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 לאן חוזרת השכינה? דיון בין יחזקאל לישעיהו במהות הגאולה
שון זליג אסטר

סדרת שבע נבואות הנחמה נפתחת השבוע 
בה הנביא שבנבואה המפורסמת "נחמו נחמו עמי", 

הסתיימה  , שכןלעם לנחם את ירושליםקורא 
תקופת ענישתה )"נרצה עונה"(. ברשימה זו נעסוק 

לבין יחזקאל.  '(מ)פרק בדיון המתקיים בין ישעיהו 
כיצד ניתן להבחין  בה עוסק הדיון היא:שהשאלה 

האם רואים אותה  ;בשכינת ה' החוזרת למקומה
בוץ ימקדש או בעיקר באמצעות קבניין הבעיקר ב
יכוח הזה אנו שומעים עד ואת הדי הו הגלויות?

והעדיפות שיש  ,ימינו בפולמוס בנושא הר הבית
 1ת.לתת לכמיהה להשבת העבודה לדביר הבי

 מהו כבוד ה', והיכן מקומו?
, לה אנו קוראים "שכינה"ששנוכחות ה',  ,ידוע

טוי "כבוד י. הב"כבוד ה'" נקראת בתורה ובנביאים
מופיע תדיר בתיאור השראת השכינה במשכן  ה'"

ו"שמיני".  ובמקדש, בין היתר בפרשות "פקודי"
ְשָכן ָמֵלא ֶאת ּוְכבֹוד ה'" ב"פקודי": -)שמ' מ:לד "ַהמִּ

"ַוֵיָרא ְכבֹוד  לה(, וב"שמיני", בתיאור אותו אירוע:
ש קדכג(. גם בחנוכת מ' ט:קוי) ה' ֶאל ָכל ָהָעם"

י " :במקדש השראת השכינהשלמה, מתוארת  כִּ
 יא(.ח:)מל"א  "ָמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ֵּבית ה'

הנביא יחזקאל  ,חורבן המקדש שלבתיאורו 
מתבסס על התיאורים האלה, הידועים לו, ומתאר 

)פרקים  חרב, בשלביםהאיך כבוד ה' יוצא מן הבית 
וממפתן  ג(,:ט פתן הבית )יח'מהכרובים למ :יא(-ח

יט(. השלב האחרון -יחי: שםהבית לשער בית ה' )
"ַוַיַעל ְכבֹוד ה' ֵמַעל  הוא יציאת כבוד ה' מן העיר:

יר יר"ַוַיֲעֹמד ַעל  ,ּתֹוְך ָהעִּ ֶקֶדם ָלעִּ  ָהָהר ֲאֶשר מִּ
אור יציאת כבוד ה' מן הבית הוא השיא יכג(. ת)יא:

מרגע יציאת  של תיאור חורבן המקדש ביחזקאל:
כבוד ה' מן הבית, מפסיקות הנבואות לדון בחורבן 
המקדש ועוברות לדון בחורבן העיר ובהגליית 

 תושביה.
 יחזקאלחזרת כבוד ה' לבית בנבואת 

כפי שיציאת כבוד ה' היא שיא תהליך החורבן 
ביחזקאל, כך חזרת כבוד ה' למקדש היא שיא 

                                                           
זליג אסטר מלמד במחלקה ללימודי ארץ -ד"ר שון * 

ובמחלקה לתנ''ך באוניברסיטת  וארכיאולוגיה, ישראל
  1אילן, ועוסק בקשרים שבין התנ''ך למזרח הקדום.-בר

על שם בהתאם לדגש שיחזקאל  תהליך הגאולה.
בפרקי  יציאת כבוד ה' מן המקדש בחורבנו, כך

מדגיש את חשיבות חזרת כבוד הוא התקומה שלו, 
מסלול העושה את כל  "כבוד ה'"ה' למקדש. 
 : בכיוון הפוך, אך חורבן הבית שעשה בזמן

י ֶאל ַהָּׁשַער ַשַער ֲאֶשר ֹּפֶנה ֶּדֶרְך  ֵכנִּ ַויֹולִּ
ים ֵּנה ְכבֹוד א   .ַהָקדִּ ֶּדֶרְך -ְוהִּ ְׂשָרֵאל ָּבא מִּ ֹלֵהי יִּ

יָרה  ים ְוָהָאֶרץ ֵהאִּ ם ַרּבִּ ים ְוקֹולֹו ְכקֹול ַמיִּ ַהָקדִּ
ְכֹבדֹו י ַכַמְרֶאה  .מִּ יתִּ ּוְכַמְרֵאה ַהַמְרֶאה ֲאֶשר ָראִּ
י ֲאֶשר י ְלַשֵחת ֶאתָראִּ י ְּבֹבאִּ יר ּוַמְראֹות  תִּ ָהעִּ
י ֶאל ְנַהר ַכמַ  יתִּ  ְכָבר ָוֶאֹּפל ֶאלְרֶאה ֲאֶשר ָראִּ
ת ֶּדֶרְך ַשַער ֲאֶשר  ּוְכבֹוד ה' ָּבא ֶאל .ָּפָני ַהָּביִּ

ים י רּוַח ַוְּתבִּ  .ָּפָניו ֶּדֶרְך ַהָקדִּ ָּׂשֵאנִּ י ֶאל ַוּתִּ ֵאנִּ
ֵּנה ָמֵלא ְכבֹוד  ֶהָחֵצר י ְוהִּ ימִּ תַהְּפנִּ  )יח' "ה' ַהָּביִּ

 . (ה-א:מג
את כבוד ה' גם בכינוי מכנה בנבואה זו יחזקאל 

ְׂשָרֵאל-ְכבֹוד א  " נראה שמשמעות אחת ו ,"ֹלֵהי יִּ
 ם.ילשני הביטוי

אור המקדש העתידי ביחזקאל יכידוע, ת
הוא השלב האולטימטיבי בנבואות  (מח-מ)פרקים 

אור זה עומדת חזרת יבמרכז ת .השיבה של יחזקאל
אור יונק הן ימתואר לעיל. התככבוד ה' למקדש, 

והן  (יא-ח)פרקים מתיאור החורבן ביחזקאל 
א "מלשלמה )מתיאור כניסת כבוד ה' למקדש 

אורי הופעת כבוד ה' יהיונק אף הוא מת ,(:יאח
 ו"שמיני". בפרשות "פקודי" שכןבמ

עוברים אל אותה ישרשכבוד ה' מתגלה בדרך 
 (ה-גמ:) יהוארצה בנבואת ישע שיבתםב

על החזרת שם לעומת הדגש הרב שיחזקאל 
 (סו-מ) ודו, הנבואות בישעיהוהמקדש לתפק

לעסוק בהיבט זה של הגאולה. רק ממעטות 
נבואות מעטות, ביניהן יש' פרק ס' )קומי אורי, 

 הפטרת פ' כי תבא( עוסקות במקדש בכלל.

אותה אנו קוראים השבוע, שלא רק שהנבואה 
ן המקדש, יאינה עוסקת בעני ,"עמי "נחמו נחמו

עם הדגש גם אלא שנראה שנבואה זו מתפלמסת 
נבואת  .ן החזרה למקדשיעל ענישם יחזקאל ש

לראות את הופעת כבוד ה'  כאןמציעה ישעיהו 
 בצורה אחרת לגמרי.
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אור של סלילת יה בנבואה זו מופיע ת-בפס' ג
אור מוזר, מפני ילהינו". הת-"דרך ה" או "מסילה לא

גיש את הצורך בדרך חלקה ללא רכסים שהוא מד
ְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך ה' ַיְּׁשרּו "וגבעות:  קֹול קֹוֵרא ַּבמִּ

ָּלה ֵלא ָּנֵׂשא ְוָכל ַהר  .ֹלֵהינּו-ָּבֲעָרָבה ְמסִּ ָכל ֶּגיא יִּ
ים  ישֹור ְוָהֲרָכסִּ ְשָּפלּו ְוָהָיה ֶהָעֹקב ְלמִּ ְבָעה יִּ ְוגִּ

ְקָעה"  .ְלבִּ
ישרה, וכי  ינהאשוכי קשה לה' ללכת בדרך 

ברור שהדרך  צריך הוא לדרך נטולת הרים וגבעות?
בה הולך העם, שהמתוארת כאן היא הדרך 

אור המופיע מאוחר יותר יוהתיאור כאן מקביל לת
ימּו ְוָאַמר ֹסּלּו ֹסּלּו ַּפּנּו " ::יד(בישעיהו )נז ָדֶרְך ָהרִּ

ְכשֹול  ימִּ ֶּדֶרְך ַעמִּ  ,". דאגת ה' לדרך נוחה לעםמִּ
לארץ העצום מבבל  ההולך ברגל את המרחק

שם מתואר  .יב-י:גם בישעיהו מט המופיעישראל, 
םשה' דואג ל" יםל" "ַמּבּוֵעי ַמיִּ ההולכים על  "ֲאסּורִּ

יל ְנָחלֹות ֹשֵממֹות".מנת " ים ֶאֶרץ ְלַהְנחִּ  ְלָהקִּ
למרות שההולכים על הדרך הם עם ישראל, 

"דרך ה'" ו"מסלה הדרך בכל זאת מתוארת כ

עוברים ובה הולכים שהקשר של הדרך  .להינו"-לא
ְגָלה ְכבֹוד ה'  הגאולים אל ה' מתעצם בפס' ה: "ְונִּ

ֵּבר". י ה' ּדִּ י ּפִּ פשט הפסוק  ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו כִּ
הוא שהתגלות כבוד ה' תופיע באמצעות 

כלומר  ;ד-עליהם מסופר בפס' גשהמאורעות 
באמצעות יישור דרך ה' למען הגולים החוזרים 

, כבוד (מ), לפי ישעיהו במלים אחרותמבבל לציון. 
 .ה' מתגלה באמצעות הגולים החוזרים ציונה

 דרך חדשה להבנת גילוי כבוד ה' ישעיהו מ:
בנבואה זו ישעיהו מתווה למעשה דרך חדשה 
בהבנת מהות חזרת כבוד ה'. בניגוד ליחזקאל, הוא 
אינו מתבסס על תיאורים של כבוד ה' המופיעים 

וקא במשכן או ובהם כבוד ה' מופיע דובתורה, 
וקא וכבוד ה' דכיצד יתגלה במקדש. הוא מתאר 

שאינן קשורות כלל למקדש.  ,בפעולות פלאיות
כבוד ה' יתגלה כאשר ה' יישר את הדרך עבור 
הגולים החוזרים ארצה. גולים אלה זקוקים לדרך 

ֵּסַח ָהָרה ְוֹיֶלֶדת ַיְחָּדוישרה מפני ש" ֵּור ּופִּ )יר'  "ָּבם עִּ
 ז(.:לא

נמצא מקור אפשרי להבנה זו של כבוד ה' 
לכך שה'  השם ראיית כבוד ה' קשור .ז:שמות טזב

יֶתם ֶאת: "שומע את תלונות העם ְכבֹוד  ּוֹבֶקר ּוְראִּ
, פסוק זהכמו ב ."ה' ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ַעל ה' ְּבָשְמעֹו ֶאת

ישעיהו מתאר את התגלות כבוד ה' בכך שאכפת 
ל נסים שהוא מחולל עאמצעות הלה' מעמו, וב

 .(ה:מ) רכיהםומנת להשביע את צ
מקור יש תכן שגם לישעיהו ילמרות שי

לשימוש שהוא עושה בביטוי "כבוד ה'", נראה 
שהוא מתנתק במכוון מן המסורת המפותחת יותר 

קא במקדש. הוא  רוצה ושל התגלויות כבוד ה' דו

שבמסגרת שיבת ציון, במכוון, להדגיש לעם 
בראש ובראשונה התגלות כבוד ה' אינה קשורה 

 אלא לחזרת העם לארץ ישראל. ,ן המקדשילבני
לכן, מספר פסוקים מאוחר יותר, הוא מתאר כך 

ֹלֵהיֶכםאת הבשורה הגדולה " ֵּנה א  !" היינו מצפים הִּ
שהבשורה הזו תגיע למקדש, על מנת לבשר את 
חזרת שכינת ה' אל תוך הבית, כפי שאנו מוצאים 

רת ירושלים ביחזקאל. ולא היא. בפס' ט, מבש
-ש"הנה אערי יהודה קא לואמורה להודיע דו

שהופעת ה' קשורה שוב להיכם!". הנביא מדגיש 
קא ולחזרת ה' לעריהם השונות בארץ, ולאו דו

י ָלְך  "ַעל ַהר דו:ולחזרת המקדש לתפק ָּגֹבַּה ֲעלִּ
יֹון י ַבֹכַח קֹוֵלְך מְ  ,ְמַבֶּׂשֶרת צִּ ימִּ םָהרִּ  ,ַבֶּׂשֶרת ְירּוָשָלִּ
י ַאל  ימִּ ֹלֵהיֶכםָהרִּ ֵּנה א  י ְלָעֵרי ְיהּוָדה הִּ ְמרִּ י אִּ יָראִּ  ."ּתִּ
כ"שכר" וכ"פעולה" מתואר עם ישראל בהמשך 

בהם הוא ש ו, כ"טלאים"עיממביא יחד  ם ה'אותש
ֵּנה  "מטפל בחזרתו ל"ערי יהודה": ְּבָחָזק  ה'דני -אהִּ

ּתֹו ּוְפֻעָּלתֹו  ,ָיבֹוא ּוְזֹרעֹו ֹמְשָלה לֹו ֵּנה ְׂשָכרֹו אִּ הִּ
ים ְכֹרֶעה  .ְלָפָניו ְזֹרעֹו ְיַקֵּבץ ְטָלאִּ ְרֶעה ּבִּ ֶעְדרֹו יִּ

ָּׂשא ָעלֹות ְיַנֵהל"  .(יא-פס' י) ּוְבֵחיקֹו יִּ
 ה...יובימי שיבת ציון השני

רעיון הופעת השכינה באמצעות חזרת העם לארץ 
 ופתבשירו של ש' שלום, מתקאף אחיזה  וקנה ל

כגלוי  הקמת המדינה: "מדינה מדינה לעמי הנודד/
בזרועות להבה תפתחי  /השכינה לעינינו נגלית

 .לשרידי להבה החומדים עפרך" שערך/
קשה להתעלם מן התחושה שישעיהו אינו 
מדרבן את העם לכינון המקדש, בניגוד לחגי. הוא 
מדגיש שה' מתגלה באמצעות הנסים שהוא עושה 
לאלה הבוחרים בדרך הקשה של חזרה לארץ. את 
המפעל היקר והמורכב של בניית המקדש הוא 

ן יבידיו של ה', שיביא לשם שכלול הבנימשאיר 
ים" ם ְוֹשד ְמָלכִּ כאשר תגיע  ,טז(:ס )יש' "ֲחֵלב ּגֹויִּ

 עת רצון לפניו יתברך.

 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת
לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  ניתן

 בדוא"ל.
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף

 לשמור על קדושת העלון יש
 

 ד"ר צבי שמעוןעורך: 

 הן שיףרחל הכ: עורכת לשון
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