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–

  הרב צבי הבר
  . וכעת נתחיל ללמוד את הספר עצמו, בשבוע שעבר עסקנו בהקדמה לספר נחמיה

  :'נתבונן בפרק א

ִּדְבֵרי ְנֶחְמָיה ֶּבן ֲחַכְלָיה ַוְיִהי ְבֹחֶדׁש כסלו ִּכְסֵליו ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ַוֲאִני ָהִייִתי ְּבׁשּוַׁשן ) א("

  :ַהִּביָרה

ָנִני ֶאָחד ֵמַאַחי הּוא ַוֲאָנִׁשים ִמיהּוָדה ָוֶאְׁשָאֵלם ַעל ַהְּיהּוִדים ַהְּפֵליָטה ֲאֶׁשר ִנְׁשֲארּו ַוָּיֹבא ֲח) ב(

ם   :ִמן ַהֶּׁשִבי ְוַעל ְירּוָׁשָלִ

ְוחֹוַמת ַוֹּיאְמרּו ִלי ַהִּנְׁשָאִרים ֲאֶׁשר ִנְׁשֲארּו ִמן ַהְּׁשִבי ָׁשם ַּבְּמִדיָנה ְּבָרָעה ְגֹדָלה ּוְבֶחְרָּפה ) ג(

ם ְמֹפָרֶצת ּוְׁשָעֶריָה ִנְּצתּו ָבֵאׁש   :ְירּוָׁשַלִ

ַוְיִהי ְּכָׁשְמִעי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָיַׁשְבִּתי ָוֶאְבֶּכה ָוֶאְתַאְּבָלה ָיִמים ָוֱאִהי ָצם ּוִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ) ד(

ֵהי ַהָּׁשָמִים   :ֱא

ֵהי ַהָּׁשַמִי) ה( ם ָהֵאל ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ֹׁשֵמר ַהְּבִרית ָוֶחֶסד ְלֹאֲהָביו ּוְלֹׁשְמֵרי ָוֹאַמר ָאָּנא ְיֹקָוק ֱא

  :ִמְצֹוָתיו

ְּתִהי ָנא ָאְזְנ ַקֶּׁשֶבת ְוֵעיֶני ְפתּוחֹות ִלְׁשֹמַע ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּד ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ִמְתַּפֵּלל ְלָפֶני ) ו(

ָרֵאל ֲעָבֶדי ּוִמְתַוֶּדה ַעל ַחֹּטאות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָחָטאנּו ָל ַהּיֹום יֹוָמם ָוַלְיָלה ַעל ְּבֵני ִיְׂש

  :ַוֲאִני ּוֵבית ָאִבי ָחָטאנּו

א ָׁשַמְרנּו ֶאת ַהִּמְצֹות ְוֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצִּויָת ֶאת ֹמֶׁשה ) ז( ֲחֹבל ָחַבְלנּו ָל ְו

  :ַעְבֶּד

 ָנא ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצִּויָת ֶאת ֹמֶׁשה ַעְבְּד ֵלאֹמר ַאֶּתם ִּתְמָעלּו ֲאִני ָאִפיץ ֶאְתֶכם ְזָכר) ח(

  :ָּבַעִּמים

ְוַׁשְבֶּתם ֵאַלי ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחֶכם ִּבְקֵצה ַהָּׁשַמִים ִמָּׁשם ) ט(

  :ל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ְלַׁשֵּכן ֶאת ְׁשִמי ָׁשםֲאַקְּבֵצם ַוֲהִביאֹוִתים ֶא

  :ְוֵהם ֲעָבֶדי ְוַעֶּמ ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּבֹכֲח ַהָּגדֹול ּוְבָיְד ַהֲחָזָקה) י(

ם ְלִיְרָאה ֶאת ָאָּנא ֲאֹדָני ְּתִהי ָנא ָאְזְנ ַקֶּׁשֶבת ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּד ְוֶאל ְּתִפַּלת ֲעָבֶדי ַהֲחֵפִצי) יא(

   ":ְׁשֶמ ְוַהְצִליָחה ָּנא ְלַעְבְּד ַהּיֹום ּוְתֵנהּו ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ַהֶּזה ַוֲאִני ָהִייִתי ַמְׁשֶקה ַלֶּמֶל

שם התגוררו מלכי פרס , מדובר בעיר הראשית במדינת עילם. עלינו להבין מהי בדיוק שושן הבירה

בחפירות שם נמצאו ממצאים מעניינים על . ית למפרץ הפרסישושן נמצאת צפונ. ומדי בקיץ

, ך"כשבוחנים בתנ? מה משמעות המילה בירה. המונח בירה הוא מאוד מעניין. הממלכה הפרסית

מוזכרות , או מילים הדומות לה, "בירה"המילה . למקום חזק, בירה בדרך כלל הכוונה למבצר

. של אותו האזור' שיא' במקום מיוחד הנחשב לבכל המקומות רואים שמדובר.  מקומות16ך ב"בתנ

ההנחה היא . זה שהשימוש במונח בירה התחיל מתקופת בית שני, דבר מעניין נוסף שרואים

הייתה האזור המלכותי של , בניגוד להבנה של בן יהודה שמדובר בעיר בירה, "שושן הבירה"ש

מי שפירש כך לכל אורך . ההאזור המלכותי בעיר שושן נקרא שושן הביר, כלומר. העיר שושן

במגילה מוזכרים דווקא . שושן הבירה הוא הארמון שבשושן. מגילת אסתר הוא האבן עזרא
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מרדכי ישב בשער המלך והיה מבאי הארמון . כי הם לא היו בשושן הבירה, היהודים אשר בשושן

  .מובן המתח בינו לבין המן, לפי זה. כי הוא היה חי בשושן הבירה

  

מה הרקע למציאות הזו : השאלה הגדולה היא. רושלים והוא מתאר מציאות קשהחנני מגיע מי

שבהגעתו לא נראה שירושלים נמצאת , אם משווים את הדברים לתקופת עזרא? שמתאר חנני

השאלה היא על מי מדובר . לא נתפס שיש בירושלים מצוקות כמו שמתוארות פה. במצב טראומתי

ֵעל הּיְהּודים הְּפל": במילים ַ ִ ַ ִיָטה ֲאׁשר נְׁשֲארּו מן הּׁשבי וְעל יְרּוָׁשָלםַ ַ ִ ַ ִ ִֶ   :ישנם שלוש אפשרויות. "ֶ

, קשה לומר כך. חנני מדבר על היהודים שנשארו מהחורבן. מדובר על חורבן בית המקדש .1

למה אלו בבבל אינם נחשבים ? כי למה דווקא אלה שבירושלים הם אלו שנשארו מהשבי

וקשה לומר שעדיין ,  שנה אחרי החורבן140מצאים כאנו נ, בנוסף? לחלק מתקופה זו

כי נראה שמדובר בתיאור , אך הוא קשה, פירוש זה יתכן, אמנם. 'השבי'קוראים לזה 

  .ולא בשם כולל לכל היהודים, מיוחד על יהודי ירושלים

למדנו שבתחילת ימי ארתחששתא היה ניסיון . )'פרק ד(מדובר על החורבן שרואים בעזרא  .2

יכול להיות שדבר זה יצר . והפסיקו את הבניין בזרוע ובחיל, יין ירושליםלהתחיל בבנ

. לפי התירוץ הזה צריך להניח שעזרא הגיע לירושלים אחרי נחמיה. מצוקה מאוד גדולה

 .קשה לקבל תשובה זו, אם מסתכלים על ספרים עזרא ונחמיה כרצף אחד

הייתה של היוונים כשהקשה מכולם , אמרנו שהיו מרידות בתחילת ימי ארתחששתא .3

. והוא נהרג, ההיסטוריונים היוונים מספרים שארתחששתא שלח את אחיו לקרב. והמצרים

בסופו של דבר הוא מצליח . והוא נלחם שנים ארוכות, ארתחששתא שלח את גיסו, כ"אח

המורדים שהוא ייתן להם י זה שהוא מבטיח לראשי "ע, להכניע את רוב הצבא המצרי

אימו של ארתחששתא . פרסיםברית בינם ל תה שנכר לבד עדחמו היוונים נל.חנינה

כעס הגיס והלך למצרים והתחיל , עקב כך. הוציאה להורג את השבויים על הריגת אחיו

יכול להיות שהמרידה הזו יצרה . בארץסיפור יכול להיות שזה קשור ל. מרד בארתחששתא

 . כי היהודים היו מזוהים עם ארתחששתא, את המצב הקשה

  

. והוא מגיב בצורה קשה, אנו רואים שיש פה צרה מאוד גדולה שמתוודע אליה נחמיה, כל מקרהב

התשובה היא שיש פה ! הרי מדובר במקום רחוק מאוד מירושלים. צריך להבין מדוע מגיעים לשושן

 ארתחששתא הוא מלך טוב .מה שמביא אנשים מיהודה לשושן זה המלך. משלחת של אנשים

 אלא ,אך הם לא מגיעים למלך. פרט אם נניח שהם סבלו בגלל נאמנותם לוב, וזר ליהודיםעש

יות יכול לה. שהיה שר המשקים,  זאת מכיוון שכדי להגיע אל המלך הולכים קודם לנחמיה,לנחמיה

לאו . )פסוק ב" (חנני אחד מאחי" מראשי המשלחת היה מכיוון שאחד, שהם הגיעו דווקא לנחמיה

רואים זאת מהזכרה נוספת של חנני . אך מדובר באדם שמקורב לו, דווקא מדובר באח ביולוגי

  :בנחמיה פרק ז

  :ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִנְבְנָתה ַהחֹוָמה ָוַאֲעִמיד ַהְּדָלתֹות ַוִּיָּפְקדּו ַהּׁשֹוֲעִרים ְוַהְמֹׁשְרִרים ְוַהְלִוִּים) א("

ם ִּכי הּוא ְּכִאיׁש ֱאֶמת ְוָיֵרא ֶאת ָוֲאַצֶּוה ֶאת ֲחָנִני ָאִחי) ב(  ְוֶאת ֲחַנְנָיה ַׂשר ַהִּביָרה ַעל ְירּוָׁשָלִ

ִהים ֵמַרִּבים   :ָהֱא

ם ַעד ֹחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוַעד ֵהם ֹעְמִדים ָיִגיפּו ) ג( א ִיָּפְתחּו ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִ ויאמר ָוֹאַמר ָלֶהם 

ם ִאיׁש ְּבִמְׁשָמרֹו ְוִאיׁש ֶנֶגד ֵּביתֹוַהְּדָלתֹות ֶוֱאֹחזּו ְוַהֲעֵמיד ִמְׁשְמ   ":רֹות ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִ
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  כמוהם. שר הבירה אחראי על המבצר. תארגונירואים שהאנשים האלו היו משמעותיים מבחינה 

 דבר אומר שהמשלחת הזו נשלחהה, קרוב לנחמיהכל כך  אם ראש המשלחת. עיריית ירושלים

  .חששתא שיעזור ליהודים שיפנה ארת לעורר את נחמיהומטרתה, אליו

ואני : "הדבר טמון במילים הסוגרות את הפרק. עלינו להבין מיהו נחמיה, כדי להבין את הפניה הזו

זהו אחד התפקידים המשמעותיים . שר המשקים? מה זה משקה למלך".  למלךהייתי משקה

ששלושת הדברים הכי בעזרא החיצוני רואים . ובמיוחד בממלכה הפרסית, ביותר בכל הממלכות

רואים את חשיבות שר המשקים גם אצל פרעה . נשים וכבוד, יין: משמעותיים בחצר הפרסית היו

בראש .  החלום שחלםותעקבבסף את החרטומים  עם פרעה כשאשר המשקים נמצא. מלך מצרים

, בנוסף.  שר המשקים-אלא בתפקיד , לא מדובר בשם. שקה-המסע ליהודה של סנחריב עומד רב

שקה מופיע שלישי או רביעי בסדר החשיבות מבין -בור, יש רשימות שמיות על מלכי אשור ושריהם

. ועוד יותר בממלכה הפרסית, זה היה מהתפקידים החשובים ביותר במלכויות הקדומות. שריםה

  ומרידותהמלך הפרסי היה מאויים באופן קבוע ממזימות. תפקיד אסטרטגילכך היא שזה הסיבה 

. המלכים הפרסיים היו בלחץ מתמיד.  בגתן ותרש והמןמסופר עלאסתר מגילת ב, גמאלדו. נגדו

המלך יכל להקיף את עצמו . לכן האנשים הנאמנים ביותר היו אלו שהתקרבו לאוכל של המלך

יש תיאורים שהשרים היו . אך עדיין יכלו להרוג אותו דרך האוכל והמשקים, בהרבה שומרים

היה מי שהכי נאמן על שר המשקים .  לפני שהוגש אל המלךצמםצריכים לאכול את האוכל בע

  .לכן מדובר בתפקיד משמעותי ביותר בחצר הפרסיתו ,המלך

 ורק הוא יכול להזיז דברים, ארתחששתאל הוא מקורב מאוד. דבר זה מסביר למה מגיעים לנחמיה

הטענה  אתו, שניהם מגיעים לעמדה משמעותית. יש כאן הנגדה בין אסתר לנחמיה. בממלכה

 הוא מסיים את תפילתו בכך .נחמיה מבין לבד, "אל תדמי בנפשך"אסתר טוען כנגד מרדכי ש

ֶוְהְצליָחה ּנָא ְלעְבְּדָך הּיֹום ּוְתנהּו ְלרֲחמים לְפני ָהאיׁש הּזה"שהוא מבין שיש לו משימה  ַ ִ ֵ ִ ִ ַ ֵ ַ ַ ִ הוא מבין ". ַ

אלא במשלחת המכוונת דווקא , רואים שלא מדובר במשלחת סתמית. שלעת כזאת הגיע למלכות

  . לנחמיה שיעזור להם במצבם הקשה

  

ישנם שלושה . רואים שהיא מורכבת מסוג של מעגל, כשאנו מסתכלים. נעיין בתפילתו של נחמיה

  . חלקים

  .ו-פסוקים ה: הקדמה .1

 .  י-ז: י"וידוי ואזכור זכויות עמ .2

  .יא: הבקשה עצמה .3

ואז , עוברת לרבים,  יחיד-יה מורכבת מלשון מדברתפילתו של נחמ. חלוקה זו ברורה מהפסוקים

היא לכך הסיבה . תפילה זו היא מאוד פרטית. בדיוק בסדר הפסוקים שתיארנו, חוזרת ליחיד

הולך   אבל,הוא פותח את התפילה מהפרט. שמדובר פה בתפילה אישית של נחמיה על הכלל

 שההתחלה והסוף רואים. תויצליח את משימ'  חוזר שוב לתפילה שהובסוף ,להתפלל על הכלל

  :הוא אומרסוף  ב.קשורים זה בזה

ִפַּלת ַעְבְּד ְוֶאל ְּתִפַּלת ֲעָבֶדי ַהֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ֶאל ְּתָאָּנא ֲאֹדָני ְּתִהי ָנא ָאְזְנ ַקֶּׁשֶבת ) יא("

 "...ְׁשֶמ

  :בהתחלהו



 י תלמידים"סוכם ע -שיבת ציון 

          4                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

ֵהי ַהָּׁשַמִים ָהֵאל ַהָּגדֹול ְוַהּנֹו) ה(" ָרא ֹׁשֵמר ַהְּבִרית ָוֶחֶסד ְלֹאֲהָביו ּוְלֹׁשְמֵרי ָוֹאַמר ָאָּנא ְיֹקָוק ֱא

  :ִמְצֹוָתיו

  "..ְנ ַקֶּׁשֶבתְּתִהי ָנא ָאְז) ו(

 רואים 'בפסוק ו". ''אנא ה"פסוק יא הוא אומר רק וב',  נחמיה מרחיב את התארים של ה'בפסוק ה

  .יש פה תמצית של הפתיחה.  תהי נא אזנך קשבת-א "את אותו הביטוי שיש בפסוק י

י שהיה סמוך למלך במלכות מדי כל מ.  פשוט בכללאינה דברההגעה אל המלך צריכים להבין ש

אסתר המלך והמן במגילת . כי המלך היה נתון לקפריזות, ופרס היה נמצא בסכנת חיים יום יומית

ולא בקשתה , מה שמרגיז את המלך זה העובדה שהמן נפל על מיטת אסתרו ,נמצאים במשתה

 לא מגיע על מה העונש. אין העובדה שהמן עשה זאת כדי להתחנן על חייו משנה דבר. של אסתר

. אלא מיד שלח את המן להתלות, הוא לא בירר או שאל. אלא על הנפילה על המיטה, שהמן עשה

 'בתחילת פרק ב. הם היו נתונים בפחד יום יומי מתככים ומזימות. זה לא רק במלכי פרס ומדי

 :רואים זאת

א ַהֶּמֶל ַיִין ְלָפָניו ָוֶאָּׂשא ֶאת ַהַּיִין ָוֶאְּתָנה ַוְיִהי ְּבֹחֶדׁש ִניָסן ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּת) א("

א ָהִייִתי ַרע ְלָפָניו   :ַלֶּמֶל ְו

ַוֹּיאֶמר ִלי ַהֶּמֶל ַמּדּוַע ָּפֶני ָרִעים ְוַאָּתה ֵאיְנ חֹוֶלה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֹרַע ֵלב ָוִאיָרא ַהְרֵּבה ) ב(

  ":ְמֹאד

 1937נת שבש,  אצל סטאליןאותו הדבר קרה גם. ד את המלךרואים שהשינוי הכי קטן מפחי

אסתר . כירה בצבאב אחוז מהקצונה ה70הוא חיסל , עקב כךו ,החליט שהצבא יוזם מהפיכה

 צריך להבין שמה שנחמיה הולך . עצוםכי הוא היה שרוי בפחד, חוששת בצדק מביאה אל המלך

  .והוא מבין שזה התפקיד שלו, נפשו בכפואת הוא הולך לשים . לעשות זה דבר מסוכן


