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'חומות של תקווה' -            
 על החברה וחומותיה 

בתקופת שיבת ציון             הודיה אוחנה ודוד רודמן

פתיחה*

מעלות שטח G בעיר דוד מיתמרת חומה המיוחסת לפעלו של נחמיה ומספרת 

את סיפורה של תקופת שיבת ציון וראשית ימי הבית השני. חומה זו היא אמנם 

דלה יחסית ואולי אף מתגמדת לעומת ממצאים אחרים בשטח, אך משמעותה 

ותפקידה ההיסטורי של החומה חורג מגודלה ותפקודה כביצור. לבניית החומה 

היו משמעויות מדיניות מרחיקות לכת, ולא פחות חשוב מכך אופן בנייתה משקף את 

התהליכים החברתיים שאותם הוביל בונה החומה — נחמיה בן חכליה. אפשר כמעט לגעת 

בידיים בתהליכי העומק שעברו על החברה של שבי ציון המתעוררת מעפר ומתגבשת ל'לאום' 

תוך כדי פרויקט בניית החומה — בניית החומה והחברה חד הם. 

בחלקו הראשון של המאמר נמקם את בניית החומה על הציר ההיסטורי של שיבת ציון. בחלקו 

השני נתאר את סיפור הגילוי הארכיאולוגי ותיארוך החומה, ובחלקו השלישי והעיקרי של המאמר 

נבקש לתאר את בניית החומה כאירוע מכונן אשר עיצב את החברה הירושלמית בימי נחמיה. 

אנו מקווים כי המאמר יפתח שער בחומת נחמיה ויאפשר לנו כמדריכים לראות בה 'חומה 

של תקווה', חומה המספרת את סיפורם של חולמים השבים ומקימים את העיר ירושלים.

* אנו מבקשים להודות להלל מאלי על עזרתו הרבה בעריכת המאמר ועל הוספותיו החשובות. 
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הרקע לבניית חומת נחמיה

שיבת ציון החלה עם הצהרת כורש )538 לפנה"ס( בתקוות גדולות והסתיימה במפח נפש כמעט. 

העם נמצא במצב כלכלי רע המתואר בנבואת חגי: 'זרעתם הרבה והבא מעט, אכול ואין לשבעה, 

שתו ואין לשכרה, לבוש ואין לחום לו, והמשתכר משתכר אל צרור נקוב' )חגי א, ו(. תקופת 

הביניים בין בניית המקדש ב-515 לפנה"ס לבין עליות עזרא-נחמיה היא תקופה חשוכה הן 

בהיבט המקראי והן בהיבט הארכיאולוגי: אין לנו כמעט מידע מקראי והממצאים הארכיאולוגיים 

מעטים, והמעט שיש מעיד על היעדר מנהיגות,1 על קשיים כלכליים ועל התפוררות חברתית. 

ירושלים היא עיר פרוזה, חסרת הנהגה מדינית, הכפופה כנראה מבחינה פוליטית לפחוות 

שומרון.2 איננו יודעים מדוע, אך כנראה לקראת אמצע המאה החמישית לפנה"ס ניסו תושבי 

ירושלים לבנות את חומות העיר, ללא אישור משלטונות פרס. ניסיון זה נכשל עקב תזכיר 

שכתבו הפקידים שמשי הסופר ורחום בעל טעם שישבו בשומרון במכתב לארתחשסתא הראשון. 

הפקידים ציינו כי ירושלים היא עיר הידועה כמורדת ובניית החומה תגרום להפסקת תשלומי 

המסים ותביא לנזק כלכלי לממלכה.3 נציגי השלטון הפרסי התערבו והניסיון כשל. נראה כי 

כישלון זה עומד ברקע לאירוע הפותח את ספר נחמיה אשר בו מתואר פליט בשם 'חנני' המגיע 

מירושלים אל נחמיה בחודש כסלו )445 לפנה"ס(4 ומספר לו כי חומת העיר פרוצה ושעריה 

שרופים )נחמיה א(. כשלושה חודשים לאחר מכן, נחמיה, שר המשקים של מלך פרס, ביקש 

רשות מהמלך להישלח לירושלים )נחמיה ב, ג( ובתוקף מעמדו הוא ממונה לפחה. כיחיד בעל 

חזון הוא עולה לירושלים ונחלץ לעזרת עמו וארצו ללא קבוצת עולים עמו.

אם כן, הכישלון בבניית החומה והיוותרותה של ירושלים 'פרוצה ושעריה שרופים באש' הוא 

המניע לעליית נחמיה. ואכן המעשה הראשון והעיקרי שעשה נחמיה בבואו לירושלים הוא 

שיקום חומות ירושלים. מבחינה זו קורותיו של נחמיה בירושלים קשורים בקורותיה של החומה. 

בניית חומות היא אקט מתבקש על ידי כל מושל, ויתכן שחומות העיר לא שוקמו עד כה כיוון 

שמעשה כזה נתפס באופן מחשיד כמרידה במלכות.5 כמו כן, ברור שמושלי המדינות השכנות 

יעדיפו שירושלים תיוותר מפורזת וללא הגנה, לפיכך בשלב הראשון נחמיה שמר בסוד את 

תוכניותיו. שלושה ימים לאחר הגעתו יצא נחמיה למסע לילי שבו הוא התוודע למצבן הקשה 

של  החומות הפרוצות. הוא קם בקריאה מול החורים והסגנים, מנהיגי העם "לְכּו וְנִבְנֶה ֶאת-חֹוַמת 

יְרּוָׁשלִַם, וְֹלא-נְִהיֶה עֹוד חְֶרּפָה" ) נחמיה ב, יז(, ותוך הירתמות כללית ועממית החומה נבנית תוך 

חמישים ושנים יום )ו, טו(. בבניית החומה השתתפו לא רק תושבי ירושלים אלא גם תושבי 

אשל, ירושלים, עמ' 332-331.   1

ויינברג, הקהילה, עמ' 315-310   2

אשל, ירושלים, עמ' 332.  3

Blenkinsopp, Ezra- יש קשיים בתיארוך המדויק של התאריכים המופיעים בראש ספר נחמיה. לדיון ראו  4
Nehemiah, pp, 205-206

צפריר, היקפה, עמ' 66.   5

בית היוצר
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הערים האחרות ביהודה: גבעון, מצפה ועוד. ההשתתפות הקולקטיבית במשימה עשתה את 
בניית החומה לפעולה משותפת שחיזקה את מעמדה של ירושלים.6

התיאור המקראי של בניית החומה7

שלושה ימים לאחר הגעתו לירושלים יצא נחמיה לסיור לילי לבחינת מצב העיר. נחמיה 

התחיל את סיורו ב'שער הגיא' - השער שפנה לכיוון הגיא במערב עיר דוד, משם הדרים אל 

מול 'עין תנין', הלא היא עין רוגל, שם בחן את 'שער האשפות', 'שער העין' ו'ברכת המלך'. 

בשלב מסוים נאלץ נחמיה לרדת מבהמתו עקב המפולות שכיסו את המורד המזרחי ועל 

כן חזר בנחל אל 'שער הגיא' )נחמיה ג, יג-טו(.8 בשובו ממסעו הלילי סיפר נחמיה לחורים 

ולסגנים על תוכניותיו לשיקום החומה. לא ידוע כמה זמן במדויק נמשכה ההתארגנות לבנייה. 

על פי יוסף בן מתתיהו חלפו שנתיים וארבעה חודשים מבואו של נחמיה ועד חנוכת החומה. 
נראה שבסוף חודש תמוז שנת 443 לפנה"ס החלו בבנייה.9

חומת נחמיה — סקירה ארכיאולוגית

בשנים 2008-2005 ערכה אילת מזר חפירה בשטח G שבצפון המדרון המזרחי של עיר דוד. 

במקום התגלו בעבר שני מגדלים וחומה ביניהם, בכיוון צפון-דרום. 

השטח נחפר בשנים 1925-1923 על ידי מקליסטר ודנקן, שחפרו סביב קירות המגדל וערערו 

את יציבותו ולפיכך נדרשו עבודות חיזוק. מקליסטר ודנקן שמו לב לסגנון הבנייה המרושל של 

המגדל ותארכו אותו לתקופת שיבת ציון. בשנת 1962 חפרה קניון למרגלות המקצוע הצפוני 

של המגדל שכבה מתחת השכבה שחפרו מקליסטר ודנקן. היא זיהתה שהמגדל נבנה על 

גבי שפכים מן התקופה הפרסית, אך את המגדל עצמו בחרה לתארך לתקופה החשמונאית, 

בהתאמה למגדל הדרומי שגם אותו תארכה לתקופה החשמונאית ושהוגדר על ידה כחלק 

מאותה מערכת. גם קטע החומה שבין המגדלים תוארך על ידה לתקופה החשמונאית, ואילו 

קטע חומה קטן שנותר מצפון למגדל הצפוני זוהה על ידה כחומת נחמיה, זאת על סמך 

רצף עם השכבה בעלת הקרמיקה הפרסית. בתחילת שנות ה-80 חפר יגאל שילה חלקלקה 

וינברג, ירושלים, עמ' 315.   6

שלושה מקורות מקראיים מתארים את מהלך החומות: הסיור הלילי של נחמיה בחלקי החומה ההרוסה   7
)נחמיה ב, יג-טו(, רשימת בוני החומה )ג, א-לב(, ומסלול תהלוכת התודה בתוואי החומה )יב, לא- מ( ראו צפריר, 

חומת, עמ' 38. 

אשל, ירושלים, עמ' 335.   8

שם, שם.  9

'חומות של תקווה'    הודיה אוחנה ודוד רודמן
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המתוארכת לתקופה החשמונאית בעובי של 4-3 מטרים. שילה קשר את החלקלקה עם 
המגדלים שבצידיה לביצור החשמונאי של העיר.10

בחפירתה של מזר פורק חלקו הדרומי של המגדל הצפוני ותחתיו נחפר שטח קטן. בשטח 

נתגלו שני כלבים קבורים מונחים על צדם בתוך אדמה טינית הדוקה. לא נמצאו מנחות 

בסמוך לכלבים ונראה שמתו מזקנה. זוהי שיטת קבורה המוכרת לנו מן התקופה הפרסית. 

לדוגמה בתל אשקלון נתגלה בית הקברות הגדול בעולם העתיק ובו מאות קברי כלבים, 

המתוארך למאה החמישית לפנה"ס. תחת קברי הכלבים נחשף רובד אדמה בעובי של כ-1.5 

מטרים העשיר בחרסים וממצאים. ברובד זה נחשפו חרסים עם תביעת יתד וקנה המתוארכים 

לסוף המאה השישית-תחילת המאה החמישית לפנה"ס. מזר תארכה את הרובד הזה למחצית 

הראשונה של המאה החמישית לפנה"ס. לפיכך, המגדל והחומה אינם קודמים לאמצע המאה 

החמישית לפנה"ס. מזר טוענת כי ניתן לקבוע ששרידים אלו אף אינם מאוחרים לתקופה זו 

שהרי לא חדרו ממצאים מאוחרים יותר לשכבה. כמו כן, הממצא תואם את תיאור הבנייה 

הדלה של חומת נחמיה הנבנית בחיפזון ומעל הריסות החורבן הבבלי. 

לתולדות החפירות וביבליוגרפיה אודותיהן ראו, מזר, חומת, עמ' 63.   10

'חומת נחמיה' בראש שטח G בעיר דוד

בית היוצר
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תוואי החומה בתקופה הפרסית ושטח העיר

זיהוי קו החומה בראש המדרון המזרחי בעיר דוד על ידי קניון היה נדבך חשוב בדיון על 

גבולותיה של ירושלים בתקופת שיבת ציון. כידוע, היו שתי דעות במחקר בנוגע לשטחה של 

העיר בתקופה הפרסית11: האסכולה המרחיבה - כוללת בגבולות העיר את הגבעה המזרחית 

והגבעה המערבית. האסכולה המצמצמת - טוענת לעיר קטנה במיוחד, בגבעה המזרחית 
ובהר הבית בלבד.12

החפירות הראשונות שבהן יוחסה שכבת בנייה לתקופה הפרסית הן חפירותיה של קתלין קניון 

בעיר דוד בין השנים 1967-1961–13. כאמור, קניון זיהתה קטע חומה בראש שטח G כחומת 

העיר מהתקופה הפרסית, שאליה הוצמדו מגדלים ותוספות בתקופה החשמונאית. מסקנתה 

מן החפירות הייתה 'מינימליסטית': העיר בימי נחמיה השתרעה רק על הגבעה המזרחית. 

בניגוד אליה אביגד אשר גילה את ה'חומה הרחבה' ברובע היהודי סבר כי העיר הפרסית 

הקיפה גם את הגבעה המערבית. כך או אחרת, לאור חפירות קניון ושילה מסתבר כי נחמיה 

ויתר על המדרון המזרחי של עיר דוד שהיה בתוך שטח העיר של שלהי בית ראשון ובחר 

לבסס את חומתו בראש המדרון, זאת לאור העובדה שהחומה הפרסית מתבססת בקו גבוה 

יחסית ולמעשה משאירה את מבני שטח G של ימי הבית הראשון מחוץ לתחומי העיר.

הביצורים החברתיים והתרבותיים של נחמיה

על מקומה של חומת נחמיה בעולמם של שבי ציון יעידו התגובות הקיצוניות להשלמת 

הבנייה. הקמת החומה גרמה לנפילה מוראלית אצל צרי יהודה: "וַיְִהי כֲַּאֶשר ָשְמעּו כָּל אֹויְבֵינּו 

לָאכָה ַהזֹּאת".14  וַיְִּראּו כָּל ַהּגֹויִם ֲאֶשר ְסבִיבֵֹתינּו וַיִּפְּלּו ְמאֹד בְּעֵינֵיהֶם וַיְֵּדעּו כִּי ֵמֵאת ֱאֹלֵקינּו נֶעְֶשָתה ַהְמּ

מן הצד השני, חנוכת החומה של שבי ציון נעשתה בטקס דתי הדומה לחנוכת המקדש.15 נדמה 

כי  חשיבותה של החומה אכן מושווית לחשיבות המקדש כיוון שחיזקה את הבסיס המדיני 

של הקהילה ומיקמה את ירושלים כמרכז המנהלי, מה שאפשר למקדש להתפתח ולשמש 
הבסיס הדתי-ציבורי של הקהילה.16

צפריר, היקפה, עמ' 66.   11

צפריר, חומת, עמ' 32. בחפירות שנערכו בראשית המאה ה20 נתגלו מעט ממצאים מהתקופה הפרסית )טביעות   12
חותם מסוג 'יהד ו'ירושלים'( אולם החופרים לא הצליחו לייחס את הממצאים לשכבה כלשהי. ראו שטרן, התרבות, 

עמ' 37. 

שטרן, התרבות, עמ' 38.   13

נחמיה ו, טז  14

עזרא ג', י-יג  15

וינברג, ירושלים, עמ' 315.   16

'חומות של תקווה'    הודיה אוחנה ודוד רודמן
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ניתן אף להרחיק לכת יותר מכך. ספר נחמיה מכיל תיאורים קשים של התנגדויות צרי 

 .1 ירושלים לפרויקט בניית החומה. האישים המוזכרים כמתנגדים לנחמיה בספר הם: 

טוביה 'העבד העמוני'. 2. סנבלט החורוני 3. גשם הערבי. זהותם המדויקת של אישים אלו 

אינה ידועה לנו לבטח אך מקובל לזהותם כ'שלושת מושלי האזור' — דהיינו מנהיגים 

פוליטיים של הפחוות הסמוכות לירושלים.17 לאור זיהוי זה מציעים חוקרים כי המאבק 

בהקמת החומה נבע מסיבה פוליטית פשוטה – פחוות יהודה הייתה כפופה לפחוות השכנות 

ושילמה את מסיה דרך מערך גביית המסים שלהם. בניית החומה לפי זה היא סוג של 

'הכרזת עצמאות' מוגבלת.18 

אך נדמה כי חשיבותה של החומה לא הייתה רק בערכה המוראלי והמדיני. החומה אפשרה 

לנחמיה לבטא מגמות חברתיות עקרוניות שהעסיקו אותו בבניית החברה של שבי ציון. בכך 

התלכדו תהליך בניית החברה ובניית החומה. 

כך לדוגמה אחת הסוגיות שהטרידו את שבי ציון יותר מכל הייתה סוגיית הבדלנות והזהות 

הלאומית.19 עזרא ונחמיה, שניהם נאבקו בנישואי התערובת )עזרא י(. וינברג כותב כי המאבק 

בנישואי התערובת היה חלק ממאבק רחב יותר ליצור 'גדר' לחברה היהודית העולה. נראה כי אי 

אפשר שלא לקרוא את תיאורי נעילת החומה המופיעים בספר נחמיה שלא על רקע זה.20 

במסגרת מאבקו על שמירת השבת מצווה נחמיה את אנשיו 'לנעול את השערים' 

וַיְִהי ּכֲַאֶׁשר צָלְלּו ַׁשעֲֵרי יְרּוָׁשלִַם לִפְנֵי ַהַּׁשּבָת, וָאְֹמָרה וַּיִָּסגְרּו ַהּדְלָתֹות, 

וָאְֹמָרה, ֲאֶׁשר ֹלא יִפְָּתחּום עַד ַאַחר ַהַּׁשּבָת; ּוִמּנְעַָרי, הֶעֱַמְדִּתי עַל-ַהְּׁשעִָרים-

-ֹלא-יָבֹוא ַמָּׂשא, ּבְיֹום ַהַּׁשּבָת.  וַּיָלִינּו ָהֹרכְלִים ּומֹכְֵרי כָל-ִמְמּכָר, ִמחּוץ 

לִירּוָׁשלִָם--ּפַעַם ּוְׁשָּתיִם.  וָָאעִידָה בָהֶם, וָאְֹמָרה ֲאלֵיהֶם ַמּדּועַ ַאֶּתם לֵנִים 

נֶגֶד ַהחֹוָמה--ִאם-ִּתְׁשנּו, יָד ֶאְׁשלַח ּבָכֶם; ִמן-ָהעֵת ַהִהיא, ֹלא-בָאּו ּבַַּׁשּבָת.  

וָאְֹמָרה לַלְוִּיִם, ֲאֶׁשר יְִהיּו ִמַּטהֲִרים ּובִָאים ׁשְֹמִרים ַהְּׁשעִָרים--לְַקּדֵׁש, ֶאת-יֹום 

ַהַּׁשּבָת; ּגַם-זֹאת זָכְָרה-ּלִי ֱאֹלַהי, וְחּוָסה עָלַי ּכְֹרב ַחְסּדֶָך. )יג, יט–כב(

החומה אשר בנה נחמיה משמשת כאן בשביל להבדיל בין הסוחרים מגויי הארצות לבין 

היהודים תושבי ירושלים ובכך היא מאפשרת לשמור את השבת. השמירה על החומה 

אינה רק שמירה צבאית אלא שמירה דתית )ואכן הלוויים: 'יהיו מטהרים ובאים שומרים 

השערים'( ואכן לחומה יש משמעות דתית על גבי זו הפיזית. 

)Eshel H & B. zissu, Tow notes( ההגדרה לקוחה ממאמרם של ח' אשל וב' זיסו  17

    Myers, Ezra‑Nehemia, pp 100-107  18

ויינפלד, המגמה, עמ' 242-228.   19

צפריר, חומת, עמ' 31.   20
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החומה וההתיישבות

לאחר כריתת האמנה, המסתיימת בהבאת מעשרות למקדש, תיקן נחמיה את הסינאויקיזם, 

מעין 'מעשר אדם' אשר מטרתו יישוב עשירית מאוכלוסיית יהודה בירושלים. מטרת התקנה 

היא כדי 'שלא נעזוב את בית אלוקינו' ולא תיעזב ירושלים )נחמיה י, מ ונחמיה יא, א-ב(. 

למעשה, פעולת בניית החומה המחזקת את ביצוריה הפיזיים של ירושלים כרוכה בחיזוקה 

האנושי והדמוגרפי של העיר. נחמיה מסיים את סיפור בניית החומה נחמיה באמירה 

ש'העיר רחבת ידיים וגדולה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנויים'21. כלומר קביעת שטח 

העיר, באמצעות בניית החומה מאפשרת להציב מטרות הנוגעות לגודל האוכלוסייה המיישב 

את העיר. במהלך זה נחמיה מפיל גורלות בעם ודורש מעשירית מאוכלוסיית יהודה לבוא 

ולהתיישב בירושלים. אוכלוסיית ירושלים גדלה, העיר מיושבת, נוצר גיוון חדש בנוף האנושי 

הירושלמי ומגיעים אנשים עם קשרי חוץ שיוצרים גם התניידות - אורחים, נוסעים, עולי 

רגל ועוד.

הקמת כוח המגן

לבניית חומה יש משמעויות פוליטיות מרחיקות לכת. ואכן צרי יהודה נלחמו בבניית החומה 

בכתבי שטנה ואולי אף במהלכים צבאיים. עקב כך נחמיה מקים כוח מגן המורכב מאותם 

אנשים שעסקו בבניית החומה:

וַיְִהי כֲַּאֶשר ָשְמעּו אֹויְבֵינּו כִּי נֹוַדע לָנּו וַיָּפֶר ָהֱאֹלִקים ֶאת עֲצָָתם ונשוב כֻּלָּנּו 

לָאכָה  ְמּ ֶאל ַהחֹוָמה ִאיׁש ֶאל ְמלַאכְּתֹו. וַיְִהי ִמן ַהּיֹום ַההּוא חֲצִי נְעַָרי עִֹשים בַּ

ִרים ַאחֲֵרי כָּל בֵּית  ְריֹנִים וְַהָשּ גִנִּים וְַהְּקָשתֹות וְַהִשּ וְחֶצְיָם ַמחֲזִיִקים וְָהְרָמִחים ַהָמּ

לָאכָה  ַאַחת יָדֹו עֶֹשה בְַמּ בֶל עְֹמִשים בְּ ֶסּ יְהּודָה. ַהּבֹונִים בַּחֹוָמה וְַהנְֹּשִאים בַּ

לַח. וְַהּבֹונִים ִאיׁש ַחְרּבֹו ֲאסּוִרים עַל ָמְתנָיו ּובֹונִים וְַהּתֹוֵקעַ  וְַאַחת ַמחֲזֶֶקת ַהָשּ

בַּּׁשֹופָר ֶאצְלִי. )נחמיה ד, ט-יב(

נחמיה אינו יוצר כוח מגן מנותק ועצמאי העומד לרשותו. כוח המגן מורכב מהבונים והבונים 

הם כוח המגן. מלבד החיבור ההדוק שיש כאן בין בניית החומה לבין הקמת כוח המגן, ניתן 

לראות כאן את האידיאולוגיה הצבאית-חברתית של נחמיה המבקש להקים צבא עם הבנוי 

על הרצון של כל אדם להגן על משפחתו. ההגנה היא אזורית-משפחתית ומתוך כך הלוחמים 
יזכרו לטובת מי ומה הם נלחמים.22

נחמיה ז, ד   21

זר-כבוד, עזרא ונחמיה, עמ' צא.   22

'חומות של תקווה'    הודיה אוחנה ודוד רודמן
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שוויון מעמדות דרך בניית החומה

בעיצומו של סיפור בניית החומה בספר נחמיה )פרק ה( נפנה המקרא לספר לנו על צעקה 

גדולה של השכבות החלשות בחברה הבאות בטענות כלפי אחיהם על קשיים כלכליים 

חריפים: 

וְַּתִהי צַעֲַקת ָהעָם ּונְֵׁשיהֶם ּגְדֹולָה ֶאל-ֲאחֵיהֶם ַהּיְהּוִדים ב וְיֵׁש ֲאֶׁשר אְֹמִרים 

ּבָנֵינּו ּובְנֵֹתינּו ֲאנְַחנּו ַרּבִים וְנְִקָחה דָגָן וְנֹאכְלָה וְנְִחיֶה ג וְיֵׁש ֲאֶׁשר אְֹמִרים 

ְׂשֹדֵתינּו ּוכְָרֵמינּו ּובֵָּתינּו ֲאנְַחנּו עְֹרבִים וְנְִקָחה דָגָן ּבָָרעָב.  ד וְיֵׁש ֲאֶׁשר אְֹמִרים 

לָוִינּו כֶֶסף לְִמּדַת ַהֶּמלְֶך ְׂשֹדֵתינּו ּוכְָרֵמינּו. ה וְעַָּתה ּכִבְַׂשר ַאחֵינּו ּבְָׂשֵרנּו 

נֵינּו וְֶאת-ּבְנֵֹתינּו לַעֲבִָדים וְיֵׁש  נֵינּו וְִהּנֵה ֲאנְַחנּו כֹבְִׁשים ֶאת-ּבָ ּכִבְנֵיהֶם ּבָ

ִמּבְנֵֹתינּו נִכְּבָׁשֹות וְֵאין לְֵאל יֵָדנּו, ּוְׂשֹדֵתינּו ּוכְָרֵמינּו לֲַאחִֵרים. )נחמיה ה(

חנן אשל טען כי תיאור המצוקה שייך לימים הראשונים של נחמיה, בטרם בניית החומה.23 

ואילו יוסף פליישמן הציע כי סמיכות הכתובים בין תיאור המצוקה לתיאור בניית החומה 

אינה מקרית ויש בין האירועים יחס של סיבה ותוצאה. לשיטתו, האינטנסיביות הרבה 

של בניית החומה ועצם העובדה שנחמיה לא אפשר לגברים בוני החומה לשוב לביתם 

במשך 52 יום עד השלמת הבנייה, בשיאה של העונה החקלאית, יצר מצב של שבר בקרב 

השכבות העניות, מה שגרם להתעוררות ולזעקה.24 נחמיה כגורם ישיר וכאחראי למצוקה 

נדרש למצוא פתרון והוא אכן מגיב וגורם לשחרור עבדים נרחב ולשמיטת חובות ושדות, 

ובכך הוא מבטל את פערי המעמדות בעיר. זוהי רפורמה חברתית שיש בה  פגיעה דווקא 

באינטרסים הכלכליים של השכבה השלטת ביהודה, והיא חריגה על רקע הידוע לנו על 

הכלכלה של האימפריה הפרסית.25 פליישמן כאמור הציע, כי בניית החומה הייתה הגורם 

המאיץ של המשבר הכלכלי. אפשר להוסיף על דבריו כי בניית החומה כפרויקט חברתי 

משותף הייתה בבחינת מצע נוח להכרזה על שמיטת חובות. בניית החומה יצרה אקלים 

חברתי של סולידריות שהתבטא בפתרון בעיית הלווים ביהודה. ואכן במילותיו של נחמיה 

בבואו ליישם את הרפורמות שלו אפשר לשמוע את ערכי השוויון והסולידריות:  

וַּיִַחר לִי, ְמאֹד, ּכֲַאֶׁשר ָׁשַמעְִּתי ֶאת-זַעֲָקָתם, וְֵאת ַהּדְבִָרים ָהֵאּלֶה... ויאמר 

)וָאַֹמר(, ֹלא-טֹוב ַהּדָבָר ֲאֶׁשר-ַאֶּתם עִֹׂשים:  הֲלֹוא ּבְיְִרַאת ֱאֹלקינּו ֵּתלֵכּו, 

ֵמחְֶרּפַת ַהּגֹויִם אֹויְבֵינּו. וְגַם-ֲאנִי ַאַחי ּונְעַָרי, נִֹׁשים ּבָהֶם ּכֶֶסף וְדָגָן; נַעַזְבָה-

ּנָא, ֶאת-ַהַּמָּׁשא ַהּזֶה. ָהִׁשיבּו נָא לָהֶם ּכְַהּיֹום, ְׂשֹדֵתיהֶם ּכְַרֵמיהֶם זֵיֵתיהֶם--

אשל, ירושלים, עמ' 335.  23

פליישמן, צעקת, עמ' 108. וכן מדן, מדינה, עמ' 67.   24

שם, 99. וכן רפפורט, תולדות, עמ' 80.   25
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ּובֵָּתיהֶם; ּוְמַאת ַהּכֶֶסף וְַהּדָגָן ַהִּתירֹוׁש וְַהּיִצְָהר, ֲאֶׁשר ַאֶּתם נִֹׁשים ּבָהֶם. וַּיֹאְמרּו 

נִָׁשיב, ּוֵמהֶם ֹלא נְבַּקֵׁש--ּכֵן נַעֲֶׂשה, ּכֲַאֶׁשר ַאָּתה אֹוֵמר; וֶָאְקָרא, ֶאת-ַהּכֹהֲנִים, 

וַָאְׁשּבִיעֵם, לַעֲׂשֹות ּכַּדָבָר ַהּזֶה... )נחמיה ה, ט( 

נראה עוד כי אפשר לתפוס את נושא השבת המוזכר פעמיים בנחמיה )בפרק י בסיפור האמנה, 

ובפרק יג במלחמה עם הסוחרים( כנושא חברתי-כלכלי בדווקא. שהרי בשני האזכורים נחמיה 

לא נלחם באופן כללי על השבת אלא דווקא על המקח והממכר המתקיימים בשבת. דרישתו 

לשמירת שבת היא דרישה לביטול המסחר בשבת. השבת, כמו השמיטה, יוצרת זמן שבו יש 

שוויון בין המעמדות השונים, מנוחה משותפת, ועל היבטיה הסוציאליים של שמירת השבת 

כבר עמדו רבים. אפשר לראות כאן מלחמה אחת של נחמיה המבקש ללכד את החברה 

הירושלמית באמצעות חתירה לשוויון.

מנהיגותו של נחמיה במהלך בניית החומה

בבניית החומה עצמה ניתן להיפגש היטב עם מנהיגותו של נחמיה. הרב י' מדן הראה כי 

לאורך בניית החומה הקפיד נחמיה לדרוש מעצמו את שדרש מאחרים, ואף יותר.26 כאשר 

הכריז נחמיה על שמיטת החובות, הודיע קודם שהוא שומט את כל החובות שחייבים לו. 

כך דרש גם מהאצילים. כאשר נחמיה הקים כוח מגן שישמור בעת בניית החומה הוא ארגן 

וחילק מחדש את העבודה כך שעומס העבודה ייפול עליו ועל נעריו עד כדי כך שבמשך כל 

הזמן הזה הם אפילו לא פשטו בגדיהם. 

יְלָה  י לָעָם ִאיׁש וְנַעֲרֹו יָלִינּו בְּתֹוְך יְרּוָשלָ ִם וְָהיּו לָנּו ַהלַּ גַּם בָּעֵת ַהִהיא ָאַמְרִתּ

ְשָמר ֲאֶשר ַאחֲַרי ֵאין  ִמְשָמר וְַהּיֹום ְמלָאכָה. וְֵאין ֲאנִי וְַאַחי ּונְעַָרי וְַאנְֵשי ַהִמּ

יִם. )נחמיה ד, טז-יז( גֵָדינּו ִאיׁש ִשלְחֹו ַהָמּ ֲאנְַחנּו פְֹשִטים בְּ

כמו כן ויתר נחמיה על "לחם הפחה", שהיה זכאי לו, בנה בעצמו את החומה עם העם ולא 

קנה שדה בכל אותם ימים, כפי שהעיד על עצמו: 

ֶאֶרץ יְהּודָה ִמְשנַת עֶׂשִרים וְעַד ְשנַת  גַּם ִמּיֹום ֲאֶשר צִוָּה אִֹתי לְִהיֹות פֶָּחם בְּ

ים עְֶשֵרה ֲאנִי וְַאַחי לֶחֶם ַהפֶָּחה  לְֶך ָשנִים ְשֵתּ א ַהֶמּ ְחַשְסְתּ יִם לְַאְרַתּ ְשֹלִשים ּוְשַתּ

י וְָשֶדה ֹלא ָקנִינּו וְכָל נְעַָרי  י... וְגַם בְִּמלֶאכֶת ַהחֹוָמה ַהזֹּאת הֶחֱזְַקִתּ ֹלא ָאכַלְִתּ

לָאכָה. )נחמיה ה, יד-טז( ְקבּוצִים ָשם עַל ַהְמּ

26  מדן, מדינה, עמ' 68-67
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סיכום: על נחמיה הבנאי הגדול

הדמיון בין שיבת ציון דאז לשיבת ציון של מאה וחמישים השנים האחרונות, מאפשר מבט 

ייחודי על ראשית ימי הבית השני. כעתה כן אז, היכולת להקים חברה מלוכדת, בעלת שלטון 

עצמי אינה דבר של מה בכך. נחמיה לקח על עצמו משימה זו של העמדת חברה חדשה על 

רגליה.

את התהליך הזה עשה נחמיה מלמטה למעלה — יצירת אחריות חברתית ומערכת כלכלית 

משותפת כבסיס להקמת החברה. כחלק מתהליך זה הוביל נחמיה גם את בניית חומת 

ירושלים. החומה שימשה מגן פיזי לחברה שאותה הוא שאף לייסד וגם תחמה גבולות 

שלתוכם יצק את המחויבות החברתית ואת המחויבות הכלכלית. 

התוקף הרוחני-חברתי של פעילות עזרא ונחמיה הטביעה את חותמה לכל אורך ימי בית שני 

והלאה. גיבוש העם סביב לימוד התורה של עזרא היה המסד למפעל ה'סופרים', ממשיכיו 

של עזרא, שגיבשו את התורה ואת החכמה. ואילו הבסיס הכלכלי שיצק נחמיה ייצב את העם 

ואת ירושלים, מעמדה של יהודה נותר כיחידה טריטוריאלית בעלת מנהל עצמאי ועל כך יעידו 

מטבעות 'יהוד' שהוטבעו ביהודה בהמשך התקופה הפרסית. מעמדה הכללי של ירושלים הלך 

והתחזק ומקומו של המקדש בחיי היהודים התבסס עוד ועוד.

בעינינו יותר ממה שניתן לומר על נחמיה, בפרפראזה לדמויות מאוחרות, שהוא הבנאי הגדול 

הראשון, ראוי לומר עליו שהוא מייסד מדינת היהודים. 

בית היוצר
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