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וכבוד ה' עליך זרח :חזרה למקדש
אסטר זליג
רקע היסטורי לישעיה ס'
במשך כל נבואות הנחמה שקראנו בשבועות
האחרונים ,מישעיה פרק מ' עד פרק נ"ה,
נעדרת התייחסות מפורטת לשאלת בניית
המקדש .שאלה זו העסיקה רבות את קהל
שבי ציון שאליהם הנביא ישעיה פונה בפרקים
מ'-ס"ו ,ואנו יודעים זאת ממגוון מקורות
בתנ''ך.
הצהרת כורש הייתה ,כידוע ,האירוע
שהתניע את שיבת ציון ,וככל הנראה ,גרסה
מקורית שלה מצויה בספר עזרא ו:ג-ד.
הציטוט לקוח מתוך הארכיון המלכותי של
כורש ,ובו הצהרה לקונית המתמקדת בהיתר
לבנות מקדש על יסודותיו .ההצהרה מפרטת
את עובי הקירות של המקדש ואת הגודל של
הבניין ,ומציינת שישיבו את כלי המקדש
המצויים בבבל לירושלים .אך כאשר הגיעה
הצהרה זו לאוזניהם של יהודי בבל ,הם פירשו
אותה ברוח שונה .וכך ,גרסת ההצהרה
הפותחת את ספר עזרא (א:ב-ד ,כמו גם
הגרסה המקוצרת בסוף ספר דברי הימים),
היא גרסה שניסחו אותה יהודי בבל לפי
הבנתם את משמעות הצהרת כורש בחייהם:
ָאמר כּ ֶֹרשׁ מֶ לְֶך פָּ ַרס כֹּל ַמ ְמלְ כוֹת
כֹּה ַ
ָארץ נ ַָתן לִ י ה' אֹ-להֵ י הַ ָשּׁ ָמיִם וְ הוּא
הָ ֶ
ירוּשׁ ִ ַלם אֲ ֶשׁר
ָ
פָ ַקד עָ לַי לִ בְ נוֹת לוֹ בַ יִת בִּ
יהוּדהִ .מי בָ כֶם ִמכָּל עַ מּוֹ י ְִהי אֹ-להָ יו
ָ
בִּ
יהוּדה וְ יִבֶ ן
ָ
ירוּשׁ ִ ַלם אֲ ֶשׁר בִּ
ָ
ִעמּוֹ וְ יַעַ ל לִ
ֹלהים
אֶ ת בֵּ ית ה' אֹ-להֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הוּא הָ אִ -
ירוּשׁ ִ ָלם .וְ כָל הַ נִּ ְשָׁאר ִמכָּל
ָ
אֲ ֶשׁר בִּ
הַ ְמּקֹמוֹת אֲ ֶשׁר הוּא גָר ָשׁם ְינ ְַשּׂאוּהוּ
ַאנְ ֵשׁי ְמקֹמוֹ בְּ כֶסֶ ף וּבְ זָהָ ב וּבִ ְרכוּשׁ
ֹלהים
וּבִ בְ הֵ ָמה ִעם הַ נְּ ָדבָ ה לְ בֵ ית הָ אִ -
ירוּשׁ ִ ָל ִם.
ָ
אֲ ֶשׁר בִּ
בגרסה זו ,בניגוד לגרסה המקורית ,ההצהרה
מוסיפה פרט שהיה חשוב ביותר בתודעתם
של יהודי בבלִ " :מי בָ כֶם ִמכָּל עַ מּוֹ ...וְ יַעַ ל
יהוּדה ".ההצהרה נתפסה
ָ
ירוּשׁ ִ ַלם אֲ ֶשׁר בִּ
ָ
לִ
* פרופ' שון זליג אסטר ,המח' ללימודי א''י
וארכיאולוגיה ע''ש מרטין (זוס).

אצלם בראש ובראשונה כהיתר לצאת מבבל
ולחזור לארץ .היתר כזה היה נחוץ להם בגלל
האיסור הגורף לצאת מבבל ,שהטילו שלטונות
בבל לפני כן על כל הגולה 1.קבוצה מסוימת
אכן יצאה מבבל בדרכם ארצה זמן קצר אחרי
ההצהרה ,ועל קבוצה זו מסופר בספר עזרא
פרק א' .הפרק מספר על התרומות שקיבלה
אותה קבוצה לבניין המקדש ,ועל יציאתה
מבבל .מאז ,כמעט שנעלמו עקבותיה של
אותה קבוצה .בעזרא פרק ב' יש רשימה
ארוכה של עולים ,אבל רשימה זו (הדומה מאד
לזו שבנחמיה ז') מייצגת את רשימת העולים
אחרי עליותיהם של עזרא ונחמיה ,כמעט 80
שנה אחרי הצהרת כורש ,בימי המלך
ארתחשסתא 2.כאשר ספר עזרא חוזר לספר
את עלילות העולים (פרק ג') ,הסיפור עובר
לימיו של דריווש המלך ,שעלה לשלטון 16
שנה אחרי הצהרת כורש ,בתקופה שבה כיהן
יהושע בן יהוצדק ככוהן גדול וזרובבל כמנהיג.
מסופר שם על בניית המזבח כדי להעלות עליו
עולות .משמעות הדבר ,אותה קבוצה שיצאה
מבבל מעט אחרי הצהרת כורש לא הצליחה
לכונן מזבח ,וגם לא לבנות את ההיכל ,ואלה
עמדו בשיממונם במשך חלק מאותם  15שנה
(לפחות) ,בין הצהרת כורש בשנת  538לפנה''ס
לבין עליית זרובבל ויהושע.
מה קרה לכלי המקדש שקיבלו העולים?
אין לנו מידע עליהם ,אבל רמזים להם מצויים
בישעיה מ' ואילך .פרקים אלה מסודרים
כרונולוגית (לפחות עד פרק נ"ג) ,כאשר פרקים
מ'-מ"ח מתארים את העידוד שניתן ליהודי
בבל להצטרף לאותה שיירה שיצאה משם
 1ולתולדות האיסור ראו מאמרו של יגאל בלוך:
"The Beirut decree and Mesopotamian
" Imperial Policy toward the Levantבספר:
The Southern Levant under Assyrian
 ,Dominationבעריכתי יחד עם אבי פאוסט,
.2018
2הפירוט של ההשוואה ניתן למצוא בסדרה
"אנציקלופדיה עולם התנ''ך" ,בכרך דניאל עזרא
ונחמיה.

המקדש .הוא מתאר את ירושלים כבירת
אימפריה ,שאליה מגיע "הֲ מוֹן יָם חֵ יל גּוֹיִם"
(יש' ס:ה) ,וכן "כִּ י לִ י ִא ִיּים י ְַקוּוּ וָ אֳ נִ יּוֹת ַתּ ְר ִשׁישׁ
שׁנָה לְ הָ בִ יא בָ ַניְִך מֵ ָרחוֹק ַכּ ְספָּ ם וּזְ הָ בָ ם
בָּ ִרא ֹ
ִא ָתּם לְ ֵשׁם ה' אֹ-להַ יְִך וְ לִ ְקדוֹשׁ ִי ְשׂ ָראֵ ל כִּ י
פֵ אֲ ָרְך" (שם:ט) .יבוא יום שבו יגיע לירושלים
עושר רב .אז יגיעו לירושלים "בְּ רוֹשׁ ִתּ ְדהָ ר
וּ ְת ַאשּׁוּר י ְַח ָדּו" (שם:יג) ,העצים הנבחרים
ביותר" ,לְ פָ אֵ ר ְמקוֹם ִמ ְק ָדּ ִשׁי" (שם).
רק במסגרת זו ,אחרי הגעת העושר
לירושלים ,יהיה אפשר לדבר על בניית
המקדש .המקדש ייבנה בשיתוף פעולה בין
העם לבין ה' .רמז לשיתוף הפעולה הזה מצוי
כבר בפס' א ,שם מתואר שעל העם לקום
מפני שאור ה' בא .בפס' יז יש תיאור מפורט
יותר של תהליך שיתוף הפעולה :עם ישראל
יביא את החומרים לפי מה שמצבו הכלכלי
מאפשר לו ,ואותם יחליף ה' בחומרים יקרים
יותרַ " :תּ ַחת הַ ְנּ ֹח ֶשׁת ָאבִ יא זָהָ ב וְ ַת ַחת הַ בַּ ְרזֶל
ָאבִ יא כֶסֶ ף וְ ַתחַ ת הָ עֵ ִצים נְ ֹח ֶשׁת וְ ַתחַ ת הָ אֲ בָ נִ ים
בַּ ְרזֶל" (שם:יז) .אותם חומרים יקרי-ערך ייצרו
זוהר מיוחד וכך יתגשם התיאור בפס' א:
"וּכְ בוֹד ה' עָ ַליְִך ז ָָרח" .אור ה' הזורח מופיע גם
לקראת סיום הנבואה" :וְ הָ יָה לְָך ה' לְ אוֹר
עוֹלָם" (שם:יט) .את הזוהר של זהב הבניין
ממשיל הנביא לאור נצחי המציין את נוכחות
4
ה'.
לכל אורך נבואותיו ,הנביא אינו מטיח
האשמות בעולים העניים על כך שאינם בונים
מקדש ,ובהפטרה שלנו (יש' ס') ,הוא מעודד
אותם שלא לאבד תקווה; יבוא יום שבו
יהפוך ה' את ירושלים לבירת אימפריה ,העם
יביא את החומרים שבידיו ,וה' ישלים את
החסר.

מעט אחרי הצהרת כורש ,כמוְ " :צאוּ ִמבָּ בֶ ל
בִּ ְרחוּ ִמכּ ְַשׂ ִדּים בְּ קוֹל ִר ָנּה" (יש' מח:כ) .את
השיירה מלווה דמות המדברת בגוף ראשון,
כנראה מנהיג השיירה .התפקיד שמייעד לו ה'
שׁמֵ מוֹת.
הוא" :לְ הָ ִקים אֶ ֶרץ לְ הַ ִ
נְחיל נְ ָחלוֹת ֹ
לֵאמֹר לַאֲ סוּ ִרים צֵ אוּ( "...שם מט:ח-ט).
המשימה ,כפי שהיא מתוארת בפסוקים,
היא בראש ובראשונה לדאוג לעולים לנחלות
ולחקלאות קיום ,שממנה יוכלו לפרנס את
משפחותיהם .אמנם הנביא מבטיח את עזרת
ה' בדרךֹ" :לא י ְִרעָ בוּ וְ ֹלא י ְִצ ָמאוּ וְ ֹלא ַי ֵכּם ָשׁ ָרב
וָ ָשׁמֶ שׁ כִּ י ְמ ַרחֲ ָמם ְינַהֲ גֵם" (שם:י) ,אך בבואם
ארצה יהיה עליהם לכלכל את עצמם .מובן
מאליו ,שהמשימה לפתח חוות חקלאיות
בארץ ,אשר חלקה שוממה וחלקה המפותח
תפוס בידי צאצאי אותם יהודים שלא גלו
ונשארו בארץ (המכונים ביחזקאל " ֹי ְשׁבֵ י
הֶ חֳ ָרבוֹת" ,לג:כד) ,היא משימה קשה ביותר.
יעידו על כך סיפוריהם של תימני כנרת,
ראשוני פתח תקווה ומתיישבי כפר עציון
בתקופה המודרנית .הדים לקשיי הפרנסה של
שבי ציון הראשונים אנו מוצאים ביש' נה:א-ב:
"הוֹי ָכּל צָ מֵ א לְ כוּ ַל ַמּיִם וַ אֲ ֶשׁר אֵ ין לוֹ ָכּסֶ ף לְ כוּ
ִשׁבְ רוּ וֶאכֹלוּ וּלְ כוּ ִשׁבְ רוּ בְּ לוֹא כֶסֶ ף וּבְ לוֹא ְמ ִחיר
ַייִן וְ ָחלָבָ .ל ָמּה ִת ְשׁ ְקלוּ כֶסֶ ף בְּ לוֹא לֶחֶ ם וִ יגִיעֲ כֶם
בְּ לוֹא לְ ָשׂבְ עָ ה?” פרקים נ"ה-נ"ט עוסקים
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
על רקע דברים אלה אפשר להבין את הקריאה
של ישעיה" :קוּ ִמי אוֹ ִרי כִּ י בָ א אוֹ ֵרְך וּכְ בוֹד ה'
עָ ַליְִך ז ָָרח" (ס:א) .כאן הנביא חוזר למושג
"כְ בוֹד ה'" ,מושג אולטימטיבי המציין את
נוכחות ה' במקדש .הביטוי הזה מופיע בכניסת
ה' למשכן (שמ' מ:לד-לח); בתיאור כניסת ה'
למקדש של שלמה (מל"א ח:י-יא) ובספר
יחזקאל בתיאור חזרת ה' למקדש העתידי
(מג:א-ה) .גם ישעיה הנביא מציע לראות
בעובדה שגולים חוזרים לערי יהודה את
התגלות כבוד ה' (יש' מ:ה) 3,אך בפרק ס'
הנביא שב ומקשר בין כבוד ה' לבין בנין

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של
אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע
בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
 4לדיון בהקבלה בין התאור של ירושלים כאן לעיר
המקדש הבבלי העשיר ,ראו בספריThe :
Unbeatable Light: Melammu and Its
Biblical Parallels, 2012 chapter 6.
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