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באה לידי ביטוי באינספור שירים, התנ"כית החשיבות העילאית של ירושלים במסורת 
אלא לסמל -שהפכה-לעירכתרים נוספים . מטרת דיוננו כאן איננה לקשור ומליצות פיוטים

 וממה היא נובעת. ולהבין איך התפתחה חשיבות ז

 של תקופת המקראהפוליטית ירושלים בהיסטוריה 
עומדת ברקעה של החשיבות הרעיונית שהושוותה  של ירושלים היסטוריה הפוליטיתה
תה עיר מלוכה כבר מימי הברונזה התיכונה, והמשיכה להיות כזו יירושלים הי. עירל

אזור בה זו שכם, ירושלים וחברון היו ערי הממלכה היחידות בברונזה המאוחרת. בתקופ
. מיקומה של ירושלים באמצע , אזור שהפך לליבת ההתיישבות הישראליתההר המרכזי

סיון לאחד בין השבטים שהתנחלו בהרי מנשה יכל נאזור זה הבטיח לה מקום מרכזי ב
לכן, כאשר שבטים אפרים ובנימין לבין הקבוצות שהתנחלו בהרי יהודה, מדרום לירושלים. 

לכה בירתה של הממלאלה התאחדו בתקופת המלוכה, אך טבעי היה שירושלים הפכה 
 המאוחדת.

ת ישראל והעובדה שממלכהקמת הבירה המתחרה בשומרון, למרות פילוג הממלכה, 
חזקה יותר מיהודה, ירושלים שימרה את לממלכה במרוצת המאה התשיעית  נהייתה

תה עיר אחרת ימרכזיותה הפוליטית בכל תקופת המלוכה. אחת הסיבות לכך היא שלא הי
מבחינת גודלה. במרוצת המאה  ירושליםבתחומי ממלכת יהודה שיכלה להתחרות ב

. הרבה מכל עיר אחרת ביהודהתה גדולה ביישה ,, הפכה ירושלים ל"עיר ראשה"השמינית
למרות שעבודה של יהודה לאשור בסוף המאה השמינית, אין לנו שום עדות ארכאולוגית 

תה, וירושלים י, או באוכלוסילפגיעה של ממש במבני העיר, בחוות שהתפתחו מסביבה
ת לירבן הבבלי בתחוהמשיכה לשגשג ולגדול מהמאה השמינית לשביעית. רק בהגיע הח

ה מימי מעמדירושלים לשית, איבדה ירושלים את מעמד הבכורה שלה. החזרת יהמאה הש
רבן )ירמיהו(, והפכה להיות כמיהה ומשאלה בספרות המקראית מתקופת הח המלוכה

 תקופת שיבת ציון.ממתקופת הגלות )יחזקאל( ו

 דיחהיל לחני של האופירושלים כמרכז 
את  העיר כדי להבין את הסיבות שהעניקו לירושלים אך לא די בהיסטוריה הפוליטית של

נובעת בראש ובראשונה מהתפתחויות  זו . חשיבותכית"במסורת התנ העילאית החשיבות
 את ירושלים ספרי הנביאים תפסוכן ספר דברים ו ישראל המקראית.רעיוניות ודתיות ב

דרכים מוחשיות לבטא תפיסה זו  ספר דברים מתארל האחד והיחיד, וכמקום מושבו של הא
, המבטא ריכוז הפולחןהחשובה ביותר לבטא תפיסה זו היא המעשית הלכה למעשה. הדרך 

רעיון ריכוז הפולחן המופיע בספר דברים הוא גם את אמונת הייחוד )כפי שנראה להלן(. 
והוא מבטל את האפשרות לקיים פולחן דתי כלשהוא  יחידאי במרחב של המזרח הקדום,

 חוץ למקום נבחר אחד.מ
 :זהמבטאים את רעיון  יד-דברים פרק יב, פס' יאהפסוקים הבאים, מ
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רְוָהָיה ַהמָ  יא -ָשָמה ָתִביאּו, ֵאת ָכל--ֹלֵהיכֶׁם ּבֹו ְלַשֵכן ְשמֹו ָשםִיְבַחר ה' א  -קֹום, ֲאשֶׁ
ְתכֶׁם: ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶׁ ם, ַמְעְשֹרתֵ  ֲאשֶׁ ם ְוִזְבֵחיכֶׁ ם, ְוֹכל ִמְבַחר עֹוֹלֵתיכֶׁ יכֶׁם ּוְתֻרַמת יְֶׁדכֶׁ
ר ִתְדרּו ַלה'. ם, ֲאשֶׁ ם יב ִנְדֵריכֶׁ ֹלֵהיכֶׁ ם, ִלְפֵני ה' א  ם, --ּוְשַמְחתֶׁ ם ּוְבֹנֵתיכֶׁ ם ּוְבֵניכֶׁ ַאתֶׁ

ם. ק ְוַנֲחָלה ִאְתכֶׁ ם, ִכי ֵאין לֹו ֵחלֶׁ ר ְּבַשֲעֵריכֶׁ ם; ְוַהֵלִוי ֲאשֶׁ ם ְוַאְמֹהֵתיכֶׁ ר  יג ְוַעְבֵדיכֶׁ ִהָשמֶׁ
ן יָך, ְּבָכל-ְלָך, פֶׁ ה ֹעֹלתֶׁ ה.-ַתֲעלֶׁ ר ִתְראֶׁ ר-ִכי ִאם יד ָמקֹום, ֲאשֶׁ ִיְבַחר ְיהָוה, -ַּבָמקֹום ֲאשֶׁ

יָך ָך.--ְּבַאַחד ְשָבטֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶׁ ה, ֹכל ֲאשֶׁ יָך; ְוָשם ַתֲעשֶׁ ה ֹעֹלתֶׁ  ָשם, ַתֲעלֶׁ
 הכוזו במקום אחד, מופיעירשת את לחן בערי השדה ודורואת הפ גישה זו, המבטלת

ן קרבן הפסח יכ(, בעני-ן קרבנות הבכור )פרק טו, פס' יטיבפסוקים רבים בספר דברים: בעני
ן הקהלת העם יהבכורים והמעשר )פרק כז(, ובעניין יוקרבנות שלש הרגלים )פרק טז(, בענ

, ת בית ראשוןאיסור זה לא נשמר במשך רוב תקופיג(. –לשמוע את התורה )פרק לא פס' י
ל בעיקר דרך הקרבנות, בחברה בה האדם עובד את הא ;במיוחד בנוגע לקרבנות יחיד

אך היו גם תקופות מעבודת האל.  והתנזראנשים שלא רצו או לא יכלו לנסוע למרחקים לא 
שהשלטון בממלכת יהודה אכן אכף את מעדויות ארכאולוגיות ומהכתובים בהן נראה 

השמינית, בוטלו המזבחות שעמדו בתל שבע )הקרוי "תל באר  האיסור הזה. בסוף המאה
(, אנו מוצאים 727–698שבע"( ובתל ערד. בתיאור המקראי של מלכות חזקיהו מלך יהודה )

טול מקומות פולחן מחוץ לירושלים, וריכוז הפולחן במקום אחד: "הּוא יתיאור מקביל של ב
ת ת-ֵהִסיר אֶׁ תַהַמֵצבֹ -ַהָּבמֹות, ְוִשַּבר אֶׁ ָהֲאֵשָרה" )מלכים ב פרק יח פס ד(. רעיון -ת, ְוָכַרת, אֶׁ

רושלמי מהדהד לאורך כל ספר מלכים, בהערות על מלכי יהודה י-טול הפולחן החוץיב
כד, –)כגון מלכים א פרק יד פס' כא ושילב בסיפורי המסגרת על המלכיםעורך הספר  שחיבר

כז(. –יט, פרק ח פס' כה–ח פס' טו מד, מלכים ב פרק–פרק כב פס' מאיד, –פרק טו פס' ט
בכל אחד מסיפורי המסגרת, מעריך בעל ספר מלכים את מלכי יהודה לפי אמת מידה אחת 

לחן מחוץ לירושלים(, ולחן ב"במות" )כלומר במקומות פועיקרית: האם הם ביטלו את הפ
 לירושלים בלבד? לחןוהם העבירו את הפוהאם 

מראה איך עורך המצוי בספר דברים, ולחן והפלריכוז את הצו  משקפתאמת מידה זאת 
 .האידאולוגיה של ספר דברים בכלל( אימץ את ספרי נביאים ראשונים ספר מלכים )ועורכי

-)ועל כן כינה נות' את הספרים האלה ההיסטוריה הדברימית, ]או ההיסטוריה המשנה
לחן ווז הפסיבה לדרישה לריכה תורתית, על שם "משנה תורה", שם אחר לספר דברים[(.

בות האפיגרפיות טוי בכתויאלה באים לבריכוזה. -גיון, מן התוצאות של איינובעת, לפי הה
קום( והן -במקדה בהרי חברון )ח' אל הן בכתובות שנמצאו :לפנה"סמן המאה השמינית 

נסמכו  שמות שונות מאל הנקרא יהוה, אשר לבכונתילת עג'רוד בסיני, בקשו הכותבים ברכו
הצירופים "יהוה שמרון"  , כתובות אלה כוללות אתכן ותימן ושמרן. כמ כינויי המקום

ל לבין מקום הזיהוי שזיהו הכותבים בין האו"יהוה תימן". הצירופים האלה מבטאים את 
גאוגרפי מסוים. הסיבה לזיהוי זה הוא כנראה החשיבות של המקומות שומרון ותימן 

בכונתילת עג'רוד, בהן נמצאו שני הצירופים כמקומות בהם עבדו את יהוה. מהכתובות 
"יהוה תימן" ל"יהוה אנו מבינים שהכותבים לא השוו את  ,"יהוה שומרון" ו"יהוה תימן"

מן  י. קיום רעיוני זה נובעשומרון" ושלכל אחד מן האלים האלה היה קיום רעיוני עצמא
מן המקומות  לחן ה' בכל אחדוהמשתתפים בפ קומות שונים:העובדה שעבדו את ה' במ

תפסו את יהוה הנעבד באותו מקום כנבדל ושונה מן יהוה הנעבד במקום אחר. הכתובות 
האלה, אם כן, מעידות על התוצאה הצפויה של ריבוי מקומות פלחן. הריבוי הזה יוצר 
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לצרוף  תפיסה של אלים רבים שונים ונבדלים זה מזה, אשר לכולם שם דומה: יהוה. כדי
להינו" הוא אכן "ה' אחד" ולא רבים, בא ספר דברים ושולל ש"ה' אבנפשם של עובדי ה' 

 בוד את ה' במקומות שונים.מכל וכל את האפשרות לע
ומבטא אותה בצורה מוחשית.  נגזר מאמונת הייחוד לחן, אם כן,ויכוז הפהרעיון של ר

ת ת, השוללת את קיומם של אלים אחרים )ולא רק את האפשרואמונת הייחוד הקיצוני ביטוי
ֹלִהים:: לעבוד אותם( אנו מוצאים בספר דברים ֵאין עֹוד,  ַאָתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת, ִכי ְיהָוה הּוא ָהא 

 (.ד פס לה)דברים פרק  ִמְלַבדוֹ 
לחן )בתקופות וצירוף של אמונת הייחוד הקיצונית, יחד עם יישום מעשי של ריכוז הפ

לאף עיר אחרת במזרח הקדום:  מסוימות(, הקנה לירושלים מעמד רעיוני שלא הושווה
ירושלים  הבזכות מעמד רעיוני זה, נתפסל היחידי. טימי היחידי של האילחן הלגומקום הפ

 כמקום מושבו של ה', מלך העולם.

בתפיסת הנבואה הקלאסית של ימי בית כמבטאת ריבונות ה' בעולם מעמדה של ירושלים 
 ראשון

. הנבואות בנבואותיו של ישעיהו בן אמוץתפיסה זאת של ירושלים מקנה לה מקום מיוחד 
. בנבואות אלה, (701המפורסמות על מעמדה של ירושלים הן תגובות הנביא למסע סנחריב )

ל היחיד השולט בעולם ואשר אין לו ירושלים כמקום העימות בין ה', האישעיהו רואה את 
לפי  לריבונות עולמית.מגבלות ביכולת, בזמן, ובמקום, לבין המלך האשורי, הטוען אף הוא 

מנוצח, -האידאולוגיה המלכותית האשורית, מלך אשור, שליחו של האל אשור, הוא בלתי
ישעיהו וחובתו להרחיב את גבולות השלטון האשורי עד סוף העולם. בגלל אידאולוגיה זו, 

תופס את הכיבוש האשורי כמאיים לא רק על השלטון הישראלי בארץ, אלא על עצם הרעיון 
, ישעיהו מנבא עימות 701עוד לפני הקרבות של שנת ל העולם. השולט עיכול -' כלשל ה

עימות זה, לפי נבואת "הוי אשור  ראה ה' לאשור "מי הריבון".חזיתי בין אשור לבין ה', בו יַ 
( יתבצע בירושלים, 720כז, המתוארכת לשנים שמיד אחרי -שבט אפי" )ישעיהו פרק י פס' ו

ת-"ְוָהָיה, ִכי נות ה' בעולם:עיר המציינת את ריבוה ַמֲעֵשהּו, ְּבַהר ִצּיֹון, -ָכל-ְיַבַצע ֲאֹדָני אֶׁ
ם ְפֹקד, ַעל--ּוִבירּוָשָלִ ְך-ְפִרי-אֶׁ לֶׁ ל ְלַבב מֶׁ ת, רּום ֵעיָניו" )ישעיהו פרק י -ַאשּור, ְוַעל-ֹגדֶׁ רֶׁ ִתְפאֶׁ

 (.לד-גם את התיאור המפורט של הקרב הזה בפסוקים כח ו, וראפס' יב
תעלם כמעט כליל מן המלחמות שהתרחשו בשפלה, ה, ישעיהו 701בהגיעו למאורעות 

 701אר את מאורעות ימן ההיבטים הצבאים ומהפגיעה שחוותה יהודה ממלחמות אלה, ות
כמאבק בין ה' לבין סנחריב על השלטון בעולם, כאשר השליטה בירושלים מבטאת את 

כנע, מפני ימירושלים לה דורשאורו של ישעיהו, סנחריב יבת היכולת לשלוט בעולם.
ל שלטענתו צבא אשור חזק יותר מה': ְך-"ֹכה ֹתאְמרּון, אֶׁ לֶׁ ַיִשֲאָך -ּוָדה ֵלאֹמר, ַאלְיה-ִחְזִקָּיהּו מֶׁ

ר ַאָתה ּבֹוֵטַח ּבֹו ֵלאֹמר:א   יָך, ֲאשֶׁ ְך ַאשּור. ֹלהֶׁ לֶׁ ם, ְּבַיד מֶׁ ה ַאָתה ָשַמְעָת, ִהנֵ  ֹלא ִתָנֵתן ְירּוָשַלִ
ר ָעשּו ַמְלֵכי ַאשּור ְלָכל יא(. –)ישעיהו פרק לז פס' י "ְלַהֲחִריָמם; ְוַאָתה, ִתָנֵצל?--ָהֲאָרצֹות-ֲאשֶׁ

את הרעיון שהשליטה בירושלים מבטאת את השלטון בעולם שם ישעיהו בפי המלך 
 תושבית בקשתו בדאגה לו, המתפלל לה' להושיע את ירושלים. המלך איננו מנמק אחזקיה

"ְוַעָתה : , אותה מסמלת השליטה בירושליםריבונות ה' בעולםדאגה להכרה באלא ב עירה
ֹלֵהינּו, הֹוִשיֵענּו ִמָּידֹו; ְוֵיְדעּו ָכל ץ, ִכי-ְיהָוה א  ָך" )ישעיהו לז -ַמְמְלכֹות ָהָארֶׁ ַאָתה ְיהָוה ְלַבדֶׁ

 פס' טו(.
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אה לחזון אחרית הימים היא שמבי ,בונות ה' בעולםמבטאת את ריתפיסה זו, שירושלים 
 של ישעיהו.

ָהִרים, ְוִנָשא, ִמְגָבעֹות; -ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ָנכֹון ִיְהיֶׁה ַהר ֵּבית ב ְיהָוה ְּבֹראש הֶׁ
ל ג ַהגֹוִים.-ְוָנֲהרּו ֵאָליו, ָכל ה אֶׁ ל-ַהר-ְוָהְלכּו ַעִמים ַרִּבים, ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעלֶׁ ֵּבית -ְיהָוה אֶׁ

ֹלֵהי ַיֲעֹקב, ְוֹיֵרנּו ִמְדָרָכיו, ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו: ְיהָוה -ִכי ִמִצּיֹון ֵתֵצא תֹוָרה, ּוְדַבר א 
ם. ִּבים; ְוִכְתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִתים, ְוָשַפט ֵּבין ַהגֹוִים, ְוהֹוִכיַח ְלַעִמים רַ  ד ִמירּוָשָלִ

ם ְלַמְזֵמרֹות ל-ֹלא--ַוֲחִניתֹוֵתיהֶׁ ב, ְוֹלא-ִיָשא גֹוי אֶׁ רֶׁ  ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.-גֹוי חֶׁ
ן הבינלאומי, אליה באים כל העמים כאל בירה של יבחזון זה, מתוארת ירושלים כמוקד העני

שב י' כמכתיב אורחות העולם )פס' ג( וכמימפריה )פס' ב(. העמים מקבלים את מרות היא
 סכסוכים בין עמים )פס' ד( ומתוך כך, המלחמה כאמצעי לפתרון סכסוכים הופכת למיותרת.
למרות נשגבות התפיסה שירושלים מסמלת את ריבונות ה' בעולם, תפיסה זו זוכה 

ית הימים , המעתיק את נבואת אחרקורת מפי נביא בן דורו של ישעיהו, מיכה המורשתיילב
-)הנבואה מובאת במיכה ד פס' א ה האוניברסאלייאת אופי ותסתייגויות המגבילבתוספת ה

מדגיש את מיכה איננו חסו לפלישות האשוריות, יבהתי. ה(–ג, וההשגות במיכה ד פס' ד
כמסעות צבאיים רגילים  ןאלא תופס אות בעולםהאיום הרעיוני על ההכרה בריבונות 

ולכן, אין לירושלים מעמד רעיוני מיוחד , טז(–)מיכה א, ט ההמאיימים על תושבי יהוד
. ה(–באמצעים צבאיים )מיכה ה, אלאיום האשורי השיב במסגרת מסעות אלה. הוא שואף ל

הנים בה וכהשופטים, הנביאים, והעלה את האפשרות שאכן ירושלים תיחרב בגלל מ הוא
ם ִעִּיין ִתְהיֶׁה, ְוַהר ַהַּבִית  הלוקחים ה ֵתָחֵרש; ִוירּוָשַלִ ם, ִצּיֹון, ָשדֶׁ שוחד, ומנבא "ָלֵכן, ִּבְגַלְלכֶׁ

ְלָבמֹות ָיַער" )מיכה ג, יב(. למרות שהוא מעלה את האפשרות שירושלים תחרב בגלל עוונות 
יד( אך –ה ד, יפתר )מיכייגם מציג את האפשרות שהאיום הצבאי על ירושלים יושביה, הוא 

ַקְרֵנְך ָאִשים ַּבְרזֶׁל -ִצּיֹון, ִכי-באמצעות מסע צבאי רגיל של תושבי ירושלים: "קּוִמי ָודֹוִשי ַבת
הכוונה לאותם "עמים רבים" המתוארים ) ּוַפְרֹסַתִיְך ָאִשים ְנחּוָשה, ַוֲהִדּקֹות, ַעִמים ַרִּבים

ץ" -בפסוקים הקודמים כמאיימים על ירושלים(, ְוַהֲחַרְמִתי ַלה' ִּבְצָעם, ְוֵחיָלם ַלֲאדֹון ָכל ָהָארֶׁ
 )מיכה ד יג(.

ירושלים: האם את לתפיסתם  בחלקה בין מיכה לבין ישעיהו נוגעת חילוקי הדעות
נות ה', ולכן השאיפה היא לכך שכל העמים ים היא בעיקר סמל, עיר המייצגת ריבוירושל

יכירו בה ככזו, או האם שאיפותינו בנוגע לירושלים הן מוחשיות יותר, וקשורות לבעיותיו 
 החומריות של העם?

 המשכיות יהודאית: שושלת, ריבונות, ומקדש תירושלים כמבטא
המופיעה בצורה משנית בנאום ישעיהו על מפלת ה, יגם בישעיהו אנו מוצאים נימה שני

ְלַמֲעִני, ּוְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי" )ישעיה לז פס לה(. --ָהִעיר ַהֹזאת, ְלהֹוִשיָעּה-סנחריב "ְוַגנֹוִתי ַעל
בפסוק זה ריבונות ה' מתוארת כסיבה העיקרית בגינה שרדה ירושלים, המסמלת את שלטון 

 מבטאת את ההמשכיות של שושלת בית דוד.בית דוד. עמידתה של ירושלים 
של שושלת בית דוד יחד עם הבטחה על המשך  הההבטחה על המשך קיומ שזירת

הבטחה להמשכיות בית דוד בירושלים בעת ספר מלכים בב הקיומה של ירושלים מופיע
 פילוג הממלכה )מלכים א פרק יא פס לו(. בנבואות נחמה מאוחרות יותר, שזורים יחד

ה'; -ִהֵנה ָיִמים ָּבִאים, ְנֻאם"החזרת שושלת בית דוד וחידוש הריבונות היהודאית בירושלים: 
ת ל-ַוֲהִקֹמִתי אֶׁ ר ִדַּבְרִתי אֶׁ ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת  ֵּבית ְיהּוָדה.-ֵּבית ִיְשָרֵאל ְוַעל-ַהָדָבר ַהּטֹוב, ֲאשֶׁ
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ַמח ְצָדָקה; ְועָ  ץ.ַהִהיא, ַאְצִמיַח ְלָדִוד צֶׁ ַּבָּיִמים ָהֵהם ִתָּוַשע ְיהּוָדה,  ָשה ִמְשָפט ּוְצָדָקה, ָּבָארֶׁ
ר ה ֲאשֶׁ ַטח; ְוזֶׁ ם ִתְשכֹון ָלבֶׁ שזירת טז(. -יד)ירמיהו לג פס'  "ָלּה, ה' ִצְדֵקנּו-ִיְקָרא-ִוירּוָשַלִ

והחשובה ביותר  החשיבות ההיסטורית של ירושלים כעיר הראשהמ תנובעההבטחות הנ"ל 
לא היה אפשרי לדמיין את עצמאותה הפוליטית של יהודה ללא עיר ראשה  לכת יהודה.בממ

תה מרכזה ייתה סיבה להמשך קיומה של ירושלים כעיר חשובה לולא הייזו, ומאידך לא ה
 של יהודה.

ירושלים נתפסה כחשובה רק בגלל מעמדה אין מן האמור לעיל להצביע על כך ש
לתקופת החורבן, אנו מוצאים בירמיהו נבואות כבירתה של שושלת בית דוד. סמוך 

המתארות את חידוש יישובה ללא קשר לשלטון בית דוד, המנבאות על חזרה ל"מרום ציון" 
 בי ירושלים" )ירמיהו לב פס' מד(.(, ול"סביכג–גם פס' כב נו)ירמיהו לא, פס' יא, ועיי

בנבואות אלה, חידוש יישובה של ירושלים נתפס כחלק הכרחי בחידוש ההתיישבות 
כמיהה זו לחזרה למרקם ביהודה, כחלק בלתי נפרד מהחזרת מרקם החיים ביהודה לכנם. 

חיים תקין ביהודה קשורה לשבר שעבר על יהודה בחורבן בית ראשון ובהגליות שנלוו 
מרבית בשונה מ ,נבואות אלה של ירמיהועמדה. , בהן סבלה ירושלים במיוחד בגלל מאליו

נבואות ישעיהו, תופסות את עיקר חשיבותה של ירושלים כנובעת מתפקידה המוחשי ולא 
 מתפקידה הרעיוני והסמלי.

מתואר המקדש כחלק מן ההמשכיות אותה מסמלת ירושלים, אך  בירמיהו וביחזקאל
חזרה נתפס כחלק מהינון המקדש חידוש זה נתפס בצורה אחרת בשני הספרים. בירמיהו כ

כג, המצוטטים לעיל(. לעומת זאת, -פס' כבבירמיהו לא כפי שמופיע בלשגרת החיים  )
החזרת חזון זה במח(. -)פרקים מ כמרכיב העיקרי בחזון הנחמה של יחזקאלנתפס המקדש 

ת העם ובגלות כבוד ימרכיב העיקרי ב"סגירת המעגל" שנפתח בהגליהנו הכבוד ה' למקדש 
 ה(.–פרק מג פס אהשוו ה' מן המקדש )יחזקאל פרק יא פס כג ו
בפסוקים מספר מלכים המובאים לעיל הוא הנחמה ו אחד המכנים המשותפים בנבואות

הכמיהה להחזרת מעמדה הפוליטי והיישובי של ירושלים לזה שהיה קיים במאות השמינית 
ה גדולה יבעלת שושלת יציבה, עם אוכלוסיוהשביעית: עיר הבירה של ממלכה עצמאית 

חשיבותה של ירושלים איננה נובעת ממעמד רעיוני שהושווה  ומקדש פעיל. בפסוקים אלה
 לה, אלא מתפקידים ממשיים אותם מילאה.

 ירושלים בספרות תקופת שיבת ציון
בחלק מנבואות תקופת שיבת ציון אנו מוצאים תפיסה דומה לזו המשתקפת בנבואות 

המקדש. כך ולבניית חידוש היישוב היהודי בה טות לעיל מירמיהו: הכמיהה להמצוט
ם ְּבַרֲחִמיםבזכריה: " ה, ַעל-ֵּביִתי ִיָּבנֶׁה ָּבּה, ְנֻאם ה' צְ --ַשְבִתי ִלירּוָשַלִ -ָבאֹות; וקוה )ְוָקו( ִיָנטֶׁ

ם תָבאֹות, עֹוד -עֹוד ְקָרא ֵלאֹמר, ֹכה ָאַמר ה' צְ  ְירּוָשָלִ ָנה ָעַרי, ִמּטֹוב; ְוִנַחם ה' עֹוד אֶׁ -ְתפּוצֶׁ
ם"   ובנבואת טז–טו' פס, ב בפרק גם נוועיי ,יז–טז' פס א זכריה)ִצּיֹון, ּוָבַחר עֹוד ִּבירּוָשָלִ

 מול עמדו אלה כמיהות אך .(דוד בית שושלת נציג, זרובבל מוזכר שם, ד בפרק המנורה
 את לחדש שרצו השבים בפני עמדו רבים קשיים. עזרא בספר המתוארת, קשה מציאות
 שישבו, בארץ אחרים גורמים של התנגדותם שלב בעיר המקדש את ןולכונ היהודי בהיישו

 של היהאוכלוסי בתוך גם ומתנגדים( ואידומאה, עמון אזור, שומרון) הסמוכות בפחוות
 על ומאידך העיר חומות בשיקום נחמיה של הצלחותיו על מסופרמחד  .יהוד פחוות

 .רבןוהח מלפני למעמדה ירושלים את להחזיר מהשבים שמנעו הרבים הקשיים
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 ציון שיבת תקופת להמשך המופנות בנבואות מוצאים אנו, אלה קשיים בגלל אולי
 זכריה כדברי) ביהודה מיושבת כעיר למעמדה ירושלים להחזרת רק לא: יותר נועזת כמיהה

ת ְלקֹו, ַעל -"ְוָנַחל ה' אֶׁ ם"ְיהּוָדה חֶׁ ש; ּוָבַחר עֹוד, ִּבירּוָשָלִ  להפיכת אלא(, טז ב ַאְדַמת ַהֹּקדֶׁ
באה לידי ביטוי  זו כמיהה ס פרק ישעיהובספר  .עולמית משמעות תבעל לעיר ירושלים
 אור ישעיהו מתאר, ב פרק בישעיהו הימים אחרית נבואת בהשראת אולי. ברורה בצורה
ְוָהְלכּו גֹוִים, ְלאֹוֵרְך; ּוְמָלִכים, ְלֹנַגּה " העמים כל את אליה והמושך ירושלים על הזורח אלקי
 אליה המושכת, עולמית אימפריה כבירת מתוארת ירושלים (.ג' פס ס פרק ישעיהו)" ַזְרֵחְך

"ִלְגאֹון עֹוָלם,  ירושלים את הופכות האלה המנחות(. יג-ה' פס ס פרק) העולם מכל מנחות
 של הנצחי קיומה המשך את מבטיח האלקי האור ואילו(, טו' פס ס פרק)ְמשֹוש דֹור ָודֹור" 

ָלְך ְלאֹור עֹוָלם, -ִכי ה', ִיְהיֶׁה ָיבֹוא עֹוד ִשְמֵשְך, ִויֵרֵחְך ֹלא ֵיָאֵסף:-ֹלא" עולמית כבירה ירושלים
ְבֵלְך  שהיא בכך, ירושלים של אבלה לימי קץ לשים שאיפהה(. כ' פס ס פרק)" ְוָשְלמּו, ְיֵמי אֶׁ

, סו–מ בפרקים בישעיהו מודגשת לבנייתה המתנגדים מערי יותר חזקה לעיר תהפוך
ן ָששֹון " הלדוגמ, סו–מח בפרקים ובמיוחד מֶׁ ר שֶׁ ם ְפֵאר ַתַחת ֵאפֶׁ ָלשּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון, ָלֵתת ָלהֶׁ
ל ק, מַ --ַתַחת ֵאבֶׁ דֶׁ ם ֵאיֵלי ַהצֶׁ  פרק)" ַּטע ה' ְלִהְתָפֵארַמֲעֵטה ְתִהָלה, ַתַחת רּוַח ֵכָהה; ְוֹקָרא ָלהֶׁ

 של וישועתה התצדק את םיהגוי יראו כאשר רק(. ז–ד' פס בהמשך נוועיי, ג' פס סא
 (.ד–א' פס סב פרק) שממונה ימי יסתיימו ירושלים

 ירושלים במזמורי תהלים
עיר תפיסת ירושלים כבמידה מסוימת, מזמורי תהלים המתארים את ירושלים מגשרים בין 

ם אלה, המתארים ומעודדים את החוויה של במזמורימוחשית לבין תפיסת העיר כסמל. 
המבטאת את שלטון ה' כעיר אידאלית ה לרגל לעיר המוחשית, העיר מתוארת יעלי

ועוצמתו. המזמורים מתארים ומעודדים עלייה לרגל, והעולים לרגל מבטאים אף הם 
תהלים פרק מח, המתאר את ' מעניק לה. כך בבעלייתם את חוסנה של העיר וההגנה אותה ה

יָה, נֹוַדע ְלִמְשָגב" " ֹלִהים ְּבַאְרְמנֹותֶׁ  נקרא העולה, לתויותה 'ה חסד את לחוות כדי(. ג' פס)א 
יָה"  "ֹסּבּו ִצּיֹון, ְוַהִּקיפּוָה;  המתאר, סה בפרק גם מופיע' ה מלכות רעיון(. יג' פס)ִסְפרּו, ִמְגָדלֶׁ

, הקדום מהמזרח טיפוסי מלך בדמות' ה את תארוהמלקים בציון" ל"א ההמגיע התהילה את
 (.יד–ט' פס) לעמו מחיה והמספק(, ט–ו) באויבים הנלחם

לצד התפיסה של ירושלים המבטאת את מלכות ה', אנו מוצאים גם מזמורים המתארים 
מת מזמור גודאחדות השבטים ונאמנותם לבית דוד, את ת ה לרגל כמבטאיווית העליאת ח

ה יקכב. המזמור מדגיש את כניעתם של שבטי ישראל למשפט של מלכי בית דוד, ואת העלי
ָשם ָעלּו ְשָבִטים, ִשְבֵטי " כניעה זו. תלרגל כמבטא ִכי  ְלֹהדֹות ְלֵשם ה'. ּה ֵעדּות ְלִיְשָרֵאל-יָ -שֶׁ

המזמורים ה(. –)תהלים קכב פס' ד" .דְלֵבית ָדוִ  ִכְסאֹות ָשָמה ָיְשבּו ִכְסאֹות ְלִמְשָפט,
ה לרגל כדי להמחיש את התפיסה הפוליטית של העיר כבירת ימשתמשים בחוויה של עלי

תאולוגית של העיר כמבטאת את שלטון ה' -שושלת בית דוד, ואת התפיסה הרעיונית
 בעולם.
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 :ביבליוגרפיה
: שמואל בתוך ,"המשמעות הדתית של בית המקדש וירושלים" ,2000ב',  אופנהיימר,

ירושלים: יד בן צבי,  המקרא, תקופת: ירושלים ספראחיטוב ועמיחי מזר )עורכים(, 
קשת הגוונים הרחבה שבהם מצטיירת משמעותו הדתית . המאמר דן ב194–175 עמ'

 ך. "של בית המקדש" המצויה בתוך ספרי התנ
שמואל  :בתוך ,מתאר העיר והרקע ההיסטורי" "ירושלים בימי שלטון פרס: ,2000ח',  אשל,

המקרא, ירושלים: יד בן צבי,  תקופת: ירושלים ספראחיטוב ועמיחי מזר )עורכים(, 
נים בירושלים בימי שיבת ציון, את יהמאמר בוחן את השתלשלות העני .344–327עמ' 

רו בשיקום העיר. המאמר האישור הפרסי לשקם את המקדש ואת הקשיים שהתעור
מקראיות, ועל תולדות האימפריה -מסתמך על המקורות המקראיים והתעודות החוץ

 הפרסית.
ירושלים: החברה  ,ויושביה ירושלים בקדמוניות מחקרים: ירושלים פרקי, 1980ב', לוריא, 

בפרק הראשון יש דיון נרחב במקומות בעיר . לחקר המקרא בישראל וקרית ספר
ך והצעות לזיהוי כל מקום באתרו. בין המקומות "וסביבה הנזכרים בספרי התנירושלים 

הנדונים "תעלת שדה כובס" לידה פגש רבשקה את שליחי חזקיהו, ו"המכתש" המוזכר 
 בצפניה א, יא. 

ירושלים בימי בית ראשון:  :העיר אשר בחר ה'", בתוך –"ירושלים  ,1990א',  רופא,
ירושלים: יד בן צבי, המחלקה לחינוך  ,חרות וחומר עזרמקורות, סיכומים, פרשיות נב

תורתית ביצירת המעמד -המאמר מדגיש את תפקידה של ספרות המשנה. והדרכה
 לחן. והמיוחד של ירושלים, ודן במוצאו של רעיון ייחוד הפ

Artzi, P., 2008 "All the Nations and Many Peoples": The Answer of Isaiah 

and Micah to Assyrian Imperial Policies", in: Dan'el Kahn and 

Mordechai Cogan (eds.), Treasures on Camels’ Humps: Historical and 

Literary Studies from the Ancient Near East Presented to Israel Eph'al, 

Jerusalem: Magnes, , pp. 41–53. 

אות אחרית הימים בישעיה ובמיכה ובודק את הקשר בין שתי הנבואות לבין המאמר דן בנבו
 המדיניות המלכותית האשורית הדוגלת בהכפפת כל העמים לשלטון האשורי. 

Aster, S.Z., 2012,  The Unbeatable Light: Melammu and Its Biblical 

Parallels, Alter Orient und Altes Testament volume 384 (Muenster: 

Ugarit Verlag), chapter 7, pp. 316–336.  
הפרק מנתח את התיאורים של ירושלים בישעיהו פרק ס' )"קומי אורי כי בא אורך"( ומסביר 

תיאורים אלה מתפלמסים נגד הכתובות המלכותיות הבבליות המתארות את מקדשי  איך
  הארץ.בבל כמרכז הקשר בין האלים לבין 

Clements, R.E., 2011, Jerusalem and the Nations: Studies in the Book of 

Isaiah, Sheffield: Phoenix Press. 

אוסף מאמרים של חוקר מקרא. המאמרים המופיעים בחלק ב' מתייחסים לתפיסת ירושלים  
. החוקר מפקפק באפשרות לתארך את 701בנבואות ישעיהו בן אמוץ, עם דגש על מאורעות 

 הנבואות לתקופה זו.
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McCarter, P.K., 1987, "Aspects of the Religion of the Israelite Monarchy: 

Biblical and Epigraphic Data", in: Patrick D. Miller, Jr. et al (eds.), 

Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, 

Philadephia: Fortress, pp. 137–155. 

המאמר דן בכתובות מכונתילת עג'רוד וממקדה, בכינויים בהם הן מכנות את ה', ובקשר בין 
 גיה בספר דברים. וות אלה לבין התאולכתובות ותפיס

Schwartz, B.J., 7998,  "Torah from Zion: Isaiah's Temple Vision", in: A. 

Houtman, M.J.H.M. Poorthuis, and J. Schwartz (eds.), Sanctity of Time 

and Space in Tradition and Modernity  (Jewish and Christian 

Perspectives Series 1), Leiden: Brill, 1998, pp. 11–26.  

המאמר מתאר את הרקע הרעיוני של נבואת אחרית הימים בישעיה פרק ב ואת הקשר בין 
 ת המשפט בפני בית הדין בירושלים. ינבואה זו לבין מסורות בספר דברים הקשורות לחווי

Smith, M.S., 1996, “The Psalms as a Book for Pilgrims", Interpretation 

(Richmond VA) 46, pp. 156–166. 

המתארים את ירושלים ובקשר בין מזמורים אלה לבין החוויה  מזמורי תהליםב המאמר דן
( ובקשר בינו "ה' רועי לא אחסר"של עולה הרגל. המאמר כולל דיון מיוחד בתהלים כג )

 לבין חווית עולה הרגל. 


