopp, J., “The Age of the Exile” in: J. Barton (ed.), The 

Biblical World. London and New york 2002, pp. 416-439. 

Blenkinsopp, J., Prophecy and Canon. A Contribution to the 

Study o f Jewish Origins, London 1977.

Blenkinsopp, J., Isaiah 40-55 [AB 19a], New-York 2002. 

Blenkinsopp, J., “Ihe Bible, Archaeology and Politics; or The 

Empty Land Revisited”, JSO'T27 (2002), pp. 169-187. 

Bendor, S., The Social Structure o f Ancient Israel. The Institution 

o f the Family (beit \ab) from the Settlement to the End o f the 

Monarchy [Jerusalem Biblical Studies, 7], Jerusalem 1996. 

Ben-Zvi, E., “Inclusion in and Exclusion from Israel as 

Conveyed by the Use of the Term ‘Israel’ in Post-Monarchic 
Biblical Texts”, in: S. W. Holloway and L. K. Handy (eds.), 
The Pitcher is Broken [G. W. Ahlström Vol., JSOTSup., 190], 

Sheffield 1995, pp. 95-149.

Ben-Zvi, E., "What is New in Yehud? Some Considerations"
 .48-32 עמ׳ יהויוס, אלברטץ־בקינג, בתוך:

 ,ומ קפלן י׳ בתוך: השוואתי״, במבט וטמיעה ״התבוללות א/ ק־רפאל,

.27-9 עמ׳ תשמ״ט, ירושלים וטמיעה, התבוללות שטרן)עורכים(

Becking, B., “Kann das Ostrakon ND 6231 von Nimrüd für 

ammonitisch gehalten werden?” ZD PV104 (1988), pp. 59-67. 

Becking, B., “The Two Neo-Assyrian Documents from Gezer 

in their Historical Context”, Jaahrbericht Ex Oriente Lux 27 
(1981-1982), pp. 76-89.

Becking, B., “Jehojachins Amnesty - Salvation for Israel? 

Notes on 2 Kings 25, 27-30”, in: C. Brekelmans and J. Lust 
(eds.), Pentateuchal and Deuteronomistic Studies [BETL 94]. 

Leuven 1990, pp. 283-293.



ביבליוגרפיה590

מצרים״ ״יציאת בקינג,

 ״עזרא״ בקינג,

משבר בקינג־קורפל,

 שומרון בקינג,

שומרון״ ״נפילת בקינג,

 ״המשכיות״ בקינג,

חמד״ ״שיח׳ בקינג,

 ״שיבה״ בקינג,

ל־לא ,יר בקינג,

״עבדות״ בקר,

 פרוסופוגרפיר בקר,

יגזרות בר,

Becking, B., “From Exodus to Exile: 2 Kgs 17,7-20 in the 
Context of its Co-text” in G. Galil and M. Wienfeld (eds.), 
Studies in Historical Geography and Biblical Historiography [Z. 

Kallay Vol. VTS. 81] Brill, 2,000, pp. 215-231.

, גרייבי בתוך:  ,Becking, B., “Ezras Re-enactment of the Exile”
׳ שבי, 61-40. עמ

Becking, B and Korpel M. C. A. (eds.), The Crisis o f Israelite 

Religion: Transformation of Religious Traditions in Exilic and 

post-Exilic Times [OTS 42], Leiden 1999.

Becking, B., The Fall o f Samaria. An Historical and 

Archaeological Study [SHANE, 2], Leiden 1992.

Becking, B., “From Apostasy to Destruction. A Josianic View 

on the Fall of Samaria” (2 Kings 17, 21-23). In: M. Vervenne 
and J. Lust (eds.), Deuteronomy and Deuteronomic Literature, 

Leuven 1997, pp. 279-297.

Becking, B., “Continuity and Discontinuity after the Exile. 
.8-1 , עמ משבר, בקינג־קורפל, בתוך:  ,Some Introductory Remarks” 

Becking, B., “West Semites at Fell Seh Hamad: Evidence for 

the Israelite Exile?”, in: U. Hiibner and E. A. Knauf (eds.), 
Kein Landfiirsich allein [M. Weippert fest.], Gottingen 2002, 
pp. 153-166.

Becking, B., “4We All Returned as One!’: Critical Notes on the 
.17-3 , עמ פרס, ליפשיץ־אומינג, בתוך:  ,Myth of Mass Return” 

Becking, B., Between Fear and Freedom: Essays on the 

Interpretation of Jeremiah 30-31 [Oudtestamentiche Studien 

51], Leiden 2004.

Baker, H. D., “Degrees of Freedom: Slavery in Midfirst 
Millennium BC Babylonia”, WorldAschaeology 33 (2001), 

pp. 18-26

Baker, H. D., The Prosopography o f the Neo-Assyrian Empire, 

Helsinki 1999, Vols. 2/1-

Barr, J., Judaism— Its Continuity with the Bible, [The 7th 
Montefiore Memorial Lecture], Southampton 1968.



 ביבליוגרפיה

ה איראולוגיה ב

״לאומיות״ בראס,

״ציון״ בר־אפרת,

 ״אימפריה״ ברבנס,

 ״ישעיה״ ברגס,

״מרש״ ברגר,

 הברה ברגר,
״קריגמא״ ברוגמן,

״גלות״ ברוגמן,

״דויטרונום״ ברוגמן,

 תקווה בדוגמן,

״ארץ״ ברוגמן,

 ירמיהו ברוגמן,

קוגפליקט ברוילס,

Barr, J., History and Ideology in the Old Testament, Oxford 
2000.
Brass, P., “Ethnicity and Nationality Formation”, Ethnicity 3 

(1976), pp. 225-241.

Bar-Efrat, Sh., “Love of Zion: A Literary Interpretation of 

Psalms 137”. In: M. Cogan et al., (eds.), Tehilla le-Moshe, 

Biblical and Judaic Studies [in Honor of Moshe Greenberg], 
Vinina Lake 1997, pp. 3-11.

Barbanes, E. “Planning an Empire: City and Settlement in 

The Neo-Assyrian Empire”, Bulletin 38 (2003), pp. 15-21. 

Berges, U., “Die Armen im Buch Jesaja. Ein Beitrag zur 

Literaturgeschicte des AT”, Biblica 80 (1999), pp. 153-177. 

Berger, P.R., “Der Kyros-Zylinder mit dem Zusatzfragment BIN 
II Nr. 32 und die akkadischen Personennamen im Danielbuch”,

Z4 64 (1975), pp. 192-234.

Berger, P., The Social Reality o f Religion. London 1969. 

Brueggemann, W., “The Kerygma of the Priestly Writers”, 
ZAW 84 (1972) pp. 397-414.

Brueggemann, W., “A Shattered Transcendence? Exile and 
Restoration” in: S. J. Kraftchick et al. (eds), Biblical Theology: 

Problems and Perspectives[].(¿. BekerVol.], 1995, pp. 169-182. 

Brueggemann, W., “The Kerygma of the Deuteronomistic 
Historian. Gospel for Exiles”, Interpretation 22 (1968), pp. 
387-402.

Brueggemann, W., Hopeful Imagination: Prophetic Voices in 

Exile, Philadelphia 1986.

Brueggemann, W., “Land, Fertility and Justice” in: B. E. 
Evans and G. D. Cusack (eds.), Theology o f the Land, Mich.

1987, pp. 41-68.

Brueggemann, W., A commentary on Jeremiah: Exile and 

Homecoming. Grand rapids, Mich. 1998.

Broyles, C.C., The Conflict o f Faith and Experience in the 

Psalms [JSOTSup. 52], Sheffield 1989

591



ביבליוגרפיה592

״יהודה״ ברונלי,

״פולחן״ ברונה

״התרחבות״ ברושי,

ברושי־פינקלשטיין,
״מניין״

 ברושי־פינקלשטיין,

 ״אוכלוסייה״

אתבוס ברט,

 גלות ברטון,

״אידיאולוגיה״ ברטלה

כד״ ב ״מל״ ברטלה

יצירה ברטלה

״יהדות״ ברטלה

ברטלט,״ראש״

״היסטוריוגרפיה״ ברי,

 יחזקאל ברין,

״נבואה״ ברין,

״צל״ ברינקמן,

Brownlee, W. H., “The Aftermate of the Fall of Judah 
According to Ezekiel”, JBL 89 (1970), pp. 393-404.

Bronner, L., “Sacrificial Cult among the exiles in Egypt but 
not in Babylon ־ Why?”, Dor le Dor 9 (1980), pp. 61-71. 

Broshi, M., “The Expansion of Jerusalem in the Reigns of 
Hezekiah and Manasseh”, IEJ24 (1974), pp. 21-26.

 437 בשנת ארץ־ישראל אוכלוסי ״מניין י׳, ופינקלשטיין מ׳ ברושי

.24-3 עמ׳ (,1990) 58 קתררה לפנה״ס״,

Broshi, M, and Finkelstein, I., “The Population of Palestine in 

Iron Age II”, BASOR 287( 1992), pp. 47-60.

Brett, M. (ed.), Ethnicity and the Bible [Biblical Interpretation 
Series 19], Leiden 1996.

Barton, J., After the Exile, Macon 1996.

Brettler, M. Z., “Ideology, History and Theology in 2 Kings 

17: 7-23”, V T39 (1989), pp. 268-282.
Brettler, M. Z., “2 Kings 24:13-14 as History”, CBQ 53 

(1991), pp. 541-552.

Brettler, M. Z., The Creation o f History in Ancient Israel. 

London 1995.

Brettler, M. Z., "Judaism in the Hebrew Bible? The transition 

from Ancient Israelite Religion to Judaism”, CBQ 61 (1999), 

pp. 429-447.

Bartlett, J.R., “The Use of the Word ראש as a Title in the Old 

Testament”, V T \9  (1969) pp. 1-10.

Berry, G. R., “The Old Testament Historiography of the Exilic 
Period”, Studia Theologica 33 (1970), pp. 45-67.

 תשל״ה. תל־אביב יחזקאל. בספר עירגים ג/ ברין,

 לג, החרבות׳)יחזקאל על׳יושבי הנבואה של ועניינה ״זמנה ג׳, ברין,

 רבזסררת מקרא מקרש, )עורכים(, ואחרים הורביץ א׳ בתוך: (״29-23

.36,<־29° עמ׳ .1996 ירושלים הרן[. ׳למ ]מנחה

Brinkman, J.A., “Babylonia in the Shadow of Assyria” (747- 

626 B.C.), in: CAHIII/2, 1991, pp. 1-70.



593ביבליוגרפיה

״כלכלה״ ברינקמן,

 אימפריה ברינקמן,

״בבל״ ברינקמן,

״דרמה״ ברינקמן,

״אסתר״ ברלין,

ופוליטיקה דת ברלין,

 אסתר ברלין,

״נמרוד״ ברנט,

״יהודה״ ברסטד,

 נוצרים יציאת ברסטד,

״ישעיהו״ ברסטד,

 הריקה הארץ ברסטד,

 שבי ברסטד,

״דיאספורה״ ברסקיאני,

Brinkman, J.A. and Kennedy, D. A., “Documentary Evidence 

for the Economic Base of Early Neo-Babylonian Society; A 
Survey of Dated Babylonian Economic Texts, 721-626 B.C.”, 

JCS 35 (1983), pp. 1-90; 38 (1986), pp. 99-106, 172-244. 

Brinkman, J.A., Prelude to Empire: Babylonian Society and 

PoliticSy 747-626B.C., Philadelphia 1984.

Brinkman, J.A., “Babylonia under the Assyrian Empire, 

745-627 B.C” in: M.T. Larsen (ed.), Power and Propaganda, 

[Mesopotamia 7], Copenhagen 1979, pp. 223-250. 

Brinkman, J.A., “Unfolding the Drama of the Assyrian 

Empire” 16-1 :עמ׳ אשור, פרפולה־ויטינג, בתוך
Berlin, A., “The Book of Ester and Ancient Storytelling”, JBL 

120 (2001), pp. 3-14.
Berlin, A., Religion and Politics in the Ancient Near East, 

Bethesda 1996.
.2001 תל־אביב לישראל מקרא אסתר. ,,א ברלין,

Barnet, R. D., “Layard’s Nimrud Bronzes and Their 

Inscriptions”, El 8, 1967, pp. 1*- 7*.

Barstad, H. M., “On the History and Archaeology of Judah 

During the Exilic Period: A Remainder”, OLP 19 (1988), pp. 
25-36.

Barstad, H. M., A Way in the Wilderness: The “Second Exodus' 

in the Message o f Second Isaiah, Manchester 1989.
Barstad, H. M., “Akkadian ‘Loanwords’ in Isaiah 40-55 and 
the Question of Babylonian Origin of Deutero-Isaiah” in: A. 

Tangberg (ed.), Text and Theology [M. Sxb Vol.], Oslo 1994, 
pp. 36-48.

Barstad, H. M., The Myth of the Empty Land. A Study in the 

History and Archaeology of Judah during the “Exilic” Period, 

Oslo 1996.

Barstad, H. M., The Babylonian Captivity o f the Book of Isaiah. 

“Exilic” Judah and the Provenance of Isaiah 40 -55, Oslo 

1997.

Bresciani, E., “The Diaspora: Egypt, Persian Satrapy”, in: CHJ 

I, pp. 358-372.



ביבליוגרפיה594

״הגדרה״ ברקאי,

״כתף־הנום״ ברקאי,

יהדות ברקוויסט,

״זהות״ ברקוויסט,

ריאספוחז ברקלאי,

סייגים ברת,

 אנטישמיות גאגר,

 ״גולה״ גאלינג,

״רשימות״ גאלינג,

 ״שינויים״ גבע,

 ״תפילה״ גבריהו

 ב׳״ ״סרגון גד,

״חרך׳ גד,

 ״חוזים״ ג׳ואנס־למייר,

״לוחות״ ג׳ואנס־למייר,

Barkay, B. G., “Tlie Redefining of Archaeological Periods: 
Does the Date 587/586 BCE Indeed Marks the End of Iron 
Age Culture?”, Biblical Archaeology Today, 1990, Jerusalem, 

1993, pp. 106-109.
 יז)תשמ״ה(, קדמוניות בירושלים״, כתף־חינום ״חפירות ג׳, ברקאי,

.108-99 עט׳

Berquist, J.L., Judaism in Persia’s Shadow: A Social and 

Historical Approach, Minneapolis 1995.

Berquist, J.L., “Constructions of Identity in Postcolonial 
Yehud”, 66-53 :׳עמ פרס, ליפשיץ־אומינג, בתוך

Barclay, J.M. G., Jews in the Mediterranean Diaspora: From 

Alexander to Trajan (323 BCE-117 CE), Edinburgh 1996. 

Barth E (ed.), Ethnic Groups and Boundaries: The Social 

Organization o f Culture Difference, Bergen 1969.

Gager, J. G., The Origins o f Anti-Semitism, New-York. Oxford. 

1983
Galling, K., “The ‘Gölä List’ according to Ezra 2// Nehemiah 

7”,JBL 70 (1951), pp. 149-158.
Galling, K., “Die Liste der aus dem Exil Heimgekehrten”, in: 
K. Galling (ed.), Studien zur Geschichte Israels im persischen 

Zeitalter, Tübingen 1964, pp. 89-108.

Geva, S., “Population Changes as Reflected in Pottery Types”, 

PEQ 111 (1979), pp. 109-112.
 עיונים בתוך יהודה״ מדבר ממגילות נבונאיד ״תפילת חמ״י, גבריהו,

.23-12 עמ׳ תשי״ז, ירושלים יהורה, מרבר במגילות

Gadd, C. J., “Inscribed Prisms of Sargon II from Nimrud”, 
Iraq 16 (1954), pp. 173-201.

Gadd, C. J., “The Harran Inscriptions of Nabonidus”, An.St. 

8 (1958), pp. 31-92.

Joannès, E and Lemaire, A., “Contrats Babyloniens d'‘époque 
Achéménide du Bît-abî-râm avec une épigraphe Arameenne”, 

RA 90 (1996), pp. 41-60.

Joannès, E and Lemaire, A., “Trois tablettes cunéiformes à 
l’onomastique ouest-sémitique [collection Sh. Moussaïff (Pis. 

I-II)]”, Transeuphratène 17 (1999), pp. 17-34.



 ביבליוגרפיה

לאומיות גודבלאט,

אלה טו ״ישעיה״ גו

״גלות״ ג׳ויס,

יהגקאל ג׳וים,

״יהויכיך׳ גולדר,

גולדשטייךקופר,

״פסטיבל״

 מקרא ג׳וליין,

 הארץ״ ״עם גונווג,

 ״קורבנות״ ג׳ונס,

 ארכיאולוגיה ג׳ונס,

 ״מסר״ ג׳ונסון,

״חגים״ ג׳ונסטון,

״פולמוס״ ג׳ונקר,

 מורשת גינסברג,

בבואה גיתי,

Goodblatt, D., Elements of Ancient Jewish Nationalism, New 
York 2006.

Gottwald, N. K., “Social Class and Ideology in Isaiah 40-55: 
An Eagletonian Reading”, Semeia 59 (1992), pp. 43-57. 

Joyce, P.M., “Dislocation and Adaptation in the Exilic Age and 

After”, in: J. Barton and D. J. Reimer (eds.), After the Exile [R. 
Mason Vol.], Macon 1996, pp. 45-58.

Joyce, P.M., Divine Initiative and Human Response in Ezekiel} 

[JSOTSup. 51], Sheffield 1989.
Guolder, M., “Behold My Servant Jehoiachin”, K7’52 (2002), 

pp. 175-190.

Goldstein, B. R. and Cooper, A., “The Festivals of Israel and 
Judah and the literary History of the Pentateuch”, JAOS 110 

(1990), pp. 19-31.

Jullien, C. and F., La Bible en Exily [Civilisations du Proche- 

Orient, serie III: Religions et cultures, 1], Paris 1995. 
Gunneweg, A., “am haaretz: A Semantic Revolution”, ZAW  

95 (1983), pp.437-440.
Jones, D. R., “The Cessation of Sacrifice after the Destruction 

of the Temple in 586 B.C.”,/7S  14 (1963), pp. 12-31.
Jones, S., The Archaeology o f Ethnicity: Constructing Identities 

in the Past and Present, London 1997.
Johnson, B., “Form and Message in Lamentations”, ZAW 97 

(1985), pp. 58-73.
Jonston, W., “The Revision of Festivals in Exodus 1-24 the 
Persian Period and the Preservation of Jewish Identity in the 

.114-99 , , :בתוך עמ יהויזבז, אלברטךבקיבג  Diaspora” 

Jonker, L. C., “Religious Polemics in Exile: The Creator God 
of Genesis 1”, in: T. L. Hettema and A. Van der Kooij (eds.), 
Religious Polemics in Context, Vol. II. Leiden 2004, pp. 235-254. 

Ginsberg, H.L., The Israelian Heritage o f Judaism, New York 
1982.

Gitay, Y., Prophecy and Persuation: A Study of Isaiah 40-48, 
1981.

595



ביבליוגרפיה596

״גליל״ גל,

גליל גל,

 ״גולה״ גל,
״פרופגנדה״ גלאגר,

סבחריב גלאגר,

״יחזקאל״ גלוסקא,

 אתבוס גלזר־מוניהן,

״מלכים״ גליל,

״פעילות״ גליל,

 ואשור ישראל גליל,
נזשפחות גליל,

״תכלית״ גליל,

סופרים ג׳מייסון־דרייק,

אחרים אלים גנוס,

 בבל יחרות גפני,
״גרים״ גפני,

Gal, Z., “Lower Galil During the Iron Age II: Analysis of 
Survey Material and its Historical Interpretation”, TA 15-16 

(1988-1989), pp. 56-64.

Gal, Z., Lower Galilee during the Iron Age, Vinona Lake 
1992.

Gal, Z., “Israel in Exile”, BAR2AI3 (1998), pp. 49-53. 

Gallagher, W. R., “Assyrian Deportation Propaganda”, SAAB 

8/2, 1994, pp. 57-65.

Gallagher, W. R., Sennacherib's Campaign to Judah: New 

Studies, Leiden 1999.

Gluska, I., “Akkadian Influence on the Book of Ezekiel”, in: Y. 
Sefati et al. (eds.), An Experienced Scribe Who Neglects Nothing 

[in honor ofjacob Klein], Bethesda, 2005, pp. 718-737. 

Glazer, N. and Moynihan, D., Ethnicity: Theory and Experience. 

Cambridge MA, 1975.

Galil, G., “The Message of the Book of Kings in Relation to 

Deuteronomy and Jeremiah”, Bibliotheca Sacra 158 (2001), 
pp. 406-414.

 במאות בנינוה אמידות משפחות של הכלכלית ״הפעילות ג׳, גליל,

 גפני)עורכים(, וי׳ ברטל י׳ בתוך: הספירה״, לפני והשביעית השמינית

 .41-27 עמ׳ ,1998 ירושלים ואיסורים. אירוסין ארוס,

.1002 חיפה ואשור. ישראל ג׳, גליל,

Galil, G. The Lower Stratum Families in the Neo-Assyrian 

Period, Leiden-Boston 2007
 ההיסטוריה של והיקפה מלכים ספר של חיבורו ״תכלית ג׳ גליל,

 תשורות )עורכים(, מלול ומ׳ הלצר מ׳ בתוך: הדויטרונומיסטית״.

.184-179 עמ׳ תשס״ד, יפו, תל־אביב לאבישור,

Jameison-Drake, D. W., Scribes and Schools in Monarchic 

Judah [JSOTSup 109], Sheffield 1991.

Gnuse, R. K., No Other Gods: Emergent Monotheism in Israel, 

[JSOTSup. 241], Sheffield 1997.
 תשל״ה. ירושלים חתלנוור. בתקופת בבלומוסרותיח יחרות י׳, גפני,

 )עורך א כרך ותולרותיה אובזח הססאנית״, בבבל וגיור ״גרים י׳, גפני,

.209-197 עמ׳ תשמ״ג, ירושלים שטרן(, מ.



 ״פרתים״ גפני,

בבל יהודי גפני,

״עב״ש״ גפני,

 ארץ גפני,
״גלות״ ג׳פסן,

 בביא גראפי,

 אידיאולוגיה גרביני,

 ״יוגבים" גרהם,

 ״יהויכין״ גרהרדז,

 ״מלוכה״ גרודי,

גולה גרונואלדט,

 ״תקוה״ גרוס,

 לאומיות גרוסבי,

 גולה גרטנר,

 ״ישראלים״ גרי,

״דיאספורה״ גריי,

ביבליוגרפיה

 עמ׳ פזורה, שטרן, בתוך: הפרתית״ והממלכה בבל ״יהודי י/ גפני,
157-152.

 ירושלים והרוה. ההברה חיי התלמוד. בתקופת בבל יהורי י׳, גפני,
1990.

 הבית בימי היהודית הפזורה - שליחות או ברכה ״עונש, י/ גפני,
 )עורכים(, ואחרים אופנהיימר א׳ בתוך: התלמוד״, ובתקופת השני

 ׳עמ תשנ״ו, ירושלים שטרן[, מ׳ ]לזכר רומי ההלניסטי בעולם היהודים
.250־229

Gafni, I. M., Land, Center and Diaspora, Sheffield 1997. 

Jeppesen, K., “Exile A Period—Exile A Myth” , גרייבי בתוך:  
עמ׳ שבי, 144-139.
Graff}', A., A Prophet Confronts His People. The Disputation 

Speech in the Prophets.[Analecta Biblica 104], Rome 1984. 

Garbini, G., History and Ideology in Ancient Israel, New york

1988.
Graham, J. N., ‘“Winedressers and Plowmen 2 Kings 25:12 

and Jeremiah 52:16”, BA 47 (1984), pp. 55-58.
Gerhards, M., “Die Begnadigung Jojachins—Überlegungen zu 2 
Kön. 25, 27-30”, B N 94 (1998), pp. 52-67.

Grody, S., “Kingship, Territory and the Nation in the 

Historiography of Ancient Israel”, Z A W 105 (1993), pp. 3-18. 

Grünwaldt, K., Exil und Identität: Beschneidung, Passa und 

Sabbat in der Priesterschrifi [BBB 85] Frankfurt am Main 

1992.
Gross, W., “Isreal’s Hope for the Renewal of the State”, JNSL 

14 (1988), pp. 101-133.
Grosby, S., Biblical Ideas o f Nationality: Ancient and Modern, 

Winona Lake 2002.

Gaertner,J. F., Writing Exile: The Discourse o f Displacement in 

Greco-Roman Antiquity and Beyond, Leiden-Boston 2007. 
Gry, L., “Israelites en Assyrie, Juifs en Babylonie”, Le Museon 

35 (1922), pp. 153-185, and 36 (1923) pp. 1-26.

Gray, J., “The Diaspora of Israel and Judah in Obadiah verse

20”, ZA W 65 (1953), pp. 53-59.

597



ביבליוגרפיה598

״גולה״ גרייבי,

״רקונסטרוקיה״ גרייבי,

יהדות גרייבי,

 עוראעהמיה גרייבי,
שבי גרייבי,

״ישראל״ גרייבי,

כרוניקות גרייסון,

״אשור״ גרייסון,

״דת״ גרינברג,

כ׳״ ״יחזקאל גרינברג,

״קהילה״ גרינברג,

״שבת״ גרינברג,

״מובאות״ גרינברג,

״תוכנית״ גרינברג,

 ״תפילה״ גרינברג,
אקרמה גרינברג,

יהגקאלא גרינברג,

Grabbe, L.L., “The Exile under the Theodolite: Historiography 
׳עמ שבי, גרייבי, בתוך: 100-80.  ,as Triangulation” 

Grabbe, L.L., “Reconstructing History from the Book of
עט׳ שבי, בית ריווים, בתוך: 107-98.  Ezra” 

Grabbe, L.L., Judaism from Cyrus to Hadrian, Minneapolis 
1992.

Grabbe, L.L., Ezra-Nehemiah, London 1998.
Grabbe, L.L. (ed.), Leading Captivity Captive. ‘The Exile as

History and Ideology, [JSOTSup. 278], Sheffield 1998.

”Grabbe, L.L., “Israels Historical Reality after the Exile בתוך:
עט׳ משבר, בקינג־קורפל, 32-9.

Grayson, A.K., Assyrian and Babylonian Chronicles. New York

1975.
Grayson, A.K., “Assyrian Civilization” CAHIIII2, 1991, pp. 

194-228.

Greenberg, M., “Religion, Stability and Ferment”, in: A. 

Malamat (ed.), History o f the Jewish People, Jerusalem 1979, 

pp. 79-123.
 גוריון[, בן ]ספר לרור, עו הרוחנית״ והגלות כ ״יחזקאל מ׳, גרינברג,
.442-433 עמ׳ תשכ״ד, ירושלים
 בתוך: בבל״ גולי בקהילת יחזקאל של ההיסטורי ״מקומו מ׳, גרינברג,
.146-141 ׳עמ ההיסטוריה, תדמור,

 ב״צ ירמיהו, בספר עיונים בירמיהו״, השבת ״פרשת מ׳, גרינברג,
 .51-27 ׳עמ ,1971 גבעתיים לוריא)עורך(,

 מקרא בית לנבואותיו״, כרקע יחזקאל בספר ״המובאות מ׳, גרינברג,
.278-273 עט׳ טח)תשל״ב(,

Greenberg, M., “The Design and Themes of Ezekiels Program 
of Restoration”, Interpretation 18 (1984), pp. 181-208.

.922-896 עט׳ ח, מקראית, אנציקלופדיה ״תפילה״ מ׳, גרינברג,
Greenberg, M., “Prolegomenon", in: S. Spiegel and C. C. 
Torrey, Pseudo-Ezekiel and the Original Prophecy, and Critical 

Articles, New York 1970.
Greenberg, M., Ezekiel 1-20, [The Anchor Bible, 22],Garden 

City, 1983.



599ביבליוגרפיה

קאלב גרינברג, הז  י

ך׳ גרינברג, ״תיוו

״פערים״ גרינגוס,

״תקווה״ גרינוור,

״אחיקר״ גרינפלד,

 ״נובלה״ גרינפלר,

 ״נבואה״ גרינשפאן,

״מצרים״ גריפיתס,

״ארמים״ גרלי,

מצרים יציאת דאובה,

 דאלי־פוסטגייט,

 שלנעאסר

״אשור״ דאלי,

״חמת״ דאלי,

Greenberg, M., Ezekiel 21-37  [The Anchor Bible, 22A], 
New-York 1997.

 בתוך: לה״׳, הגויים לשיבת ישראל תיווך נחוץ ״האם מ׳ גרינברג,

 רמת־גן ה, כרך ופרשנות. מקרא עיוני )עורכים(, ואחרים גרסיאל מ׳

.102-93 עמ׳ תש״ס,

Greengus, S., “Filling Gapes: Laws Found in Babylonia and 
un Mishna but Absent in the Herew Bible”, M aaravl (1991), 

pp. 149-171.

Greenwood, D. C., “On the Jewish Hope for a Restored 
Northern Kingdom” ZA W 88 (1976), pp. 376-385. 

Greenfield, J., “Ahiqar in the Book ofTobit”, in: Mélanges 

Henri Cazelles, 1981, pp. 329-336.

/ גרינפלד,  הפרסית״, בתקופה היהודית ההיסטורית ״הנובלה י

.902-302 ׳עמ ההיסטוריה, תדמור, בתוך:
Greenspahn, F. E., “Why Prophecy Ceased”, JBL 108 (1989), 

pp. 37-49.
Griffiths, J.G., “Egypt and the Rise of the Synagogues” in: 
D. Urman and P. Flesher (eds.), Ancient Synagogues, Leiden 

1995, pp. 3-16.

Garelli, P., “L’importance et rôle des araméens dans 
l’administration de l’empire assyrien” in: H.-J. Nissen and J. 
Renger (eds.), Mesopotamien und seine Nachbarn [RAI 25 ], 

Berlin (1982), pp. 437-447.

Daube, D., The Exodus Pattern in the Bible, Westport 

1979.
Dailey, S. and Postgate, N., The Tablets from Fort 

Shalmaneser [CTN III], Oxford 1984.

Dailey, S., “Cuneiform and Assyria after c. 620 B. C.”, 
in: E. Aerts and H. Klengel (eds.), The Town as Regional 

Economic Centre in the Ancient Near East, [Studies in Social 

and Economic History Vol. 20], 1990, pp. 74-83.

Dailey, S., “Yahweh in Hamat in the 8th Century BC. 

Cuneiform Material and Historical Deductions”, V T  40
(1990), pp. 21-32.



ביבליוגרפיה600

״השפעה״ דאלי,

 ״יאבא״ דאלי,

״מרכבות״ ראלי,

 ״נינוה״ ראלי,

 ברסים״ ״תל דאלי,

 מספרים דה־אודריקו,

 לאומיות דובנוב,

 יחוקאל דוגויה

סכנה דוגלאס,

סמוי דוגלאס,

 תותמות דויטש־למייר,
אישיים

 מורשו דונבאז־סטולפר,

גשים!ובריות דוה

 צרק דורלי,
״עקרון״ דותן־גיטין,

Dailey, S., “The Influence of Mesopotamia upon Israel 

and the Bible”, in: idem (ed.), The Legacy o f Mesopotamia, 

Oxford 1998, pp. 49-38.

Dailey, S., “Yabä, Atalyä and the Foreign Policy of Late 

Assyrian Kings”, SAAB 12 (1998), pp. 83-98.

Dailey, S., “Foreign Chariotry and Cavalry in the Armies 

ofTiglath-pileser III and Sargon II”, Iraq 47 (1985), pp. 

31-48.

Dailey, S., “Nineveh after 612 BC”, A0F  20 (1993), 

pp. 134-147.
Dailey, S., “Neo-Assyrian Tablets from Til Barsib”, Abr- 

Naharain 34 (1996-1997), pp. 66-99.

De Odrico, M., The Use o f Numbers and Quantifications in 

the Assyrian Royal Inscriptions, [SAAS 3], Heksinki 1995. 

Dubnov, S., Nationalism and History (ed. K. S. Pinson),

1961, pp. 262-263.

Duguid, I. M., Ezekiel and the Leaders o f Israel [VTS 56], 
Leiden 1994.

Douglas, M., Purity and Danger: An Analysis o f the Concepts 

o f Pollution and Taboo. London 1966. [Reprinted, B. Lang 

(ed.), Anthropological Approaches to the Old Testament [Issues 
in Religion and Theology 8] 1985.

Douglas, M., Implicit Meanings: Essays in Anthropology, 

London 1975.
Deutsch, R. and Lemaire A., Biblical Period Personal Seals 

in the M ousaiff Collection, Tel-Aviv 2,000.
Donbaz, V. and Stolper, M. W., Istanbul Murasü Texts, 

Istanbul 1997.
 עורא־גהמיה)דיסטרציה(, בספר הבוכריות הגשים פרשת י/ דור

תשס״א. ירושלים
Doorly, W. J., Obsession with Justice. New York 1994. 

Dotan, T. and Gitin, S., “A Royal Dedicatory Inscription 

from Ekron”, IE J47 (1997), pp. 1-16.



601ביבליוגרפיה

מדי״ ״ערי דיאקונוף,

 ״צור״ דיאקונוף,

״כלכלה״ דיאקונוף,

 ״קהילה״ דיאקונוף,

 ״עבדות״ דיאקונוף,

 דיאקונוף,״עבדים״

״בקעה״ דיג׳קסטרא,

 שני בית דיוויס,

 חיפוש דיוויס,

 ״גלות״ דיוויס,

״יחזקאל״ דיויס,

 ״מקדש״ דיון,

היהודים דייכס,

Diakonoff, I. M., ” : The Cities of the Medes” in: M. Cogan 

and I. Eph’al (eds.), Ah, Assyria.. . [Scripta Hierosolomitana 
XXXIII, H.Tadmor Vol.], Jerusalem 1991, pp. 13-20. 

Diakonoff, I. M., “The Naval Power and Trade of Tyre”,

Æ / 42 (1992), pp. 168-193.

Diakonoff, I. M., “Main Features of the Economy in 

the Monarchies of Ancient Western Asia” in: Troisième 

conférence international d'histoire économique, Munich 
1965 (Mouton), pp. 13-32.

Diakonoff, I. M., “The rural Community in the Ancient 

Near East”,JESHO  18 (1975), pp. 121-133.
Diakonoff, I. M., “Slave-Labour vs. Non-Slave Labour: 

׳עמ עבודה, פאוול, בתוך: 3-1.  The Problem of Definition” 

Diakonoff, I. M., “Slaves, Helots and Serfs in Early 
Antiquity”, AAASH 22  (1974), pp. 45-78.

Dijkstra, M., “The Valley of Dry Bones: Coping with the 
' בקינג בתוך:  “Reality of the Exile in the Book of Ezekiel

עמ׳ בושבר, קורפל, 133-114.
Davies, P.R., Second Temple Studies I. Persian Period 

[JSOTSup. 117], Sheffield 1991.

Davies, P.R. (ed.), In Search o f Ancient Israel’ (JSOTSup. 
148), Sheffield 1992.

,”?Davies, P.R., “Exile! What Exile? Whose Exile בתוך:
׳עמ שבי גרייבי, 138-128.

Davis, E. F., “Swallowing Hard: Reflections on Ezekiel’s 
Dumbness” in: J. C. Exum (ed.), Signs and Wonders, Biblical 

Texts in Literary Focus [Semiea Studies] 1989, pp. 217-237. 

Dion, P. E., “The Civic-and-Temple Community of 

Persian Period Judea: Neglected Insights from Eastern 

Europe”, JNES  50 (1991), pp.281-187.
Daiches, S., The Jews in Babylonia in the Time o f Ezra and 

Nehemia according to the Babylonian Inscriptions, London 

1910.



ביבליוגרפיה602

 תיאוקרטיה דייק,

״שבעים״ דימאנט,

 ״יהוד׳ דיסט,

 דת דירמאן,

 טפה״ ״סולטן דלר,

 ״אפיגרפיה״ דלר,

 ונחמיה״ ״עזרא דמסקי,

״שמות״ דמסקי,

״מקדש״ דנדמאייב,

 ״אספה״ דנדמאייב,

״הפרטה״ דנדמאייב,

 ״זקנים״ דנדמאייב,

״זרים״ דנדמאייב,

Dyke, J. E., The Theocratic Ideology o f the Chronicler, 

Leiden 1998.

Dimant, D., “The Seventy Weeks Chronology (Dan. 9, 
24-27) in the Light of New Qumranic Texts”, in: A.S. 

van der Woude (ed.), The Book o f Daniel in the Light o f 

New Findings, Leuven 1993, pp. 57-76.

Deist, F. E., “The Yehud Bible: A Belated Divine Miracle?” 

JNSL  23 (1997), pp. 117-142.
Dearman, J.A., Religion and Culture in Ancient Israel, 

Peabody 1992.

Deller, K., “Neuassyrisches aus Sultantepe”, Orientalia 34

(1965), pp. 454-477.
Deller, K., “The Neo-Assyrian Epigraphical Remains of 
Nimrud”, Orientalia 35 (1966), pp. 179-194.

של ההיסטוריה בתוך: ונחמיה״ עזרא ״ימי א׳, דמסקי, ny ישראל,  
׳עמ תשמ״ג, תל־אביב פרס. שלטון ימי ציון. שיבת 75-40.

Damsky, A., “Double Names in the Babylonian Exile and 

the Identity of Sheshbazzar”, in: A. Damsky (ed.), These 

are the Names, Ramat Gan 1999, pp. 23-39. 

Dandamayev, M. A., “State and Temple in Babylonia 
in the First Millennium B.C”, Orientalia Louvaniensia 

Analecta 6 (1979), pp. 589-596.

Dandamayev, M., “The Neo-Babylonian Popular 
Assembly”, Sulmu, P. Varousek and V. Soucek (eds.), 

Prague 1988, pp. 63-71.
Dandamayev, M., “An Age of Privatization in Ancient 
Mesopotamia”, in: M. Hudson and B. A. Levine (eds.), 

Privatization in Ancient Near East and Classical World, 

Cambridge, MA 1996, pp. 197-221.

Dandamayev, M. A., “The Neo-Babylonian Elders”, in: 

Societies and Languages o f the Ancient Near East [in honour 
of I. M. Diakonoff], Warminster 1982, pp. 38-41. 
Dandamayev, M. A., “Aliens and the Community in
Babylonia in the 6th-5th Centuries B.C”, Recueils de la 

Société Jean Bodin, XLI, 1983, pp. 133-145.



603ביבליוגרפיה

 ״חברה״ דנדמאייב,

״כלכלה״ דנדמאייב,

 ״הרכב״ דנדמאייב,

״מצרים״ דנדמאייב,

״שכבות״ דנדמאייב,

״שכיר״ דנדמאייב,

 ״אזרחים״ דנדמאייב,

עברות דנרמאייב,

 ״בבל״ דנדמאייב,

״יהדות״ דקסינגר,

 תערובת״ ״נשואי האיים,

מוצא האלו,

Dandamayev, M. A., “Neo-Babylonian Society and 

Economy”, CAH WH2 1991, pp. 252-275.

Dandamayev, M. A., “‘The Economic and Legal Character 
of the Slaves’ Peculium in the Neo-Babylonian and 

Achaemenid Periods”, in: RAI XVIII, 1970 [Bayerische 
Akademie der Wissenschaften, Philos. His. Klasse 
,Abhandlungen N. E, part 75, 1972], pp. 35-39. 

Dandamayev, M. A., “The Composition of the Citizens in 

First Millennium Babylonia” A0F 24 (1997), pp. 135-147. 

Dandamayev, M. A., “Egyptians in Babylonia in the 

6th-5th Centuries B.C”, in: D. Charpin et F. Joannés, La 

circulation des biens, des personnes et des idées dans le proahe- 

orient ancien [RAI XXXIII], Paris 1992, pp. 321-325. 

Dandamayev, M. A., “Social Stratification in Babylonia 

(7th-4th Centuries BC)”, in: Harmatta et al (eds.), 
Wirtschaft und Gesellschaft im alten Vorderasien 1976 
[Acta Antiqua 22] (1974), pp. 433-444.

Dandamayev, M. A., “Free Hired Labor in Babylonia 
During the Sixth through Fourth Centuries BC“ בתוך:

׳עמ עבורה, פאוול, 279-271.

Dandamayev, M. A., “The Neo-Babylonian Citizens”, 

KLIO  63 (1981) pp. 45-49.

Dandamayev, M. A., Slavery in Babylonia from  

Nabopolossar to Alexander the Great (626-331 BC), 

Revised edition, DeKalb 1984.

Dandamayev, M. A., “Babylonia in the Persian Age”, 

C7//vol. 1, 1984, pp. 326-342.

Dexinger, F., “Limits of Tolerance in Judaism: The 
Samaritan Example”, in: E. P. Sanders et al. (eds.), Jewish 

and Christian Self-Definition, London 1981, pp. 88-114. 

Hayes, C., “Intermarriage and Impurity in Ancient Jewish 

Sources”, H TR  92 (1999), pp. 3-36.

Hallo, W.W. Origins: The Ancient Near Eastern Background 

o f Some Modern Western Institutions, New-York 1996.



ביבליוגרפיה604

״חוקים״ האן־ברגסמא,

אדמיניסטרציה הוגלונד,

 ״אכימני" הוגלונד,

״תרבות״ הול,

השפעה הולווי,

 אשור הולוויי,

״דיאספורה״ הומפרייס,

 כ׳״ ״יחזקאל הופמן,

אחרים״ ״אלוהים הופמן,

 ״גולים״ הופמן,

מצרים״ ״יציאת הופמן,

״ירמיה״ הופמן,

Han, S. W. and Bergsma, J. S., “What Laws Were ‘Not 

Good’?, A Canonical Approach to the Theological Problem 
of Ezekiel 20:25-26”, JBL 123 (2004), pp. 201-218. 

Hoglund, K. G., Achaemenid Imperial Administration 

in Syria-Palestine and the Missions o f Ezra and Nehemiah 

[SBLDS 125], Atlanta 1992.

Hoglund, K., “The Achaemenid Context”
.72-54 ׳עמ שגי, בית דיוויס, בתוך:

Hall, S., “Cultural Idedtity and Diaspora”, in: J. 

Rutherford (ed.), Identity, Community, Culture, Difference, 

London 1990, pp. 222-237.

Holloway, S. W., The Case for Assyrian Religious Influence 

in Israel and Judah: Inference and Evidence (dissertation), 

Chicago 1992.

Holloway, S. W., Assur is King!Assur is King!Religion in the 

Exercise o f Power in the Neo-Assyrian Empire, Leiden 2002. 

Humphreys, W. K., “A life-Style for Diaspora: A Study 

of the Tales of Esther and Daniel”, JBL 92 (1973), pp. 

211-223.
 ב״, פרק יחזקאל של והמשמעות המבנה ״לשאלת י׳, הופמן,

.489-473 ׳עמ בית־מקראכ)תשל״ה(,
Hoffman, Y., “The Conception of ‘Other Gods’ in 

Deuteronomistic Literature”, IOS XIV, 1994, pp. 103-118. 

Hoffman, Y., “The Deuteronomist and the Exile”, in: D. 

P. Wright et al. (eds)., Pomegranates and Golden Bells [J. 

Milgrom Vol.], Winona Lake 1995, pp. 659-675.

Hoffman, Y., “The Exodus—Tradition and Reality: The 
Status of the Exodus Tradition in Ancient Israel”, in: I. 
Shirun-Grumach (ed.), Jerusalem Studies in Egyptology 

[Ägypten und Altes Testament 40], Wiesbaden 1998, pp. 
193-202.

 כשר וא׳ אופנהיים א׳ כט״, פרק ירמיה של ״החיבור י׳, הופמן,
.1995 תל־אביב, תעורה )עורכים(,



״גדליהו״ הופמן,

 ירמיה הופמן,

״צומות״ הופמן,

 מסורת הופמן,
״היסטוריה״ הופמן,

״טקסט״ הורביץ,

 ״לשוך הורביץ,

״עדות״ הורביץ,

 יהוקאל הורביץ,

״שייכות״ הורביץ,

 ״מקדשים״ הורוויץ,

מקרש הורוויץ,

ביבליוגרפיה

 ותוצאותיה״, גדליהו בפרשת המספר של דרכו ״על י׳, הופמן,
 )ספר ופרשנות מקרא עיוני )עורכים(, ואחרים גרסיאל מ׳ בתוך:

 .125-103 ׳עמ תש״ס, גן רמת ה, כרך סימון(, אוריאל
 תל־אביב לישראל. מקרא אחיטוב, ש׳ עורך ירמיה. י׳, הופמן,

תשס״א.
 ועיצוב יח-יט( ח, א-ו; זכריה)ז, בספר הצומות ״פרשת י׳, הופמן,
 לשמואל. תשורה )עורכים(, ואחרים טלשיר צ׳ הלאומי״. הזיכרון

 .145-112 עמ׳ ,2001 ירושלים המקרא. בעולבו מהקריס
.1983 תל־אביב, המקרא, באמונת מצרים יציאת י/ הופמן,

Hoffman, Y., “History and Ideology: The Case of Jeremiah 

44”, JANES 28 (2002), pp. 43-51.

Hurvitz, A., “Can Biblical Text Be Dated Linguistically? 
Chronological Perspectives in the Historical Study of 

Biblical Hebrew”, in: Congress Volume. Oslo 1998 [VTS 
80] 2,000, pp. 143-160.
Hurvitz, A., “The Evidence of Language in Dating the 
Priestly Code: A Linguistic Study in Technical Idioms 
and Terminology”, RB 81 (1974), pp. 24-56.
Hurvitz, A., “The Historical Quest for Ancient Israel’ 
and the Linguistic Evidence of the Hebrew Bible: Some 

Methodological Observations”, V T 47 (1997), pp. 301- 

315.

Hurvitz, A., A Linguistic Study o f the Relationship between 

the Priestly Source and the Book o f Ezekiel: A New Look at 

an Old Problem, Paris 1982.

Hurvitz, A., “The Relevance of Biblical Hebrew Linguistics 
for the Historical Study of Ancient Israel”, Proceedings o f 

the Twelfth World Congress o f fewish Studies. Division A: The 

Bible and its World, Jerusalem 1999, pp. 21-33.
Hurovitz, V. A., “Temporary Temples” in: A. F. Rainey 

(ed.), Kinattütu sa däräti [R. Kutscher Memorial Vol.], 

Tel-Aviv 1993, pp. 37-50.
Hurovitz V. A., 7  have Built You an Exalted House— Temple 

Building in the Bible in the Light o f Mesopotamian and 

Northwest Semitic Writings [JSOTSup. 115], Sheffield 1992.

605



ביבליוגרפיה606

מקדש״ ״בתי הורוויץ,

 שלמה״ ״מקדש הורוויץ,

״אימפריה״ הורסלי,

 ״סוסים״ היידורן,

 תערובת״ ״נישואי הייס,

 ״שומרון״ הייס־קואן,

״לוי״ הימלפרב,

 יחוקאל הלפרין,

״הסטוריוגרפיה״ הלפרן,

הלפרךונדרהופט,
״מלכים״

״מנשה״ הלפרן,

 ״כתובות״ הלצה

״מוסדות״ הלצה

 מיסופוטמיים כתבים לאור במקרא מקרש בתי בניית א/ הורוויץ,
 העברית האוניברסיטה דוקטור(, )עבודת צפוךמערביים ושמיים

תשמ״ג. בירושלים,
 ספר )עורכים(, מזר וע. אחיטוב ש. שלמה״ ״מקדש א/ הורוויץ,

.154-131 עמ׳ ,2000 ירושלים ירושלים.
Horsley, R., “Empire, Temple, and Community—But 
no Bourgeoisie! A response to Blenkinsopp and Petersen”

.174-163 ׳עמ שני, בית דיוויס, בתוך:
Heidorn, L. A., “The Horses of Kush”, JNES  56 (1997), 

pp. 105-114.
Hayes, Ch., “Intermarriage and Impurity in Ancient 
Jewish Sources”, H T R 92  (1999), pp. 3-36.
Hayes, J.H. and Kuan, J.K., “The Final Years of Samaria 

(730-720 BC)”, Biblica72 (1991), pp. 153-181. 
Himmelfarb, M., “Levi, Pinhas, and the Problem of 
Intermarriage at the Time of the Maccabean Revolt”, JSQ

6 (1999), pp. 1-24.

Halperin, D. J., Seeking Ezekiel: Text and Psychology, 

University Park 1993.

Halpern, B., “A Historiographic Commentary on Ezra 

1-6: A Chronological Narrative and Dual Chronology 
in Israelite Historiography” in: W.H. Propp et al. (eds.) 
The Hebrew Bible and its Interpreters [Biblical and Judaic 
Studies I], Winona Lake 1990, pp. 81-142.

Halpern, B. and Vanderhooft, D. S., “The Editions of 
Kings in the 7th-6th Centuries B.C.E.”, HUCA 62

(1991), pp. 179-244.
Halpern, B., “Why Manasseh is Blamed for the 

Babylonian Exile: The Evolution of a Biblical Tradition”, 
VT48 (1998), pp. 473-514.
Heltzer, ML, “Eight Century B. C. Inscriptions from 

Calakh (Nimrud)”, PEQ 110 (1978), pp. 3-9.
 בבבל היהודים של הפנימי והאירגון המוסדות ״לבעיית מ׳, הלצה

 בתולדות מחקרים )עורך(, אבישור י׳ בתוך הפרסית״ בתקופה
.19-13 ׳עמ תשנ״א, ,6 ובתרבותם עיראק יחורי



הלצר,״נשים״

״שושנה״ הלצה

חמד״ ״שיח׳ הלצה

 ״גולים״ הלצה

״ישעיה״ המוק,

״דת״ הנסון,

״חטא״ הנסון,

 ״אונומסטיקון״ הס,

״השפעה״ הריון,

״נבואה״ הרמן,

 ״טעם״ הרן,

״סוגיות״ הרן,

ביבליוגרפיה

 עזרא בספרי הנוכריות הנשים לבעיית חדשה ״גישה מ/ הלצה
׳עמ תשמ״ט, הקרוס״, המורח ולחקר למקרא שבתון ונחמיה״,

.92-83
Heltzer, M., “The Story of Susanna and the Self- 
Government of the Jewish Community in Achaemenid 

Babylonia”, A IO N 41 (1981), pp. 35-39.

Heltzer, M., “Some Remarks Concerning the 

Neobabylonian Tablets from Seh Hamad”, SAAB VIII/2, 
1994, pp. 113-116.

Heltzer, M., “Again on Seals of Exiles”, in: Ethnicity in 

Ancient Mesopotamia [R A I48], 2005, pp. 173-179. 
Hammock, C. E., “Isaiah 56: 1-8 and the Redefining of 
the Restoration Judean Community”, Biblical Theological 

Bulletin 30 (2,000), pp. 46-57.

Hanson, P. D., “Israelite Religion in the Early Postexilic 
Period” in: P. D. Miller et al (eds.), Ancient Israelite Religion, 

[E M. Cross Vol.], Philadelphia 1987. pp. 485-508.

Hanson, K. C., “Sin, Purification, and Group Process”, 

in: H. T. C. Sun et al. (eds.), Problems in Biblical Theology, 

Grand Rapids 1997, pp. 234-248.

Hess, R. S., “Cultural Aspects of Onomastic Distribution 
in the Amarna Texts”, U F21 (1989), pp. 209-216.

Herion, G., “The Impact of Modern and Social Science 
Assumptions on the Reconstruction of Israelite History,”
JS O T 34 (1986), pp. 3-33.

Herrmann, S., “Prophetie und Wirklichkeit in der 
Epoche des babylonischen Exils”, Gesammelte Studien zur 

Geschichte und Theologie des Alten Testaments, München 

1986, pp. 179-209.

 ומוסרות תקופות הרן, מ׳ בתוך: הטמיעה״, וטעם הייחוד ״טעם מ/ הרן,
 .226-223 ׳עמ תשל״ג. תל־אביב היסטוריים. עיונים במקרא.

 ויחסו >מ-מח< יחזקאל של החוקים קובץ במקרא, ״סוגיות מ׳, הרן,
.53-35 ׳עמ מר)תשל״ה< תרביץ הכהנית״, לאסכולה

607



ביבליוגרפיה608

״קלעים״ הרן,

מקרשיבי הרן,

 ראשובות הרן,
המקראית האסופה הרן,

״יחזקאל״ הרן,

תורה ואטם,

״מורשו״ ואליס,

 יהרות ובר,
אקרמות וולהויזן,

 ״ירמיה״ וולס,

גמול וונג,

״טומאה/קרושה״ וונג,

״סמלים״ ויאט,

״קינה״ ויג׳ולה,

 משה ויג׳ולה,
״שורשים״ ויג׳ולה,

 של זמנו לקביעת - ההיסטוריה של הקלעים ״מאחורי מ/ הרן,
.12-1 ׳עמ )תש״ש, מה, ציון הכהני״, המקור

Haran, M., Temples and Temple-Service in Ancient Israel, 

Oxford 1978.

 תשכ״ג. ירושלים להרשות. ראשוגות בין מ/ הרן,
 תשס״ד־ ירושלים ג. וחלק ב חלק המקראית. האסופה מ/ הרן,

תשס״ח
Haran, M., “Observations on Ezekiel as a Book Prophet”, 

in: R. V. Troxel et al.(eds.), Seeking out the Wisdom o f the 

Ancients [ M. V. Fox Vol.], Winona Lake 2005, pp. 3-19. 

Watts, J. W. (ed.), Persia and Torah: The Theory o f Imperial 

Authorization o f the Pentateuch. Atlanta 2001.

Wallis, G., “Jüdische Bürger in Babylonien während der 

achämeniden Zeit”, Persica IX, 1980, pp. 129-185. 

Weber, M., Ancient Judaism, Glencoe 1952.

Wellhausen, J., Prolegomena to the History o f Ancient 

Israel, New York 1957.

Wells, R. D., “The Amplification of the Expectations 
of the Exiles in the Revision of Jeremiah”, in: A. R. P. 
Diamond et al. (eds.), Troubeling Jeremiah \JSOTSup. 

260], Sheffield 1999, pp. 272-292.

Wong, K. L., The Idea o f Retribution in the Book o f Ezekiel, 

Leiden-Boston-Köln 2001.

Wong, K. L., “Profanation/Santification and the Past, 

Present and Future of Israel in the Book of Ezekiel”, 

JS O T 28 (2003), pp. 210-239.
o

Wyatt, N., “Symbols of Exile”, Svensk Exegetisk Arsbok 55 

(1990), pp. 39-58.

Veijola, T., “Das Klagegebet in Literatur und Leben der 

Exilsgeneration” VTSup. 36, 1985, pp. 286-307.

Veijola, T., Moses Erben, Stuttgart 2000.

Veijola, T., “The Deuteronomistic Roots of Judaism”, in: 

H. Cohen et al. (eds.), Sefer Moshe, Vinona Lake 2003, 

pp. 459-477.



609ביבליוגרפיה

 גלויות״ ״קיבוץ וידנגרן,

״קיבוץ״ וידנגרן,

 גלות ויטלי,

״יהויכיך ויידנר,

 ״בבל״ וייזמן,

״ארכיאולוגיה״ ויינברג,

 ״בית־אבות״ ויינברג,

״חקלאות״ ויינברג,

 ״יהודה״ ויינברג,

״ירושלים״ ויינברג,

קהילה ויינברג,

״גלות״ ויינברג,

 ״הכיבוש ויינברג,
הבבלי״

Widengren, G., “The Gathering of the Dispersed”, SEÀ 

41-42 (1976-1977), pp. 224-234.

Widengren, G., “Yahweh’s Gathering of the Dispersed”, 
in: B. Barrick and J.R. Spencer (eds.), In the Shelter o f 

Elyon. Essays on Ancient Palestinian Life and Literature [in 
honor of G. W. Ahlström, JSOTSup. 31], Sheffield 1984, 

pp. 227-245.

Whitley, C. F., The Exilic Age, London 1957 [Westport 

1958].

Weidner E. F., “Jojachin, König von Juda, in babylonischen 

Keilschrifttexten”, Mélanges Syriens offerts à Monsieur René 

DussaudII, Paris 1939, pp. 923-935.

Wiseman, D. J., “Babylonia 605-539 B. C.”, G4//III/2,

1991, pp. 229-251.
Weinberg, S. S., “Post-Exilic Palestine: An Archaeological 
Report” Proceedings o f Israel Academy o f Sciences and 

Humanities, 4  (1969-1970), Jerusalem 1971, pp. 78-97. 

Weinberg, J. P., “Das Beit-Abot im 6th-4th v.u.Z.”, VT  

23 (1973), pp. 400-414.

Weinberg, J. P., “Die Agrarvelhaltnisse in der Burger- 
Temple-Geminde der Achamenidenzeit”, Acta Antiqua 

22 (1974), pp. 473-486.

 אזרחית־ כ׳קהילה הפרסית בתקופה יהודה ״אנשי י/ ויינברג,
 .67-46 ׳עמ (,1997) 13 הפרק על מקדשית׳״,

 וע׳ אחיטוב ש׳ בתוך: הפרסית״, בתקופה ״ירושלים י/ ויינברג,
 תש״ס, ירושלים המקרא. תקופת - ירושלים ספר )עורכים(, מזר
.326-307 ׳עמ

Weinberg, J.P., The Citizen-Temple Community 

[JSOTSup. 151, trans. D. Smith-Chritopher], Sheffield
1992.

 ארךישראלכג, הגלות?״, על ספר הוא המקרא ״האם י׳, ויינברג,
.125-122 עמ׳ תדמור[, ׳ומ ח׳ ]ספר תשס״ג

Weinberg, J. “The Babylonian Conquest of Judah: Some 

Additional Remarks to a Scientific Consensus”, Z A W 118 
(2006), pp. 597-610.



ביבליוגרפיה610

 ״בית־כנסת״ ויינגרין,

 בבל״ ״גלות ויינפלד,

״דברים״ ויינפלד,

 ״הוראות״ ויינפלד,

״התעוררות״ ויינפלד,

 ״וולהאוזך ויינפלה

 ״ירושה״ ויינפלד,

 ״ירמיהו״ ויינפלד,

 ״מגמה״ ויינפלד,

 ״מהפכה״ ויינפלד,

״מיטמורפוזה״ ויינפלד,

 ״מפנה״ ויינפלד,

״סטטוס״ ויינפלד,

קדוש״ ״עם ויינפלה

 משפט ויינפלד,

מיהושע ויינפלד,

Weingreen, J., “The Origin of the Synagogue”, 
Hermathenea 98 (1964), pp. 68-84.

 ציון״, ושיבת בבל גלות ימי של הספרותית ״היצירה מ/ ויינפלה
.175-165 ׳עמ ההיסטוריה, תדמור, ח. בתוך:

Weinfeld, M., “Deuteronomy: The Present State of 
Inquiry” in: D. L. Christensen (ed.), A Song of Power 
and the Power of Song. Essays on the Book of Deuteronomy, 
Winona Lake 1993, pp. 21-35.

 הקדומה״ ובמצרים במקרא המקדש למבקרי ״הוראות מ/ ויינפלד,
.15-5 עמ׳ סב)תשנ״ג(, תרביץ

 במאה בישראל הלאומית התודעה ״התעוררות מ׳, ויינפלד,
 ירושלים גוריון[, בן דוד ]ספר לרור עז לפנה״ס״, השביעית
.420-369 עמ׳ תשכ״ד,
 שבתון חדשה״, הערכה - וולהאוזן יוליוס של ״משנתו מ/ ויינפלד,
 .93-62 ׳עמ ר)תש״מ(, הקרום המזרח ולחקר למקרא
 במקורות ההבטחה תפיסת וחובה, זכות הארץ, ״ירושת מ׳, ויינפלד,

.137-115 עמ׳ מט)תשמ״ח, ציון שני״, בית וימי ראשון בית מימי
Weinfeld, M., “Jeremaiah and the Spiritual Metamorphosis 

of Israel”, ZAW88 (1976), pp. 17-56.
 הבדלנית והמגמה האוניברסליסטית ״המגמה מ/ ויינפלד,
.242-228 עמ׳ לג)תשכ״ח, תרביץ ציון״, שיבת בתקופת

Weinfeld, M., “Deuteronomy’s Theological Revolution”, 
Bible Review 12/1 (1996), pp. 38-41, 44-45.

 זר ישראל״, של הרוחנית והמיטאמורפוזה ״ירמיהו מ/ ויינפלד,
 ירושלים לישראל. המקרא לחקר החברה שזר!, ]ספר לגבורות,
.278-244 ׳עמ תשל״א,
 דברים״, בספר והפולחן האלהות בתפיסת ״המפנה מ/ ויינפלד,
.460-449 נו)תשמ״ז(, תרביץ

Weinfeld, M., “The Extend of the Promised Land—The 
Status of Transjordan”, in: G. Strecker (ed.), Das Land 
Israel in Biblischer Zeit, Gottingen 1983, pp. 59-75.

 יעוד לעומת רוחני יעוד - גדול׳ ו׳גוי קדוש׳ ״׳עם מ/ ויינפלד,
 .665-662 עמ׳ מולרכא)תשכ״ג-תשכ״ח, מדיני״,

תשמ״ה. ירושלים ובעמים, בישראל וצרקה משפט מ׳, ויינפלד,

תשנ״ב. ירושלים יאשיהו, ער מיהושע מ׳, ויינפלד,



611ביבליוגרפיה

Weinfeld, M., “The Crystallization of the ‘Congregation " הגולה "קהל ויינפלד,
of the Exile’ ( הגולה קהל ) and the Sectarian Nature of Post-

Exilic Judaism” in: M. Weinfeld, Normative and Sectarian
Judaism in the Second Temple Period, London. New York

2005, pp. 232-238.
Weisberg, D. B., Guild Structure and Political Allegiance ,גילדה וייסברג
in Early Achaemenid Mesopotamia, New Haven 1967.
Weisberg, D. B., Texts from the Time of Nebuchdnezzar II ,בבובדבאצר וייסברג  

[YOS 17], New Haven 1980.
Weisberg, D. B., “Everyday Life in the Neo-Babylonian " יומיום "חיי וייסברג,  

Period. The Integration of Material and Non-Material 
Culture”, in: R. E. Averbeck et al. (eds.), Life and Culture 
in the Ancient Near East, Bethesda 2003, pp. 83-91.
Wildavasky, A.., Assimilation versus Separation, New-Jersey ,אסימילציה וילדבסקי

1993.
Willi, T., Juda-Jehud-Israel: Studien zum Selbstverständnis ,יהדות וילי
des Judentum in persischer Zeit. [Forschungen zum Alten 

Testament, 12], Tübingen 1995, pp. 21-25.
Williamson, H. G. M., Ezra, Nehemiah [World Biblical ,גהמיה עמ־א, ויליאמסון  
Commentary 16], Waco 1985.
Williamson, H. G. M, “Judah and the Jews”, in M. " ״יהודה ויליאמסון,  

Brosius and A. Kuhrt, (eds.), Achaemenid History, XI.
Studies in Persian history [Studies in Memory of D. M.
Lewis] Leiden, 1998, pp. 145-163.
Williamson, H. G. M., “The Composition of Ezra i-vi”, " ״עזרא ויליאמסון,  

/7 S 3 4  (1983), pp. 1-30.
Williamson, H. G. M., “The Concept of Israel in ,״תפיסה״ ויליאמסון  
Transition”, in R. E. Clements (ed.), The World of 
Ancient Israel: Sociological, Anthropological, and Political 
Perspectives, Cambridge 1989, pp. 141-161.

Williamson, H. G. M., “Exile and After: Historical " "גלות ויליאמסון,  
Study”, in: D. W. Baker and B. T. Arnold (eds.), The Face 
of Old Testament Studies, Grand Rapids, Michigan 1999, 

pp. 236-265.



ביבליוגרפיה612

 יהודי וילס,

״שיטות״ וילסון,

״נביאים״ וילסון,

 גביאלוגיה וילסון,

 בבואה וילסון,

 קרושה וילסון,

 ״נבונאיד׳ וילקי,

 ״ג׳זירה״ וילקינסון,

 ״ישובים״ וילקינסון,

 ״אשור״ וילקינסון,

 ״6 ״מאה וינטוךתומאס,

 כנסת״ ״בית ולדוו,

משפהה וךדר־טורן,

״ה׳״ וךדר־טורן,

Wills, L.M., The Jew in the Court of the Foreign King. 
Ancient Jewish court Legends, Minneapolis 1990.

Wilson, B. R., “Sociological Methods in the Study of 
History”, Transactions in the Royal Historical Society, 21 
(1971), pp. 101-118.

Wilson, R. R., “Historicizing the Prophets: History and 

Literature in the Book of Jeremiah”, in: S. L. Cook and 

S. C. Winter (eds.), On the Way to Nineveh [Studies in 
Honor of G. M. Landes, AASOR vol. 4], Columbia 

1999, pp. 136-154.

Wilson, R.R., Genealogy and History in the Biblical World, 
New Haven 1977.

Wilson, R. R., Prophecy and Society in Ancient Israel, 
Philadelphia 1980.

Wilson, E. J., “Holiness” and “Purity” in Mesopotamia, 
Kevelear 1994.

Wilkie, J.M., “Nabonidus and the Later Jewish Exiles”, 

JTS 2 (1951), pp. 36-44.

Wilkinson, T. J., “Settlement Patterns in the Syrian Jezireh 
׳עמ סוריה, בוננס, בתוך: 497-422.  During the Iron Age 

Wilkinson, T. J., “Late Assyrian Settlement Geography in 
׳עמ גיאוגרפיה, ליבראני, בתוך: 139-59.  Upper Mesopotamia” 

Wilkinson, T. J. et al., “Landscape and Settlement in the 

Neo-Assyrian Empire”, BASOR 340 (2005), pp. 23-56. 

Winton-Thomas, D., “The Six Century B.C: A Creative 
Epoch in the History of Israel”,/&> 6 (1961), pp. 33-46. 

Waldow von, H. E., “The Origin of the Synagogue 

Reconsidered”, In: D. Müller V01. 1979, pp. 269-284. 

van derToorn, K., Family Religion in Babylonia, Syria and 
Israel: Continuity and Change in the Forms of Religious Life 
[Studies in the History and Culture of the Ancient Near 

East 7], Leiden 1996.

van derToorn, K., “YAHWEH”, DDD, pp. 1711-1730



613ביבליוגרפיה

ש״ וךדר־ספק, ״מר

ון־דר־ספק,
״אשורולוגיה״

״בעלות״ ון־דר־ספק,

 פלג, דר ון
״אסכטולוגיה״

אימפריה ונדרהופט,

״מעבר״ ונדרהופט,

״כורש״ ונדרהופט,

״אסטרטגיה״ ונדרהופט,

 ועם״ ״ארץ דרייל, ון

 אהבי ון־םולדט,

 ״גלות״ וךםטרס,

הסמוריוגרפיה וךסטרס,

van der Spek, “Did Cyrus the Great introduce a New
Policy towards subdued Nations? Cyrus in Assyrian
Perspective”, PersicaX (1982), pp. 278-282.

van der Spek, R. J., “Assyriology and History. A Comparative

Study of War and Empire in Assyria, Athens, and Rome”,
in: M. E. Cohen et al. (eds.), The Tablet and the Scroll [W.W.

Hallo Vol.], Bethesda 1993, pp. 262-270.

van der Spek, R. J., “Land Ownership in Babylonian
Cuneiform Documents”, in: M. J. Geller et al. (eds.),

Legal Documents of the Hellenistic World, London 1995,

pp. 173-245.

vav der Ploeg, J.P.M., “Eschatology in the Old Testament”, 
in: The Witness of Tradition [Oudtestamentische Studien 

17], Leiden 1972, pp. 89-99.

Vanderhooft, D. S., The Neo-Babylonian Empire and 
Babylon in the Latter Prophets [HSM 59], Atlanta 1999. 

Vanderooft, D. S., “New Evidence Pertaining to the 
Transition from Neo-Babylonian to Achaemenid 
, יהויגם אלברטץ־בקינג, בתוך:  Administration in Palestine”

׳עמ 233-219
Vanderhooft, D. S., “Cyrus II, Liberator or Conqueror? 
Ancient Historiography concerning Cyrus in Babylon”,

.372-351 ׳עמ לפשיךאונזיבג, בתוך:
Vandwrhooft, D. S., “Babylonian Strategies of Imperial 

Control in the West: Royal Practice and Rhetoric”
.262-235 עמ׳ יהודה, ליפשיץ־בלנקינסופ, בתוך:

Van-Driel, G., “Land and People in Assyria”, BiOr 27 

(1970), pp. 168-175.

Van Soldt, W. H. (ed.), Ethnicity in Ancient Mesopotamia 
[RAI 48], Leiden 2005.

Van Seters, J., “Confessional Reformulation in the Exilic 

Period”, VT22 (1972), pp. 448-459.

Van Seters, J., In Search of History. Historiography in the 
Ancient World and the Origins of Biblical Historiography, 
New Haven 1983.



 ״יהויסט״ וךסטרס,

 ריאספורה ון־םטרס,

 נעשה קולן, ון

״יחזקאל״ רוי, ון

 ״חמורים״ וסזלי,
״משבר״ וסטרמן,

ישעיה וסטרמן,

גאולה בבואות וסטרמן,

צורות וסטרמן,

״יהויכיך זברסקי,

 ״מרש״ זבדסקי,

״הסטוריוגרפיה״ זביט,

 ״אברים״ זבלוצקה,

 ״מוצה״ זורן,

״משבר״ זייטץ,

614

”Van Seters, J., “In the Babylonian Exile with J :בתוך 
.98-17 עמ׳ משבר, בקינג־קורפל,

Van Seters, J., A Law Book for the Diaspora, Oxford

2003.
Van Keulen, P. S. E, Manasseh Through the Eyes o f the 

Deuteronomists, Leiden-New York-Köln 1996.

Van Rooy, H., “Ezekiels Prophecies against Egypt and the 
Babylonian Exile”, Proceedings o f the Tenth World Congress 

o f Jewish Studies, Jerusalem 1990, pp. 115-122.

Weszeli, M., “Eseleien”, WZKM 86 ( \996), pp. 461-478. 
Westermann, C., “Planungen für den Wideraufbau nach 

der Katastrophe von 587”, K r 18 (1968), pp. 229-255. 

Westermann, C., Isaiah 40-66: A commentary [OTL], 

London 1969.

Westermann, C., Prophetie Oracles o f Salvation in the Old 

Testament, Louisville 1987 (English translation 1991). 

Westermann, C., Basic Forms o f Prophetie Speech, 

(translated by H. C. White). Cambridge 1991.

Zawadzki, S., “Hostages in Assyrian Royal Inscriptions”, 
in: K. van Lerberghe and A. Schoors (eds.), Immigration 

and Emigration Within the Ancient Near East [Fest. E. 

Lipinski, OLA 65], Leuven 1995, pp. 449-450. 

Zawadzki, S., “Unusual Writing of Cyrus’s Name”, 

N.A.B.U. 1995/3, pp.51-52.

Zevit, Z., “Deuteronomistic Historiography in 1 Kings 

12-2 Kings 17 and the Reinvesture of the Israelian Cult”, 

JS O T 32 (1985), pp. 57-73.

Zablocka, J., “Lands arbeiter im Reich der Sargoniden”,

XVIII RA1{ 1972), pp. 209-215.

Zorn, J. et als., “The m(w)sh Stamp Impressions and the 
Neo-Babylonian Period”, IEJ44 (1994), pp. 161-183. 

Seitz, C. R., “The Crisis of Interpretation over the 

Meaning and Purpose of the Exile. A Redactionl Study of 

Jeremiah XXI-XLIII”, VT35 (1985), pp. 78-97.

ביבליוגרפיה



 ביבליוגרפיה

תיאולוגיה זייטץ,

״מסורת״ זליגמן,

״מילים״ זקוביץ,

בבל״ ״נהרות זקוביץ,

 ״קערה״ זרטל,

 ״שמרין״ זרטל,

״שומרון״ זרטל,

״כלכלה״ זר־כבוד,

״סטטוס״ זר־כבוה

כנסת״ ״בית חכלילי,

אמבות חכלילי,

״יחזקאל״ טורי,

 עזרא טורי,
״שומרון״ טטליי,

״אונומסטיקוך טיגאי,

Seitz, C. R., Theology in Conflict: Reactions to the Exile in the 
Book of Jeremiah [BZAW 176], Berlin-New York 1989.

 בתוך: היסטוריוגרפית״. ויצירה פולחנית ״מסורת י״א, זליגמן,
 .97-96 ׳עמ ירושלים, המקרא. בסיפרות מהקרים זליגמן י״א

 מזר, רע׳ לוין י״ל בתוך: וזהות״. זכרון אבנים, ״מילים, י׳, זקוביץ,
 .74-66 עמ׳ ,2001 ירושלים במקרא. ההיסטורית האמת על הפולמוס
 הטראומה״. בצל זכרון - קלז תהילים בבל: נהרות ״על י/ זקוביץ,

 מחקרים לשמואל. תשורה )עורכים(, ואחרים טלשיר צ׳ בתוך:
 .204-184 עמ׳ תשס״א, ירושלים המקרא. בעולם
 ארך ,הכותים״ ומוצא יתד בטביעת המעוטרת ״הקערה א׳, זרטל,

 .187-181 תשמ״ט, ידין( י׳ כ)ספר ישראל
 בתוך: וההלניסטית״, הפרסית בתקופות שמרין ״פחוות א/ זרטל,

.98-75 עמ׳ מיכאל, אבישור־דויטש,
(Zertal, A., “The Province of Samaria (Assyrian Samerina 
,”(in the Late Iron Age (Iron Age III :ליפשיץ־ בתוך 

.412-377 ׳עמ יהודה, בלנקינסופ,
 לרבי היובל ספר בבבל״, הגולים של הכלכלי ״מצבם ,מ׳ זר־כבוד,

 .352-238 ׳עמ תשכ״ג, אלבק, חבוך
 בית בבבל״, הגולים של המשפטי )סטטוס( ״מעמדם מ׳, כבוד, זר

.18-14 ׳עמ מקראט׳׳חתש״ל(,
Hachlili, R., “The Origin of the Synagogue: A Re- 

assessment”, JSJ28 (1997), pp. 34-47.

Hachlili, R., Ancient Jewish Art and Archaeology in the 
Diaspora, Leiden 1998.

Torrey, C. C., “Certainly Pseudo-Ezekiel”, JBL 53 (1934), 

pp. 293-295.
Torrey, C. C., Ezra Studies, Chicago 1910.

Tetley, M. Ch., “The Date of Samaria’s Fall as a Reason 
for Rejecting the Hypothesis of Two Conquests”, CBQ
64 (2002), pp. 59-77.

Tigay, J.H., “Isrealite Religion: the Onomastic and 
Epigraphic Evidence”, in: P. D. Miller (ed.), Ancient 
Isrealite Religion (F. M. Cross Vol.), Philadelphia 1987, 
pp. 157-194.

615



 ״כבוש״ טים,

״נירב״ טים,

״חזונות״ טלמון,

 ״ירושלים״ טלמון,

״כתות״ טלמון,

 ״מסורות״ טלמון,

 ציון״ ״שיבת טלמון,

״ראשית״ טלמון,

״תפילה״ טלמון,

״גולה״ טלמון,

״פולמוס״ טלמון,

״אסכטולוגיה״ טלמון,

616

Timm, S., “Die Eroberung Samarias aus assyrisch- 

babylonischer Sicht, WO 20/21 (1989/90), pp. 62-82.

Timm, S., “Die Bedeutung der Spätbabylonischen Texte 

aus Nèrab für die Rückkehr der Judäer aus dem Exil”, M. 

Weippert and S. Timm (eds.), Meilenstein (H. Donner 
Vol.), Wiesbaden 1995, pp. 276-288.

Talmon, S., “Biblical Visions of the Future Ideal Age”, 
in: idem, King Cult and Calendar in Ancient Israel, 
Jerusalem 1983, pp. 140-164.

Talmon, S., “The Biblical Concept of Jerusalem”, Journal 
of Ecumenical Studies 8 (1971), pp. 300-316.

Talmon, S., “The Emergence of Jewish Sectarianism in the 
Early Second Temple Period”, in idem, King, Cult, and 
Calendar in Ancient Israel, Jerusalem 1986, pp. 165-201.

 שטרן א׳ בתוך במקרא״, השומרונים בדבר ״מסורות ש/ טלמון,
 .27-7 ׳עמ תשס״ב, ירושלים השונורובים, ספר אשל, וח׳

 4 קתדרה לעתיד״, השלכותיה - ציון״ ״שיבת ש/ טלמון,
.30-28 עמ׳ )תשל״ז(,

 )עורך( תדמור ח׳ בתוך: ציון״ שיבת של ״ראשיתה ש/ טלמון,
 ירושלים פרס. שלטון ינזי ציון. שיבת ישראל. עם של ההיסטוריה

.39-28 ;עמ תשמ״ג,
Talmon, S., “The Emergence of Institutionalized Prayer 
in Israel in the Light of Qumran Literature”, Qumran Sa 
piété, sa théologie, Paris 1978, pp. 265-284.
Talmon, S., “‘Exil' und ‘Rückkehr’ in der Ideenwelt des 

Alten Testaments”, in: R Mosis (ed.), Exil—Diaspora—

: אנגלית מהדורה  Rückkehr, Düsseldorf 1978, pp. 30-54.
. ״גלות״ טלמון,

Talmon, S., “Polemic and Apology in Biblical 
Historiography—2 Kings 17: 24-44”, in: R. E. Friedman 
(ed.), The Creation of Sacred Literature, Composition and 
Redaction of the Biblical Text, Berkeley 1984, pp. 402^03. 
Talmon, S., “Eschatology and History in Biblical 
Thought”, in: S. Talmon, Literary Studies in the Hebrew 
Bible. Form and Content. Jerusalem 1993, pp. 160-191.

ביבליוגרפיה



617ביבליוגרפיה

״גלות״ טלמון,

״אחרית״ טלמון,

 שלמה טלסטרא,

 ״שמות״ טרופה

טקסט טרטל,

 פרס יאמאוכי,

״קהילות״ יאמאוכי,

״תפוצה״ יאמאוכי,

״חכירה״ יאס,

 מצרים״ ״יציאת יודה

 עם יוסטן,

״הגליות״ ינגה

Talmon, S., “‘Exile’ and ‘Restoration’ in the Conceptual 

World of Ancient Judaism”, in: J.M. Scott (ed.), 
Restoration. Old Testament, Jewish and Christian 
Perspectives” [JSJSup. 72], Leiden 2001, pp. 107-146. 

Talmon, S., “The Signification of אחרית and הימים אחרית  

in the Hebrew Bible”, in: Emanuel. Studies in Hebrew 
Bible, Septuagint and Dead Sea Scrolls [in honor of E. 

Tov], Leiden 2003, pp. 795-810.

Talstra, E., Solomons Prayer: Synchrony and Diachrony in 
the Composition of I Kings 8, 14-61, Kampen 1993. 

Tropper, J., “Der Gottesname *Yahwa”, VT 51 (2001), 
pp. 81-106.

Tertel, H.J., Text and Transmission: An Empirical Model 
for the Development of the Old Testament Narratives, 
BZAW221, Berlin 1994.

Yamauchi, E. M., Persia and the Bible, Grand Rapids 
1990.

Yamauchi, E. M., “The Reconstruction of Jewish 

Communities during the Persian Empire”, The Journal 
of the Historical Society A (2004), pp. 1-25.

Yamauchi, E., “The Eastern Jewish Diaspora under 

the Babylonians”, in: M. W. Chavalas and K. L. 
Younger (eds.), Mesopotamia and the Bible. Comparative 
Explorations, Grand Rapids 2002, pp. 356-377.

Jas, R. M., “Land Tenure in Northern Mesopotamia: 
Old Sources and the Modern Environment”, in: idem 
(ed.), Rainfall and Agriculture in Northern Mesopotamia 
[PIHANS], Leiden 2000, pp. 247-263.

Yoder, J.H., “Exodus and Exile: The Two Faces Of 

Liberation”, Cross Currents 23 (1973), pp. 297-309. 

Joosten, J., People and Land in the Holiness Code, [VTSup. 

67] Leiden 1996

Younger, K. L., “The Deportations of the Israelites”, JBL 
777(1998), pp. 201-227.



 ״שומרון״ ינגר,

״שמות״ ינגר,

 ״ישראלים״ יער,

ב׳״ ״סרגון ינגר

יומיום״ ״חיי ינגר,

מחרש״ ״יישוב ינגר,

 יהורה יגסן,

 וארץ״ ״עם יפת,

״ששבצאר״ יפת,

 רגז״י יפת,
״תולדות״ יפת,

618

Younger, K. L., “The Fall of Samaria in the Light of 

Recent Research”, CBQ61 (1999), pp. 461-482. 

Younger, K. L., “Yahweh at Ashkelon and Calah? 

Yahawistic Names in Neo-Assyrian”, VT 52 (2002), pp. 

207-218.

Younger, K.L., “Israelites in Exile”, BAR 29/6 (2003), 

pp. 36-45, 65-66.

Younger, K. L., “Recent Study on Sargon II, King of Assyria:
Implications for Biblical Study”, in: M. W. Chavalas and K.

L. Younger (eds.), Mesopotamia and the Bible. Comparative
Explorations. Grand Rapids 2002, pp. 288-329.
Younger, K. L., ‘“Give Us Our Daily Bread’: Everyday

Life for the Israelite Deportees”, in: R. E. Averbeck et al.
(eds.), Life and Culture in the Ancient Near East, Bethesda

2003, pp. 269-288.

Younger, K. L., “The Repopulation of Samaria (2 Kings 

17:24, 27-31) in Light of Recent Study”, in: J.K. 
Hoffmeier & A. Millard (eds.), The Future of Biblical 
Archaeology, Cambridge 2004, pp. 254-280.

Janssen, E., Juda in der Exilszeit. Ein Beitrag zur Frage 
der Entstehung des Judentums [FRLANT 69], Göttingen 
1956.

Japhet, S., “People and Land in the Restoration Period”, 
in G. Strecker (ed.), Das Land Israel in biblischer Zeit, 
Göttingen, 1983, pp. 103-125.

Japhet, S., “Sheshbazzar and Zerubbabel: Against the 
Background of the Historical and Religious Tendencies 
of Ezra-Nehemia”, ZAW 94 (1982), pp. 66-98 and 95 

(1983), pp. 218-229.

S. Japhet, I and 2 Chronicles [OTL], Louisville 1993.
 הפרסית״, בתקופה ישראל׳ עם ׳תולדות הומצאו ״האם ש/ יפת,

.119-110 עמ׳ )תשס״א(, 100 קתדרה

ביבליוגרפיה



619ביבליוגרפיה

אידיאולוגיה יפת,

אמובות יפת,

״קומפוזיציה״ יפת,

 ושיבה״ ״גלות יפת,

״מקדש״ יפת,

 ״היסטוריה״ יפת,

״שארית״ יפת,

״חברה״ יקובסון,

״מפקד״ יקובסון,

 ״משמעות״ ירמיאס,

 הכירה כאלידי,

״יהודי״ כהן,

תפוצה כהן,

Japhet, S., The Ideology of the Book of Chronicles and Its 
Place in Biblical Thought [Beiträge zur Erforschung des 
Alten Testaments und des antiken Judentums, Band 9], 

Frankfurt am Main 1997.

 בעולם ומקומן הימים דברי בספר ורעות אמונות ש׳, יפת,
.1977 ירושלים המקראית, המחשבה

 ארך עזרא־נחמיה״, בספר וכרונולוגיה ״קומפוזיציה ש׳, יפת,
.121-111 ׳עמ כד)תשנ״ח, ישראל

Japhet, S., “Exile and Restoration in the Book of 
”Chronicles, :44-33 עמ׳ משבר, בקינג־קורפל, בתוך. 

בתוך: ואידיאולוגיה״, מציאות ציון: שבי ״מקדש ש׳, יפת,
 המקרא. תקופת ירושלים. ספר )עורכים(, מזר ׳ומ אחיטוב ש׳

.382-345 ׳עמ תש״ס, ירושלים
Japhet, S., “Periodization: Between History and 

׳עמ יהורה, ליפשיץ־בלנקינסופ, בתוך: 79-75.  “Ideology 

Japhet, S., “The Concept of the ‘Renmant’ in the 
Restoration Period”, in: S. Japhet, From the Rivers of 
Babylon to the Highlands of Judah, Winona Lake 2006,

pp. 432-449

Jakobson, V. A., “The Social Structure of the Neo-Assyrian 
Empire”, in: I. M. DiakonofF, (ed.) Ancient Mesopotamia: 
Socio-Economic History, Moscow 1969, pp. 277-295. 

Jacobson, V. A., “Some Remarks to the Assyrian Doomsday 

Book”, in: B. Böck et al. (eds.), Munuscula Mesopotamica, 
Unster 1999, pp. 241-243.

Jeremias, J., “Die Deutung der Gerichtsworte Michas in 
der Exilzeit” ZAiW83 (1971), pp. 330-354.

Khalidi, T., (ed.), Land Tenure and Social Transformation 
in the Middle East, Beirut 1984.

Cohen, S. J. D., “Those Who Say They Are Jews and Are 

Not”, in: S. J. D. Cohen and Frerichs, E. S., Diaspora in 
Antiquity, Atlanta Georgia 1993, pp. 1-45.

Cohen, S. J. D. and Frerichs, E. S. (eds.), Diasporas in 
Antiquity [BJSt, 288], Atlanta 1993.



 ראשית כהן,

״דיאספורה״ כוגינס,

 ״גלות״ כוגינס,

 כוגינס,״ישעיה״

אשור״ ״מכיבוש כוגן,

 ״גלות״ כוגן,

 ״נבו״ כוגן,

״יהודה״ כוגן,

 ופולחן״ ״דת כוגן,

 ״הפולמוס״ כוגן,

״שומרונים״ כוגן,

אינזפריאליובז כוגן,

 בול״ב כוגן־תדמור,
״יאשיהו״ כוגן,

אוצרות כוגן־קאהן,

620

Cohen, S. J. D., The Beginnings of Jewishness: Boundaries, 
Varieties, Uncertainties, Berkeley and Los Angeles 1999. 

Coggins, R. J., “The Origins of the Jewish Diaspora”, 
in: R. E. Clements (ed.), The World of Ancient Israel, 
Cambridge 1989, pp. 163-181.

Coggins, R. J., “After the Exile”, in: S. Bigger (ed.), 
Creating the Old Testament, Oxford 1989.

Coggins, R. J., “Do We Still Need Deutero-Isaiah?”, 
JSOT80 (1998), pp. 77-92.

Cogan, M., “Into Exile: From the Assyrian Conquest to 
the Fall of Babylon” in: M.D. Coogan (ed.), The Oxford 
History of Biblical World, Oxford 1998, pp. 321-365. 

Cogan, M., “Israel in Exile—The View of a Josianic 
Historian”, JBL 97 (1978), pp. 40-44.

Cogan, M., “The Men ofNebo-Repatriated Reubenites”, 

IEJ 29 (1979), pp. 37-39.
Cogan, M., “Judah under Assyrian Hegemony: A Re- 
examination of ‘Imperialism and Religion” JBL 112
(1993), pp. 403-414.

 האשורית״, ההגמוניה בימי יהודה בממלכת ופולחן ״דת מ׳, כוגן,
.17-3 ׳עמ (,1993) 69 קתרחז

 א׳ בתוך: שומרון״, תושבי נגד הקדום המקראי ״הפולמוס מ׳, כוגן,
.33-28 ׳עמ תשס״ב, ירושלים וזשונזרובים. ספר אשל, וח׳ שטרן

Cogan, M.,“For We, Like You, Worship Your God: 

Three Biblical Portrayals of Samaritan Origins”, VT 38
(1988), pp. 286-292.
Cogan, M., Imperialism and Religion: Assyria, Judah and 
Israel in the Eighth and Seventh Centuries B. C. E. [SBL 
Monograph 19], Montana 1974.
Cogan, M and Tadmor H., IIKings [ABJ Doubleday 1988. 
Cogan, M., “A Slip of the Pen? On Josiahs Action in 

Samaria” (2 Kings 23:15-20), in: Ch. Cohen et al. 

(eds.), Sefer Moshe. Winona Lake 2004, pp, 3-8.
Cogan, M. and Kahn, D. (eds.), Treasures on Camels’ 
Humps [I. Eph’al Vol.] Jerusalem 2008

ביבליוגרפיה



621ביבליוגרפיה

״אתני״ כוסה,

 יהודים כ״ץ,

״גלות״ כרוסטובסקי,

 אפיון בגר כשר,

״שארית״ כשר,

 יחזקאל כשר,
״גולים״ לאוור,

ח׳ עבר לאטו,

 ב׳״ ״שמואל לאטו,

יאשיחו לאטו,

 תיאוריציה לאטו,

 אחר אלוחים לאנג,

אל־אמיר״ ״עראק לאם,

Causse, A., “From an Ethnic Group to a Religious 

Community”, in: C.E. Carter and C. L. Meyers (eds.), 
Community, Identity and Ideology. Social Science Approaches 

to the Hebrew Bible, Winona Lake 1996, pp. 95-118.

 חביביים בימי לשכביחם חיחורים יחם לגויים. יהודים בין י׳, כ״ץ,
תשכ״א. ירושלים החרש. הזמן ובתחילת

Chrostowski, W., “The Assyrian Diaspora of Israelites— 
Research Challenges and Perspectives”, Collectanea 

Theologica 70/1 (2000), pp. 7-24 (in Polish).

 ופירושים. מבוא עם מהמקור תרגום אפיון. בגר , א׳ כשר,
תשנ״ז. ירושלים

 שינויים של לבירורם - וברית תשובה ״שארית, ד, כשר,
 לעמדה ׳אופטימית׳ מעמדה יחזקאל הנביא של בעמדותיו

 .34-15 ׳עמ מד)תשנ״ט(, מקרא בית ׳פסימית״/
תשס״ד. תל־אביב לישראל. מקרא יחזקאל. ר/ כשר,

Lauer, W., “Social Conditions of Jews Deported into 

Babylonia”. Studia Gdanskie I, 1973, pp. 145-173. 

Laato, A., The Servant o f Yhwh and the Cyrus. A 

Reinterpretation o f the Exilic Messianic Programme in Isaiah 

40-55, [Coniectanea Biblica 35], Stockholm 1992. 

Laato, A., “Second Samuel & and Ancient Near Eastern 

Royal Ideology”, CBQ 59 (1997), 244-269.

Laato, A., Josiah and David Redivivus. The Historical 

Josiah and the Messianic Expectations o f Exilic and 

Postexilic Times [Coniectanea Biblica. Old Testament 
Series 33], Stockholm, 1992.

Laato, A and J.C. de Moor (eds.), Theodicy in the World 

o f the Bible, Leiden 2003.

Lang, B. (ed.), Der Einzige Gott: die Geburt des Biblischen 

Monotheismus, München 1981.

Lapp, P. W., “The Second and Third Campaigns at Araq 

el Amir’”, BASOR 171 (1973), pp. 8-45.



ביבליוגרפיה622

״מקדש" לבנסון,

 ״פסוקים״ לבנסון,

 ״תורה״ לבנסון,

לואדר,״גלות״

״תקווה״ לודביג,

 פולמוס לווכטר,

הייחוד״ ״אמונת לוין,

 ״אתני״ לוין,

וזהות״ ״כוח לומסדן,

 ירמיה לונדבום,

״זרובבל״ לוסט,

״קיבוץ״ לוסט,

Levenson, J. D., “From Temple to Synagogue: 1 Kings 

8” in: B. Halpern and J. D. Levenson (eds.), Traditions 

in Transformation: Turning Points in Biblical Faith [F. M. 
Cross Vol.] 1981, pp. 143-166.

Levenson, J. D., “The Last Four Verses in Kings”, JBL 

103 (1984), pp. 353-361.

Levenson, J. D., “Who Inserted the Book of the Torah”,

H TR  68 (1975), pp. 203-233.
Loader, J.A., “The Exilic Period in Abraham Kuenens 
Account of Israelite Religion”, ZA W  96 (1984), pp. 

3-23.
Ludwig, Th. M., “The Shape of Hope: Jeremiah’s Book of 
Consolation”, Concordia Theological Monthly 39 (1968), 
pp. 526-541.

Leuchter, M. The Polemics o f Exile in Jeremiah 26-45, 

Cambridge 2008.
 הייחוד אמונת - טח י, אפי)יש׳ שבט אשור ״הוי ב״א, לוין,

 מ ארךישראל מדינית־בינלאומית״, באספקלריה המקראית
.142-136 עמ׳ תשס״ג, תדמור[, ׳ומ ח׳ ]ספר

”Levine, B. A., “Some Indices of Israelite Ethnicity :בתוך 
.197-189 עמ׳ אתבי, וךסולדט,

Lunsden, S., “Power and Identity in the Neo-Assyrian 

World”, in: I. Nielsen (ed.), The Royal Palace Institution 

in the First Millennium BC, Athens 2001, pp. 33-51. 

Lundbom,}.,JeremiahIX-'iG [ABVo\. 21B], Doubleday,
2004.

Lust, J., “The Identification of Zerubbabel with 
Sheshbassar”, Ephemerides Theological Lovanienses 63

(1987), pp. 90-95.
Lust, J., ‘“Gathering and Return’ in Jeremiah and 

Ezekiel”, in: P.M. Bogaert (éd.), Le livre de Jérémie, 

Leuven 1997, pp. 119-142.



623ביבליוגרפיה

״גלות״ לוסט,

״ס״כ״ לופינק,

 ״שומרון״ לוריא,

״אידיאולוגיה״ ליבראני,

 ״רצפה״ ליבראני,

״זהות״ ליבראני,

 ליבראני,
 ״רקונסטרוקציה״

״חבור״ ליבראני,

 גיאוגרפיה ליבראני,
 ־דור בית ליוור,

״עם״ לייבוביץ,

״קרבן״ ליכט־מילגרום,

״מהגרים״ לימט,

בבואה לינדבלום,

״גלות״ לינוויל,

Lust, J., “Exile and Diaspora: Gathering from Dispersion 

in Ezekiel”, in: J.M. Auwers and A. Wenin (eds.), Lectures 

et relectures de la Bible [Fest. P.M. Bogaert], Leuven 1999, 
pp. 99-122.

N. Lohfink, “Die Priesterschrift und die Geschichte”, 
Congress Volume: Göttingen 1977 [VTS 29], Leiden

1978, pp. 189-225.
-212 ׳עמ תשמ״ד, יו ארךישראל שומרון״, ״גלות ,ב״צ לוריא,

.225
Liverani, M., “The Ideology of the Neo-Assyrian 

Empire”, in: M. T. Larsen (ed.), Power and Propaganda 

[Mesopotamia 7], Copenhagen 1979, pp. 297-317. 

Liverani, M., “Rasappu and Hatallu”, SAAB 6 (1992), 

pp. 35-40.

Liverani, M., “Nationality and Political Identity”, in: D. 
N. Freedman et al. (eds.), The Anchor Bible Dictionary, 

Vol. 4, New York 1992, pp. 1031-1037.

Liverani, M., “Reconstructing the Rural Landscape of 

the Ancient Near East”,JESHO  39 (1996), pp. 1-49. 

Liverani, M., “The Growth of the Assyrian Empire in 

the Habur/Middle Euphrates Area: A New Paradigm”, 
SAAB 2 (1988), pp. 81-98.

Liverani, M. (ed.), Neo-Assyrian Geography, Rome 1995.
 תשי״ט. ירושלים דור, בית תולדות י׳, ליוור,

 ״כתר״. הוצאת שורשים. סיפרית מריבה. ארץ, עבז, י׳, לייבוביץ,
.1991 ירושלים

 ,1976 ז, כרך מק. אנצ. קרבנות״, ״קרבן, י/ ומילגרום, י׳ ליכט,
.251-222 טורים

Limet, H., “L’émigré dans la société mésopotamienne”
.179-165 ׳עמ הגירה, לרברג־שורס, בתוך:

Lindblom, J., Prophecy in Ancient Israel. Philadelphia 
1962.

Linville, J.R., “Rethinking the ‘Exilic’ Book of Kings”, 

JSO T75  (1997), pp. 21-42.



ישראל לינוויל,

״גוזן־חרך ליפינסקי,

״לוחות״ ליפינסקי,

 ״סוחרים״ ליפינסקי,

״תבן״ ליפינסקי,

בלבלר ליפינסקי,

״בנימין״ ליפשיץ,

ליפשיץ־בלנקינסופ,
יהורה

 מציאות ליפשיץ,

״נבוכדנאצר״ ליפשיץ,

״דמוגראפיה״ ליפשיץ,

ירושליבז ליפשיץ,

פרס ליפשיץ־אומינג,

624

Linville, J.R., Israel in the Book of Kings. The Past as a 
Project of Social Identity, [JSOTSup. 272], Sheffield 
1998.

Lipiriski, E., “Aramaic-Akkadian Archives from Goza- 

Harran Area”, Biblical Archaeology Today, Jerusalem

1985, pp. 340-348.

Lipihski, E., “Aramaic Clay Tablets from the Gozan- 

Harran Area”, Jaarbericht. “Ex Oriente Lux”. 33, (1993- 

1994) [1995], pp. 143-150.

Lipihski, E., “Deux marchands de ble Pheniciens a 

Ninive”, Revista di Studi Fenici 3 (1975), pp .1-6. 

Lipihski, E., “Straw in the Neo-Assyrian Period”, in : E. 

Wardini (ed.), Built on Solid Rock (E. E. Knudsen Vol.), 

Oslo 1997, pp. 187-195.

Lipihski, E. (ed.), State and Temple Economy in the 
Ancient Near East, Louven 1979.

 סר)תשנ״ט(, ציון בבל״, שלטון תחת בנימין ״חבל ע׳, ליפשיץ,
.310-271 עט׳

Lipschits, O and Blenkinsopp, J. (eds.), Judah and the 
Judeans in the Neo-Babylonian Period, Winona Lake

2003.
 מציאות (:586-539)בבל שלטון תחת ׳יהוד פחוות ע׳, ליפשיץ,

תשנ״ז. ת״א וריסרטציהג היסטוריוגרפיות, ותפיסות היסטורית
Lipschits, O., “Nebuchadrezzar’s Policy in ‘Hattu-Land’ 
and the Fate of the Kingdom of Judah”, UF 30 (1998), 

pp. 467-487.

Lipschits, O., “Demographic Changes in Judah between 
”.the Seventh and the Fifth Centuries B.C.E, בתוך:

עט׳ יהורה, - ליפשיץ־בלנקינסופ 376-323.  
שלטון תחת יחורח להתחרשות. חורבן בין ירושלים ע׳, ליפשיץ,

תשס״ד ירושלים, בבל. ,The Fall and Rise of Jerusalem(י
Winona Lake 2005) 

Lipschits, O. and Oeming, M. (eds.), Judah and the 
Judeans in the Persian Period, Winona Lake 2006.

ביבליוגרפיה



 ביבליוגרפיה

מיתוס ליץ־איקוק,

למברט,״בראשית״

 ״סינקרטיזם״ למברט,

״גולים״ למברט,

״תעודה״ למברט,

״זרובבל״ למייר,

״מלכים״ למייר,

 ישראל למקה,

״אימפריה״ לנפרנצי,

 אנאליס לקנביל,

 כתובות לקנביל,

הגירה לרברג־שורס,

Leach, E. and Aycock D.A., Structuralist Interpretations 
of Biblical Myth, Cambridge 1983.

Lambert, W. G., “A New Look at the Babylonian 
Background of Genesis” in: H. P. Müller (ed.), 

Babylonien und Israel: Historische, Religiöse und sprachliche 
Beziehungen, Darmstadt 1991, pp. 94-113.

Lambert, W. G., “Syncratism and Religious Controversy 

in Babylonia”, AoF24 (1997), pp. 158-162.

Lambert, W. G., “Exiles and Deportees: A Third Category”, 

in: Ch. Nicolle (ed.), Nomades et Sédentaires dans le Proche- 
Orient Ancien. Amurru 3 [46 RAI], 2004, pp. 213-216. 

W .G .Lambert, “A Document from a Community of 
Exiles in Babylonia”, in: M. Lubetski (ed.), New Seals 
and Inscriptions, Sheffiels 2007, pp. 201-205.

Lemaire, A., “Zorobabel et la Judée à la lumière de 
l’épigraphie (fin de Vie s. av. J -Q ”, RB 103 (1996), pp. 

48-57.

Lemaire, A., “Toward a Redactional History of the Book 
of Kings”, in: G. N. Knoppers and G.J. McConville 
(eds.), Reconsidering Israel andJudah, Vinona Lake 2000,

pp. 446-461.

Lemche, N. P., Ancient Israel: A New History of Israelite 
Society, Sheffield 1988.

Lanfranchi, G. B., “Consensus to Empire: Some Aspects 

of Sargon’s Foreign Policy” in: H. Waetzoldt and H. 
Hauptmann, Assyrien im Wandel der Zeiten [49 RAI], 

Heidelberg 1997, pp. 81-87.

Luckenbill, D. D., The Annals of Sennacherib [OIP II], 

Chicago 1924.

Luckenbill, D. D., Ancient Records of Assyria and 
Babylonia, Vols I, II. New york 1926.

Lerbergh, K. van and Schoors (eds.), Immigration 
and Emigration within the Ancient Near East [Fest. E. 
Lipinski], Leuvem 1995

625



ביבליוגרפיה626

 ״אידיאולוגיה״ מאייס,

 פוליטיקה מאייר,

סייגים מולן,

יהויום מור,

 מהקרים מורג,
״יהויכיך מוריי,

״כוח״ בונקוסי, מורנדי

״ג׳זירה״ בונקוסי, מורנדי

״התיישבות״ מזוני,

״ציון״ מטינגר,

 עיר מיארופ,

מקרש מידלמאס,

Mayes, A. D. H., “Deuteronomistic Ideology and the 
Theology of the Old Testament” JSOT 82 (1999), pp. 
57-82.

Mayer, W., Politik und Kriegskunst der Assyrer. 
[Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas und 

Mesopotamiens, 9], Münster: Ugarit Verlag 1995. 

Mullen, E.T., Narrative History and Ethnie Boundaries: 
The Deuteronomistic Historian and the Creation of Israelite 
National Identity, [Semeia Studies], Atlanta 1993.

Moor, J.C. de Moor, The Rise ofYahwism. The Roots of 
Israelite Monotheism, Leuven 1990.

תשנ״ה. ירושלים המקרא. בלשון מהקרים ש/ מורג,
Murray, D. F., “Of All the Years the Hopes—or Fears? 
Jehoiachin in Babylon (2 Kings 25:27-30)”, JBL 120

(2001), pp. 245-265.

Morandi Bonacossi, D., ‘“Landscape of Power’, the Political 
Organization of Space in the Lower Habur Valley in the 

Neo-Assyrian Period”, SAABXI2, 1996, pp. 15-49. 

Morandi Bonacossi, D., “The Syrian Jezireh in the Late 
Assyrian Period. A View from the Countryside”, in: G. 

Bunnens (ed.), Essays on Syria in the Iron Age [Ancient Near 
East Studies. Suppl. 7], Louvain 2000, pp. 349-396. 

Mazzoni, S., “Settlement Pattern and New Urbanization 
”in Syria at the Time of the Assyrian Conquest, בתוך:

עמ׳ גיאוגרפיה, ליבראני, 191-181.
Mettinger, T. N. D., “The Name and the Glory: the 

Zion-Sabaot Theology and its Exilic Successors”, JNSL 
24 (1998), pp. 1-24.

Mieroop, M. van de, The Ancient Mesopotamian City, 
Oxford 1997.

Middlemas, J.A., The Troubles ofTemplelessJudah, Oxford

2005.



627ביבליוגרפיה

תקופר מידלמאס,

״גולה״ מיטשל,

 ״גחך מייזלר)מזר(,

 יתוקאל מיין,

״יוספוס״ מיינהולד,

 וגחנזיר עורא מיירס,
״זרובבל״ מיירס,

 ״יהו״ מילארד,

״ישראל״ מילארד,

 ״ס״כ״ מילגרום,

 ״קורבנות״ מילגרום,

 תיאולוגי מילון

״נבונאיד״ מיליק,

Middlemass, J.A., The Templess Age: An Introduction to the 

History, Literature, and Theology o f the “Exile”, Louisville 

2007.

Mitchell, T. C., “The Babylonian Exile and the 

Restoration of the Jews in Palestine”, CAHWII2,  1991, 
pp. 410-460.

׳עמ טו)תש״י(, יריעות בגוזן״, ישראל ״גולי ב/ >מזר<, מייזלר
.85-83

Mein, A., Ezekiel and the Ethics o f Exile [Oxford 

Theological Monographs], Oxford 2001.

Meinhold, A., “Die Gattung der Josephusgeschichte und 

des Estherbuches: Diasporanovelle”, ZA W  87 (1975), 
pp. 306-324; II, 88 (1976), pp.72-93.

Myers, J. M., Ezra/Nehemiah, [AB], Doubleday 1965. 

Meyers, E. M., “The Persian Period and the Judean 
Restoration: From Zerubbabel to Nehemiah” in: P. D. 

Miller et al. (eds.), Ancient Israelite Religion [F. M. Cross 
Vol.], Philadelphia 1987, pp. 509-521.

Millard, A. R., “YW and YHW Names”, VT30 (1980), 
pp. 208-212.

Millard, A. R., “The History of Israel agains the 
Background of Ancient Near Eastern Religious History” 
in T. Eskola et al. (eds.), From the Ancient Sites o f Israel: 

Essays on Archaeology, History, and Theology [A. Sarissalo 

Vol.], Helsinki 1998, pp. 101-117.

Milgrom, J., “Priestly (“P”) Source”, ABD  (1992), Vol. 

5, pp. 454-461.

Milgrom, J., “Sacrifices and Offerings, OT”, in IDB  

Suppl., pp. 763-771.

Theological Dictionary o f the Old Testament, vol II, pp. 

467-488 s.v.^a.
Milik, J. T., “‘Prière de Nabunide’ et autre écrits d’un 

cycle de Qumrân”, RB 93 (1956), pp. 407-415.



ביבליוגרפיה628

״חטא״ מילר,

״תפילה״ מילר,

״שבתי מילר־פטריק,

חורבן מינץ,

צבא מלברן־לבאט,

״ישראל״ מלוגין,

ישעיה מלוגין,

תפיסה מלול,

״ארמית״ מלמד,

״דמדומים״ מלמט,

מלאכה״ ״בעלי מנדלסון,

עברות מנדלסון,

״דיכוטומיה״ מנטל,

״צבא״ מניתיוס,

שאולות מליבי מנקובסקי,

Miller, P. D., “Sin and Judgement in Jeremiah 34:17- 

\9\JBL  103 (1984), pp. 611-613.

Miller, P. D., “Prayer and Sacrifice in Ugarit and Israel”, 
Text and Context [JSOTSup. 48], Sheffield 1988, pp. 

139-155.
Miller, Jr. and Patrick, D., “The Human Sabbath: A 

Study in Deuteronomist Theology”, Princeton Seminary

Bulletin 6 (1985), pp. 81-97.
Mintz, M., Hurban, Responses to Catastrophe in Hebrew 
Literature, New York 1984, pp. 17-48.

Malbran-Labat, F., L’armée et l’organisation militaire de 
l ’Assyrie d’après let lettres des Sargonides trouvées à Ninive, 
Genèva and Paris 1982, pp. 89-101.

Melugin, R.F., “Israël and the Nations in Isaiah 40-55”, in: 
H. T. C. Sun et al. (eds.), Problems in Biblical Theology [in 
honor of R. Knierim], Grand Rapids 1997, pp. 249-264. 
Melugin, R.F., The Formation of Isaiah 40-55, [BZAW 
141]. Berlin 1976.

 מוטיב - ישראל עם של העצמית תפיסתו ״שורשי מ/ מלול,
 .18-4 עמ׳ ציוןסז)תשס״ב(, והאסופי״, האחר
 ישעיהו״, של לשונו אוצר על הארמית ״השפעת ע״צ, מלמד,
 .164-142 ׳עמ תשכ״ב, ירושלים ויירל, ס״נז ספר בתוך:

 ישראל מלמט, א׳ בתוך: יהודה״, ממלכת ״דמדומי א/ מלמט,
.291-242 ׳עמ ,1983 ירושלים המקרא, בתקופת

Mendelsohn, I., “Free Artisans and Slaves in 

Mesopotamia”, BASOR 89 (1943), pp. 25-29. 
Mendelsohn, I., Slavery in the Ancient Near East, New 

York 1949.
Mantel, H., “The Dichotomy of Judaism during the 

Second Temple”, HUCA 44 (1973), pp. 55-87. 
Manitius, W., “Das stehende Heer der assyrerkönige 
und seine Organisation”. ZA 24 (1910), pp. 97-149, 
185-224.

Mankowski, P. V., Akkadian Loanwords in Biblical 
Hebrew [HHS 17], Winona Lake 2000.



629ביבליוגרפיה

Masetti-Rouault, M. G., “Adad ou Samas”, Semitica 47 " "אח״ מסתי־ראולט,

(1997), pp. 9-45.
Masetti-Rouault, M. G., Cultures locales du Moyen- ,תרבויות מסתי־ראולט  

Eupbrate: modèles et événements Ile-Ier Mill. Av.J.-C.
Subartu VIII, Turnhout (2001).

McEvenue, S.E., “The Political Structure in Judah from " פוליטי "מבנה מקאווניו,  

Cyrus to Nehemiah”, CBQ 43 (1981), pp. 353-364.

Mckane, W., “Jeremaiahs Instructions to Seraiah " "ירמיהו מקאן,
(Jeremaiah 51:59-64)”, in: D.P. Wright et al. (eds.),

Pomegranates and Golden Bells [J.A. Milgrom Vol.],

Winona Lake 1995, pp. 697-706.
McConville, J. G., “Faces of Exile in Old Testament " "גולה מקונוויל,
Historiography”, in: J. Barton and D. J. Raimer (eds.),

After the Exile [R. Mason Vol.], 1996, pp. 27-44.

McConville, J. G., “Ezra-Nehemiah and the Fulfilment " "עזרא מקונוויל,

of Prophecy”, VT36 (1986), pp. 205-224.

McConville, J. G. and Knoppers G. N. (eds.), Reconsidering ,ישראל מקונוויל״קטפרס

Israel and Judah: Recent Studies on the Deuteronomistic 
History [SBTS 8], Winona Lake 2000.

McKay, J. W., Religion in Judah under the Assyrians 732- 
609 B.C. [SBT26], London 1973.

McKay, H.M., Sabbath and Synagogue. The Question of 
Sabbath Worship in Ancient Israel, Leiden 1994.

Mclaurin, E. C. B., “The Beginning of the Israelite " "דיאספורה מקלאורין,

Diaspora", Australian Journal of Archeaology 1 (1971), pp

McKenzie, S. L., The Trouble with Kings: The Composition ,מלבים מקמי
of the Book of Kings in the Deuteronomistic History
[VTSup. 42], Leiden 1991.

McKenzie S.L. and Graham P. (eds.), The History of Israel’s ,מסורות מקמי'גראהם  
Traditions: The Heritage of Martin Noth [JSOTSup. 182],

1994.

Maraqten, M., Die semitischen Personennamen in den ,שמות מרקתן

alt-und reichsaramäichen Inschriften aus Vorderasien,
Marburg 1987.

רת מקיי,

שבת מקיי,



״אסכטולוגיה״ מרתנס,

 ״אשור״ משיניסט,

״תודעה״ משיניסט,

 ״אשורים״ משיניסט,

 ״מוצא״ משיניסט,

״ייחוד׳ משיניסט,

״זהות״ משיניסט,

משיניסט,
״אימפריאליזם״

 ״הושע״ משיניסט,

נזקרא מתיוס־מוייר,

630

Martens, E.A., “Yahweh’s Compassion and Eschatology”, 

in: H. T. C. Sun et al. (eds.), Problems in biblical Theology, 
Grand Rapids 1997, pp. 167-191.

Machinist, P., “Assyria and Its Image in the First Isaiah”,

JAOS 103 (1983), pp. 719-737.
Machinist, P., “On Self-Consciousness in Mesopotamia”, 
in: S. N. Eisenstadt, The Origins and Diversity ofAxiale 
Age Civilisation, N. Y. 1986, pp. 183-202; 511-518. 

Machinist, P., “Assyrians on Assyria in the First 

Millennium B.C”, in: K. Raaflaub et al. (eds.), Anfange 
politichen Denkens in der Antike, Miinchen 1993, pp. 

77- 104.

Machinist, P., “Outsiders or Insiders: The Biblical View 
of Emergent Israel and its Cotexts”, in: L.J. Silberstein 
and R. L. Cohen (eds.), The Other in Jewish Thought and 
History, New York and London 1994, pp. 35-60. 

Machinist, P., “The Question of Distinctiveness in 

Ancient Israel: An Essay”, in: M. Cogan and I. Ephal 
(eds.), Ah, Assyria... /Scripta Flierosolomitana 33 

(1991), H. Tadmor Volume], 1991, pp. 196-212. 

Machinist, P., “The Rab-Saqeh at the Wall of Jerusalem: 

Israelite Identity in the Face of the Assyrian ‘Other’”, 
Hebrew Studies 41 (2000), pp. 151-168.

Machinist, P., “Mesopotamian Imperialism and Israelite 
Religion: A Case Study from the Second Isaiah”, in: W.G. 

Dever and S. Gitin (eds.), Symbiosis, Symbolism, and the 
Power of the Past, Winona Lake 2003, pp. 237-267. 

Machinist, p., “Hosea and the Ambiguity of Kingship in 
Ancient Israel”, in: J. T. Strong et al. (eds.), Constituting 
the Community [S. D. Mcbride Jr. Vol.], Winona Lake

2005, pp. 153-181.

Matthews, V. H. and Moyer, J. C., The Old Testament: 
Text and Context, Peabody 1997.

ביבליוגרפיה



631ביבליוגרפיה

 ״שכם״ נאמן,

 ״אוכלוסין״ נאמן,

״המקרא״ נאמן,

״היסטוריוגרפיה״ נאמן,

 ״עיון״ נאמן,

״פחוה״ נאמן,

 ״שומרון״ נאמן,

״שינויים״ נאמן,

״הגליה״ נאמן־צדוק,

״סרגוך נאמן־צדוק,

״ששבצר״ נאמן,

״חזקיהו״ נאמן,

 בה ציון ציון״, ושיבת בבל גלות בימי וירושלים ״שכם נ׳ נאמן,
.32-7 ׳עמ )תשנ״ג(,

 ההגליות בעקבות בארץ־ישראל אוכלוסין ״שינויי נ׳, נאמן,
 .62-43 עמ׳ (,1989) 54 קתררה האשוריות״,

 ראשון: בית בימי ישראל עם תולדות לחקר כמקור המקרא נ/ נאמן,
 הפולמוס מזר)עורכים(, וע׳ לוין י״ל בתוך: ומגבלות״ אפשרויות

 .134-124 ׳עמ תשס״א, ירושלים במקרא. ההיסטורית האמת על
 ויצירת הקיבוצי הזיכרון עצוב ״ההיסטוריוגרפיה, נ׳, נאמן,

 ס ציון הראשון״, הבית ימי בסוף ישראל בעם היסטורית תודעה
.472-449 עמ׳ )תשנ״ה(,

 מן מלכים כתובות לאור מלכים בספר היסטורי ״עיון נ/ נאמן,
.108-90 עמ׳ (,2001) 100 קתדרה לפה״ס״, תשיעית המאה

Na’aman, N., “Province System and Settlement Pattern 
in Southern Syria and Palestine in the Neo-Assyrian 

׳עמ גיאוגרפיה, ליבראני, בתוך: 115-103.  ,Period” 

Na’aman, N., “The Historical Background to the Conquest 

of Samaria (720 BC),” BiblicalX (1990), pp. 209-220. 

Na’aman, N., “Population Changes in Palestine 

following the Assyrian Deportations”, TA 20 (1993), 
pp. 104-124.

Na’aman, N. and Zadok, R., “Assyrian Deportations to 

the Province of Samerina in the Light ofTwo Cuneiform 
Tablets from Tel- Hadid”, TA T1 (2000), pp. 159-188. 

Na’aman, N. and Zadok, R., “Sargon II’s Deportations 

to Israel and Philistia (716-708)”, JCS 40 (1988), pp. 
36—46.

Na’aman, N., “Royal Vassals or Governors? On The 
Status of Sheshbazzar and Zerubbabel in the Persian 

Empire”, Henoch 22 (2000), pp. 35-44.

Na’aman, N., “Updating the Messages. Hezekiah’s Second 
Prophetic Story (2 Kings 19.9b-35) and the Community 
of Babylonian Deportees”, in: L.L. Grabbe {e<\.):Like 
Bird in a Cage. The Invasion of Sennacherib in 701 BCE 
[JSOTSup. 363], Sheffield 2003, pp. 201-220.



ביבליוגרפיה632

יהדות נודת,

לרגל״ ״עלייה נוולס,

״גולה״ נוזנר,

בבל נוזנר,

 תורה נוזנר,
דת בוק,

 ישעיה נורת,
 ישראל נות,
״ירושלים״ נות,

רויטרובום נות,

מסורות נות,

 בהרות ניוסאם,

״ברסטאד׳ נימאן,

 בבואה ניסינן,

 דברים ניקולסון,

 הטפה ניקולסון,

עריבה נלסון,

Nodet, E., A Search for the Origins of Judaism: From 
Joshua to Mishnah /JSOTSup. 248], Sheffield 1997. 

Knowkes, M. D., “Pilgrimage Imagery in the Returns in 

Ezra”, VT123 (2004), pp. 57-74.

Neusner, J., “Exile and Return as the History of Judaism”,
.237־221 עמ׳ בולה, סקוט, בתוך:

Neusner, J., A history of the Jews in Babylonia I. The 
Parthian Period, Leiden 1966.

Neusner, J., The Way of Torah, Wadsworth 1988.

Nock, A. D., Essays on Religion and Ancient World, I, 
Oxford 1972.

North, C. R., The Second Isaiah, Oxford 1964.

Noth, N., The History of Israel, London 1958 

Noth, M., “The Jerusalem Catastrophe of 587 B.C. 
and its Significance for Israel”, in: M. Noth, The laws in 
the Pentateuch and Other Studies, Edinburgh 1966, pp. 

260-280.

Noth, M., The Deuteronomistic History. [Translation of 

the German original Überlieferungsgeschichtliche Studien], 
JSOTSup. 15, pp. 1-110, 1981.

Noth, M., A History of Pentateuchal Traditions, 
Englewood Cliffs 1972.

Newsome, J. D .,By the Waters of Babylon: An Introduction
to the History and Theology of the Exile, Edinburgh 1979. 
Niemann, M., “A Critical Review on the book of H. M.

Barstad, The Myth of the Empty Land”, OLZ 94 (1999),
pp. 210-214.

Nissinen, M., References to Prophecy in NeoAssyrian 
Sources [SAAS VII], Helsinki 1998.

Nicholson, E. W., Deuteronomy and Tradition, Oxford 

1967.
Nicholson, E. W., Preaching to the Exiles: A Study of the 
Prose Tradition in the Book of Jeremiah, Oxford 1970. 

Nelson, R. D., The Double Redaction of the Deuteronomistic 
History [JSOTSup. 18], Sheffield 1981.



״אסירים״ סאגס,

 גינזרור סאגס,

 ״סנחריב״ סאורן,

 ״אוסטרקון״ סגל,

 מבוא סוגין,

״ישעיה״ סוויני,

 ״סרגון״ סוויני,

 גביא סומר,

 ״משפחה״ סטאגר,

״אשקלון״ סטאגר,

״יהודה״ סטולמאן,

״ישעיה״ סטולמלר,

״מורשו״ סטולפר,

״שמות״ סטולפר,

ביבליוגרפיה

Saggs, H.W.F., “Assyrian Prisoners of War and the Right 

to Live”, RAI28 (AfO, Beiheft 19, ed. H. Hunger) 1982, 

pp. 85-93.
Saggs, H. W. F., The Nimrud Letters, 1952 [CTN V], 
London 2001.

Säuern, H., “Sennachérib, les Arabes, les déportés Juifs”, 

WO 16 (1985), pp. 80-99.
Segal, J. B., “An Aramaic Ostracon from Nimrud” Iraq
19 (1957), pp. 139-145.
Soggin, J., An Introduction to the History of Israel and 
Judah, Valley Forge, PA 1993.

Sweeney, M. A., “The Book of Isaiah in Recent Reseach”, 

Current in Research: Biblical Studies 1 (1993), pp. 141— 
162.

Sweeney, M. A., “Sargon’s Threat against Jerusalem in 
Isaiah 10: 27-32”, Biblica 75 (1994), pp. 457-470. 

Sommer, B. D., A Prophet Reads Scripture, Stanford 

1998.

Stager, L., “The Archaeology of the Family in Ancient 

Israel”, BASÛR260 (1985), pp. 1-35.

Stager, L., “Ashkelon and the Archaeology of Destruction: 

Kislev 604 B.C.E.”, El 25 [J. Aviram Vol.], 1996, pp. 
61 *-74*.

Stohlmann, S., “The Judaean Exile after 701 BCE”, in: 

W.W. Hallo et al. (eds.), Scripture in Context II, Winona 

Lake 1983, pp. 147-175.
Stuhlmueller, C., “Deutro-Isaiah: Major Transitions 

in the prophets Theology and in Contemporary 

Scholarship”, CBQ 42 (1980) pp. 1-29.

Stolper, M. W., “Fifth Century Nippur: Texts of the 

Murasus and from their Surroundings”, JCS 53 (2001), 
pp. 81-132.

Stolper, M. W., “A note on Yahwistic Personal Names in 

the Murashu Texts” BASOR 222 (1976), pp. 25-28.

633



ביבליוגרפיה634

אמפריה סטולפר,

 ״פלשתים״ סטון,

 ״פוליטיקה״ סמית,

זהות סמית,

תערובת״ ״נשואי סמית,

סמית,״הערכה״

 תיאולוגיה סמית,

״עזרא״ סמית,

 ״שבי״ סמית,

 רת סמית,

״יחזקאל״ סמית,

״מצב״ סמית,

Stolper, M. W., Entrepreneurs and Empire: The Murasu 
Archive, the Murasu Firm, and Persian Rule in Babylonia, 
[Uitgaven van het Nederlands Historisch-Archeologisch 

Insdtuut te Istanbul], 54, Leiden 1985.

Stone, B. J., “The Philistines and Acculturation— 
Cultural Change and Ethnic. Continuity in the Iron 

Age”, BASOR 298 (1995), pp. 7-32.

Smith, A. D., “Politics of Culture: Ethnicity and 
Nationalism”, in:T. Ingold (ed.), Companion Encyclopedia 
of Anthropology, London 1994, pp. 706-733.

Smith, A. D., National Identity. London 1991. 

Smith-Christopher, D. L., “The Mixed Marriage 
Crisis in Ezra 9-10 and Nehemiah 13: A Study of the 

Sociology of the Post-Exilic Judaean Community” in: 
T.C.Eskenazi And K. H. Richards (eds.), Second Temple 
Studies 2: Temple Community in the Persian Period 
[JSOTSup. 175], 1994, pp. 243-265.

Smith-Christopher, D. L., “Reassessing the Historical 

and Sociological Impact of the Babylonian Exile 
׳עמ גולה, סקוט, בתוך: ,(597/587-539 36-7.  BCE)” 

Smith-Christopher, D. L., A Biblical Theology of Exile. 
Minneapolis 2002.

Smith, D. L., “The Politics of Ezra: Sociological 
Indicators of Postexilic Judaean Society” , ריוויס בתוך:  
׳עמ שבי, בית 97-73

Smith, D. L., “Captivity and Exile”, The Bible Today 31 

(1993), pp. 331-335.
Smith, D. L., The Religion of the Landless: The Social 
Context of the Babylonian Exile, Bloomington 1989. 

Smith, M., “The Veracity of Ezekiel, the Sins of 
Manasseh, and Jeremaih 44:18”, ZAW 87 (1975), pp. 

11-16.

Smith, M., “The Present State of Old Testament 

Studies”, JBL 88 (1969), pp. 19-35.



 מפלגות סמית,

 היסטוריה סמית,

 נזובותאיזם סמית,

״פולמוס״ סמית,

 ג׳ ישעיהו סמית,

״מכתבים״ סמליק,

 ״גולה״ סנדרם,

״קנון״ סנדרס,

יהורה ספיקרמן,

זהות ספרקס,

״גושפנקא״ סקא,

 גולה סקוט,

״גולים״ עודה

ביבליוגרפיה

Smith, M., Palestinian Parties and Politics that Shaped 
the Old Testament. New York and London 1971.
Smith, M. S., The Early History of God, San Francisco 
1990.
Smith, M. S., The Origins of Biblical Monotheism. 
Oxford 2001.
Smith, M. S., “The Polemic of Biblical Monotheism: 
Outsider Context and Insider Referentiality in Second 
Isaiah”, in: T. L. Hettema and A. van der Kooij (eds.), 
Religious polemic in Context, Leiden 2004, pp. 201-234. 

Smith, P. A., Rhetoric and Redaction in Trito-Isaiah [VTS 

62], Leiden 1995
Smelik, K. A. D., “Letters to the Exiles. Jeremiah 29 in 

Context”, 5 /0 7 1 0  (1996), pp. 282-295.

Sanders, J.A., “Exile”, IDB, vol. 2, pp. 186-188. 

Sanders J.A., “The Exile and Canon Formation”,
.61-37 ׳עמ גולה, סקוט, בתוך:

Spieckermann, H .,Juda unter Assurin der Sargonidenzeit 
[FRLANT 129], Göttingen 1982.
Sparks, K. L., Ethnicity and Identity in Ancient Israel: 
Prolegomena to the Study of Ethnie Sentiments and their 
Expressions in the Hebrew Bible, Winona Lake, 1998. 

Ska, J.L., ‘“Persia Imperial Authorization: Some 

Question Marks”, in: J. W. Watts (ed.), Persia and Torah. 
The Theory of Imperial Authorization of the Pentateuch, 
Atlanta 2001, pp. 161-182.

Scott, J.M. (ed.), Exile. Old Testament, Jewish and 
Christian Conceptions, [Journal for the Study of Judaism/ 
Sup. 56], Leiden 1997.

Oded, B., “Observations on the Israelite/Judaean Exiles 
in Mesopotamia During the Eighth-Sixth Centuries 

BCE”, in: K. van Lerberghe and A. Schoors (eds.), 
Immigration and Emigration within the Ancient Near 
East, Leuven 1995, pp. 205-212.

635



ביבליוגרפיה636

יסוד׳ ״קווי עודד,

״שלום״ עודד,

הגליות עודד,

 מלחמה עודד,
״יהודה״ עודד,

 ״מראשית״ עודד,

״מקדש״ עודד,

 יהודה הר עופר,

 עבורה פאוול,

״ירמיהו״ פאול,

״סרגוך פאול,

 ישעיה פאול,
תיאופורי פאולר,

״אתני״ פאוסט,

״כפרי״ פאוסט,

 אשור האימפריות של ההגליה במדיניות יסוד ״קווי ב׳, עודד,
 צ׳ במיסופוטמיה״, ויהודה ישראל גולי לחקר בזיקה ובבל

 ׳עמ ,2001 ירושלים לשמואל, תשורה ואחרים)עורכים(, טלשיר
318-298.

 אשורי. נוסח - (6 כו, בארץ׳)ויקרא שלום ״׳ונתתי ב׳, עודד,
 ]ספר ארךישראלכד האשורית״, המלכותית באידיאולוגיה פרק

.157-148 עמ׳ תשנ״ה ירושלים מלמנז[, א.
Oded, B., Mass Deportations and Deportees in the Neo- 
Assyrian Empire, Wiesbaden 1979.

Oded, B., War, Peace, and Empire, Wiesbaden 1992. 

Oded, B., “Where is the ‘Myth of the empty Land’ to be 
, ליפשיץ־בלנקינסופ בתוך:  ,“Found. History versus Myth

׳עמ יהורה, 114-103.
נב מקרא בית (״,10 מו )יש׳ אחרית מראשית ״מגיד ב׳, עודד,

עמ׳ ״ז<, תשס 41-7. )
Oded, B., “Yet I Have Been to Them מעט למקדש  in the 
Countries Where They Have Gone (Ezekiel 11:16)” 
in: Ch. Cohen et al. (eds.), Sefer Moshe, Winona Lake 
.2004, pp. 103-114

 קבלת לשם )חיבור א, המקרא, בתקופת יהורה הר א׳, עופר,
תשנ״ג. תל־אביב, לפילוסופיה״(, ״דוקטור התואר

Powell, M. A., Labor in the Ancient Near East [American 
Oriental Series 68], New Haven 1987.

Paul, S., “Literary and Ideological Echoes of Jeremiah in 

Deutero-Isaiah”, Proceedings of the Fifth World Congress 
of Jewish Studies, Jerusalem 1969. Vol. I, pp. 102-120. 

Paul, S., “Sargon’s Administrative Diction in II Kings 

\1-2T,JBL 88 (1969), pp. 73-74.
תשס״ח. ירושלים מ-סו, ישעיה פאול, מ׳ שלום

Fowler, J. D., Theophoric Personal Names in Ancient Hebrew: 
A Comparative Study [JSOTSup. 49], Sheffield 1988. 

Faust, A., “Ethnic Complexity in Northern Israel during 

the Iron Age II”, PEQ 132 (2000), pp. 2-27.

Faust, A., “Judah in the Sixth Century BCE: A Rural 

Perspective”, PEQ 135 (2003), pp. 37-53.



637ביבליוגרפיה

״שינויים״ פאוסט,

 ״חפירות״ פאוסט־ספראי,

״יחזקאל״ פאטון,

״הכנות״ פאלס,

״טמיעה״ פאלס,

 ארמי״ ״לוח פאלס,

 ״מכתבים״ פאלס,

״נמרוד״ פאלס,

״קרקע״ פאלס,

 פאלס,״רשימה״

 חמד״ ״שיח׳ פאלס,

״שמות״ פאלס,

Faust, A., “Social and Cultural Changes in Judah during 
the 6th Century BCE and their Implications for our 
Understanding of the Nature of the Neo-Babylonian 

Period”, UF36 (4002), pp. 157-176.

Faust, A and Safrai Z, “Salvage Excavations as a Source 
for Reconstructing Settlement History in Ancient

Israel”, PEQ 137 (2005), pp. 145-157.

Patton, C.L., “Pan-Deuteronomism and the Book 

of Ezekiel”, in: L. Schearing (ed.), Those Elusive 
Deuteronomists [JSOTSup. 268], Sheffield 199, pp. 

200-215.
Fales, F.M., “Preparing for War in Assyria”, in: J. 
Andreau et als (eds.), Économie Antique. La guerre 
dans les économies antiques. Entretiens d’archaeologie et 
d’histoire, [EAHSBC, 5] 2000, pp. 35-59.

Fales, F. M., “West Semitic Names in the Assyrian 
Empire: Diffusion and Social Relevance”, StudiEpig!-afici 
e Linguistici 8 (1991), pp. 99-117.

Fales, F. M., “An Aramaic Tablet from Tell Shioukh 
Fawkani, Syria”, SemiticaAG (1996) pp. 81-121.

Fales, F. M., “New Assyrian Letters From the Kuyunjik 
Collections”, AfO 27 (1980), pp. 142-146.

Fales, F. M., “A Fresh look at the Nimrud Wine Lists”, 
in: L. Milano (ed.), Drinking in Ancient Societies, Padova 
1994, pp. 361-380.

Fales, F. M., “A Survey of Neo-Assyrian Land Sales”, 
in: T. Khalidi, Land, Tenure and Social Transformation, 
Beirut 1984, pp. 1-13.

Fales, F. M., “A List of Assyrian and West Semitic 

Women Names”, Iraq 4\ (1979), pp. 55-7.

Fales, F. M., “West Semitic Names in the Sêh Hamad 

Texts”, SAAB VII/2 (1993), pp. 139-150.

Fales, F. M., “West Semitic Names from the Governor’s 
Palact,Annalidi Ca Foscari 13/3 (1974), pp. 179-188.



ביבליוגרפיה638

אפערפים פאלס,

 מאה פאלס,
מפקדים פאלס,

״מקצועות״ פאלס,

 ״כפרי״ פאלס,

האשורי״ ״השלום פאלס,

 ״זרים״ פדרסן,

 שושלת פומיקאלה,

״סוציוכלכלי״ פונק,

 תרמית פונקנשטיין,

 ״אשור״ פוסטגייט,

״בעלות״ פוסטגייט,

Fales, F. M., Aramaic Epigraphs on Clay Tablets of the 
NeoAssyrian Period, Rome 1986.

Fales, F. M., Cento lettere NeoAssire, Venezia 1983. 

Fales, F. M., Censimenti e catasti di epoca neo-assira (Studi 
economici e tecnologici 2), Roma 1973.

Fales, F. M., “People and Professions in Neo-Assyrian 
Assur”, in: H. Waetzoldt and H. Hauptmann (eds.), 

Assyrien im Wandel der Zeiten [39 RAI], Heidelberg 

1997, pp. 33-40.

Fales, F. M., “The Rural Landscape of the Neo-Assyrian 
Empire: A Survey”, SAAB 4/2, (1990), pp. 81-142. 

Fales, F.M., “On Pax Assyriaca in the Eight-Seventh 

Centuries BCE”, in: R. Cohen and R. Westbrook 

(eds.), Isaiah’s Vision of Peace in Biblical and Modern 
International Relations, Haundmills 2008.

Pedersen, O., “Foreign Professionals in Babylon: Evidence 
from the Archive in the Palace of Nebuchadnezzar II”,

.271-267 ׳עמ אתבי, ון־סולדט, בתוך:
Pomykala, K. E., The Davidic Dynasty Tradition in Early 
Judaism. Its History and Significance for Messianism, 
Atlanta 1995.

Funck, B., “Studien zur sozialökonomischen Situation 

Babyloniens im 7 und 6. Jahrhundert v.u. Z”, V. H. 
Klengel (ed.), Gesellschaft und Kultur im AltenVorderasien 
[Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients

15], (1982), pp. 47-67.

 ובסביבתה ביהדות היסטורית ותודעה תרמית ע׳, פונקנשטיין,
תשנ״א. תל־אביב התרבותית,

Postgate, J. N., “The Land of Assur and the Yoke of 

Assur”, World Archaeology 23 (1992), pp. 247-263. 

Postgate, J. N., “The Ownership and Exploitation of 
Land in Assyria in the 1st Millennium B.C”, in: M. 
Lebeau and Ph. Talon (eds.), Reflets des deux Fleuves 
[Akkadica Suppl. VI], Leuven 1989, pp. 141-156.



 ״בקורת״ פוסטגייט,

 ״הערות״ פוסטגייט,

״כלכלה״ פוסטגייט,

 ״לוחות״ פוסטגייט,

״מעביד׳ פוסטגייט,

״סוכן״ פוסטגייט,

״עירוב״ פוסטגייט,

ארמון פוסטגייט,

מיסוי פוסטגייט,

מעבקיס פוסטגייט,

 רסטורציה פוסטר,
״זהות״ פוסטר־וייט,

 ב סרנון פוקס,

״חוזה״ פורטן,

ציון״ ״שיבת פורטן,

ביבליוגרפיה

Postgate, J. N., A Review Article on F. Malbran-Labat, 
L’armée. BiOr. XLI (1984), pp. 420-426.

Postgate, J. N., “Some Remarks on Conditions in the 
Assyrian Countryside”, 17 (1974), pp. 225-243. 

Postgate, J. N., “The Economic Structure of the Assyrian 
Empire”, in: M. T. Larsen (ed.), Power and Propaganda. 

[Mesopotamia 7], 1979, pp. 193-222.

Postgate, J. N., “The Four ‘Neo-Assyrian’ Tablets from 

Seh Hamad”, SAAB VII/2 (1993), pp. 109-124. 

Postgate, J. N., “Employer, Employee and 
Employment in the Neo-Assyrian Empire”,

.270-257 ׳עמ עבורה, פאוול, בתוך:
Postgate, J. N., “The Place of the saknu in Assyrian 

Government”, AnSt 30 (1980), pp. 67-76.

Postgate, J. N., “Ancient Assyria—A Multi-Racial State”, 

ARAM  1/1 (1989), pp. 1-10.

Postgate, J. N., The Governor’s Palace Archive, [CTN II] 

London 1973.

Postgate, J. N., Taxation and Conscription in the Assyrian 

Empire, Studia Pohl SM 3. Rome 1974.

Postgate, J. N., NeoAssyrian Royal Grants and Decrees 

[NARGD], Rome 1969.

Foster, R. S., The Restoration o f Israel, London 1970. 

Foster, B. L. and White, G., “Ethnic Identity and 
Perceived Distance between Ethnic Categories”, Human 

Organization 41(1982), pp. 121-130.

Fuchs, A., Die Inschriften Sargons II. aus Khorsabad, 

Gottingen 1994.

 בתוך: תמת״. האמה של הארמי הנישואין ״חוזה ב/ פורטן,
 אופנהיימר, ב׳ ערך ליוור[, י׳ של ]לזכרו ישראל, ותולדות המקרא

.923-703 ׳עמ תל־אביב, 1791
 )תשל״ז(, 4 קתררה ובמציאות״, בחזון ציון ״שיבת ב/ פורטן,

.21-4 ׳עמ

639



״המסמכים״ פורטן,

״יהודים״ פורטן,

 אלפבמיבח פורטן,
״אלפנטינה״ פורטן,

 ״לשון״ פורטה

״פרופגנדה״ פורטה

ישראל פורי,

תורח פיטצפטריק,

 חוק פטריק,
״נבואה״ פטרסן,

״בית־כנסת״ פיין,

ראשית פיין,

פינקלשטיין,
״ארכיאולוגיה״

״יהודאים״ פירס,

״חטא״ פישביין,

פרשבות פישביין,

640

 תקופה״, מאותה פרסיים מסמכים רקע על עזרא בס׳ ״המסמכים
.196-174 ׳עמ ,1978 ג, חקרוס חבזורח ולחקר למקרא שבתון

Porten, B., “The Jews in Egypt”, CHJ 1.1984, pp. 372- 

400.

Porten, B., Archives from Elephantine, Berkeley 1968. 

Porten, B., “Settlement of the Jews at Elephantine and 
, יחורח בלנקינסופ־ליפשיץ, בתוך:  the Aramaeans at Syene”

׳עמ 470-451.
Porter, B. N., “Language, Audience and Impact in 

Imperial Assyria”, IOS 15 (1995), pp. 51-72.
Porter, B. N., “Assyrian Propaganda for the West: 

Esarhaddon’s Stelae for Til Barsip and Sam’al”
.176-143 עמ׳ סוריח, בוננס, בתוך:

Pury, A. de, et al. (eds), Israel Constructs Its History: 
Deuteronomistie Historiography in Recent Research 
[JSOTSup. 306], Sheffield 2000.

Fitzpatrick-Mckinley, A., The Transformation of Torah from 
Scribal Advice to Law, [JSOTSup. 287], Sheffield 1999. 

Patrick, D., Old Testament Law,London 1986.

Petersen, D. L., “Israelite Prophecy: Change versus 
Continuity”, in: J.A. Emerson (ed.), Congress Volume, 
Leuven. Leiden 1991, pp. 190-203.

Fine, S., “Did the Synagogue Replaced the Temple?”, 
Bible Review 12 1996, pp. 18-41.

Fine, S., Sacred Realm: The Emergence of the Synagogue in 
the Ancient World, Oxford 1996.

Finkelstein, I., “Archaeology and the List of Returnees 
in the Books of Ezra and Nehemiah”, PEQ 140 (2008) 

pp. 7-16

Pearce, L. E., “New Evidence for Judeans in Babylonia”,
.411-399 עמ׳ פרס, ליפשיץ־אומינג, בתוך:

Fishbane, M., “Sin and Judgment in the Prophecies of 
Ezekiel”, Interpretation 38 (1984), pp. 131-150. 

Fishbane, M., Biblical Interpretation in Ancient Israel. 
Oxford 1985.

ביבליוגרפיה



641ביבליוגרפיה

 ״גיור״ פלדמן,
יהודי פלדמן,

פלורליזם פלטווט,

״מארי״ פלמינג,

״ישראל״ פנטון־עודד,

״שבעים״ פנשם,

בלבלה פסטור,

 פצ׳ירקובה,
 ״אדמיניסטרציה״

״אתני״ פראי,

ביוגרפיה פרדס,

״אידיאולוגיות״ פרובאן,

״גולה״ פרויס,

 מרודף׳ ״אויל פרולוב,

״חוקים״ פריבל,

״מרש״ פריד,

.207-188 עמ׳ פזורה שטרן, בתוך: וסינקרטיזם״, ״גיור ל׳, פלדמן,
Feldman, L. H., Jew and Gentile in the Ancient World, 
Princeton 1993.

Platvoet, J. (ed.), Pluralism and Identity [Studies in the 

History of Religions LXVII], Leiden 1995.

Fleming, D., “Mari and the Possibilities of Biblical 
Memory”, RA 92 (1998), pp. 41-78.

Fenton, T. and Oded, B., “The Invention of ‘Ancient 

Palestinians’: Silencing of the History of Ancient Israel— 
A Review Essay” Jewish History 17 (2003), pp. 77-96. 

Fensham, F. C., “The Numeral Seventy in the Old 

Testament”, PEQ 109 (1977), 113-115.

Pastor, J., Land and Economy in Ancient Palestine, 
London and New York 1997.

Pecirkova, J., “The Administrative Organization of the 

Neo-Assyrian Empire”, ArOr 45 (1977), pp. 211-228. 

Frye, R. N., “Ethnicity in the Assyrian and Achaemenian 
Empires” 122-120 :עט׳ אתבי, וךסולדט, בתוך

במקרא ולאומיות ספרות ישראל. עם של הביוגרפיה א/ פרדס, .
ירושלים 2001.

Provan, I. W., “Ideologies, Literary and Critical 
Reflections on Recent Writing on the History of Israel”,

JBL 114 (1995), pp. 585-606.

Purvis, J.D., “Exile and Return: From the Babylonian 
Destruction to the Reconstruction of the Jewish State”, 

in: H. Shanks (ed)  Ancient Israel, Washington 1998, pp.

151-175.

Frolov, S., “Evil-Merodach and the Deuteronomist”,

Biblica 88 (2007), pp. 174-190 

Friebel, K. G., “The Decrees of Yahweh That Are Not 
Good: Ezekiel 20:25-26” in: R. L. Troxel et al. (eds.), 
Seeking Out the Wisdom of the Ancients [M. V. Fox Vol.], 

Vinona Lake 2005, pp. 21-36.
Fried, L.S., “Cyrus the Messiah? The Historical Background 

to Isaiah 45:1”, H7hR95 (2002), pp.373-393.



ביבליוגרפיה642

״כיבוש״ פריד,

 ״מאבק״ פריד,

הארץ״ ״עם פריד,

פרידי־רדפורד,
״תאריכים״

״תנך״ פרידמן,

״עריכה״ פרידמךקלי,

גלות פרידמן,

 תבזובות פריטצ׳ארד,

 טכסטים פריטצ׳רד,

 ״פרס״ פריי,

 חורים פריידנק,

 ״אשור״ פריים,

בבל פריים,

״טיהור״ פריימר־קנסקי,

Fried, L.S., “The Land Lay Desolate: Conquest and 
”Restoration in the Ancient Near East :ליפשיץ־ בתוך 

.54-21 ,עמ יתורה, בלנקינסופ,
Fried, L.S., “The Political Struggle of Fifth Century 
Judah”, Transeuphratene 24, 2002, pp. 9-21.

Fried, L.S., “The am hä’ares in Ezra 4:4 and Persian 
׳עמ פרם, ליפשיץ־אומינג, בתוך:  Imperial Administration”

.145-123
Freedy, K. S. and Redford, D. B., “The Dates in Ezekiel in 
Relation to Biblical, Babylonian and Egyptian Sources”,

]AOS 90 (1970), pp. 462-485.
Freedman, D.N., “The Earliest Bible”, Michigan
Quarterly Review 22 (1983), pp. 167-175.
Freedman, D.N. and Kelly, B., “Who Redacted the
Primary History?”, in: Ch. Cohen et al. (eds.), Sefer
Moshe. Winona Lake 2004, pp. 39-47.
Friedman, R.E., The Exile and Biblical Narrative: The
Formation of the Deuteronomistic and Priestly Works
[HSM 22]. Chico 1981.
Pritchard, J.B., The Ancient Near East in Pictures Relating 
to the Old Testament, Princeton 1954.

Pritchard, J.B., Ancient Near Eastern Texts Relating to the 
Old Testament, Princeton 1955 and Supplament 1969. 

Frei, P. “Persian Imperial Authorization: A Summary”
.40-5 ׳עמ תורת, ואטס, בתוך:

Freydank, H., “Zur Lage der Deportierten Hurriter in 

Assyrien” A0F1 (1980), pp. 89-117.

Frame, G., “My Neighbours God: Assur in Babylonia 

and Marduk in Assyria”, Bulletin 34 (1999), pp. 5-22. 

Frame, G., Babylonia 689-627 B.C. A Political Elistory, 
Leiden 1992.

Frymer-Kensky, T., “Pollution, Purification and 
Purgation in Biblical Israel”, in: C. L. Meyers and M. 

O ’Connor (eds.) The Word of the Lord Shall go Forth, 
Winona Lake 1983, pp. 399-414.



 קיבה פריס,

 יהסים פרנסים,

 דת פרנקפורטר,

 רויטרובום פרסון,

נב״ ״ירמיה פרסון,

 בבואות ולה, רפ פ
״דור־שרוכיך פרפולה,

 ״מפקדים״ פרפולה,

החיים״ ״עץ פרפולה,

 טופוביבזים פרפולה,

 אשור פרפולה־ויטינג,

 אטלס פרפולה־פורטר,

״אשור״ פרפולה,

״זרים״ פרצ׳ל,

ביבליוגרפיה

Ferris, P. W., The Genre of Communal Lament in the Bible 
and the Ancient Near East, Atlanta 1992.

Francis, E. K., Inter Ethnic Relations: An Essay in 
Sociological Theory, Oxford and Amsterdam 1976. 

Frankfurter, D., Religion in Roman Egypt: Assimilation 
and Resistance, Princeton 1998 [2001].

Person, R.F., The Deuteronomic School: History, Social 
Setting and Literature [SBL2], Leiden-Boston-Köln 2002. 

Person, R.F., “II Kings 24, 18-25,30 and Jeremiah 52: 

A Text Critical Study in the Redaction History of the 

Deuteronomistic History”, ZAW 105 (1993), pp. 174— 

205.

Parpola, S., Assyrian Prophecies [SAA IX], 1997.
Parpola, S., “The Construction of Dür-Sarrukin in the 

Assyrian Royal Correspondence”, in: A. Caubet (ed.), 
Khorsabad, lepalais de Sargon II roi dAssyrie, Paris 1995, 

pp. 47-68.

Parpola, S., “A Note on the Neo-Assyrian Census Lists”,

ZA 64 (1974), pp. 96-115.
Parpola, S., “The Assyrian Tree of Life: Tracing the 
Origins of Jewish Monotheism and Greek Philosophy”, 

JNES52 (1993), pp. 161-208.

Parpola, S., NeoAssyrian Toponyms, Neukirchen-Vluyn 

1970.
Parpola, S. and Whiting, R. M. (eds.), Assyria 1995, 

Helsinki 1997.
Parpola, S. and Porter, M., The Helsinki Atlas of the Near 
East in the NeoAssyrian Period, Helsinki 2001.

Parpola, S., “Assyria’s Expansion in the 8th and 7th 
Centuries and Its Long-Term Repercussions in the West”, 
in: W. G. Dever and S. Gitin (eds.), Symbiosis, Symbolism, 
and the Power of the Past, Winona Lake 2003, pp. 99-111. 

Prechel, D., “Fremde in Mesopotamien”. In: V. Haas 
(ed.), Aussenseiter und Randgruppen, [Xenia 32], 

Konstanz 1992, pp. 173-185.

643



״ביצור״ פרקה

״גבול״ פרקה

 אימפריה פרקה
״שבת״ צבת,

״אונומסטיקוך צדוק,

״אתנוס״ צדוק,

״בורסיפא״ צדוק,

״ג׳זירה״ צדוק,

״דור־כתלימו״ צדוק,

 ״היהודים״ צדוק,

״הערות״ צדוק,

 ״זרים״ צדוק,

״ישראלים״ צדוק,

644

Parker, B. J., “Garrisoning the Empire: Aspects of the

Constraction and Maintenance of Forts on the Assyrian

Frontier”, Iraq 59 (1997), pp. 77-87.
Parker, B. J., “The Northern Frontier of Assyria: an

Archaeological Perspective”. In: S. Parpola and R. M.
Whiting (eds.), Assyria 1995. Helsinki 1997, pp. 217-244. 
Parker, B. J., The Mechanics of Empire, Helsinki 2001.

Tsevat, M., “The Basic Meaning of the Biblical Sabbath”,

ZAW84 (1972), pp. 447-459.
Zadok, R., “Onomastic, Prosopographic and Lexical 
Notes”, BN65 (1992), pp. 47-54.
Zadok, R., “Historical and Ethno-Linguistic Notes”, UF 
29 (1997), pp. 797-814.
Zadok, R., “Notes on the Borsippean Documentation 

of the Eighth-Fifth Centuries B.C”, IOS 18 (1998), pp. 
249-296.
Zadok, R., “The Ethno-Linguistic Character of the 
Jezireh and Adjacent Regions in the 9th-7th Centuries 
(Assyria proper vs. Periphery)” , גיאוגרפיה ליבראני, בתוך:  
עמ׳ 282-217
Zadok, R., “On the Late-AssyrianTexts from Dur-Katlimmu 
and the Significance of the NA Documentation for Ethno- 

Linguistic Classification”, N.A.B.U. 1995/1, pp. 2-4.

 הטריטוריאלי רכוזם האכימנית: בבבל ״היהודים ד, צדוק,
.171-96 ׳עמ תשל״ב, א, באר־שבע ומקצועותיהם״

Zadok, R., “Notes on Syro-Palestinian History, 
Toponymy and Anthroponymy”, UF 28 (1996), pp.

721-749.

Zadok, R., “Foreigners and Foreign Linguistic Material 
in Mesopotamia and Egypt”, in: K. van Lerberghe and

A. Schoors (eds.), Immigration and Emigration within the 
Ancient Near East, Leuven 1995, pp. 431-448.

 מהשליש ובבבל בג׳זירה באשור, ויהודים ״ישראלים ר, צדוק,
 לפנה״ס״, החמישית המאה סוף ועד השמינית המאה של האחרון

 יהודה אור .6 ובתרבותם עיראק יהודי בתולדות מהקרים בתוך:
.12-9 ׳עמ תשנ״א,

ביבליוגרפיה



645ביבליוגרפיה

 ״לא־ישראלים״ צדוק,

״לשוך צדוק,

 ״מבחר״ צדוק,

 מקורות צדוק,

״מסופוטמיה״ צדוק,

 ״מסמכים״ צדוק,

״ניפור״ צדוק,

״סוריה״ צדוק,

 ״פיניקים״ צדוק,

 ״קבוצות״ צדוק,

 ״רקע״ צדוק,

 ״שומרונים״ צדוק,

 ריאספורה צדוק,

 יהודים צדוק,

שמיים צדוק,

Zadok, R., “Die nichthebräischen Namen der Israeliten 
vor dem hellenistischen Zeitalter”, UF 17 (1986), pp. 

387-398.

Zadok, R., “The Ethno-Linguistic Composition of 
Assyria proper in the 9th-7th Centuries BC”, in H. 

Waetzoldt and H. Hauptmann, Assyrien im Wandel der 
Zeiten [XXXIXe RAI], 1997, pp. 209-216.

 שבתון באשור״, ישראל גולי לתולדות מקורות ״מבחר ד, צדוק,
 .225-223 ׳עמ ,1982 ה-ו, הקרום המורה ולחקר למקרא

 הכשדית בתקופה בבבל היהודים לתולדות מקורות ד, צדוק,
תש״ם. ירושלים והאבמבית.

Zadok, R., “Notes on the Early History of the Israelites 

and Judeans in Mesopotamia” Orientalia, 51 (1982), pp. 

391-393.

Zadok, R., “Some Jews in Babylonian Documents”, JQR 
74 (1984), pp. 294-297.

Zadok, R., “The Nippur Region during the Late Assyrian, 
Chaldaean and Achaemenian Periods, Chiefly According 

to Written Sources”, IOS 8 (1978), pp. 226-332.
Zadok, R., “Syro-Mesopotamian Notes”, in: B. Pongratz- 

Leisten et al., Ana sadi Labnäni lü allik, Neukirchen-

Vluyn 1997, pp. 447-457.

Zadok, R., “Phoenicians, Philistines and Moabites in 

Mesopotamia”, BASOR 230 (1978), pp. 57-65.

Zadok, R., “On Some Foreign Population Groups in the 

First-Millennium Babylonia”, TA 6 (1979), pp.164-181.
 ל מקרא בית אסתר״, מגילת של ההיסטורי ״לרקע ד, צדוק,

.189-186 ׳עמ )תשמ״ה(,
Zadok, R., “Samarian Notes”, BiOr 42 (1985), pp. 
567-572.

Zadok, R. The Earliest Diaspora: Israelites and Judeans in 
Pre-Hellenistic Mesopotamia. Tel-Aviv 2002.

Zadok, R., “ The Jews in Babylonia during the Chaldean 
and Achaemenian Periods. Haifa 1979.

Zadok, R., On West Semites in Babylonia during the 
Chaldean and Achaemenian Periods: An Onomastic Study, 
Jerusalem 1977.



ביבליוגרפיה646

 פרת־הלביסטי צדוק,

 ״ישראל״ צובל,

 ״מקדשים״ צ׳ונג,

 יהדות צוקר,

מצרים״ ״יציאת צימרלי,

 ״מסר״ צימרלי,

 יחוקאל צינזרלי,

 ״דויטרונומיסט״ צנגר,

 תפוצה קאוזה,

שורשים קבנביג,

 ״ניפור״ קוגאן,

 ״שמות״ קוגאן,

נזורשו קוגאן,

קויובג׳יק קוואסמן,

 ״בקורת״ קוואסמן,

יחוקאל קוטסקו,

Zadok, R., The Pre-Hellenistic Israelite Anthroponymy and 

Prosopography, Leuven 1988.

Zobel, k., “ישראל ”, in: TDOT vol. VI, 1980-1981, pp. 
397-420/

Chong, J.H., “Were there Yahwistic Sanctuaries in 
Babylonia”, A JT  70(1996), pp. 198-217.

Zucker, H., Studien zur Jüdischen Selbsverwaltung in 

Altertum, Berlin 1936.

Zimmerli, W., “Der neue Exodus’ in der Verkündigung 

der beiden grossen Exilspropheten” in: idem, Gottes 

Offenbarung, München 1963, pp. 192-204.

Zimmerli, W., “The Message of the Prophet Ezekiel”, 

Interpretation 23 ( 1969), 131-157.
Zimmerli, W., Ezekiel (translated by R. E. Clements), 

Philadelphia 1979-1983.
Zenger, E., “Die deuteronomistische Interpretation der 
Rehabilitierung Joiachins”, ÆZNF 12 (1968), pp. 16-30. 
Causse, A., Les dispersés d ’Israël: les origines de la diaspora et 

son rôle dans la formation du Judaïsme, Paris: Alcan, 1929. 

Kvanvig, H. S., Roots o f Apocalyptic: The Mesopotamian 

Background o f the Enoch Figure and o f the son o f man, 

Neukirchener Verlag 1988.

Coogan, M. D., “Life in the Diaspora: Jews at Nippur in 
the Fifth Century BC”, BA 37 (1974), pp. 6-12. 

Coogan, M. D., “Patterns in Jewish Personal Names in 

the Babylonian Diaspora”, / ¿ / 4  (1973), pp. 183-191. 

Coogan, M. D., West Semitic Personal Names in the 

Murasu Documents [Harvard Semitic Monographs 7], 
Missoula 1976.

Kwasman, T., Neo-Assyrian Legal Documents from the 

Kouyunjik Collection o f the British Museum [NALDK], 
Roma 1988.

Kwasman, T., Review on M. Cogan—I. Ephal, Ah 

Assyria, BiOr. LV (1998), pp. 465-468.

Kutsko, J.F., Between Heaven and Earth: Divine Presence 

and Absence in the Book o f Ezekiel. [Biblical and Judaic 
Studies 7], Winona Lake 2000.



647ביבליוגרפיה

היחוד׳ ״אמונת קויפמן,

 גולה קויפמן,
 תא״י קויפמן,

בביאים קוך,

״עזרא״ קוך,

 ישעיה קול,
ניפוי קול,

״דניאל״ קולינס,

 ״אשורים״ קונה,

 טקסט קופוד,

״שבת״ קופר־גולדשטיין,

בבואה קוק,

יהוקאל קוק־פאטון,

״כורש״ קורט,

 גולה קושקה,
והוו! קייס,

דת קימברו,

 גלות קיפר,
עוינות קיפרלי,

הסטודיה קלוזנר,

 ]ספר לדור עו היחוד״, אמונת של כוחה ״לשאלת י׳, קויפמן,
 .485-480 ׳עמ תשכ״ד, ירושלים ק־גוריון[,

 תרפ״ט. תל־אביב ובכר. גולה י/ קויפמן,
תשט״ז. תל־אביב הישראלית, האבוובה תולדות י/ קויפמן,

Koch, K., The Prophets. Vol II, The Babylonian and 
Persian Periods. SCM Philadelphia 1982.

Koch, K., “Ezra and the Origins of Judaism”, JSS 19 

(1974), pp. 173-197.

Koole, J.L., Isaiah. Kampen 1997.

Cole, S.W., Nippur in Late Assyrian Times c. 755-612
B.C [SAAS IV], 1996.

Collins, J. J., “The Court-Tales in Daniel and the 

Development of Apocalyptic”, JBL 94 (1975), pp. 218- 
234.

Kühne, H., “The Assyrians in the Middle Euphrates and 
׳עמ גיאוגרפיה, ליבראני, בתוך: 85-69.  ,the Häbür” 

Kofoed, J. B., Text and History: Historiography and the 
Study of Biblical Text. Winona Lake 2005.

Cooper, A. and B. R. Goldstein, “The Development of 
the Priestly Calendar (I): The Daily Sacrifice and the 

Sabbath”, HUCA 74, 2003, pp. 1-20.

Cook, S. L., Prophecy and Apocalypticism. The Postexilic 
Social Setting, Minneapolis 1995.

Cook, S. L. and Patton, C. L. (eds.), Ezekiel Hierarchial 
World, Atlanta 2004.

Kuhrt, A., “The Cyrus Cylinder and Achaemenid 

Imperial Policy”, JSOT25 (1983), pp. 83-97.
Kuschke, A., Verbanung und Heimkehr, Tübingen 1961. 

Keyes, Ch., Ethnic Adaptation and Identity, New York

1979.
Kimbrough, S. T., Israelite Religion in Sociological Perspective 
[Studies in Oriental Religions: 4], Wiesbaden 1978. 

Kiefer, J., Exil und Diaspora, Leipzig 2005.

Cifarelli, M., Enmity, Alienation and Assyrianization, 
Columbia University. New-York (Dissertation) 1995.

תשי״ב. ירושלים א, כרך השבי. הבית של היסטוריה י׳, קלוזנר,



ביבליוגרפיה648

גלות קליין,

״יהויכיך קלימי־פרויס,

 ״תפקיד״ קליפורד,

״חוקה״ קלמנטס,

״מקדש״ קלמנטס,

ישראל קלמנטס,

גולים קלמרות,

מלחמה״ ״שבויי קלנגל,

טקסט קמרון,

 פגים ריבוי קנוהל,
״מלוכה״ קנופרס,

 ״תפילה״ קנופרס,

״שומרון״ קנופרס,

Klein, R.W., Israel in Exile. A Theological Interpretation 
[OBT], Philadelphia 1979.

Kalimi, I. and Purvis J. D., “King Jehoiachin and the 

Vessels of the Lords House in Biblical Literature”, CBQ
56 (1994), pp. 449-457.

Clifford, R.J., “The Function of Idol Passages in Second 
Isaiah” CBQ42 (1980), pp. 450-464.

Clements, R. E., “The Deuteronomic Law of 
Centralization and the Catastrophe of 587 B.C.E.”, in: J. 
Barton and D. J. Reiner (eds.), After the Exile [R. Mason 
Vol.], Macon 1996, pp. 5-25..

Clements, R.E., “Temple and Land” Transactions of 
Glasgow University Oriental Society 19 (1963), pp. 16-28. 

Clements, R. E. (ed.), The World of Ancient Israel, 
Cambridge 1989.

Klamroth, E., Die Jüdischen Exulanten in Babylonien 
[BWAT 10], Leipzig 1912.

Klengel, H., “Krieg, Kriegsgefangene”, in: RLA, VI, 

1980-1983, pp. 241-246

Cameron, A. (ed.), History as Text: The Writing of Ancient 
History, London 1989.

.1995 תל־אביב הייחור, באנזוגת פגים ריבוי י׳, קנוהל,
Knoppers, G. N., “The Historical Study of the Monarchy: 
Developments and Detours”, in: D.W. Baker and B. 
T. Arnold (eds.), The Face of the Old Testament Studies, 
Grand Rapids 1999, pp. 225-235.

Knoppers, G. N., “Prayer and Propaganda: Solomon’s 
Dedication of the Temple and the Deuteronomist’s 
Program”, in: G. N. Knoppers and J. G. McConville 
(eds.), Reconsidering Israel and Judah: Recent Studies on the 
Deuteronomistic History, Vinona Lake 2,000, pp. 370-396. 

Knoppers, G. N., “In Search of Post-Exilic Israel: 
Samaria after the Fall of the Northern Kingdom”, in: J. 

Day (ed.), In Search of Pre-exilic Israel [JSOTSup. 406] 
Lodon-New York, 2004, pp. 150-180.



 ״גלות״ קניב,

״עקבות״ קניג,

 חגי קסלר,

״דיאספורה״ קסלר,

המלך״ ״דרך קסלר,

 ירמיח קסלר,

 ״ס״כ״ קפלרוד,

״תימן״ קציר,

 פולחן קראוס,
יחרות קראפט,

״סטטוס״ קרדסקיא,

 ״עבד״ קרוגר,

 ״גלות״ קרול,

 ״הגליה״ קרול,

״מיתוס״ קרול,

ביבליוגרפיה

Knibb, M. A., “The Exile in the Literature of the 

Intertestamental Period”, The Heythrop Journal 17 
(1976), pp. 233-272.

Koenig, J., “Traces d’influences Babyloniennes dans le 
Judaïsme biblique et post-biblique”, in: M. Lebeau et 

Ph. Talon, Reflets des deux Fleuves [Akkadica Suppl.VI, 

A. Finet Vol.], Leuven 1989, pp. 67-75.

Kessler, J., The Book of Haggai. Prophecy and Society in 
Early Persian Yehud, Leiden-Boston-Köln 2002.

Kessler, J., “Diaspora and Homeland in the Early 
Achaemenid Period”, in: J.L. Besquist (ed.), Approaching 
Yehud, Atlanta 2007, pp. 137-166.

Kessler, K., ‘“Royal Roads’ and other Questions of the 
פרפולה׳ בתוך:  Neo-Assyrian Communication System”

׳עמ אשור, ויטינג, 136-129.
Kessler, M. (ed.), Reading the Book of Jeremiah. A Search 
for Coherence, Winona Lake 2004.

Kapelrud, A.S., “The Date of the Priestly Code (P)”, 
ASTI?) (1964), pp. 58-64.

Katzir, Y., “Preservation of Jewish Ethnic Identity 
in Yemen: Segregation and Integration as Boundary 

Maintenance Mechanisms”, Comparative Studies in 
Society and History 24 (1982), pp. 264-279.

Kraus, H.J., Worship in Israel, Oxford 1966.

Kraft, R. A. et al. (eds.), Early Judaism and its Modern 
Interpreters, Philadelphia 1986

Cardascia, G., “Le statut de L’étranger dans la 
Mésopotamie ancienne”, Lètranger. Recueil de la Société 
Bodin 9, 1958, pp. 105-117.

Kruger, P. A., “The Slave Status of the Virgin Daughter 
Babylon in Isaiah 47:2”, JNSL 23 (1996), pp. 143-151. 

Carroll, R. P., “Exile! What Exile? Deportation and the 
עמ׳ שבי, גרייבי, בתוך: 79-62.  Discourses of Diaspora” 

Carroll, R. P., “Deportation and Diasporic Discourses in 
the Prophetic Literature” 85-63 :עמ׳ גולח, סקוט, בתוך  
Carroll, R. P., “The Myth of the Empty Land”, Semeia 
59-60 (1992), pp. 79-93.

649



ביבליוגרפיה650

באום קרול,

 נבואה קרול,
״יהודה״ קרול,

״אספקטים״ קרוס,

 ״יהודה״ קרוס,

״מלכים״ קרוס,

 מיתום קרוס,

״מקניהו״ קרוס,

 ״שומרון״ קרוס,

 תורה קרוסמן,

״אשור״ קרטיס,

 ״יהדות״ קרטץ,

״יהודה״ קרטר,

Carroll, R. P., From Chaos to Covenant: Uses of Prophecy 
in the Book of Jeremiah, New York 1981.
Carroll, R. P., When Prophecy Failed, New York 1979. 

Carroll, R. P., “Exile, Restoration, and Colony: Judah 
in the Persian Empire”, in: L. G. Pardue (ed.), The 
Blackwell Companion to the Hebrew Bible, Oxford 2001, 
pp. 102-116.
Cross, E M., “Aspects of Samaritan and Jewish History 

in Late Persian and Hellenistic Times”, HTR 59 (1966), 
pp. 201-211.
Cross, E M., “A Reconstruction of the Judean 

Restoration”, JBL 94 (1975), pp. 4-18.

Cross, E M., “The Themes of the Book of Kings and 
the Structure of the Deuteronomistic History”, in: E 
M. Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic. Essays in 
the History of the Religion of Israel, Cambridge (Mass.),

1973, pp. 274-289.

Cross, E M., Canaanite Myth and Hebrew Epic, 
Cambridge, MA 1973.

Cross, E M., “The Seal of Miqneyau, Servant ofYahweh”, 

in: Gorelick, L. and Williams-Forte (eds.), Ancient Seals 
and the Bible. Malibu 1983, pp. 55-63.

 שטרן א׳ בתוך: ציון״, שיבת בימי וירושלים ״שומרון פ״מ, קרוס,
.70-45 ׳עמ תשס״ב, ירושלים השומרונים. ספר אשל, וה׳

Crusemnn, F., The Torah. Theology and Social History of 
the Old Testament, Edinburgh 1996.

Curtis, J., “The Assyrian Heartland in the Period 612-539 

BC”, in: G. B. Lanfranchi etal. (eds.), Continuity of Empire 
(?):Assyria, Media, Persia, Padova 2003, pp. 157-167. 

Kratz, R. G., “Die Entstehung des Judentum”, ZThK95

(1998), pp. 167-184.

Carter, Ch.E., “The Province of Yehud in the Post-Exilic 
Period: Soundings in Site Distribution and Demography” 
inT. C. Eskenazi and K. H. Richards (eds.), Second Temple 
Studies, 2, Temple and Community in the Persian Period 
[JSOTSup. 175], Sheffield, 1994, pp. 106-145.



651ביבליוגרפיה

״חלונות״ קרטר,

יהור קרטר,

״אידיאולוגיה״ קרטר,

 ריב קרנשאו,

״רטוריקה״ קרסקו,

רת ראייט,

 וקנים רביב,
מיסנזכים רדנר,

אשור״ ״מלך רדנר,

״סוחרים״ רדנר,

רור־כתליבזו רדנר,

פח־םופוגרפיר רדנר,

 ונתבזיה עורא רודולף,
״מוטיב״ רוזל,

Carter Ch. E., “Opening Windows into the Biblical 

Worlds. Applying the Social Science to Hebrew Scriptures”, 
in: D. W. Baker and B. T. Arnold (eds.), The Face of Old 
Testament Studies, Grand Rapids 1999, pp. 421-451. 

Carter, Ch. E., The emergence of Yehud in the Persian 
Period: A social and Demographic Study [JSOTSup. 294], 

Sheffield 1999.

Carter, Ch. E., “Ideology and Archaeology in the Neo- 
Babylonian Period: Excavating Text and Tell“, בתוך:

׳עמ ,יהודה ופ,0ליפשיץ־בלנקינ 322-301.
Crenshaw, J.L., Prophetic Conflict. Its Effect upon Israelite 
Religion, [BZAW 124], Berlin—New York 1971.

Ceresko, A. R., “The Rhetorical Strategy of the Forth 
Servant Song (Isaiah 52:13-53:12): Poetry and the 

Exodus—New Exodus”, CBQ 56 (1994), pp. 42-55. 

Raitt, Th. M., A Theology of Exile. Judgement/Deliverance 
in Jeremiah and Ezekiel, Philadelphia 1977.

תשמ״ג. ירושלים בישראל, הוקנים מוסר ח/ רביב,
Radner, K., Die neuassyrischen Privatrechtsurkunden als 
Quelle für Mensch und Umwelt [SAAS VI], Helsinki 1997. 

Radner, K., “How did the Neo-Assyrian King Perceive his 

Land and its Resources”, in: R. M. Jas (ed.), Rainfalland 
Agriculture in Northern Mesopotamia [PIHANS 88], 
Leiden 2000, pp. 233-246.

Radner, K., “Traders in the Neo-Assyrian Period” in J.G. 

Dercksen (ed.), Trade and Finance in Ancient Mesopotamia 
[PIHNAS 84], Istanbul/Leiden 1999, pp. 101-126. 

Radner, K., Die neuassyrischen Texte aus TallSeh Hamad. 
Berlin 2002.

Radner, K. (ed.), The Prosopography of the Neo-Assyrian 
Empire, Helsinki 1998, Vol. 1 /I־.

Rudolph, W., Ezra und Nehemiah, Tübingen 1949. 

Rösel, H. N., “Does a Comprehensive ‘Leitmotiv’ exist 

in the Deuteronomistic History?” in: T. Römer (ed.), The 
Future of the Deuteronomistic History, 2000, pp. 195-211.



ביבליוגרפיה652

״נביאים״ רוזל,

ריאספורה רוטג׳רס,

 חורבן רום־שילוני,
וגלויות

עולם״ רום־שילוני,״ברית

״גלות״ רום־שילוני,

״יחזקאל״ רום־שילוני,

 ״גולים רום־שילוני,
ונשארים״

״דויטרונום״ רום־שילוני,

רוילרד־בונריסין,
״ספרים״

״הסטוריוגרפיה״ רומה

״ירמיה״ רומה

מבוא רופא,

״עיונים״ רופא,

 מקרא רופא,
״חצר״ ריר,

 והמסר״, ההיווצרות ההרכב, - ראשונים נביאים ״ספרי י׳, רוזל,
.255-245 עמ׳ מג)תשנ״ח(, מקרא בית

Rutgers, L. V., The Hidden Heritage of Diaspora Judism. 
Leuven 1998.

 2000 ירושלים וגלויות, חורבן של בעידן אלוהים ד, רום־שילוני,
)דיסרטציה(.

Rom-Shiloni, D., “The Prophecy for ‘Everlasting 
Covenant’ (Jeremiah XXXII 36-41): An Exilic Edition or a 

Deuteronomic Redaction?”, V T 53 (2003), pp. 201-217. 
Rom-Shiloni, D., “Facing Destruction and Exile: Inner- 

Biblical Exegesis in Jeremiah and Ezekiel”, ZAW 117

(2005), pp. 189-205.
Rom-Shiloni, D. “Ezekiel as the Voice of the Exiles and 
Constructor of Exilic Ideology”, HUCA 76, 2005, pp. 

1-45.
 בדלנות של אסטרטגיות - ונשארים ״גולים ד, רום־שילוני,

 ואחרים בר־אשר מ׳ לפנה״ס״, השישית המאה בראשית פנימית
.138-119 ׳עמ תשס״ז, ירושלים יפת, לשרה שי )עורכים(,

Rom-Shiloni, D., “Deuteronomic Concepts of Exile 
Interpreted in Jeremiah and Ezekiel”, in: Ch. Cohen et al. 

(eds.), Birkat Shalom, Winonal Lake 2008, pp. 101-123. 

Rouillard-Bonraisin, H., “Les Livres Bibliques d’époque 
perse” in: E. M. Laperrousaz et al. (eds.), La Palestinea 
l'époque perse, Paris 1994, pp. 157-188.

Römer, T., “Transformations in Deuteronomistic and 
Biblical Historiography”, ZAW 109 (1997), pp. 1-11. 
Römer, T., “Is There a Deuteronomic Redaction in the 

׳עמ ישראל, פורי, בתוך: 421-399.  ,Book of Jeremiah” 
Rofe, A., Introduction to the Composition of the Pentateuch, 
Sheffield 1999.

 מד תרביץ ירמיה״, ספר של חיבורו בשאלת ״עיונים ,א׳ רופא,
.29-1 ׳עמ )תשל״ה(,

תשס״ו. ירושלים המקרא, לספרות מבוא א׳, רופא,
Reade, J.E., “The Neo-Assyrian Court and Army: 

Evidence from the Sculptures”, Iraq 34 (1972), 87-112 
and pis. 33-40.



653ביבליוגרפיה

 ״ירמיהו״ ריימר,

״עזרא־נחמיה״ ריצ׳ארד,

 ״טקסטים״ רליג,

״הגליה״ רליג,

 ז\זרת רמירז,

״בעלות״ רנג׳ר,

 ״כלכלה״ רנג׳ר,

 ״ס״כ״ רנדסבורג,

 יחזקאל רנץ,

 קערת רנקמה,

 סגחריב רסל,

 ״כת״ רפפורט,

״גליל״ רפפורט,

Reimer, D. J., “Jeremiah Before the Exile?”, in: J. Day 

(ed.), In Search of Pre-exilic Israel [JSOTSup. 406], 
London-New-York 2004, pp. 207-224.

Richard, K., “Reshaping Chronicles and Ezra-Nehemia 
Interpretation”, in: J.L. Mays et al. (eds.), The Old Testament 
Interpretation: Past, Present, and Future [in honor of G. M. 
Tucker], Nashville: Abingdon Press 1995, pp. 211-224. 
Röllig, W., “Zur historischen Einordnung der Texte”,

SAAB VW, 1993, pp. 129-132.
Röllig, W., “Deportation und Integration. Das Schicksal 
von Fremden im assyrischen und babylonischen Staat”, 

in M. Schuster (ed.), Die Begegnung mit dem Fremden, 
Wertungen und Wirkungen in Hochkulturen vom Altertum 
bis zur Gegenwart, Coloquium Rauricum 4, Stuttgart- 
Leipzig 1996, pp. 100-114.

Ramirez Kidd, J., Alterity and Identity in Israel: The Ger 
in the Old Testament, [BZAW 283], Berlin 1999.

Renger, J., “Institutional, Communal and Individual 
Ownership or Possession of Arable Land in Mesopotamia”, 

Chicago-Kent Law Review 71 (1995), pp. 269-319. 

Renger, J., “On Economic Structures in Ancient 
Mesopotamia”, OrientaliaG3 (1994), pp. 157-208. 

Rendsburg, G.A., “Late Biblical Hebrew and the Date of 
T ”, JANES 12 (1980), pp. 65-80.

Renz, Th., The Rhetorical Function of the Book of Ezekiel 
[VTS 76], Leiden 1999.

Renkema, J., Lamentations. Historical Commentry on the 
Old Testament, Leuven, Peeters 1999.

Russel, J.M., Sennacherib’s Palace Without a Rival at 
Nineveh, Chicago 1991.

 נה ציון ההלניסטית״, בתקופה השומרונים ״כת א׳, רפפורט,
.396-373 עמ׳ )תש״ן(,

 בתוך: הרומי״ לכיבוש החשמונאים מרד בין ״הגליל א/ רפפורט,
 חבזשבח שגי, בית ביבזי ריחח־ת יחררים גפני, וי׳ אופנהיימר א׳

.30-16 ׳עמ תשנ״ג, ירושלים וחתלנזור,



 ״היהודים״ רפפורט,

ירמיה שארפ,

 ״יחזקאל״ שווארץ,

״מתיחות״ שולץ,

״שבי״ שורס,

 ״חידה״ שזה

 ״טקסט״ שטאהל,

 ״מקבילות״ שטומה

 יהוד״ ״מדינת שטרן,

״פסלונים״ שטרן,

 ״פער״ שטרן,

 ארכיאולוגיה שטרן,

 תרבות שטרן,

״דת״ שטרן,

654

 הפרסית־ בתקופה בארץ־ישראל ושכניהם ״היהודים ,א רפפורט,
*.141*־127 מיכאל, אבישור־דויטש, בתוך: הלניסטית־רומית״,

Sharp, C.J., Prophecy and Ideology in Jeremiah: Struggles 
for Authority in the Deutero-Jeremianic Prose, London- 

New York 2003.

Schwartz, B.J., “Ezekiel’s Dim View of Israel’s 
Restoration”, in: M.S. Odell and J.T. Strong (eds.), 
The Book of Ezekiel. Theological and Anthropological 
Perspectives [SBL 9], Atlanta 2000, pp. 43-67.

Schultz, C., “The Political Tensions Reflected in Ezra- 
Nehemia” in: W.W. Hallo et al. (eds.), Scripture in 
Context: Essays on the Comparative Method, Pittsburgh

1980, pp. 221-244.

Schoors, L., “גלות and שבי in Is. XL-LV: Historical 
Background”, Fifth World Congress of Jewish Studies, 
Jerusalem 1969 section A, pp. 90-101.

 ירושלים ק־גוריון[, ]ספר לרור עז ציון״ שיבת ״לחידת ד, שזה
.442-433 עמ׳ תשכ״ה

Stahl, R., “Textkritik als Erkundung vonTextgeschichte”, 

OLZ90 (1995), pp. 135-147.

Stummer, E, “Einige Keilschriftliche Parallelen zu Jes. 

40-66”, JBL 45 (1926), pp. 171-189.
 )תשל״ז(, 4 קתררה ובמציאות״, בחזון ׳יהוד׳ ״מדינת א׳, שטרן,

.25-13 עמ׳
Stern, E., “What Happened to the Cult Figurines? 

Israelite Religion Purified after the Exile”, BARev 15

(1989), pp. 22-29, 53-54.

Stern, E., “The Babylonian Gap”, BAR 2616 (2000), pp. 

45-51; 28/3 (2002), pp. 36-39, 55, 59.

Stern, E., Archaeology of the Land of the Bible, Doubleday, 
New-York, 2001, Vol. II.

Stern, E., Material Culture of the Land of the Bible in the 
Persian Period 538-332 BC, Warminster 1982.

Stern, E., “Religion in Palestine in the Assyrian and 
עמ׳ משבר, בקינג־קןרפל, בתוך: 255-245.  Persian Periods”

ביבליוגרפיה



 ״ריאליה״ שטרן,

 פגורה שטרן,

 יווגים שטרן,

 עברים שטרנברג,

 אהבום שיבותני־קואן,

 ״נינוה״ שייל,

״מפיבושת״ שיפר,

ג ישעיה שראם,

 ״מילה״ ששון,

 שונזר ששון,

״ארמיזציה״ תדמור,

״ארמית״ תדמור,

 ״ארמית״ תדמור,

״אשור״ תדמור,

ביבליוגרפיה

Stern, E., “The Babylonian Gap: The Archaeological 

Reality”, JSOT 28 (2004), pp. 273-277.
 ההלביססי־רומי. בעולם היהודית הפזורה )עורך( מ׳, שטרן,

תשמ״ג. תל־אביב ישראל. עם של ההיסטוריה
Stern, M., Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. 
Jerusalem 1974-1984.

Sternberg, M., Hebrews Between Cultures: Group Portraits 
and National Literature, Bloomington 1998.

Shibutani, T. and Kwan, K. M., Ethnic Stratification. 
New York 1965.

Scheil, V., “Quelques contrats Ninvitest”, RA 27 (1927), 
pp. 111-121.

Schipper, S.,‘“Significant Resonance’with Mephibosheth 

in 2 Kings 25:27-30: A Response to Donald E Murray”, 

JBL 124 (2005), pp. 521-529.

Schramm, B., The Opponents of Third Isaiah: Reconstructing 
the Cultic History of the Restoration [JSOTSup. 193], 

Sheffield 1995.

Sasson, J.M., “Circumcision in the ancient Near East”,

JBL 85( 1966), pp. 473-476.

Sassoon, J., From Sumer to Jerusalem. Oxford 1993. 
Chapter 6: “The Strategy of Survival”, pp. 95-103. 

Tadmor. H., “The Aramaization of Assyria: Aspects of 
Western Impact”, in: H.J. Nissen and J. Renger (eds.), 
Mesopotamien und seine Nachbarn [RAI 25], Berlin
1982, pp. 449-470.

Tadmor, H., “On the Role of Aramaic in the Assyrian 
Empire”, in: M. Mori (ed.), Near Eastern Studies [Bulletin 

of the Middle Eastern Cultural Center in Japan, 5, Prince 
T. Mikasa Vol.], Wiesbaden 1991, pp. 419-425.

 ארך אשור״, בממלכת הארמית של מקומה ״על ח׳, תדמור,
.251-250 ׳עמ (,9891)כ ישראל

Tadmor, H., “Assyria and the West: The Ninth Century 
and its Aftermath”, In: Goedick, H. and Roberts, J. J.M. 

(eds.), Unity and Diversity, Baltimore 1975, pp. 36-48.

655



״ההבטחה״ תדמור,

 ההיסטוריה תדמור,

 ״כורש״ תדמור,

״הזיקה״ תדמור,

״מוצא״ תדמור,

״סרגוך תדמור,

המקדש״ ״עיר תדמור,

״שומרון״ תדמור,

 ג פ. ת. תדמור,

 ״שיבת־ציוך תדמור,

בא״ עת ״לא תדמור,

 מחקרים תדמור,
״גלות״ תומפסון,

מיתוס תומפסון,

656

 בתוך: ציון״, ושיבת בבל גלות בימי לאבות ״ההבטחה ח׳, תדמור,
 ,1989 באר־שבע וארצו. עם - ״ך והחג בן־גוריון כוגן)עורך(, מ׳

 (.321-313 עמ׳ מחקרים, תדמור, )= 45-35 עמ׳
 ימי - ציון שיבת ישראל. עם של ההיסטוריה ח׳)עורך(, תדמור
תשמ״ג. תל־אביב פרם. שלטון
 בתוך: להכרזתו״, ההיסטורי והרקע כורש ״עליית ח׳ תדמור,
.16-5 ׳עמ ההיסטוריה, תדמור,
 ושיבת בבל גלות בראי לארצו ישראל עם בין ״הזיקה ח/ תדמור,

 ]ספר גולה אחר גלות )עורכים(, ואחרים מירסקי א׳ בתוך: ציון״
.56-50 ׳עמ תשמ״ח, ירושלים ביינארט[, ח׳

Tadmor, H., “The Origins of Israel as Seen in the Exilic 
and post-exilic Ages” in: Le Origini di Israele, Rome 

1987, pp. 15-27.

Tadmor, H., “The Campaigns of Sargon II of Assur: 

A Chronological-Historical Study”, JCS 12(1958), pp. 
22-40; 77-100.

 בתוך: ובאשור״, בבבל המלוכה ועיר המקדש ״עיר ח/ תדמור,
 תשכ״ח, ירושלים והקהילה. העיר ומרטירולוגיה. קודש מלחמת

.205-179 עמ׳
Tadmor, H., “Some Aspects of the History of Samaria 
During the Biblical Period”, The Jerusalem Cathedra 3

1983, pp.1-11.

Tadmor, H., The Inscriptions ofTiglath-pileser III King of 
Assyria, Jerusalem 1994.

 שלארךישראל, ההיסטוריה בתוך: ציון״, שיבת ״ימי ח/ תדמור,
.283-251 ׳עמ ב, כרך תשמ״ד,
 ציון״, שיבת בימי המקדש בית שיקום בא׳: עת ״׳לא ח/ תדמור,

 המזרח בתולרות מחקרים ויהודה. בבל אשור, תדמור, ח׳ בתוך:
 .312-305 עמ׳ תשס״ו, ירושלים הקרום,

מגן( מ׳ )ערך 2006 ירושלים ויהודה. בבל אשור, ח׳, תדמור,
Thompson, T. L., “The Exile in History and Myth: A 
׳עמ שבי, גרייבי, בתוך: 118-101.  ,Response to Hans Barstad” 

Thompson, T. L., The Mythic Past: Biblical Archaeology 
and the Myth of Israel, London 1999.

ביבליוגרפיה



קיצורים

AB Anchor Bible

ABL Assyrian and Babylonian Letters
ADD Assyrian Deeds and Documents
AfO Archiv für Orientforschung

ANEP Ancient Near East in Pictures

ANET Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament

AOAT Alter Orient und Altes Testament
A0F Altorientalische Forschungen
ARM Archives royales de Mari

ARU Assyrische Rectsurkunden

AUSS Andrews University Seminary Studies
BaM Baghdader Mitteilungen
BAR Biblical Archaeologist Reader
BASOR Bulletin of the American School of Oriental Research

BBB Bonner billische Beiträge
BE Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania
BO/BiOr Bibliotheca Orientalis

CAD
The Assyrian Dictionary of the oriental Institute of the University of 
Chicago

CAH Cambridge Ancient History
CBQ Catholic Biblical Quarterly

CHJ Cambridge History of Judaism

COS The Contexts of Scripture
CRAI see RAI

CTN Cuneiform Texts from Nimrud

DJD Discoveries in the Judean Desert

DNSI Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions
EI Eretz Israel

HTR Harvard Theological Review

[657]



קיצורים658

HUCA Hebrew Union College Annual

ICC International Critical Commentary

IEJ Israel Exploration Journal

IOS Israel Oriental Studies

JANES Journal of the American Near Eastern Society of Columbia University

JAOS Journal of the American Oriental Society
JBL Journal of Biblical Literature

JCS Journal of Cuneiform Studies

JEOL Jaarbericht... “Ex Oriente Lux”

JHS Journal of Hellenistic Studies

JJS Journal of Jewish Studies

JNES Journal of Near Eastern Studies

JNSL Journal of Northwest Semitic Languages

JQR Jewish Quarterly review

JRAS Journal of the Royal Asiatic Society
JSOT Journal for the Study of the Old Testament

JSS Journal of Semitic Studies

JTS Journal of Theological Studies

KAI Kanaanäische und aramäische Inschriften
KAT Kommentar zum Alten Testament

LCL Loeb Classical Dictionary

MDOG Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft

NABU Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires

NALK
Neo-Assyrian Legal Documents in the Kouyunjik Collection of the 
British Museum

NEA Near Eastern Archaeology

OBO Orbis Biblicus et Orientalis

OLA Orietalia Lovaniensia Analecta

OLP Orietalia Lovaniensia Periodica

OLZ Orientalistische Literaturzeitung
OTL Old Testament Library

PEQ Palestine Exploration Quarterly

PIHANS Publications de l’institut historique-archéologique néerlandais de Stanbul

RA Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale



659קיצורים

RAI Recontre Assyriologique Internationale

RB Revue biblique

RCAE Royal Correspondence of the Assyrian Empire
RIMA The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods

SAA State Archives of Assyria

SAAB State Archives of Assyria Bulletin

SAAS State Archives of Assyria Studies

SANE Sources from the Ancient Near East

SEL Studi Epigrafici e Linguistic¡

S JOT Scandinavian Journal of the Old Testament

TA Tel Aviv
TAYN Texts from äl-Yahudu and Nasar

TCL Textes cunéiformes du Louvre

TDOT Theological Dictionary of the Old Testament
TIM Texts in the Iraq Museum
TUAT Texte aus der Umwelt des Alten Testaments

TWAT Theologische Wörtwerbuch zum Alten Testament

UF Ugarit Forschungen

VT Vetus Testamentum

VTE Vassal Treaties of Esarhaddon
WO Die Welt des Orients

WZKM Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
ZA Zeitschrift für Assyriologie und vervandte Gebiete
ZAW Zeitschrift für die altttestamentlische Wissenschaft

ZDPV Zeitscrift des deutschen Palästina-Vereins





והעניינים)מבחר( השמות מפתח

 בכתב הובאו השמות פקח(. הושע, )כמן שונים לאנשים להתייחס יכול מסוים שם *

 הובא ״יו״ התיאופורי הרכיב השם. של העברית ובגרסה מלא, בכתיב כלל ובדרך עברי,

״יהו״. בצורה רוב פי על

 ,291,277,276,275,262,260 ,49 אבות)והמסורות(,
336, 391, 407-405, 415, 442, 467, 468, 469,

470, 480, 488, 493, 524, 529, 532, 537, 548 
 151,88 אביהו,

 28 אבל־בית־מעכה,
 אבות( )ראו אברהם,

 92 אברם,
 173,147 אגיבי,

 236,94 אדד־מלכ־ארש,
 220,146,129 אדו,

 469 ,422-421 ,63 ,60 אתם,
 173,133,96 אדוניחא,

151,146 אהוא)נהר(,
 444 ,206 ,205 ,204 ,152 מתדך, )אמיל( אויל

 מלאכה( בעלי )ראו ואמנים, אומנים
 ,395,394,368 ,367,361,331,285 אוניברסאליות,

404, 405, 420, 421, 422, 427, 428, 429 , 478,
502, 534, 536, 541 

 238,56 מאשור, ארמי אוסטרקון
 131,130,91 מכלה, ארמי אוסטרקון

 172 אופים,
147,96 אורמלך,

 462,459,366,348 קוליה, בן אהאב
138,137,94,93 אהזיה,
,186 ,185 ,184 ,172 ,152 ,150 ,133 ,131,93 ,87 אחיהו,
193, 236

 235 ,172 ,171 ,169 ,168 ,162 ,152 ,135 ,92 אהיקם,
 273,175 אחיקר,

 144 אחמתא,
עם( )ראו אומה,

 אסכטולוגיה( )ראו הימים, אחרית
 ,267 ,266 ,229 ,196 ,71 ,60 ,58 ,48 )מגילה(, איכה

366, 397, 411, 530 
 חקלאות( )ראו איכרים,

,150 איסין,
 194,189,173 אילא־ריבא,

 241,240 וכתב(, אכדית)לשון
301-299,279 השמים, אלוהי

 195 ,173 ,168 ,133 ,110 אליהו,
 446 אליהועיני,

 446 ,341 ,224 אלישיב,
 131,130 אלישע,

 302-300,281,279 אנאיקוניזם,
 193-191,180,134,114,113 אנגריה,

,433-429,401,234,233 ואפוליפטיקה, אסכטולוגיה
435, 445, 542 

 ,273 ,195 ,193 ,191 ,128 ,106 ,104 ,73 ,32 אסרחחץ,
256, 423, 484, 517 

 477,368,272-270,236,125,107 תר,)ומגילה(,0א
 133,123 אציליהו)הציליהו(,

 ,244,242,236,235,176 ואסימילציה, אקולטורציה
248, 252, 276, 277, 294, 453, 511-481, 482,
488, 489, 490 

29 ארומה,
310,188,154,151 ארך,

 ,193,192,176,168,136 וכתב(, ארם)גנטיליקון,לשון
241-237, 488, 490, 505 

,449 ,442 ,423 ,418-415 ,406 ,392 ־ץ־ישראל,1א
456, 457, 532, 539-536, 542 

 ,478,476,451,449,443,227 רחוקה)רחוקים(, ארץ
495, 520 

 213,143,61 א, ארתחשסתא
 142,95,51 ואשדוד־ים, אשדוד

 490,130-129,114 אשור)עיר(,
ח,0אשורבניפל)א פ  311,182,148,143,119,73,32 נ

 173,140 אשרא,
עם( אתני)ראו

 28 לראובני(, בארה)הנשיא
81,63,54,52 שבע, באר

 ,193,177,147,146,128,123,114,58 ועיר(, בבל)ארץ
421-419, 486 

 237,144 בגוי,
 93 בגשו,

150 בדיהו,
141,140 פאוקאני(, שיוח׳ בורמרין)תל

[661]



מפתח662

153 בורסיף,
 האבות( ראשי )ראו אב, בית
,256 ,253 ,220 ,177 ,143 ,77 ,67 ,55 ,53 אל, בית

471, 484, 500 
236,67 שראצר, בית־אל

 ,226 ,221 ,210-203 ,36 וברית(, )שושלת דוד בית
228, 229, 249, 250, 255, 298, 303, 335, 344,
369, 425-423, 441, 486, 496, 525, 529 

מקדש( )ראו המקדש, בית
 ,206 ,205 ,204 ,203 ,194 ,180 ,103 ,101 כלא, בית

522, 523 
319,318 כנסת, בית
 535 ,525 ,437 ,418 ,401 ,392 ,354 מרי, בית
 153 נבולה, בית
 שומרון( עמרי)ראו בית
 81,63,61,54,52 צור, בית
 235,149,123,94 צוריא)בבבל(, בית

 152 בל־אידינא,
 132 אנליל(, בלאוואת)אימגור

 136,95 בליח)נהר(,
 190 בלברך,

 237,147 בל־זר־איבני,
 166,137 בל־חק־בל־אוצור,

 דניאל( בלטשאצר)ראו
 136,95 בליח)נהר(,

 295,293,256,211 במה)ומזבח(,
474,272,271 גלותא, בני
 ,202,191 ,124 ,79,73,72 הגולה(, )קהל הגולה בני

216, 278, 325, 338, 472, 478, 479, 535, 546 
 181,177 הסופרת״, "בני
 454 נבו, בני
454 עילם, בני

 454,216,123,38,28 מואב״, פחת "בני
131,130,89 בניהו,

 80,79,77,62,54,53,נחלה( בנימין)ארץ,
 181-174,135,44,36 מלאכה, בעלי

 37 עמון(, בעלים)מלך
 386,349 נריה, בן ברוך

 269,221,126 ברזילי)משפחה(,
 ,250 ,249,232,231,229,75 ישראל(, עם )עם ברית

277, 330, 343, 348, 364, 375, 377, 388, 389,
392, 393, 398, 403, 405, 406, 408, 410,
412, 419-415, 425, 442, 496, 524, 525, 528, 

533-531, 548 
 178,153,140,135,92 ברך)ברכיהו(

221ברקום,

 ,505 ,433-368 ושיבה״(, )"גלות גלות אחר גאולה
510, 513, 522, 534-525

 53 גבעה)בבנימין(,
 77,53 גבעון,
 147 גדיאל,

185 גדיו,
237,177,147,88 גדליהו,
 ,76,72,70,59,58,52,44,40 ,37 אחיקם, בן גדליהו

78, 158, 167, 255, 387, 470, 552 
 190,140,139,135,113,29 חלאף(, גוזן)תל

 185,184,165,155,99,27 גל״ה)טרמינולוגיה(,
 511-481,480-458,37-33 בבל(, יהודה)בידי גולי
 ,292,284 ,277,276 ,32-27 אשור(, ישראל)בידי גולי

299, 401, 442, 458-451, 511-481, 527, 548 
 472-462 ונשארים, גולים

 168,123,104,56,52,51,42 גזר)וכתובות(,
 551 ,479 ,278 ,243 ,237 ,108 ,92 ,64 גיור,

 149 )יישוב(,0גלות)
 51 ,50 ,42 ,40 ,37 ,29 ,28 גליל,

 28 גלעד(, גלעד)רמות
152 גמריהו,

 יחם( רשימות )ראו גנאלוגיה,
 533,532,528,495,441,64,55 גר)וגור(,

185,172,150,131,89,28 גריהו,

76,56,51 דאר,
ה,0הימים) דברי  ,401,347,344,342,298,256,61 פ

453, 457, 516, 517, 525, 526, 530 
 ,351 ,296 ,285 ,257,256 ,254 ,242 )ספר(, דברים

379, 529 
236,93 דךלרים,

שיח דור ,241,168 ,167,137,94 ,91 חמח, ,כתלימו)
482, 486

 ,179,134,118 ,114,105,30 )ח׳ורסבאח, שתכין דור
192

 חקלאות( )ראו דייג,
 190,139 דינא,

 452,451 דלום)כתובות(,
 43 פפירוסים(, דלייה)ואדי,

 ,78,72,71,47,44 ,43,35 )ודלים(, הארץ" עם ״דלת
82, 107, 319, 488 

ח, דניאל)גם  ,236,195,159,144,101,90,38,34 ספ
250, 270, 271, 520, 530 

438,311,212,122,82,63 א, דריוש

 תורתית, )מישנה הדויטרונומיסטית ההיסטוריה
,296 ,266 ,259-251 ,247 ,71 ,49 והספרות(,

344, 352, 355, 368, 375, 379, 389, 390, 481,
488, 529 

446 הושמע,
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,190 ,189 ,186 ,185 ,178 ,152 ,139 ,133 ,131 הושע,
194, 241 

 523,485,29 אלה, בן הושע
 518,369,75 ,37 וספח, הושע)נביא

 ,440 ,437,403,251*245,240,224 היסטוריוגרפיה,
547,508-505 

 508-492 והבדלות)אסטרטגיה( הישרדות
 תיאודיציה( )ראו האל, הצדקת

 189,173,87 הצליהו,
126 הקוץ)משפחה(,

 511,245-233 אקולטורציה(, גם זרות)ראו השפעות
 ואסימילציה( אקולטורציה )ראו התבוללות,

תורה( התורה)ראו

ג/ ואדי 136 עגי׳
תשובה( חטא)ראו על וידוי

 152 זזאנא)יישוב(,
 היסטוריוגרפיה( קיבוצי)ראו זיכרון

 ,208,195,111,60,46,44,41,38 וספח, זכריה)נביא
302, 362, 442, 473, 538 

 משוררים( )ראו זמרים,
173,133 זנבי)יישוב(,

 ,110 ,94 ,74 ,47,43,36 אספה(, הגולה, )זקני זקנים
123, 191, 214-211, 251, 292, 440, 458, 461,
492

 ,222 ,210 ,209 ,208 ,206 ,93 ,73 ,63 ,62 ,55 זתבבל,
223, 236, 326, 473, 474, 547, 552 

 ,278 ,268 ,251,76,64 קדוש״(, קודש״)ו״עם ״זרע
317, 323, 324, 326, 328, 482, 472, 478, 494,

495, 534, 547 
144 זתוא,

 168,165,138-135,106,95,29 עמק(, חבור)נהר,
 114,58,44 וספר(, חבקוק)נביא
 170-155 מעמדי(, חברה)מבנה

 473,362 ,322,312 ,69,61 ,41 וספר(, חגי)נביא
321,130 חגי,

 334-332,321,320,244 ומועדים, חגים
152 חוליו,

 393,392,308 טובים״, לא ״חוקים
 519,429,394 היבשות, העצמות חזון

 500,184,177,95,88,32,31 יהודה(, חזקיהו)מלך
 238 ,234 ,228 ,168 ,138 ,94 ,89 חזקיהו,

 תיאודיצאה( )ראו ועונשו, חטא
 516,397,308,282,258 מנשה״, ״חטאות

 237,210 חטוש,
 168 חיהו,

446 חכליה,

 476 חלדי)חלם?(,
93 חלמוסו,
 185 ,173 ,142 ,131 ,93 ,89 ,28 חלקיהו,
ת חנמאל קניי ת, תו  382,381,376 השדה(, מענ

הו)חנן  ,168 ,150,138 ,135,130,91,88 וכדי(, חנני
171, 175, 237, 476 

 ,459,445,443,366,303,229,205 עזור, בן חנניה
463

56,51,28 חצור,
 ,229 ,191 ,188 ,170-160 ,78 )וחקלאים(, חקלאות

485
 140,136,57 חרן,

 180,179,178,35 חרש,
151 חתיהו,

 152,95 טבשלם,
 190,130,112 אישר, טבת

 496,477,38,28 טבאל(, טוביה)בית
 470,216 בבל(, טוביה)מגולי

ח,0 )גם טוביה ,327,314 ,273,272 ,270 ,143,133 פ
436, 455, 476, 515 

 323- ,295,285,265,264,263,243 וטהרה, טומאה
321, 325, 355, 503, 518, 519, 528, 531, 534,

541,537

 87 א(, פלאסר תגלת יאבא)אשת
184,131,96 יאוגא,

 ,309,260,256,254,219,40 יהודה(, יאשיהו)מלך
315, 336, 455, 499 

 501 ,309 ,308 ,288 ,287 ,240 ,182 יב,
 476,216,175,134 ידעיה,
 342,341,338 מונותיאיזם(, גם )ראו יהדות,

ה/יו)רכיב הו/י  88-86 תיאופורי(, י
 151,147 יהו]...[,
 152 ]...[יהו,

150 יהואידינא,
 ,153,152,127,122,95,94 ,92,88,38 יהוד)בבבל(,

159, 234, 451, 487 
 ,69,68 ,66,62,59,57,54-51 נחלה(, )ארץ, יהודה

81-76, 195, 371, 432 
הוזמח, הודמר)י 152 י

 ,95,89 ,47,46,37 ,36,35,33 יהודה(, יהויכין)מלך
143, 147, 194, 203, 204, 205, 208, 211, 303,
383, 385, 390, 439, 440, 444, 462, 496, 523,
527, 529

ש,  יהודה(, יהואחז)מלך 271,208,34 יהויקים)אליקי
34, 375

 446,240,173,93,87 יהוישמע,
ח, הונו ר)י הונ 189,153 י
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88 יהונתן,
 189,188,163,152,133,95,93 יהועזר,
 530,219 שריה, בן יהוצדק
152 יהוקם,
172,163,151,93 יהורם,
 ,523,269,222,219,209,208,73 יהוצדק, בן יהושע

530
 143 יהו־שר־אוצור,

 194 וספר(, יואל)נביא
חי)או  131 יואח(, יו

 387,61,60 קרח, בן יוחנן
 401,343,274,132 וספר(, יונה)נביא

 176,273 יוסף(, יוסף)סיפורי
 ,195,169,164,144,107,63,36,32 מתתיהו, בן יוסף

210, 283, 331, 486, 547, 548 
60 הושעיה, בן יזניה

 ,125,81,75,58,48,45,37,36 וספר(, יחזקאל)נביא
191, 194, 242, 251, 260, 265, 283, 292, 297,
 395־ ,378 ,377 ,373 ,372 ,359-352 ,347 ,329
391, 460, 463, 464, 517, 535 

 29 יטבה)יודפת(,
 148,87 יטיהו,
28 ינוח,

אבות( יעקב)ראו
 410- ,391,388 ,330 ,318 מצרים״)מוטיב(, "יציאת

407, 440, 442, 522 
 אבות( )ראו יצחק,

446 יקמיהו,
 ,52 ,51 ,45 ,41 ,40 ,38 ,37 ,35 ,34 ,33 ,32 ירושלים,

57, 76, 80, 222, 228, 229, 279, 296, 297, 344,
355, 371 , 392, 411, 416, 425, 441, 443, 450, 

499-497, 539 
61,52 יריחו,

ספח, ירמיהו)נביא  ,70 ,60 ,58,48,45,40 ,37,36 ו
75, 260, 348, 352-349, 391-370, 517, 518, 534 
123 ירמיהו,

 470,449,387 ,76,72,59 נתניה, בן ישמעאל
 190,151,112 ישעיה,
 104,71,37 אמוץ, בן ישעיהו
 ,283,245,242,230 ,68 ,57 ו(,0מ- )פרקים ישעיה

302, 361-359, 363, 395, 396, 473, 478, 517 
48,47,44,43 ההמון/האמון, יתר

 319,148,147,146,129,125,123 כבר)נהר(,
 ,335,292,191,264,225-219,177,36 ולוויים, כוהנים

347, 363, 364, 441, 475, 500 
 ,103,80 ,79,74,69,68 ,62 כורש(, )והכרזת כורש

123, 126, 158, 202, 224, 275, 296, 345, 360,
420, 439, 444, 476, 484, 552

90 כותא)כותים(,
ח, ת מ ח)ני ל  490,185,182,132-130,28 כ

,375 ,335,297,206,69,66,35 המקדש, ה׳/כלי כלי
408, 426, 463 

407,406 כנען,
 291,220,146,129,123 כספיה,
 491,121-114 דתית, כפייה

 129 כרוב)יישוב(,
 36-33,29 בבלית, כרוניקה
 28 אפונימי, כרוניקון

 וטהרה( טומאה וטרף)ראו כשר
52 הינום, כתף

 עם( ואומה)ראו לאום
 ולוויים( כוהנים )ראו לוויים,

533,532,414-411 )הגאולה(, "למעני"

מל,  534 ,405 ,396 מ
 138 כתלימו?(, מגדלו)דור

 76,56,51,46 מגידו,
 144-141,129,29 ופרס, מדי

 324,38,37 מואב)מואבים(,
 ,502,501,368,335,311,286-279 ,243 מונותיאיזם,

532
 ומועדים( חגים מועדים)ראו

 535,470-463 (,24-23 לג ;21-14 יא ,)יח "מורשה"
 ,169 ,167 ,159 ,149 ,128 ,107 ,103 ,93 ,88 דשו,1מ

170, 180, 195, 216, 236, 245, 330, 333 
 268-266,71 מזמורים,
174,133 מחסיהו,

 ,164 ,158 ,119 ,107-104 ,100 ,99 ההגליה, מטרות
165, 174 

 519,369,37 וספר(, מיכה)נביא
 328,327 ,321 מילה)ברית(,

 132 מימין,
 163 מינו־אשו,

90 מישך,
 ,403,379,374 ,74-65,48 הריקה", הארץ "מיתוס

464, 533
 475,363 ,362 ,210 וספר(, מלאכי)נביא

 193 מלכיאור,
 178,150 מלכיהו,

 236,193,133,93 מנו־כי־ארבאל,
 ,516 ,440 ,377 ,259 ,258 ,254 ,242 ,0פ0) מלכים

525, 526, 530 
 93 מנותניהו,

 241,173,133,130 מנחם,
 255,244,241 והחודשים(, מניין)השנים

שה)מלך 516,182,95 יהודה(, מנ
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 236 ,172 ,151 ,138 ,131 ,94 ,93 מנשה,
 ,225 ,191 ,189 ,186 ,180 ,170 ,168 ,166 ,162 ,116 מס,

234, 310, 476 
 180,179,158,35 מסגר,

 173,140 מעלנת)יישוב(,
 189,173,140,133 מעשיהו,

 166,164,163,161 חרף, ״מפקד
 253 ,80 ,78 ,77 ,67 ,63 ,59 ,55 ,53 ,47 מצפה,
,103,96,95,94,58 ,32 גנטיליקון(, )ארץ, מצרים
130, 137, 158, 189, 204, 234, 304, 487, 488,

522, 532, 533, 534 
 ,80,73,68-66,61,60,59,57 המקדש(, מקדש)ובית

222, 223, 228, 242, 256, 287, 293, 294, 296, 
299-297, 313-304, 316, 335, 344, 398, 425,

450, 480, 501-499 
 535,525,466,313-286 מעט", ״מקדש

 328,327,321 מילה(, מילה)ברית
 177 מקוננים,

 87 מקניו,
150 מרד)יישוב(,

 319 ,294 ,269 ,143 ,108 ,36 מרדכי,
123 משולם,

 296,177,131 ,64 משוררים,
237 משיזבאל,

ד התאנים משל ח, )י  ,464 ,462 ,459 ,384 ,376 כ
534

 224,214,213,212,200,199 דין(, משפט)בית
 177 ,176 מתורגמנים,

237 מתניה,

,145,114 ,113,110 ,51,41,40 ,38 ,33 ב, נבוכדנאצר
147, 163, 182, 190, 193, 204, 229, 427, 438,

460, 486 
137,93 נבול)ה(,
 ,271,238 ,195,190 ,182,121,101,100,60 נבונאיד,
306, 311, 444 

 454,453,310,150,137 נבופלאסר,
 459 ,445 ,383 ,367-365 ,343 ,303 שקר״, ״נביאי
 ,342,336,266,265,225,69,31 )ונבואות(, נביאים

436-343, 348, 505, 549 
 193 ,184 ,178 ,152 ,132 ,95 ,93 ,89 נדביהו,

 457,454,37 וספר(, נחום)נביא
173,152,95,93 נחום,

 ,249,143,61,55,51,44,38 חכליה)וספר(, בן נחמיה
313, 335, 439, 442, 444, 476, 477, 504, 547,
551
כלח( )ראו נימרוד,

 ,455 ,292 ,173 ,133-132 ,114 ,105 ,96 ,32 ,31 נימה,
490

 ,188 ,180 ,172 ,167 ,150-148 ,107 ,105 ,103 ד,1ניפ
212, 233, 285, 311, 504 

 123,94 נירב)בבבל(,
131 נמיהו,

 132 נפיסינה)יישוב(,
 28 נפתלי)חבל(,

 139,136,135 נציבין,
 422-419 בגויים, נקמה

 166,137,128,106 ארש, נרגל/פליל
178 נריגלסר,

 ,194 ,189 ,178 ,169 ,152 ,147 ,140 ,95 ,93 ,88 נריהו,
237

519 ,222 ,206 ,205 נשיא,
 ,245,243,108,64 תערובת(, נוכריות)ונישואי נשים

285, 327-323, 342, 474, 479, 494, 504, 547 
 178,159,153,93,38 נשר)שא־אל־נשר(,

 221,220,123,64 נתינים,
123,104,89 נתניהו,

142 סגבת)יישוב(,
 234,174-171,170,169,131 סוחרים)מסחר(,

 177,176,97,96,71 סופרים,
 212 ,190 ,173 ,172 ,163 ,154-152 ,151 סיפר,

 221 הנתינים(, סיסרא)מן
 147,87 סמכיהו,

 477 ,341 ,46 ,43 ,31 נבלט,0
,190 ,183 ,179 ,148 ,132 ,46 ,43 ,37 ,32 ,31 נחריב,0
191, 192, 228 

 194 סעדיהו,
126 ספרד,

 תורה( )ראו התורה, ספר
128 ספרוים,
 274- ,259,250,38 גולה(, התפוצה״)סיפורי ״ספרות

269, 314 , 500, 547 
 ,128,119,118,113,112,104,56,42,30 ,29 ב, סרגון

134, 141, 158, 165, 182, 183, 189 
194,163,133,33 סריס,

 ,195-187,180 ,170 ,157,114-108 ,101 )עבדות(, עבד
522, 523, 533 ,

 361 ״,,ה ״עבד
 178 ,153,152,95 עבדיהו,

90 עבד־נגו,
ש, עבודת  ,278,244,243,101,61 אלילים)וסינקרטיז

286-280, 295-293, 309-306, 367, 368, 380,
409, 469, 481, 500, 501, 517, 524, 526, 537 

 אנגריה( )ראו כפייה)סבל(, עבודת
 57,50,40 ,37 הירדן)המזרחי(, עבר

509,505,504,249,240,239 הקודש(, עברית)לשון
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132 עגל,
 235 ,174,112 עד)עדים(,

 362,126,38 וספר(, עובדיה)נביא
 142,128 עוה,

 480-473 ונשארים, עולים
 123,94 עזה,

144 ,237 עזגד,
 ,210,202,177,111,62,61,38,32 וספר(, עזרא)סופר

221, 224-221, 245, 246, 262, 265, 286, 296,
298, 303, 317, 335, 336, 340, 363, 438, 442,
478, 479, 494, 500, 547, 551 

 ,202,191,79,63,62 ז(, פרק ב=נחמיה )פרק עזרא
215, 218, 269, 492 

ספח, עזרא שני)  455,29 ה
 186,140,133,130 עזריהו,

 153 עזריקם,
28 עיון,

 168,144-141,137,126,32 גנטיליקון(, עילם)ארץ,
 54,52 גדי, עין

 29 עכברה,
32 עכו,

 ,277 ,198 ,197 טרמינולוגיה(, ויהודה, )ישראל עם
279, 336, 408, 410, 411, 417, 466-464, 473,

483, 493, 510, 524 
 496,474,73,72,62,49,41 הארץ״, ״עם

ש,  460,324,90,76,59,40,37 עמון)עמוני
ספה, עמום)נביא  517 ,369,75,37 ו

 324,73,64 הארצות״, ״עמי
 236 עמיעד,
61,55 ,52 עקרון,

ש, ,145,137,136 ,123,107,97,56,31 ערב)וערביאי
148, 172, 204, 473, 477, 490, 517 

59 ,52 ערד,
 אשור( גולי השבטים״)ראו ״עשרת

28 עשתרות,

446 פדיה,
 491,489,235,201,191,120,109 אחד״, ״פה

ח, פחוות הו הודה)י  223,215,207,81,80,69,67 י
 ,487,304,235,192 ,179,137,32 פיניקים)ופיניקיה(,

488 
140 פלטיאל,
 194,178,140,139 פלטיהו,

 88 פליהו,
123 פלליהו,

 247,239,192,183,130,77 פלישתים)ופלשת(,
 143,63 אמהרסט פפירוס

 28 ישראל(, פקח)מלך
193 ,179 ,178 ,135 ,133 ,130 ,92 פקח,

 181-174 פקידים,
 146,135 פרת)נהר(,

 375 ,219,208 אמר)כוהן(, בן פשחור
126 פתרוס,

 187-181,165,121,102,96,36 צבאי(, צבא)שירות
 462,459,366,348 מעשיהו, בן צדקיהו

 ,371,208,206,205,46,36־33 יהודה(, צדקיהו)מלך
385, 387, 398, 459 
123 צדקיהו,

 ,474 ,450 ,440 ,425 ,333 ,319 ,60 צום(, )ימי צום
498

 250,208,207 ״צמח״,
 חקלאות( )ראו צמיתים,

 398,352,284 צפניה)נביא(,
 459 מעשיהו, בן צפניה
 474,471,212,73 ,72,41 ובנימן״, יהודה ״צרי

152,95,93 צץ־צדוק,

 94 קדש)בבבל(,
 ,28 קדש)בגליל(,

147 קוניהו,
 530 ,408 ,377 ,369 ,268-266 ,102 קינה,

 28 קנת)בבשן(,
 140 קשת)יישוב(,

חקלאות( )ראו קשת,

 האבות ראשי ראו ראש)״ראשים״(,
209 הגולה״, ״ראש
 492,484,440,218-214 אבות(, האבות)בית ראשי

 518,485,411,370,176,165,107,40,31 רבשקה,
143 רגא,

 327,144 רגואל/רעואל,
 236 מלך, רגם

 חקלאות( )ראו רועים,
 216 רחמיאל,

 113 רמה)יישוב(,
 138,131,130 רפאיהו,

 28 ארם(, רצין)מלך
 190 רצף,

143 רש)ארץ(,
 ,492,441,269,268,221,220,216,191 יחס, רשימות

493, 498, 548

175 ,130 שאלתיהו,
 ,381 ,375,374 ,366,312,208 ,60 שנה״, ״שבעים

387, 403-401, 445, 531, 538, 540 
 331 ,321,153,143,90 שבתי,

172,151 שגביהו,
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 90 שדרך,
93 שולום־בבילי,

 ,39,37,32-28 פחווה(, גנטיליקון, שומרון)ממלכה,
40, 43, 46, 51, 53, 56, 76, 78, 95, 96, 104,

131, 134, 137, 139, 158, 168, 177, 179, 186-183,
192, 230, 253, 256, 276, 281, 298, 384, 451,

457, 498, 499 
 ,120-118,56 עדה(, ישראלים/יהודאים, שומרונים)לא

298, 342, 452 
 144,143 ,32 שושן)במדי(,
 153 שושן)בבבל(,
 446,240,173,93 שוששראצר,

 256,43 שילה,
 51,43,30 שכם,

144 שכניה,
 180,167,147 ,123,88 שלמיהו,

 42 ש]מעון[/שימרון,
 459,385,366 הנהלמי, שמעיה

 236,184,177,173,133,88 שמעיהו)ושמע(,
 236,207 שנאצר,
 172 ,144 שניהו,
 459,458 נריה, בן שריה

547 ,236 ,210 ,208 ,207 ,206 ,63 ,62 ששבצר,

 ,124 ,104 ,45,42,40 ,37,29 ,28 ג, פלאסר תגלת
129, 141, 165, 191, 311, 487

 ,265-259,256,224,223 ספר(, משה״, תורה)׳׳תורת
320-313, 335, 363, 410, 499, 504-502, 520,

546, 547, 548, 549, 551 
 355,323,265-263 הקרושה(, וספר P)כוהנים תורת

 ,258,252-250,248 האלוהי(, הדין תיאודיציה)צידוק
266, 343, 356, 364, 399-397, 413, 462, 516,

531,517 
137 אבטא, תל
 354,148,145,129 אביב)בבבל(, תל
 141,140,136 אהמח, ברסיף)תל תל
163,151 גובי, תל
 236,142,104 ג׳מה)אוסטרקון(, תל
 168,56,42 חדיד)אוסטרקון(, תל
 146,129 חרשא, תל
 146,129 מלח, תל
 106,88 רימאה, תל
 בורמרין( )ראו פאוקאני, שיוח׳ תל

,135 תלמוסא,
 540 ,335 ,320-313 ,268-266 תפילה,

 272,271,195,182 נבונאיד״, ״תפילת
 ,300,299,297,268,258,255,214 שלמה״, ״תפילת

302, 314, 319, 397, 401, 527 
 411-403,250 היסטוריים, תקדימים

535 ,531 ,529 ,456 ,412 ,401-399 ,381 תשובה,



ת הכרוניקה מתןן־ קטע  אחורי(. צד , 6ג421946)הבבלי
(35-34 עט׳ )ראו לונדון. הבריטי, המוזיאון באדיבות
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יהודה
735-758 יותם

 )או 726-735 אחז
715-735)

 696-726 חזקיהו
(696-715 )או

642-698 מנשה

 640-641 אמון
609-639 יאשיהו

 609 יהואחז

598-608 יהויקים

 597 יהויכין
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פרם ובבל אשור ישראל
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The Early History of the Babylonian Exile
(8th-6 th Centuries B.C.E)

by 

Bus t enay Od e d

The Babylonian Exile from its beginnings to the Restoration has long been 

a fundamental part of biblical scholarship and the study of ancient Israel. 

However, the topic has often been presented piecemeal, in isolated essays. 
This book offers a much broader investigation, with the aim of presenting, 

on the basis of primary sources and comparative research, a comprehensive 

view of the exiles in Mesopotamia from the 8'1' to the 6'1’ century BCE.

Paradoxically, the paucity and opacity of the source material serve as fertile 

soil for various contradictory theories and different approaches prevailing 

in the study of the “Exilic Period” and the “Restoration”. Moreover, the 
origins of the Second Temple Jews have been the subject of intensive debate 

over the last decades, as the polemic between those commonly referred to as 

Maximalists and Minimalists has become increasingly heated. Hence, this 

monograph presents a thorough treatment of and response to contending 

views and hypotheses related to the early history of the Babylonian exile.

The present study stresses the importance of the Exilic Period for the 

development of the history of Israel, claiming that the Golah during the 

6th- 5 tl' centuries BCE was seminal to the development of Judaism. The book 

demonstrates that Exile and Restoration were inextricably linked, and stresses 

the remarkable strength of the historical continuity from the pre-exilic period 

to the post-exilic period that gave to the history of Israel its coherence.
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 ויהודה ישראל גלויות של ראשיתן על מקיף מחקר לקוראים מוגש זה בספר
 של החברתי מעמדם ומיהודה; מישראל ההגליות היקף ובבבל: באשור
 של והדתי האתני-הלאומי הקשר הפנימי; וארגונם הכלכלי מצבם הגולים,

 ויוון. פרס שלטון בתקופת ליהודים ויהודה ישראל ממלכות אוכלוסיית
 “ומבוכה ומבוסה ״מהומה, גרמו אלו בסוגיות והמנוגדות השונות התיאוריות

 לבחינה הנודעת החשיבות ומכאן בנושא, המחקר בשדה (5 כב )ישעיה
 המקרא ספרות באמצעות מתחקה, הספר הנ״ל. הסוגיות של שיטתית
 מהיבטים הגולים של החיים אורח אחר למקרא, שמחוץ ראשוניים ומקורות

 הלאומית זהותם על לשמור כמיעוט הגולים של האסטרטגיה את ובוחן שונים
 בגולה. והכלכלה החברה במעגלי השתלבות כדי תוך והדתית,
 הגלות שתקופת החוקר, שברשות החומר מכלול מניתוח העולה המסקנה

 השני. הבית לימי הראשון הבית ימי שלהי בין המגשרת חשובה חוליה היא
 להבין כדי העבר אחר התחקות שמשמעו נפש חשבון של תקופה זו הייתה

 העם של זה וחשבון דין לקחים. ממנו ולהפיק העם את שפקד האסון את
 והנציחו בגולה שנוצרו ובהיסטוריוגרפיה בספרות ביטוי לידי בא עברו על
 הישראלית- העצמית הזהות על שמרו וגם הקיבוצי, ההיסטורי הזיכרון את

 ימינו ״השב ברוח למולדת ולשיבה לגאולה ותקווה ציפייה תוך היהודית,
 מונותיאיסטי זיקוק בית שימשה הראשונים בדורותיה בבל גולת כקדם״.
 היהדות של לעיצובה תרמה ובכך הראשון, הבית ימי של הדתית לאמונה

 הפוסט- הגישה את וכול מכל שוללת זו מסקנה השני. הבית בתקופת
 מציגה ויהודה ישראל עם של “המקראית ״ההיסטוריה ולפיה מודרניסטית

 “האמיתית ״ההיסטוריה את ומסתירה הסותרת ומגמתית מסולפת תמונה
 בימי יהודה בפחוות שהיהודים זו, אסכולה חוקרי דעת ואת ,“״פלשתינה של

שונות. מארצות הפרסים בידי שהוגלו עמים של בליל היו השני הבית

 של היסטוריה בחוגים חיפה באוניברסיטת מרצה הוא עודד בוסתנאי פרופ׳
 בתקופת ישראל עם בתולדות ומאמרים ספרים פרסם ומקרא. ישראל עם

הקדום. התיכון המזרח של ובהיסטוריה המקרא
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