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 וכבוד ה' עליך זרח: חזרה למקדש
אסטר זליג

 רקע היסטורי לישעיה ס'
במשך כל נבואות הנחמה שקראנו בשבועות 

ה, "נ' עד פרק מפרק האחרונים, מישעיה 
נעדרת התייחסות מפורטת לשאלת בניית 

קהל המקדש. שאלה זו העסיקה רבות את 
פרקים ב פונההנביא ישעיה  הםאליששבי ציון 

אנו יודעים זאת ממגוון מקורות ו ,ו"ס-'מ
 בתנ''ך.
האירוע כידוע, הייתה,  הצהרת כורש       

גרסה  ,ככל הנראהו ,שהתניע את שיבת ציון
. ד-ג:מצויה בספר עזרא ו המקורית של

מתוך הארכיון המלכותי של  הציטוט לקוח
הצהרה לקונית המתמקדת בהיתר  וכורש, וב

ת פרטלבנות מקדש על יסודותיו. ההצהרה מ
את הגודל של ואת עובי הקירות של המקדש 

ין, ומציינת שישיבו את כלי המקדש יהבנ
הגיעה המצויים בבבל לירושלים. אך כאשר 

זניהם של יהודי בבל, הם פירשו והצהרה זו לא
גרסת ההצהרה  ,אותה ברוח שונה. וכך

ד, כמו גם -ב:הפותחת את ספר עזרא )א
דברי הימים(, ספר הגרסה המקוצרת בסוף 

אותה יהודי בבל לפי שניסחו היא גרסה 
 משמעות הצהרת כורש בחייהם:  אתהבנתם 

ֹּכה ָאַמר ֹּכֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ֹּכל ַמְמְלכֹות 
 ֹלֵהי ַהָּׁשָמִים ְוהּוא-א   ה'ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי 

ם ֲאֶׁשר  ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִּבירּוָׁשַלִ
ֹלָהיו -ְיִהי א   ַעּמֹו ָבֶכם ִמָּכל ִמי .ִּביהּוָדה

ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְוִיֶבן  ִעּמֹו ְוַיַעל ִלירּוָׁשַלִ
ֹלִהים -ֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהא  -א   ה'ֵּבית  ֶאת

ם  ַהִּנְׁשָאר ִמָּכל ְוָכל .ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִ

ָׁשם ְיַנְּׂשאּוהּו  ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר הּוא ָגר
ַאְנֵׁשי ְמֹקמֹו ְּבֶכֶסף ּוְבָזָהב ּוִבְרכּוׁש 

ֹלִהים -ה ְלֵבית ָהא  ַהְּנָדבָ  ּוִבְבֵהָמה ִעם
םִ ִּבירּוׁשָ ֲאֶׁשר    .ָלִ

בגרסה זו, בניגוד לגרסה המקורית, ההצהרה 
מוסיפה פרט שהיה חשוב ביותר בתודעתם 

ְוַיַעל  ...ַעּמֹו ָבֶכם ִמָּכל ִמישל יהודי בבל: "
ם   נתפסה ההצהרה   ."ִּביהּוָדה  ֲאֶׁשר  ִלירּוָׁשַלִ

 
י ''ללימודי א' המח, שון זליג אסטר' פרופ *

 .(זוס)ש מרטין ''וארכיאולוגיה ע

בראש ובראשונה כהיתר לצאת מבבל אצלם 
היתר כזה היה נחוץ להם בגלל  ולחזור לארץ.

שהטילו שלטונות  ,לצאת מבבלהאיסור הגורף 
קבוצה מסוימת  1גולה.הבבל לפני כן על כל 

אחרי קצר אכן יצאה מבבל בדרכם ארצה זמן 
עזרא ההצהרה, ועל קבוצה זו מסופר בספר 

בלה יהתרומות שק מספר על. הפרק 'פרק א
יציאתה  עלאותה קבוצה לבניין המקדש, ו

נעלמו עקבותיה של שכמעט  ,מבבל. מאז
רשימה יש  'עזרא פרק בבאותה קבוצה. 

ארוכה של עולים, אבל רשימה זו )הדומה מאד 
( מייצגת את רשימת העולים 'נחמיה זזו שבל

 80עט אחרי עליותיהם של עזרא ונחמיה, כמ
שנה אחרי הצהרת כורש, בימי המלך 

כאשר ספר עזרא חוזר לספר  2ארתחשסתא.
, הסיפור עובר '(פרק ג)ת העולים ואת עליל

 16לימיו של דריווש המלך, שעלה לשלטון 
כיהן בה שתקופה בשנה אחרי הצהרת כורש, 

יהושע בן יהוצדק ככוהן גדול וזרובבל כמנהיג. 
עליו להעלות כדי על בניית המזבח שם מסופר 

אותה קבוצה שיצאה  ,עולות. משמעות הדבר
מבבל מעט אחרי הצהרת כורש לא הצליחה 
לכונן מזבח, וגם לא לבנות את ההיכל, ואלה 

 שנה 15ממונם במשך חלק מאותם יעמדו בש
לפנה''ס  538בשנת בין הצהרת כורש  )לפחות(,
 זרובבל ויהושע.  תלבין עליי

לים? בלו העוימה קרה לכלי המקדש שק
 להם מצויים, אבל רמזים יהםאין לנו מידע על

ואילך. פרקים אלה מסודרים  'בישעיה מ
כאשר פרקים  ,ג(")לפחות עד פרק נכרונולוגית 

יהודי שניתן ל מתארים את העידודח "מ-'מ
 שםבבל להצטרף לאותה שיירה שיצאה מ
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 ֶבלּבָ מִ  ּוְצא" , כמו:מעט אחרי הצהרת כורש
. את )יש' מח:כ( "הּנָ ִר  לֹוקּבְ  יםַּכְׂשּדִ מִ  ּוְרחּבִ 

השיירה מלווה דמות המדברת בגוף ראשון, 
נראה מנהיג השיירה. התפקיד שמייעד לו ה' כ

 .תֹוֵממׁשֹ  תֹוְלָהִקים ֶאֶרץ ְלַהְנִחיל ְנָחל" :הוא
 ט(.-ח:מטשם " )...ּוֵצא ִריםּוֵלאֹמר ַלֲאס

המשימה, כפי שהיא מתוארת בפסוקים,  
היא בראש ובראשונה לדאוג לעולים לנחלות 

ממנה יוכלו לפרנס את שולחקלאות קיום, 
עזרת את הנביא מבטיח אמנם משפחותיהם. 

 ָרבׁשָ  םּכֵ יַ  ְוֹלא ּוְוֹלא ִיְצָמא ּוֹלא ִיְרָעב" :ה' בדרך
אך בבואם  ,י(שם:" )ְיַנֲהֵגם ְמַרֲחָמם יּכִ  ׁשמֶ ׁשָ וָ 

ארצה יהיה עליהם לכלכל את עצמם. מובן 
שהמשימה לפתח חוות חקלאיות  ,מאליו
אשר חלקה שוממה וחלקה המפותח  ,בארץ

תפוס בידי צאצאי אותם יהודים שלא גלו 
 ֵביְׁש יֹ " קאלונשארו בארץ )המכונים ביחז

היא משימה קשה ביותר.  ,(כד:לג ,"תֹוֶהֳחָרב
יעידו על כך סיפוריהם של תימני כנרת, 
ראשוני פתח תקווה ומתיישבי כפר עציון 
בתקופה המודרנית. הדים לקשיי הפרנסה של 

 :ב-א:נה 'שבי ציון הראשונים אנו מוצאים ביש
 ּוְלכ ֶסףּכָ  ֹול ֵאין רׁשֶ ַואֲ  ִיםּמַ לַ  ּוְלכ ָצֵמא לּכָ  יֹוה"
ֹכל ּוְברִׁש  ְמִחיר  אֹוְבלּו ֶכֶסף אֹולּבְ  ּוְברִׁש  ּוְלכּו ּוֶוא 

ִויִגיֲעֶכם  ֶלֶחם אֹולּבְ  ֶכֶסף ּוְקלְׁש ִת  הּמָ לָ  .ַיִין ְוָחָלב
ט עוסקים "נ-ה"פרקים נ ”?ְבָעהׂשָ לְ  אֹולּבְ 

בחטאים שלדעת הנביא גרמו למצב הכלכלי 
הקשה. במסגרת זו מובן שהיה צריך לדחות 
את בניין המקדש והמזבח עד להתבססות 
מצבם הכלכלי של הגולים. על גורלם של כלי 
המקדש אין אנו שומעים דבר, ומותר לשער 

 השערות. 
 

 ישעיה ס': המקדש העתידי
הקריאה על רקע דברים אלה אפשר להבין את 

 ה' דֹוְכבּו ֵרְךֹוָבא א יּכִ  ִריֹוא ִמיּוק" :של ישעיה
למושג חוזר . כאן הנביא )ס:א( "ָעַלִיְך ָזָרח

המציין את אולטימטיבי ", מושג ה' דֹוְכב"
נוכחות ה' במקדש. הביטוי הזה מופיע בכניסת 

אור כניסת ה' יבת ;לח(-לד:מ 'ה' למשכן )שמ
יא( ובספר -י:א ח"למקדש של שלמה )מל

יחזקאל בתיאור חזרת ה' למקדש העתידי 
לראות מציע הנביא גם ישעיה ה(. -א:)מג
את  ובדה שגולים חוזרים לערי יהודהעב

אך בפרק ס'  3התגלות כבוד ה' )יש' מ:ה(,
הנביא שב ומקשר בין כבוד ה' לבין בנין 

                                                      
 ט''פרשת ואתחנן תשעלדף שבועי ראו רשימתי ב  3

 .(1331)מס' 

המקדש. הוא מתאר את ירושלים כבירת 
 "ִיםּגֹוָים ֵחיל  ןֹוֲהמאליה מגיע "שאימפריה, 

 ׁשיִׁש ְר ּתַ  תּיֹוָוֳאנִ  ּוּוְיקַ  יםּיִ אִ  ִלי יּכִ וכן " ,ה(יש' ס:)
 ְזָהָבםּו םּפָ סְ ּכַ  קֹוְלָהִביא ָבַנִיְך ֵמָרח ָנהׁשֹ ִראּבָ 
 יּכִ  ָרֵאלְׂש יִ  ֹוׁשֹלַהִיְך ְוִלְקד-א   ה' םׁשֵ לְ  םּתָ אִ 

לירושלים יגיע בו שט(. יבוא יום שם:" )ֵפֲאָרְך
 ְדָהרִּת  ֹוׁשרּבְ עושר רב. אז יגיעו לירושלים "

יג(, העצים הנבחרים שם:" )וּדָ ַיחְ  רּׁשּוְתאַ ּו
 (. שם" )יָּדִׁש ִמְק  םֹוְלָפֵאר ְמקביותר, "

רק במסגרת זו, אחרי הגעת העושר 
לירושלים, יהיה אפשר לדבר על בניית 
המקדש. המקדש ייבנה בשיתוף פעולה בין 

מצוי  הפעולה הזההעם לבין ה'. רמז לשיתוף 
כבר בפס' א, שם מתואר שעל העם לקום 

אור מפורט ימפני שאור ה' בא. בפס' יז יש ת
תוף הפעולה: עם ישראל ייותר של תהליך ש

הכלכלי  ושמצבלפי מה יביא את החומרים 
אותם יחליף ה' בחומרים יקרים ו ו,מאפשר ל

 ְרֶזלּבַ ָאִביא ָזָהב ְוַתַחת הַ  תׁשֶ חֹ ּנְ הַ  ַחתּתַ " :יותר
ְוַתַחת ָהֲאָבִנים  תׁשֶ ָאִביא ֶכֶסף ְוַתַחת ָהֵעִצים ְנחֹ 

צרו יערך י-אותם חומרים יקרי יז(.שם:" )ְרֶזלּבַ 
 זוהר מיוחד וכך יתגשם התיאור בפס' א:

מופיע גם הזורח . אור ה' "ָעַלִיְך ָזָרח ה' דֹוְכבּו"
 רֹוְלא ה'ָלְך  ְוָהָיהלקראת סיום הנבואה: "

ן ישל זהב הבנייט(. את הזוהר שם:" )ָלםֹוע
המציין את נוכחות ממשיל הנביא לאור נצחי 

  4ה'.
מטיח אינו הנביא  לכל אורך נבואותיו,

האשמות בעולים העניים על כך שאינם בונים 
מעודד  (, הוא'ס 'ובהפטרה שלנו )יש מקדש,
בו  שיבוא יום  ;לא לאבד תקווהשאותם 
את ירושלים לבירת אימפריה, העם ה' יהפוך 

החומרים שבידיו, וה' ישלים את יביא את 
 החסר.

 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
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
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