
 שושלת-נבופלאסר= של 'וירידתה עלייתההדי
 במקרא נבוכדנאצר:

 י ,ן '--" "מאת

 בבבל המאררעות לאור כ"ח פרק וירמיהו ב' פרקדעאל

 על ששו בשבת ום וחחעו כדול דמ.ת העסיק הוית הבבל" השושלת של'כרלה
 ואת רשלת לקורות .ש מכריע שתפקיר הרפקו הם בבל: ולות בתקופת ואףאדמתו
 של עליתו  בש!ת הנבחנית מעולתו שהתחיל ~ירמיהו, היהודי. העם של עתידולזבי

 ירידת בהתחלת ובוגד!אצר של בחצרו שחי החתה; ורזיאל בבבל, לשלטתנ4ופלאסר
 מקומות באותם !ם ואת ארץ מלכי ארועי אל מתייחסים בודאי בבל, שלאוהה

 שמות את מוכירים אינם ואף ואת על במפורש מדברים הם אץבספריהם-בהם
 בצורה רעיתוחיהם להבליט יכולים שאעם או שהיא, סיבה הןריסןמאטוהשליטים

 - - '-.מוב1תלגל.
 חלקים מחדש לבדוק היום כדאי חיצוניים במקורות נם המוסיעות הידיעותלאור

 בדבריהם: המדיניים אה.המניעים לשקול רצוי ובראשתה גראש כספריהם.מטרימים
 במקום יחד, גם רעשית בכלית ראות מנקודת המצב על 2כת אור להפיץהעשרים
 שאעם המקראית הספרות או אלה, עמים חולדות חוקרי של ההשערות עללהסתמך

 .מייחסיםחש'בותלע!עיםאלה.:
- : -" - ..- -,.. 

 ו-
 שיצא וכרע בספר שנה יובל נחצי לפר דותי במאמר.וה הראשת החלק משאעל .- :

 התענינות עורר מחקרי תוכן בהשריתן. עמיטל( )מוכרת לעף עמיאל לגבורלאור
 היאתיקן, של הבטאון;המקרא' עורך בה מדובה עליה תקופה לאותה?ץהי"מת נרמאל אחד פדל -מפתיע-: רעית בו שהרצלה מאחר קטוליים, כחוגיםגראשונה

 תרימו יסוד על במקרא, זה באוסף הקשורים המאמרים את גשסקר ט?ר' פ'לאב
 ורצוי מאד מענין שתוכנו קובע בגרמנית, קיצור ממנו שהכין הוצרי, ממוצא מומחהשל
 השערת? לבסס גדאי שני ומצד לרבים; המוגנת אחרת בלשת נם למרמסו אחדמצד
 גאעלית גם זה מאמרי את כהדפיסי כן לפני לגר 'מלאתי הראשונה משאלתואחר ש . השקרתיי. את מלא בפירוט בגרמניץ מביא נם הוא ננססים; ממוקידעל

 להערכה ווגה ' בארה-ב אוהד הד לפרסומי היה ,. בלדציהר י. י, לגבוד וגרתבספר
.1lmmanuel 0) Ma~yory תו Sludies )5)חסל6ע?ם6א ט1(1ש Dtniel dima Nebuihai~hcced( 

 , "..109-120.)1947!5םק%טט8(,שם.1
 . י. ' . י "1, , , ן. ; .126-27,)1949(30אמ1!ל(ן21.
.3voll~ttt. Memor~al Gold~her agnace otDaniel 800" מן מש Dream NebucSYadae~aarls 

336-352.1948(, lBudapest ת Partl : ז . .. . 

 '.. :ע .,World~ Mudi~' TheI Review;' (BooksI Battlts,~ 1 ,[(נ ,)1950( .465-46.
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]2[ י1ינגר ש.ד.

 מפורסם "כי המקראי המבוא באשר בגרמניה מרוטסטנטיים בהזעם גס רגילהבלת'
 תוכנו ומביא רחב מקום לו מקדיש לאשליתי, גם המתורנם הפרוטסטנטים,של

 זה מהת אחר מבוא גם מסורתית. יהודית לעמרה שיח בכיוונו רואה אולםבמפורט,
 ,. השערתי עיקרמביא

 אותי מעודדות מכובדת, כצורה שנעשה יהודי, לא מצד האעטנסיביתההתעסות
 נשיאוו לגבור המוקרש בקובץ לפרסמו אני שמח במיחד בעברית. גס מסקסתילהצע
,y~slnבמקרים שמע בביתה המתקימים המקרא חת של דירים שבמשך שור, ולמן מר 
 לתורה פה הופכת לועזי ומחקר מה שבעל תורה זה: בנישא הקשורות תערותירבים

 עברי. בלבוש בראשתה ומופיעהשבכתב
_.., 

 למעלה לפני באשלית הודפס אשר מחקר של עברי תרעם לתת בכותת' איןכמובז,
 מפרשי גדולי כידי [ה תשא על בינתיים שפורסם מה אל להתייחס בלי שנה,מעשרים
 ביכולתי את ואף ברצוד את אולם בזמונו, יהודים, ולא יהודים המקראיתהספרות
 על משפיעים אעם שאלה מאחר זה. במשא a~yslln והמחקרים הפירד2.ם בקללעסוק
 שלילי. או חיובי באופן מחקריתוצאות
 במשמעות בעיקר ועוסק ירמיהו ספר של כ-ה לפרק מוקדש זה כמחקרי השניהחלק
 לב  תשומת להקדיש שראר בו להוכיח משתדל אני ההר. חרש לנמרי בו,התאריך.
 מלאה בהדגשה אתש הקשורות -ארצות הן .שראל - ביהודה הן המדע' למצבמיוחדת

 המציאות. את ההולמת תמתה לפסע תצוייר ואת הסתכלות בעקבותכי
 י-שלת יסור בעת בבל כלפי עיינת ממריניות לצמוח שעתיר מה הבץירמיהו

 בכיות ארצו .את.מדימות להםנ1ת ומשתדל עמו את עודדנבופלאטר-נבוכדנאצר.
 מוטעית מהערכה שנבעה בישראל הטרגדיה הגרעת כך 'די על למנוע מקחה הואהנכת,
 התמורות בעת העבר של  העיאות על 'חתר שעמו רותה אעו הממש': המצבאת

 בתקופתההמדעיות

 נבוכדנאצר חלום ב: דניאלא.
;. . .  לפרק בקשר התנהלו דניאל ס' של הראשן החלק סביב העיקרייםהויכוחים

 התקופה את' לקבוע כשנימתם בהם להתלות שאפשר יסודות ישנם בו כיב'.
 .. כלומר דניאל", ספר "אחרות את להוכיח משתרל ראוליי ה. ה. נתחבר.בה

 בימי אחד'הפועל מחבר ידי מעשה הוא הסוף עד מההתחלה הספרשכל
 הראשך שהחלק הטוען גינזברג. א. ח; של לדעתו בניגוד , אפיפאניםאנטיוכום

 לשער ג"ש . . . המפולגת". ית למלכות רמז בו ויש יותל עתיק הוא הספרשל
 ושהפסוקים 310-"30, בשנות נתחבר ככלל( א-1 דניאל ישל ב פרק שלשיפו

 שתי חיתון אחר ,צר זמן נתוספו מא" בפס' "ואצבעתא" ותיבתמאב-מג
,.::... .. -,-,.

- ט71 16)( .1מטוחפ51([ן5.  704 1964, Tlibiageni Testament3,' 4אן das, ש  Einleitungi bssfeldt,I 0. 
1965.519.Odord:: Introduction,I ם4נ ...

 .ג( Ei~leitvngI Fob~er,I 0ן Heidelberg Testamant,1 41" 485 ,967! ל8520.

 סבן שי"ג( (ם :tue 8001 ןJOGII. mucA, Daniel~ 0 ,)951!ש195  .7233-273.

.91948.7. York א א ש ,שאמ   Studiesi 

 .. ~The 608ע0ע!ם0( (ם thel "800 !0 48על1 .זץ( ,ע1 ,ל1954 ,246-25פו.
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 נבופיאסר שושלת שי וירידתה בייתההוי]ק

  השני סליבקוט את השלישי תלמי שהיכה הקשה והמכה 252 בשנתהשנשלות
 -י .י" י- --- ' ..בשנתא2"ון.

 ומתקרבים החשמתאים מתקופת ואת השערה כדו מתרחקים אנו פנים כלעל
,  ,ן - הןןי. הפרק המסורת לפי קשור שבו המועד אליותר

. 

 למסקנות והניע ב' פרק לבעיית עמוד מעשרים למעלה מקדיש קרפמן11, י.:
 "שלש הפרסית"וי. התקופה מיצירת הוא ב' "דניאל הנחתו: למיאחרותן

 הכשדימו מלכי שלושת של שלטונם תקופות איפוא הן הראשונותהמלכויות
 היא הרביעית שהמלכות ברור, ומכאן בלשאצר. מראדך, אוילנבוכדנאצר,

 מדי-פיס. מלכות : הכשדית המלכות את שירשה11,
 המספי

 בשימוש עקבי אעו
 מלכים יהיו בה אהדת. ולא משמעותה.לאומית הרביעית "המלכות"הלשת.
 התקופה היא מדית-פרסית, אחת, כתקופה אותה תופס הוא אבלשונים:

 איפוא הם דניאל ספר "ספורי ' 1י; העולמית" האלילית הממלכה שלהאחרונה
 לרדיפות לא האלילות. על היהדות הסתערות לראשית היסטוריתמצבת-זכרת

 -בימי שלו: הסיכום דברי ,ואלה וי, אלהים" למלחמת למלחמה, אלאוסבל.
 האכזריות. והרדיפות המירות של והאימה המצוקה בשעת אפיפתו,אנטיוכוס
 ,ן. שומעיהם" ואת קוראיהם את דניאל של האלה הספורים ועודדוהלהיבו
  הדעליט החוקרים שני של דעותיהם לי ידועות הע לא המל מאמרי כתיבתבעה

 בנוגע עידוד קויפמן ממסקנות גם ולשאוב עליהן להסתמך יכול הייתיהאלה:
 עצם את לשנות עשויות 1PR הן אבל המכבים, מתקופת זה פרקלהרחקת
 לתת אולי שיכול ממשי היסטורי מקור זה בפרק לראות אפשר לפיההשערתי,
 עם בקשר הקובע זה, סיפור של למהותו בנוגע גינזברג של למשאלתותשובה

 עד בהם נמצא לא היסטוריה של גרעין "ואפילו הראשת שבחלקהסיפורים
 -, - . ' - יימצא"ין, אם יודע ומיעתה;
 עלינו ב' מרק של ההיסטורי הנרעץ את למצוא ברצוננו אם הזחתנו,לפי
 נפלאות סיפורי עם להתחשב בלי עצמאות, כיחמה בו להסתכל כללאשית
 בספר אחרים במקומות או שלפניו, בפרק המובאים ובנתונים שאחריובפרקים

 בפרק נם אחרים. ממקורות מקבלים שאנו לידיעות המתמדים רבים שבהםזה,
 המכניס אלמונה סופר יצירת כנראה שהם מהחלקים להתעלם כדאיעצמו
 891. טמ' ב', כרך ניגזברג(, אריה )חיים תא-ג מאת מקראית באנציקלופדיה -דגיה" ערך11.

 439-418. עמ' ראשון, ספר רביעי, כוך הישראלית, האמונה תגליות . 1.12

 שם,עמ, 3ה-
-4~3 

 :.. 8תג עמ' שם 34. "
 עמ'ז3" שם45

ץ (" ; שסעמ'439.סו.

 11; בהערה המכר -דמ"ק- בערךזג.
 עם-

 ." . 89ג_
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 המתארים בפסוקים  שגם בחשבת להביא אפשה אותו. המעסיקים רעיונותבהם
 הגליון על טעם שהיו שלם, פסוק אפילו או ביטוים, מלים, נתוספו החלוםאת

 בראש חושבים אנו שיח במקום לא אפילו בטעות, הטכסט לתוךוהוכנסו
 לעלמיז די מלכו שמיא אלה 'קים אנת מלכיא די )וביומיהק מד פסוק עלוראשונה

 מלכותא אלץ כל ותטף תדק תשתבק לא אחרן לעם ומלכותה תתחבל,לא
 המחכה היהודי הקורא תקוות את הולם כזה רעיון לעלמיא(. תקוםוהיא

 העוסק העולם, מאומות אכזרי שליט של גישתו את לא אולם . שדי,למלכות
 . . .. .בבעיותהאקצותשלו.

- 
. ., .. 

 כראש הניתן בתאריך לעסוק יש אליהן להתקרב כדי אלהג בעיות היו מה.
 עולם" "סדר ,בעל כבר נבוכדנצר". למלכות שתים "ובשנתהפרק:

 רשיון גאוןיו, סעדיה לר'. המיוחס )הפירוש הקדמוניםובעקבות'1.המפרשים

 אבטנטה להיות יכול לא שזה מסקנה לידי והרעו בו הקשיים את הרגושוועוד(
 ר' דעת את לקבל מעדיפים אנו %ן י"ב  שנת על חושבים מודרניםחוקרים
 שלא למלכוהו", נשארו שנים "ב' כי האומר הראב"ע, בפירוש המובאתמשה,
 בעיני והנכון במקרא הזה כדבר מצאנו "ולא וממשיך מביאה בעיניו, חןמצא

 לתאר אפשר הנחתנו לטי ." . . שיכבשם ירמיהו שהזכיר המים כל עלמלכותו
 למלכות ושביס "ארכיים להחוירה: פה רש בטעות 'nDbm1  "ארבעים"שהמילה

 ירושתו. את לסדר היא העיקרית דאגתו ימיו. . בסוף עמו אנו וכןנבוכדנצר".
 שלעיני להניח 'ש דוד. בית. מתולדות  ובראשונה בראש לנו ידועות כאלהבעיות

 זאת מבחשה ללכת לא מתאווה והוא יו, סרגת שהסלת תולדותנביכדגאצר
 שנה ממאה יותר שלטונם קיום את להבטיח הצליחו שלאבעקבות.שליטיה

 מיי בע לשתים, ירושתו את לחלק אסר-חדת של שצעדו הבקנבוכדנאצר
 היורשים בק ההתאבקות להיפך, האשורית. האימפריה לתינוק נרם לאבניו,
 הגדול בחלק מרוצה לא )אשורבניפל( החזק להתמוטטותה. העיקרי התרםהיה

 .ועפלה בנחלה הסתפק לא )שמש-שום-אוכין( והתלש  הירושה מןשקבל

1 שמףגאהיולסן יום למסמר גשמשים -מחש ,ה,
 ימיגוה וקראו עוקם גמר שמיה נך הגיה, ,הורגן שתש נשנה איא גן, יומר אפשר .אי9ה

 ה;0,1-. ש, מלגו דביר ,הוך ייגנב 11171 שהראה ;ינגוגונצר
 ע, הושביפ עיים הקוס". נתקהה נהוו אינו מסיורישע באוהיות ששימוש בנימוק ומפריכו .1 .ש ב-.ס דעתו מביא מונטגומרי בפירושו; קנבגבאואר י.20.

 מתטנומיי לשהיה. שכשתנשה -שש- -שה-
 זהה. השערה טורי של בשמו גם מגיא 141( )ע'בפירושו
 1. . . לו--לז. ייט, מ-נ ראה ואסרחדן; סגהריב של קשייו ובעיקר21.
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 נב1פלאסר שושית שי וירידתה עיייתההדי]5[

 אביו hp' וחיסולה האימפריה החלשת היוותה האחים מלחמת תוצאותבחלקו.
 שלא השפעה בעלי יועצים בסביבהו היו בודאי נבופלאסר. !בוכדנאצר,של

 לחתנו, יינתן מירושתו שחלק עליו להשפט והשתדלו. אלה בתוצאותהתחשבו
 הירושה כל את להבטיח שביקשו. יותו' קיצוניים אפילו אולי היו שראצר.נרגל

לנרגלשראצר.
 - -י -

 --,'. ':ג' ..

 שיכל כדי השמים, מן לרמז וציפה חזק כבר היה לא בזקנותוונ15כדנאצר
, - .- ., . . .לבחורבמתרתהטובביותר..,  

- 
 4ן.

 לבבל שהגיעו הזרים מודות של השפיתם בההגברות ישיגם.להתחשב.
 לא חוז שברמי להאמין אז ערובה. כמי אוכשביים

 השתדלי
  בעזרת להסתיוע

 כמו תפקיד ומילאו המלך בחצר שפעלו וכשדים מכשפים אשפים,חרטומים,'
 , בתקופתנו.- והאוניברסיטאותהאקדמיות

- -- ' ,, -'- )- 

 שהוצעו בפתרונות מסתפק המלך חשוב,.היה פחות לנושא מדובר היה,,לו
 כך כל שרלי צעד על מדובר זה שבמקרה מאחר אולם האלה,ע"ילהמומחים

 בצורה עליהם הוא מאיים לכן שטחית, תשובה לו שיתש חשש,ילבוהיה
 1 ,ג עצמו. החלום את גם לו להגיד רעל: דבר.בלתי מהם ומבקשאכזרית

 המלך, את המטרידות בעיות בידיעת המומחה דניאל, על שנם להבע קלך
 המציאות. את ההולם הרמל מנדר היוצאת למסקנה מסע והוא מות, 'פחדנפל
 זה מה שלהם: גם.ב"חדרים" היהודים הצעירים למדו החלומות שרתאת

חלום-תשוקי
 האפשרות להם היתה זכורה אף יוסף מסיפורי ידעו וחלום-פחד

 חלומות" "פתרת ספר ביום. לבו הירהורי שונות בצורות בחלומו רואהשהאדם
 המסתמך הרואה(, : " הבבלי)פרק התלמוד של במסכתברכות השתמרוששרידיו

 דניאל עלגם
 בזהי

 בהתקרב דניאל. כבר'בתקופת גבוהה רמה על בריאי עמד
 וחיכו ורודות בתקוות בבל מלי של לבם !תמלא ירמיהו נבואת התגשמותמועד
 של לבו משאלות למלא דניאל משתדל תשובתו בנתעת אולם מאלם.לביאת
 היו היהודים נם עמו. רצף עם גם מזדהות זה במקרה אמנם שהן בלבד,המלך

 שראצר בהירת'נרנל את לאפשר לא החלום: מן הנובעת במסקנהמעונינים
 מבט מ!קודת נשה מ. מחציתה בהשאל לו לעזור ולא באימפריה יחידליורש

. . . - . .. 

- 

;,, 
41

 למשנאמראנההמליארעענךעל נ",;י1הא:ג...אעמישץ1ויאדםח81מהר"ר,
 יי' 7'בי יין בס-לג..~ןמר ג" )רר הנדע )צגך ורעיי מהנא אימץ nlgal~1 ס)ןהמשננך
 )ך ומשהחף  "דה 4ה אמר בחלמן וזעא מאי 4 אסא מגא, דחבמחו אמף"ו תמה גרי=ען

 שסאההסיבור חזה-וראה והאורחא יהש גרה-גוליה דדתגא, שו=גחוסראסרסאיוגרגיגךורע,יגך

 , י . , מדינהם, גחינו) חבו בגל) גמימג ביהם שנס שראגר גת) היה אולי11.
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61[ . י1ינגר ש. ד. ,,

 משחתו הנובע אפשרי מסוים שינוי עם ופתרונו, החלום הוכן את לפרשזאת
 בהנהגת מצי פילוג היה אשורבניפל של מותו שאחרי המשער תדמור, ח.של

 אחרי מיד או אשורבניפל, ימי שבסוף לשער יש "אולי האשוריתהאימפריה
 מנה אהד שכל מרכזי-מנהל, שני וקמו אשור ממלכת בתוך פילוג איהעמותו
 בשנה בה חמור: משבר באשור פרץ )ז62( אשורבניפל "במות 'ן. לעצמו"שנים
 ממלכת את לייסד היה שעתיד נבופלאסר, הנסיך בהנהגת  באשור, בבלמרדה
 אשורבניפל יורשי בין קשה מאבק נפתה ואילך מכאן )הכשדית(. החדשהבבל
 מדי ב', נתחלקה והממלכה פילונ חל עצמה שבאשור יתכן בבל. מלךלבץ

 בן אשור-אתל-אילני בע המלחמה נתגברה בעיקר יריבים. מנהליםמרכנים
אשורבניפל

 )ז23-62~
 רק לא שבימיו פ62-ש1", סין-שר-אשכת אחיו לבין

 יי. עצמה" אשור חרבה אלא האימפריהנתחסלה
 ההנחה את לחזק יכולה נוספים, מקורות ע"י תתאמת אם תדמור, שלהשערתו

 פנים כל על מותו. ואחרי אשורבניפל בחיי שחלו בפילוגים QS להתחשבשיש
 התמונה לפי המתחלקת "רגלוהי" לבין ברזל שכולו "שקוהי" ביןההפרדה
 בתיאור המתבטאת הכפילות. מן הנובע לתתרת בנוגע הקשיים כן כמולשתים,
 להניח לנו מרשה )מ-מל, אותה מספר הסופר בה וההרחבה הרביעיתהמלכות
 ביורשיו. נם ואול' עצטו באשורבניפל הקשורים המאזרעזה על טהשמדובר
 יד על שרה כאפשרות תדמור של השערותיו את בפירוש להכניס פהעסה
 אסרחדון. מהחלטת כתוצאה הפילוג על רק פה מדובר לפיה הקודמת,הנחתנו

 החלום.א.
 סרתן שושלת תולדות את מסמל בחלומך שראית ההוא )הצלם צלמאהוא

 בבבל(. נבופלאסר שושלת עליית לפני באשורששלטה
 705-722( )-סרגת ?ב ךסב ךי ךאשה : א( )לב1.

 795-ן68( )=ס1חריב ?סף די ודךעיהי תדיקי י(: )לב2.

 .. 658-581( )=אסרהדון וקש ךי ו1ך9מה תעיקי ל: ולב .3.

 ך' ?קיקי : א( , )לג4.א
 סךי

 527-568( )=אשורבניפל

 ךייסימ,םתךיסךןלומנםתךיחסף)=אשורבניפלישמש-שום-אוכן, נ(: )לג4.נ
 3-627ש( אחיו, אשור-אתל-אילני י 512-423 =מץ-שרנאשכק או: 8-468אאחיו

"ננ,. ע"ג ןג
 141(. עמ' א', נדך ישדר, עם )ה,,יוה ציון ושינת ראשון נ.ה ים. תימור, ה,ו.
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 נב1פיאסר שטית שי וירידתה עיייתההדי]דן
 עד התקומם 627-6% )=נבופלאטר אבן התמרת די עד הוית חזה )לד(:5.

-'
 כל או יחד גם האחזם לשני וחספא, פרזלא די אשורבנטל( יורשי את - '.. )הכה רגלוהי על לצלמא ומחת אלהיה )בעזרת בידין לא די אשור(
 אותם(. )דרס המץ והדקת לחוד(אחד
 )כל כספא,ודהבא נחשא חספא פרזלא כחדה דקו באדע)לה(

 השריד עם יחד האשורים, השלשים שהקימו האדירה האימפריה::
 והתמוטטה מוחא המץ תשא כעור'מן-אדרי-קיט והשהחלש( '-

 הקיז( בימי קש שנשא כמו אותה סחף והרוח האשוריתהממלכה
 הנסיונות גם 'nlDb, נשאר לא זכר )אפילו להת השתכה לאוכל-אתר

 הממלכה קיום את להבטיח כדי האשורית התקופה. בסוף  שנעשוי
1-' 

. 
-' 

 ואבגא הצליחה לא מאד, קטן בשטח מצומצמת, במסגרת לסחות
 התמוטטות של הממשי התרם היה אשר )נבופלאסר לצלמא מחתדי

 חדשה אימפריה צמחה  אשור של חורבנה נעל רב לטור הות זאת(י
.

 על גם כלומר "הארץ", כל על  )השתלטה כל-ארעא ומלאת גדולה( .
 י. ,- : .- אפריקה-מצרים(. על ואףאסיה

. הפתרק.כי
.. ' 

-- 

. מלבא. קדם נאמר ומשרה חלמא דנה)לה

 ואחר יוסף אחי במעו. מיוחד דבר יש כפתרת גם נבוכדנאצר בדרישתכמו
 ידעו תשוקה", -כחלום אותם ופתרו יוסף חלומות משמעות שהבינו אביו,כך

 לפני כעבדים לפניו מעם ישתחוו אחיו, עם יחד ואמו, אביו. מצפה:שיוסף
 "חלום על פה שמדובר יודע הוא פרעה, חלום את שפותר כשיוסף גםאדוניהם.
 לו נותן גם הוא הדעת: על המתקבל פתרת נותן הוא ברורות ובמליםפחד"
 לגקוט.' שעליו הצעדים את לו ומציע הרע את למנוע איךעצות

 מובן שהיה למרות - מסובך מדיני ענץ זה כי פשוט, לא הפתרך פהאולם
 למצב בהתאם יתנשם. לא זה פחד שחלום כדי לעשות המלך על מהמאליו
 הברורה: התשובה מן ומתחמק  לעשות המלך על מה מסרט דניאל אץהמסוכן

 ידידיו, או שראצר, נרגל  שגם להניח אסשר אשור. מלכי בעקבות ' ללכתלא
 דואגים היו דבריו את במפורש אומר דניאל היה אם ולכן זה בדיק נוכחים.היו
 לשלטץ עלייתו עד עמו ונגד נגדו בלבם  שנאה שומרים שהיו או לחיסולו,מיד
 חשון אחרי ובעמו בו מתנקמים היו איך לנחש קשה ולא שלהם, המועמדשל

 מעדיף לכן שראצר. נרגל_ נגד צעדים מכתיב היה לו החדש, המלךמעמד
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 וצאצאיו בבל מלך על נבואה כעל עצמו החלום על למעשה לחזורדנהיל
 באמונתו, המלך , את המחזקים נוספים, יסודות בו להכניס כך כדי יותוך

 את בידו ולהשאיר הקודמת השושלת. תולדות על ספק בלי פהשמדובר
 הזה. ההלום מן הנובעתההחלטה

 . ). בתוספות.. בעיקר לעיע כדאי-

 דהבא די ראשה הוא אנתה מלביא... מלך מלכא אנתה ולז-לח(:1.
 בנבופלאסר להתחיל ימל היה לא לסרגלן המקביל )נבוכדנצר, י:

 גם האשורית, החרבתלהאימפריה אחר,, תפקיד היה .לו כי . .ד'
 לאביו(. ביחס ירידה לסמל יכול היה לא נבוכדנאצר . - ..ר
 שלא סנחריב של )מקבילו מנך ארעא אחרי מלכו תקום ובתרך : א( )לט2.ז

 ביחס בערכו ירוד הוא האשורית: האימפריה את לחזקהצליח
 שאויל היטב ידע נם נבוכדנאצר השושלת. את שיסד לאביו, ך . : . ~.
 את תרמת בנו חולשת הלוא כמוהו, מוכשה אינו באמת מראדך ,1 - , .-

 היורש. הוא שהלן מאליו מובן היה בלעדיהן הנוכחיות, הדאית : - נ-
 אחרון )בטוי ארעא בכל תשלט די נחשא די אחרי תליתיא ומלכו : 4( )לט3.

 השושלת בתולדות הירידה בתהליך התרנני על מררזה
 4ס לנצת הצליח כי מקורמו חזק יתר היה אסרהארעהקודמת.

 כלומר'על'אסיה "הארץ", כל על שולט הוא מצרים:את
 דרישותיהם את מספק אולי, היה הזה המפנה ואפריקה-מצרים. ר- '),,'.

 אותו להמליך אמנם שרצו זמני, באופן שראצר נרגל תומכישל
 לחכות היו מוכנים אבל מראדך, אויל עם יחד לפחות או מיד, ו, ,"

 אולי .נדלק נבוכדנאצר של בלבו נם כך; אחר זאת שעשו כמו -. העת, בבוא החלש היורש את לסלק כדי המתאימה .להזדמנות ,..
 : כמוהו. מוכשר יהיה בנו" שבן תקוהנוצוץ.של

 של שלטונו דוגמת )על כפרולא... תקיפה תהוא רביעיא ומלכו : א()מ4.
 '-... , ; . , ,-אשורברפל(.ן

-
 פרזל ומגהת די-פחר" חטף מנחן ואצבעתא רגליא הזיתה ודי :)מא(
., 

 נרבה פאולי להוא-בה פרזלא די ומן-נצבתא תהוה פליגה מלכו -
 -ועגיו 1: )ג-;, בבה גן ננובזנאצההשגונם עי ירמשו שי מגמתו היתה שלסלבס .הונדס אוי.(11.

 - - " . ,אותוגיהנףםואתננווגן-בפ-(."
. . : :1 

 דפחרא: דחסף -ן יוצרים נבל יר: ל, פהרא: ביד דפינא כמא - היצר בהמר טז: כ"ט, ביש' ת"י9נ
 יוצר, של חרס פהר. די -חסף לפסוקתה: רש-י יהסינא: דעריך וכפחרא - טיט ידמם יוצר וכמו כהימ-א,

 , .. --ך , . דפחרא".: בגמרא,'מאניוהרבהיש
 : ,. . .ז, .
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.]9[
 נבופיאסר שושית וירידתה'שי עלייתההדי

-
 המצב עדין היה אשורבניפל מלכות טוף שעד העובדה על מה , --

ב--
- 

 קצה את אמנם)קרב הפילת - כלומר האשורית, באימפריה יציב "
~

 די קבל כל- עדיף חוסל לא שלטונה אכל סרגת, שהסלת של : --
 מעורב שהברזל ראית אשר ניען טעא בחטף מערב פרזלא חזיתה-.

5 טינא בחסף -: '-ט  ברזל עם לערב אפשר שפחות חומר כנראה שהוא 
 והתמוטטות ההתפוררות נגרמה לכן פחר", "חטף אתמאשר

 )מב(,4
- 

 תהוה מלכותא מן-קצה חסף ומנהון פרזל מנחת רנו~א ואצבעת ..

-- 
 עון מדגיש_ הוא זה' )לפסוק חבירה תהוה ומנה '. תקיפה ',

(
- 

- 
 פירוש41שאחד ברזל, עם חרש מערבים שאין הרעיון את טעם . ~

 בע הדנשת'ההבדל מוותר.על הוא אולם.פה חלש, והשני חזק --- י1

 אנשא בזרע לחת: מ"ערבץ טעא בחסף מערב פרזלא חזית די :)מג(
 ..י

-'. 
  שתמכו תשוב".לאלה לתת החלום את הפותר מתכוון אולי --)פה '

 אחות(:-ולא ובעל אח על פה שמדובר מאחר החלוקה 'ברעית ' . . , --
 . -),. י-"

 חספא עם מתערב לא פרזלא הא-כדי עפ-דנה דנה ובקין להץ '
 ברזל הטבע: חוקי לשממ.את עשויה אינה המשפחתית להקרנה -'-':'
 .: :" -'-' ".'-. ן ביחד(.~ יכול'ם_להתקיים אינםוהרש .- ': :::'

 סופה'של הטבעין את.'התהליך' לשנות קבל...~)אץ ויכל..-)מה(

 חדשה(;:- אימפריה מייסד ע"י שתחרב יהיההאימפריה --'-' : :.-
.. 

 בתוך הועלה לא בודאי תקוות'עמנו.:תוכגו את שד, משקף'פסוקכאמור,
 והיה גלית על פעם שהיתה עורל של חוסמת שהיא נראה החלום. עלהדית
 ',- ס' הפרק. בסוף להביאה או מז פסוק אחרי להכניסהצריך

 נבוכדנאצר את *יכנע החלום מן הנובע שפתרת לה'ניח  אפשר פנים, וכל על, "..- י.'
 קרבה בפיהם יש אם יורשים:אפילו שני האימפריה'בין את לחלקשאין

 ההחלטה שהתנבחה אחרי התשקה היהודיים היועצים של מעמדםמשפחתית.
 מעידות הבאים בפרקים אגדתית, בצורה נשמר ושכרונן והאינטר-רות,הסופית

 הכלעדים הפרמים אוו' ופתרונו הזה. החלום לא ספק, בלי כךיאולםעל
 נתרכזו סביבה היחידה הנקודה. ואתל ולא נבוכדנאצר החלטת עלשהשפיעו
 השפלתם גברה ג"כ שבשטחים'אחהים לודאי קרוב בבבל. היהודיםפעולות

 באהדה. אליהם התייחס מרדך שארל לכך גרמו ביחד אלה יכל הימז?משה
 מנא-ס.ס.,ו.
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]10[. לוינגר ש. ד..

 : מהפכניים היו לא הירושה את שקבל אחר מרדך ארל ע"י  שנעשו הצעדים.

 המלכים מעל כסאו את "ויתן טובות אתו דבר הכלא, מן יהויכץ את שהררהוא
 לו היה בבבל השבואס המלכים שבץ העובדה אופן בכל ט. בבבל" אתואשר
 לעשות בידו שהיה או רצה מרדך שאויל עריץ מוכיחה אעה מיוחדמעמד
 לכך ההוכחה . היא הטראגי טוש לארצם. היהודים שיחזרו כדילעדים,
 מעורער. היהשמעמדו
 הזכירו שלא מאחר נתונים. לזו אץ היהודים אל שראצר נרגל של יחסועל
 הלו לא הקצר שלטונו שתחת להניח, אפשר לרעה ולא לטובה לאאותו

 לשער אפשר יסודיים. שינויים יהודה עלת כלפי זאת שושלת מלכיבמדיניות

 במרכו עמד לא היהודים וענץ וחיצוניות, פנימיות בבעיות עסוק היה הואשנם
 ההלטת שבעת - למעלה שאמרנו כמו - מניחים אנו אם אפילוהתענינותו.
 בדניאל להתנקם השתדל לא בבל, יהודי יד גם היתה ירושתו עלנבוכדנאצר

 ן תמיכתם לו נחוצה היתה אולי היהודי. העם בבניאו

 זאת: מבחינה המצב - כנראה - השתנה לא !בונאיד לשלטת כשעלה 'גם

 נבוכדנאצר. של בסביבתו כמו דומה, תפקיד למלא דניאל ממשיך בנובחצר
 עם קשורים שהיו הסיפורים את הבאים בדורות הבינו איך היא אחרתבעיה
 הזכרונות מטשטשו הזמן שנמשך לודאי קרוב הקנומ:אציה. ועשתה ומה'דניאל
 פתרונות )חפשו ב' פרק של הנבואי בחלק בעיקר התענינו עמנו:בקרב

 הפרסים, שבתקופת הדעת על להעלות אפשר Qlb1. בעיות שלבהסתכלות

 מאשר אחרת מלכויות "ארבע" של ענין את הבינו לעצמו, מתאר שקויפמןכמו
 אויל )נבוכדנאצר, מלכויות שלוש פרטיו: כל על המצב את שהכירדניאל
 מדי-פרסן של מפולגת מלכות והרביעית בלשצרמרדך:

 על ישראל. חכמי ידעו ובאנטיוכיה באלכסנדריה היונים שלטוןבזמן
 בדעתם ועלה אלה, פלגים שני בין החיתת על ואף הפילוג ועלהמאורעות

 חשב אלה דברים שעל האמינו אשר פרשנים והיו זה, בפרק זאת על רמזשיש
 גינזברג. שמניח כמודניאל,

 המלכות של תורה יבוא מתי לדעת היתה הפרשנים של התענינותם עיקר אולם.'
 לא אחרו לעם ומלכותה תתחבל לא לעלמץ די "מלכו שתהיההחמההת,
 מתמנם. הנה שהאמינו בודאי היו חשמננאי בית מלב. בימי )מד(.תשתבק"

 הבנת של הנסיינות כל התרקמו זאת המשיחית התקוה סביב בתקופתם.החלום

 ידושייס התג-ך, ג"קר מסריס "ורבך, )סיר גנויה שתנין עמיו ארגי, פ. שי מאמרו יא"רנ.
 185-284. עמ'תשט"ו(,

א
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 נבופיאסר שושלת שי וירידתה עלייתה הדי111[

 הבינים: בימי המקרא מפרשי תקופת עד הפסקה, בלי הזה,בכללו,הספר
 אלה ולעומתם הסוף למני השלב את מייצגת ישמעאל שמלכות האמינו וואחדים
 ינו "אדום" את בחשבת הביאו נוצרי שלטת תחתשהיו
 עלינו האמיתית, המקרא משמעות את להבץ מתכוונות אנח!ו אם אופן,בכל

 האפשר מידת לפי  שהעסיק גמה ולשין הפרשנים של הנסירות מןלהשתחרר
 מוסמכים. ממקורות בזמתו לנו הידועים הנתונים לאור ההוא, דור בניאת

 ,. " בבל- שלטון שמת שבעים כ"ה:ב.ירמיהו
 יאשיהה לתיקוני מומרות חשיבות 7~יחס מקוהל המודרם המקראבמחקר

 המדעי המאבק בתוך לשלבם נסיונות נעשו האחרונות הש!ים בעשרות אמנם;
 של למחקריהט לב לשים כדאי הנסיונות ומבץ תקופה, באותה היהודי העםשל
  בשנת שההחלתה מדינית התפתחות של סוף 622 בשנת ,הרואים חוקריםשני
 לש!ה קרובה - החדשות הכרונולוגיות ההשערות אחת לפי - היא אשר632,

 הזה השליט מת לפיה יותר, ה!פוצה לדעה במצד אשורבניפל, שלהאחרונה
 מקבלש חנו אם גם אולם זה, נושא על בדיון להיכנס פה רוצים אע!ו 627צ.בשות
 אשור התמוטטות התחילה 03  בשנת שכבר להניח אפשר השניה, הקביעהאת

 התחלת אשור. ארצו-בהסכמת שליט נעשה נכופלאסר הכבליוהנסיך
 ביהודה, גם הפוליטית ההונהגה על רושם בוודאי עשתה בבל של"עצמאותה"

 ארצם שיחרור להחיש כדי אלה, השינויים לניצול פעולות שם  שנעשוומובן
 ' יה אשוהמעול

 והוין למלכו,  שנים  "ו1וומון,ן מפגה חל 632 בשנת שכבר מרמז נ ל"ד,דה"ב
 לעשות שהתחיל כלומר אביו"%. דויד לאלהי לדרוש החל נער, עודנו]יאשיהון
 - עצמאותה.' תשע ג"כ שיהודה כדיצעדים,
 5ריציסיארס ישנים ת".ה נחיש . . .. מג: יפיק מו, פעויה יר' הממס "ורוש"ר.

 גגר,י הו,"ארס ושמיאי
 . 'י' ' גהיש-: וישמעא,

 קימת-. רומזםשי
 אני'. יקיש ד' -ניומי"י, מי' יפסוק

 מייי05 ירוי הייו מינים שי ניימי"י
AsvrTa(INES).3zagainst Revolt losiah's Fricdmarbn, Noe1 David and M.Cross Ftank 

 , . ll(lYSSA~"נ

 "ויבא בס-ב: איננו אשר ברה"ב הסיפור מעיז' באשור מנשה בימי יהורה תלות של אופי על33.
 ויוליכהד בנהשחים ויאסרהו בחחים מגשה חת וילמדו אשור למלך אשר הצבא שרי את עליהםה'

 קשור אולי בבא; היה שמרכז" אשור נכד נמרד השחתפוהי על כעונש כנראה יאג )ל-ג,בבלה
 048. בשנת שמש-שום-אוכין של המרר דיכוי עם ,המאורע
 ישראל" -אלהי אברהם", -אלהי יותר הרגילים בבימויים משתמש אינו דה-י שסופר העובדה34.

 דוד. המלך של שלטונו תחת מעם שהיו השטחים על להשתלם יאשיהו של תשוקתו על מרמזת ג-כוכדומה,
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 את ומרחיב החלטיות ביתר ללכת'בכימן.זה ממשיך'יאשיהו 628בשנת
 אחריו: הבאים ובפסוקים הזה הפסוק של בהמשכו קוראים אנופעולותיו;
 rnm~t ובערי . . . הבמות מן ררושלים יהודה את לטהר החל ש!ה עשרה"ובשתים
 . . נפתלי ועד ההמעוןואפרים

-: 
 שרידי את לעקור מנסה שהמלך פירושו, פ-ז(,

 בשטחי גם אלא ביהודה, רק לא המדיני האיחוד את המעכביםהפולחן
 היא ומנשה באפרים זאת מעולה של המדינית משמעותה השבטים:עשרת

 ע"י שכבשו ארצנו של החלקם על גם שלתהו את להבטיח משהדלש-אביהו
 וכנראה קלה משימה היתה לא זאת הישראליתפ. מהאוכלוסיה והתרוק!ואשור
 אשור של לשעבר הוסאלים אותם של תקוותיהם עם בהתאמה היתהלא

 ב!ושאים דעה אחדות היתה לא עמנו מנהיגי בקרב אמ!ם אותה. לרשתשהתכוונו
 בש!ת לשיאם שהגטו המאורעות את להעריך מסה ואת מבט מנקודתאלה:
 את להפוך כדי נוטפים צעדים לעשות מתחילים יאשיהו אנשי כאשר2ם,.
 עשרה שמונה  "ובשנת הארץ: חלקי שני של ומדיני דתי למרכז המקדשבית

 .,.קי ואילך(. כג כב,. מ"ב, - ואילך )ח והבית". הארץ לטהרלמלכו
 כ"ה פרק בהתחלת ש!זכר למה בהתאמה הוא ג ל"ד בדה"ב שאמורמה

 ועשרים שלש זה ליאשיהה.. שנה עשרה שלש -מן. ירמיהו: ספר של א'ובפרק
 . י." . שמעתם ולא ודבר אשכר אליכם ואדבר אלי יהוה דבר היהשנה
 כלפי מדיניות עניני על לדבר ירמיהו התחיל ואת בשם; כבר. הנחדש, לפי.

 ומנשה. אפריס בכיות יאשפזו של ההתפשטות ח!ועת תחילת על כחיבהבבל
 בלי נבופלאסר של לשלסק עלייתו fi3W שהיא 627, היא ליאש'הו עשרהשלש

 . אשורבניפל. של ומותו אשור. שלחסותה
. .. 

 המדעות האשורית. האימפריה של גסיסתה תקופת. באה זה תאריך אחר:
 בתהליך מקומן את לתפוש ממהרות ובבל מצרים כמו באתור החזקותהגדולות

 הצד. מן עמדה לא יהודה כמו קטנה מדינה נם אולםזה,
 מדינית מבחינה המצב את המבהירים בספרותנו, נתונים מספיק איןלדאכועו
 יכולה היתה שפעולתם וצפניה, חבקוק נחום, הנביאים מפרקי ואת.בתקופה
 המצומצם. היקפם מחמת גם מדינים ענינים לברר קשה אלו, בעיותלהאיר
 אמ!ם, זאת. תקופה של בעעת להבנת אמשרות לתת אולי עשר ירמיהוספר

 ויקיר ששורגניפל רם אינני "נקי דו 'KmR -ואר ל; ד, לעזרא עת- אתנו המעלה אשרחיך "ון איר מימי ,גרם אנסנו ולה )קרי: -ויא ,שיאי: והונאו מויו"ב מאי, שהוגלו אצריםנעמים ישרתי אח יאנש היה" שמסרתן שגיות למשוה אשור מוגי "משיגו וינ"ריג סרטון יהרי"ו:
 . - . . . רשמריןושארעגרנהרה-)שפשס,י(.והוהגהק~נקרי"
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 נבופיאסר שושלת שי וירידתה עיייתה הדי]13[
 עד שחלפג ' שנה נושלש לעשרים בנבע ברורה תמונה לקבל קל לץ, ממנוגם

 כדולש; על להתגבר שהצליה אחה באתורנו,- מנצח בתור נבוכדנאצרשמופיע
 : . ,י -.י-וי-ף-..---. י.,.. -'-:. -, העיקרית.-מתחרהו

 מסתמך היסודיעליהן בהנחות בעיקר תלוי ירמיהו, דברי את. להבץ איך'
 פתרת למצוא  המשתדל קרפמן, י. בכלל.~למשל, פעולתוהחוקר.בהערכת

 בירמיהו רואה הישראלית, האמינה תולדות מבחינת אלה מסובכותלבעיות
 את ראו החורבן -נביאי מדינאי: יותר'מאשר תיאולוגי-אידיאולוגימומחה

 החורבן נבונות של ששרשה ספק אע . . י האמונה של באספקלריההמאורעות
 האמונה; י"מתוך .דתי-מוסרי"!,: ולוגי, אידיא אלא טכניזצבאי לאהוא

 בודאי לבאר "ם הדורות, כל מרי את למרק כדי לבוני, מוכרחים וגלותשחורבן
 בנבואות דורש שהווו לבבל, הכניעה דרישת ירמיהו: בנבואת שניקו

 של היא-הפרדוכסל'הגדול 11 לערך.,דרישה ~ש משנת החלהשעבוד
4 .!בואתיר~יהו'/ ' - ,  ' 

- -  
 - י-די : ,.

 מוליטית תבונה ובעל בהיר-עץ שהיה מפני כניעה, דרש "ירמיהו אומרים"ש
 להעדיף יש דעתנו לפי וו. המדינים: התנאים באותם אחרת דרך שאיןוחבץ
 תבונה ובעל עץ "בהיר כירמיהו ולראות זאת בסוניה ' אומרים" ה""שדברי

 - ' .' ;asifin. סזף עד דרכו מהתחלת הוא מחוק בה הכונהפוליטית'י;

 "תיקוני" של יתר מהדגשת להשתחרר רצוי המדיניים ירמיהו דברי..להכנת
 של היסודיות הבעיות ולא לוואי תופעות שהן התורה, ספר ומציאתששיהו
 אשור בתולדות התמורות את לנצל איך היתה: העיקרית הבעיהתקופתו.
 והנביאים המנהרים השתדלו משבר בעתות היהודית. המדיניות למטרותובבל
 אל לתשועת ציפו אמנם המילה. במלוא,מובן להשאר'ריאליסטים עמנושל
 אמונתם אכל היא, טבעית חאת השמים, מן להחלטותיהם השראה לקבלוקיוו
 ". חוץ. בעניני,מדיניות מעורות החלטות בגיבוש אותם הפרועהלא

- :. - ,, 
 פוליטיות היו שנה ארבעים במשך פעולתו בעת הפרק על שעמדו הבעיות;

 החים המשך תלוי היה מדיניות מהחלטות בה חמור משבר תקופתמובהקות.
 .ך ' . 'ן".. ,. :'-.הלאומייםשלעמובאהצה'-:'.

 המב-לים המקורות באותם נכיונה בחרו הנניאים ספרי שעורכי לשער, נם יש,
 להעדפהל זכו היומיומיות בבעיות העוסקים המרקים הזמן. בבעיות הקשורחומר

 - ,] י-:1,ט:מןין4."'זמין'ניילז-י"ג"עמ'1'ץ'
 .ז:., . י ועוז ס:-גו, ג-ו, גירמיהו: יגביהו ההגנה דברי נס יאה!נ; = ., .
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 שכתביהם עצמם, המחברים את QS בחרו זאת ראות נקודת לפיבעיניהם.
 תלוי היה פעולתם עם הקשורים הפרקים מספר קביעת גם. בקאנון.הוכנסו

 בימי וירמיהו ישעיהו היו "הגדולים" הנביאים היסטורית: כדוובחשיבותם
 בשעת משבר, בתקופת פעלו הראשונים שנים : בגולה ויחזקאל המדינהקיום
 הכי הרמה על עומד בפיהם האמור שכל ברור, ויהודה. ישראל חיסולסכנת
 גם עמם בני על להשפיע מעונינים היו הם מוסרית-דתית: מבחינה אףגבוהה

 המדיני, המצב לבין אלה הרעיונות בין הקשר את וחיפשו אלה נושאים עפבקשר

 לכן מכלייה, המדינה עמדה-הצלת וירמיהו ישעיהו של דאגתם בראשאבל
 לעומתם, הנכונה. המדינית הדרך את כדישימצאו מנהיגיה על להשפיעהשתדלו

 לבנות יהיה אפשר שעליהם הרוחניים היסודות את להניח היתה יחזקאלמטרת

 ; למולדת. שיבתם אחרי לאומיתתקומה

 נציגי עם קשר להם היה ולא בודדים אנשים היו שהם להאמץ, גםאסור
 על נמנה הקהל של חלק שרק ספק כל אין אמנם בימיהם. המדיניותהמגמות

 - . תוכניותיהם..תומכי
 י -

 ירמיהו; של בימיו חמדניות המגמות היואלו
 - יאשיהו גם הצטרף אליה - השלטת המגמה היתה גבופלאסר בתקופת ,א..

 השטהימ כל החזרת גם אלא יהודה, עצמאות את לבד לא להבטיחשהשתדלה

 דומה שאיפה יהודית. לגמרי שתהיה גדולה, מדינה לייסד דוד: מלכילשלטך
 בעת שהפשלות אותנו מלמדת בדה"ב התוספת חזקיהו. בימי כבר קיימתהיתה

 המדינה את לשחור מנסים  שניהם יאשיהו: בילי שנעשו לאלה דומות היו'חזקיהו
 השוררים ההגאים את לנצל מגסים שניהם ושלמה, דוד תקופת שלבמתכונת
 האתרת שחולשתו האמת באשר טעה הראינת המדיניים. לצרכיהםבאשור

 הד,סטיה שלא לא.ידע והשני אשור, מעול ההשתחררות את תאפשר סגחריבשל
 תשלוט כולו האיזור על שתשתלט המעצמה אלא אשור, את תירשהדויד'ת

 והסתמכות דת בעניני ריפורמות של שבכוחן לעצמם תיארו שניהם ביהודה.גם
 הזוהר. בתקופת המצב את לקדומותו להחזיר אפשר הקדומה ספרותגועל

 אפרים שטחי סיפוח קלה משימה היתה לא ג"כ וישעיהו חזקיהו שלבימיהם
 ממרכז כן לפני שנה ממאתים למעלה כבר התרחקו תושביהם הלוא'ומנשה:
 המלה הישראלית מהאוכלוסיה ניכר חלק כך, על נוסף ,ו: בירושליםהפולחנ(

 לעיר מעיר עברים הרצים -ויהיו י: ל, דה"ב בדברי מתבטאת שחזור רעיונות כנגד בוז הנעת39.

 ז~" נ:ב:ה:::רב
 "י יי "תנקי "'ק'"י בימי "ם גס.: ימיעג'ם לק5 י"':ךי'ם
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 נבופיאסר שושיה של וירידתה עלייתה הדי151[
 מסובך יותר עוד היה וירמיהו יאשיהו של בימיהם המצב הארץט. מןכבר
 שיח ממוצא כמובן, היתה, לא זה בחבל אשור ע-' ששוכנה והאוכלוסיהמאחר
 סמק השמרניים, כמו שונות, בצורות היהודית הדת את שקבלו אלהואפילו
 י4. ההיא בעת יהודה של המדגניות המטרות אל מלאה באהדה התייחסואם

 המלכות שיחזור תכניות לחיזוק לאסוף, התחילו חזקיה של הריפורמותבשעת
 המלך של מיצירותיו שרידים על דוקא דוש ושמו העתיקה הספרות אתהאחידה,
 העתיקו אשר שלמה משלי נם-אלה המילוג: את לעכב עוד שהצליחשלמה
 שמדגישם הוא מקרה לא גם אולי א(. כ"ח, )מש' מלך-יהודה חוקיהאנשי
 המלך, בעמת העוסק הפרק את פעולת.האיסוף עםבקשר

 הברית ספר או התויה ספר יד על בודאי מצאו יאשיהו בימי הבית בדק בעת.
 דברי על המלך לפני הצביעו אמנם וכתובים, " מנביאה נם אחרים, ספריםנם

 מולדתו מארץ העם הרחקת על גם מדובר בדברים הן בויקרא הןהתוכחה:
 . 'ל . בעיקר. מוליטית כוונה היתה. ואת בבחירה ;ם חטאיהם.בזלל

 הוא מחמש למה להבץ:' היטב אפשר יאשיהו המלך של הפוליטיתמנושתו
 כוונתו ההיא בעת היתה ולא אשור למלך עזרה להושיט שהלך נכוו., פרעהעם

 עצמו את יראה. מצרים מלך שאם ידע יאשיהו אולם יהודה, עללהשתלטא
 היסטורית זיקה להם שיש השטחים דרך או יהודה שטחי דרך לעבורמוסמך
 שישתלט כדי תואנה. בסופו ימצא מראש. לואת הסכמה לבקש בלי ארצו,אל
 , אלה. ארצותשל

 ראו שלא ביהודה אחרים asn שהיו להנות יש הפרו-מצרית. המנמהב.
 וחלמו הקנדמת השמה של נרחבים שטחים על ההשתלטות רצק את יפהבעק

, ... . .ן,, .,י

 .- ..,.-.. ."4...ראההלרהו1.

- NITP1i המונאת "מאויע~הי4.  א) ורה אונקיייה י"ה,י"1וה מקנ,, "ומר יהיוה ינו,יס נחמיה 
 וג.שרא,. ג."וו" יקימוהו המצב ההזרת ".א היוסת שמסרןהטעות
 יר=הו ע, המנעים גחתוז שקו מעש קחרב גסו ג.רט,יס, ""קח קרג א" הקו"ח:ק, מתמוה גענה עט "קשור חומר המנילוס איה אי געיקר מהייחסיס הנגוייס מסערי ההגאוה נס41.

 ע,מסתמנ,פ
 אזן תורנן ננואה פ~י.ס,וה. מסינ~ה נגעו איה שנס הוקהו, יהיקוני הקשורה דו;מ"

 עצמיה: מסרה)ה
 נאשור, להתניתה שקא פגת" מזיניה היטה קניה יפי ע) הורגן אח ,מנוע גווה"

 ;ם פוי, הרטון אני אחר, מסו; נס עומוה ;gp זה בפרק מדונר שניינו נשינה אמנם יל, נ.,=יה קן נ-ו, מר"טץ ;ג'יב ירצ= "=ר פויימיב  יעוץ היתוק, נ;,) ,יעזן מהכוון א,מירמשו

 גיהוק "גש ::צ:ך':נ

 -פס 117( 11מ' הרעען אח מעיה "מ נאשר חת fillpll ;ם קוממן מגק אחרת תה41.
 w~aln-. "מפי;" )צד ;מה שקש."ו א,סמ, ;יאה .. נתמר. יא וששיהו ש,פוקו
 ,י. כ-כ%. ל-ה, דה-ב ראה44.

365

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



., 1 )  ]6][ ; .,. לוינגר ש. ד. 

 שנחלשה. אשור גם תשתלב בה יהודה, מצרים בין קונפדרציה של_ סוג איזהעל
  משותף כדוים תחת אפרים משרידי יחידה להקיט מוכנים אוות היואנשיה

 איותה אז שכבר בעיקר, כבל נגד חוכמה זאת קונפדרציה כוונתיהודי-מצרי.
 אשור. במקום באיזור, המדינות בראשלעמוד
 החונים היו כימיו והמנחשת המלך יאשיהו מתעדי הפרו-בבלית. המגמהג:

 עומדת שבראשו לטש להשתלב הרעית על הבנרות התכניות את גםשפסלו
 שהאמינו המנהוגום אותם עם דעים תמימי היו לא שני ומצד אחד, מצדמצרים
 דוד בית שלטון תחת הקיים במצב מדינות שתי איחוד של החלומותבהגשמת

 ז"ש. הושבו ובמקומה רחוקות לארצות ירשה מהן אתת שלכשאוכלוסיתה
 הבולטים מן אחד או נביאם, בבל: עם פעולה שיתוף על מהתחלה חשבואלו
 כנראה, הוא. ירמיהו. מנעוריו היה הגאת; למגמה ושיכש שהיו הרוח אנשיבז

 נבופלאסר. של לשלטת אחרי.עלייתו מיד השקפותיו ברבים להפיץהתחיל
 אש העשרים בפרק רק בראשניה מוצאים אנו בבל השם שאת העובדהמעצם
 הספר עורך קדומת. בשלב ככר זאת בבעיה לטפל התחיל. שירמיהו,לאמוכיח
 "הרעה" על עדיין מדבר הוא בהם הפרקים את לסדר הראשנן בחלקמשתדל

 האורבות הסכנות את להדביש היה שרצונו קרוב.לודאי הצפון. .מארץהבאה
 יהודה על : מדרום שבא למצרים בניגור הצפק מביות שיתקרב מצבאלארצו

 .עג 3בל. הצפונית,.כלומר המעצמה של המדיניות אללהשתלב
 שושלת של שלטתה בהתחלת לפחות מסק שכלי בחשבון להביא עודעלינו

 אגרות וגם.שלחו יהודה כמו שונות מדינות אחרי נציגיהנבופלאסר.חיורו
 בתקופה כי בלאדןי., מראדך בימי כמו בבבל שיתמכו מנהעיה-כדיאל
 תחת פעם שעמדו השטחים בכל שליטתם מבוססת די עדין היתה לאזאת

 היו זה גוש אל יהודה הצטרפות שתמורת הנמנע מן אין אשור. שלהשפעתה
 יש לכך רמז שנכבשה. מדינה של ולא ברית בעלי של מעמד להמבקרחים
 עשרה שמתה בשנת המקדש בית סביב מהחגיגות ירמיהו שלבהסתיגותו
 : ' " - 'ליאשיהוי4.

..,. , ,י
mDnולא יאשיהו אליו פונה בודאי היה הנבואית פעולתו התחלת אחרי שזים 

,.41 1plvv דיגשה גפרך נגר מהגטא אדחה מזיגות אי ארצו ידני לעניני מנוונה ננמוהיו 
 ,גנות כהרוס. כמגיו וינתק ינותש "ממינות ועי "טים וי הוה פיוס "פקזה.ד -רא"נספרו:
 ל. )א,כנטיע-

 . ומנחה. ספרים א' ל*ט, ישעיהו48,
 תה להזכיר צורך ראו לא במ"כ זאת לשומה זה, לתאריך התייחמות אין ירמיהו שבספר מנין47,

 '4-- א-ז. ליד, בדהיההממופר
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 נגופיאסר שושלת קיל וירידתה עלייתההדי]17[
 חגירת מאחורי שעמדה המגמה לאותה שייך היה הווו לו ,4, ה!ביאה חולדהאל
 שיח מדעית בפעולה עדיין הפרו-בכלית המגמה אנשי התחילו לא אםאלה.
 התלמודית בספרות בצד. הצעיר, ירמיהו שלהם, הדובר עם יהד עמדוודאי

 המרמזם זכרו!ות  !שמרו היהודית, המקורית הנישה את פעמים הרבההמיצגת
 היו ואח. מאחוריהם הפוליסות הכוונה ואל התיקונים אל אלה חונים יחסעל

 מתמדי אנשי בפי שהיו הנימוקים מן שרידים שלפ!יהם . ההיסטורייםבמקורות
 - היה דוד מלכי של לשליטתם השטחים בהחזרת העיקרי הקושיההתפשטות.

 שיבת שבלי הרוכזו יאשיהו בימי הישראלית. האוכלוסיה בהיעדר -כאמור
 הבעיה: על כשמתדינים לכן גאולה.. של אפשרות אין הבלה מן השבטיםעשרת
 היה שהא הרעתן את .מעלים חולדה, במקום ירמיהו אל .המלך פזה לאלמה
 עשרת להחזיר שהלך התם היה לא "ירמיהו אמר "Pm ר' בחו"ל; בשליחותאז

 -השבטים",י.
- 

- 
 "ועתה : נציגיה את והזהיר הפרו-מצרית למנסה גם בהחלטיות התמד ירמיהו-
 !הר מי לשתות  אשור לדרך לך ומה שרור מי לשתות , מצרים לדרך לךמה
 בשת כאשר חבשי ממצרים דרכך'גם את לשנות מאד תזלי מה יח(::,.)ב',

 המדעיות  רבימ1ן,?  יךייון?1רויי טוב11ז לתוצאות לקית אין לה. ושם,מאשור"
 בזמנו, אשור אל ביחס להטבות רק זאת לעשות נסיון כל שנרם כמו מצריםשל
 מוחלטת. בירידה שהזיז הנשור למצרש היום יצטרפו אם להם יעזור לאכן

 אע אם תסבוכות, גרמה זה מוקדם בשלב הפרו-בכלית ספק'שהבעיהאזן
 הרעית מן להשתחרר עלית אבל ל"ט,' בישעיהו האמור לאור בהןמסתכלים
 לפיה. ללכת ומחויב לזאת  קשור וירמיהו קבועה נבואית נ-2ה א-ושהיתה
 הנבטים את שהעסיקו לאלה אמנט קרובות היו 532-ש58  השנים שלהבעיות
 זאת מבחינה החלטותיהם. את הקובעים הם ההבדלים אבל 700-732,'בש!ות
 אחרות  לממיתות ישזר כדי ירמיהו משל ממיהו של !ישתו בשוני לעייןכדאי

 . - ',: ק:ץ - : .' קרפמןי1.ממהשיוצאממהקריושלה

 -צעיהוז של התעדותו הצעת לבק המוצעתע"יירמיהו הכניעה בין ההבדל מהונ
 שאפשר תנאים עם כניעה מציע אעו הוא ירושלים חומות מול רבשקה כשעומד,

 איש ושתו תאנתו ואיש אנו אנש ואכלו אלי וצאו ברכה אתי "עשו לקבלם:היה
 1'צוניג4 מהטיות מולוה מעוויים הע לא ה11ה ש1 השוגהה יגר, שנם יהג1יס נמיר,4.
 ירמיהו קרובת "חולדה שם: שנזכרו הנימוקים שאר גם לב לתשומת ראויים ב: יד, מגילה בבלי49.
 הן-. רחמניות שנשים מפני . . עליה. מקפיד הוה ולאהיתה
 וחבקוק ננהום נביא-ישועה"; היה ישעיהו, . . 443(". )עמ' הנ-ל בספרו הגררתו אח במיוחד ראה '60.
 שנים: רק יש החורבן נגיאי ישועה. נביאיהם

 ירמיהו.ועהקאל-
 . ' , 81מ(. עמ' )שם
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]18ן ל1ינגר ש.ד.

 להם ארץ ותירוש דנן ארץ כארצכם ארץ אל אתכם ולקחתי בואי עד בורומי
 במלט לא-לב(. י"ח, ש"ב תמותו" ולא vm ודבש יצהר זית ארץוכרמס
 יהודית" "מועצה מץ לאחו המדעה וראשי המלך את להפוך רצה הואכדומס
 נכריות. לארצות היהודית האוכלוסיה של הדיסורטציה את להכץשתפקידה

 י! זאת: הצעה של מטרתה מה נכת אל העריכו לא חוקיה שאנשי נחשובלא
 לאזניהם מצדו. ,ם וקרבנות דם שפיכות בלי מזימתו בביצוע הכובש עללהקל
 בידי מישראל שהוגלו השבטים של בגורלם עלה מה שמועות: הגיעו.בודאי

 פירושו.הכנה הוה לא סרבן-סנחריב בימי הדיסורטציה אמת,האשורים.
 לפליטה שנותרה המדינה חיסול זאת, בכל בימיה כמו טוטליתלהשמדה
 מייעץ היה לא ירמיהו גם כזה שבמצב ספק אין כהתאבדות. בעיניהםנחשב
 עד ולהתאבקות להתמדות עמו את מעודד היה הוא - להטך לעמהכניעה
 האחרונה. הדםטיפת
 עמדת את מקבל היה ישעיהו גם ירמיהו שבתקופת זאת לעומת להניחיש

 אתכם ונטעתי אהרוס ולא אתכם ובניתי הזאת בארז תשבו שוב "אם 'ירמיהו:
 אדמתכם". אל אתכם והשיב אתכם רחמיס.ורחם לכם ואתן אתוש...ולא
 תיראו "אל כ!: למני גדליהו לבם על לדבר ניסה זה ברוח .~ב(: מ"ב,פר'

 בעריכם ושבו . . . לכם וייטב בבל מלך את ועבדו בארץ שבו הכשדיםמעבוד
 אפילו והמומים אנקורים יותר תנאים לכם הוצעו ט"(; מ', 10ם, תפשתם"אשר
 - חזקיהו בתקומת מהאמשרויות בבל, עם י מאבקט של שנט עשרותאחרי
 יותר עוד תנאים להם הוצעו נבופלאסר שבימי לעצמנו לתאר עלינוישעיהו.
 השותפים בהן בשנים המתפתחים מדיניים יחסים בין יסודי הבדל ישטובים:
 מנוצח. ביניהם שאחד אחר שנוצרו היחסים לבץ בריתם בני את לבחורחפשים

 המקדש. בבית לפולחן ~ullsa ישעיהווירמיהו של גישתם היתה וטבעיתמשותפת
 חברתיים, עוונות על מכפרים אינם שהקרבנות והסבירו העם את הוכיחוהם
 משה הדהי. הפולחן לבין. מעשיהם בין מודים שיהיו אסור לחברו. אדםשבין
 אדם שבץ "עכירות התנאים: בימי ההלכה אנשי בדברי גם מתבטאתדומה
 הכיפורים יום אץ - לחגירו אדם שבץ עבירות ; מכפר הכיפורים יום -למקום

 . . ט(.  רוי ח. מרק )יומא חברו" את שירצה עדמכשרי

קשורות אמנם שהיו לגמרי חדשות בעיות יצר ירמיהו בימי המדיני המצבאולם
 - יח,קיהו בימי 'רושלים של ניצולה בעקבות ישעיהו. תקופת שלבמאורעות

 eo~ גי אין~5.
 "1 יינ(; י-ם, )מ-י, אטיס ~אים ".1 יא גג= "יקיש אי שתענין שבהצערת

 ההיא. בעת האשורים בירי המקובל למהנ מהאמההיו
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 נבופלאסר שושית שי וירידתה עיייתה הדי]19ן

 העירב. על להק המקדש של שבכוחו עמנו בקרב האמו!ה השתרשההטעיהו
 מלכד ככוח במקדש נם  להשתמש. השתדלו חזקיהה DS ולפניו יאשיהו,אנשי
 השבטים .את שוב המקשר משותף פולחני מקום האומה: חלקי שניבע

 ירושלם מעל האיום הוסר חזקיהו שבימי העובדה השני: מן אחדשהתרחקו
 נימי להתעדותם-לבבל יהרקים-צדקיהו בימי גם המדינאים את'עודדה

 - ז לסגת. ייאלץ והאויב ההיסטוריה עצמה על שתחזור קיוונבוכד!אצר:
. 

 ואשכנה ומעלליכם דרכיכט "הטיבו. ;את; לבעיה מוקדש פורמיהו ו""רק
 הוכל יהוה היכל לאמר השקר דברי אל לכם תבטחו אל פ(; הזה במקוםאתכם
 נתתי אשר בארץ הזה במקום אתכם ושכנתי )ד(; המה יהוה היכליהוה

 אשר הוה בבית לפני ועמדתם ובאתם פ(, עולם ועד עילם למןלאבותיכם
 ועשיתי )י( האלה התועבות כל את עשות למען נצלנו ואמרתם עליו שמינקרא

 נתתי,לכם אשר ולמקום בו אתכ.בוטהים עליולאשר שמי נקראלביתלאשר
 את השלכתי כאשר מעל-פגי אתכם והשלכתי לשלו עשיתי כאשרמלאכותיכם

 - -: ,י .- ' .ס " )יד-סו(. זרע,אפרים," כל את אחיכםכל

 כזה-כ"ז, בץ יותר טוב משתלב הוא הוא: פה לא בודאי זה פרק שלמקומו

 שפרקים העקרת לפי הנביא דברי את סדרו העורכים כי זה, בחלק נשאראולם
 נ ן להקדימם. יש במפורש, ממלכיה אהל .או נבל מכר לאבהם

 QS בודאי היה זאת בתקופה דתיים-מוסרים רעיונות סילוף יטעיהו ראהלו

 הגיונית. בלתי מדיניות לצרכי במקדש שימוש מר החלטיות באותה נלחםהוא
 זה במושג הקשורות ובהגדרות שנה" "שבעים ברעיית !עיין אלו הנחותלאור

 שבכוח ראליות בלתי דעות  השתלטות לעכב היתה הנביא כוונת~בירמיהה!.
 הבלחי גישתם עקב בו  שנקלע הגורלי המצב מן המדי!ה. את להצילהמקדש

 ידי על שאין,הצלה,אלא לדעת היהודי על'העם מדו!יות'חוץ.נכונה,לעניני
 בבל. של הייו הבאה המאה בסביבתם. הנעשה כלפי הגיונית מדיניותנקיטת
 על:ידי החשיבה דרך ;ם הניעו היום, "מאה" כמו ירמיהו, אצל שבעיםלמספר

 השולטות המדימת של  בהתרחשויות עיון יסוד ועל ב;ורל.עמיםהסתכלות
 החזיקה סרטו שנשלת nsm, כשמונים בעלייתה התמידה דוד שושלתבסביבה:
 להוציא היתה שכוונתו מאחר אשורבגיפל. של מותו עד  שנה, מאה בערךמעמד
 שהאמץ עזור, בן חנניה כמו ממתמדיו, אחד. ידי על גם שהודגשו רעיונוהמלבם

 ., י, ., המורשתי. מימה לנבואת בקשר 42 בהערה האמור ראה52.

 ומנין שנה- שבעים מנין קץ *עת גכריהנ י. מ. ח. .במאמרו.של שנה" -שבעים הפרק: ראה'את 53...
 .,נ: , , 78-ט8(. )טס, תשב-ב גיסן )יג( א וכניעיה שנה מקרא, בית שבנעוה-,"שנע
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 201ן . ', יוינגר ש. ד. . ...::::

 ירמיהו חיפש '!,- שנתים כעבור החדשה הבבלית האימפריה של קרנהבירידת
 מדיניות נקיטת למנוע היתה מטרתו זאת.. שושלת של קיצה את המרחיקההגדרה
 . מצבם. את להחמיר רק העשתה בבלה הז כארץהן

 למצוא היה אפשה לראשת והחורבן; .  השעבוד היה לא שלו הרעית יסוד.
 היה אפשר ואת.השני בבל עם בשלום לדו-קיום פתרון מציאת ידי עלהקלה
 : . ~ss. בבל את המפיסזם צעדים. ידי על האחרק, ברגע אפילולמרע

מילילי באופן דבריו את להבין שהתחילו אגשים: היו בימיו שכבר ברור א.,
 627, בשנת נבופלאסר של לשלטת עלייתו משנת בבל" "שלטק התחלתוחישבו

 הופעת למני  שנה עשרים חיכו.כבר מכך וכתוצאה 'אביהו, של עשרהבשלש
פירושו בבל, שהשלת של ערלה בענץ נבואתו להגשמת הממשי הראשתהסטן

 הגאולה. צעדי לראות ציפו. 557, בשנת הוא זאת, שושלת של חיסולהשבמועד
 ברור אעו שמוצאם מקרא פרק' להבנת יותר מתקרבים אנו כזהכתוצאה.מחהעב

 כזה. חישוב על מיוסדים שמיהו של השני בחלקו . מרקים אולי .הזמן:מבחינת
 המצופה, המועד עובר : זה בחישוב קשור בדניאל ט' שפרק usbln מן איןגם
 557,)1הנאולהשנת

 מאחר"
 "שבעים בהכפלת פתרת דניאל מוצא לכן לבוא,

 נבופלאסה שנשלת את שירש המועד11ו1ייי111יי1י1יויימילילומבבלב.
 6ש-536. : נבוכדנאצר של לשלטת עליתו מתהחלת שנה שבעים מלאו 536בשת
 שנה שבעים לדריוש: שתים בשנת המקדש בית הקמת היה השלשה המועדן.

 . %6ך515. המקדש: בזתמחורבן
* -, - 

 י".. , .

 על בדברו הנביא צדק שאכן עמנו בקרב האמונה את שחתקו המועדיםאלו
 ', שנפלה. דוד מלכות ותקומת הזר שלטל כסיום מסויימתתקופה

 ודחיית קביעת של זאת לשיטה עמנו בתולדות מיוחד תפקוד היה פנים כל על-
 רק ערכה,וגרמה להקטץ יכלה ההכרחית.לא ההתאכזבות התחיה.~ועד

 . . י . . . -לדחייתהמועדהמיוחל.,.

 בהתאם דניאל ספר רעיוני כנשה שימש החשמונאים של שלטתם עלייתבימי
 .. , . -,.' , .נ.לפירושלפרקט'..'

 את עקרה לא כן גם מאד מהר אחריו שבאה ההחניתות זה, משלטתהאכזבות
 תאחר. ולא הגאולה פעם תבוא בוא ה,הודי: של.העם מלבוהאמונה

. דו. י-", יי,54.
 וישב ועברת ה' נאם קדמתו על והנחתיו ועבדו בבל - מלך כעל צוארו את יביא אשר -וחגוי . 1.55

 . '[ , ' יא(", כ-ז, לשםבה
_: - 
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