
ם: חסידות מבשרות סתיו מעל ירושלישמים פתוחים  

שצימחו לפתע בני האדם על שמי העיר העתיקה, והביטו בתימהון בבשבוע שעבר חגו חסידות מ

ֶרק, כש רכבו על גבי תרמיקות )זרמי אוויר חם(, . החסידות עליהן תלויות מסכות משונותאוזניים של שְׁ

כי אנחנו כבר בעיצומו של  ,המעיק ייגמר עוד מעט, והזכירו לנו שהחום במעגלי ריקוד חסידי דאּו

אל ומאסיה מאירופה היו שמחות להתעכב קצת יותר בעיר הקדושה, אבל הדרך דווקא הן  הסתיו.

םולמי יש זמן...  - מק" 12,000 –ארוכה באפריקה ארצות החום  ָעה מֹוֲעֶדיָה  גַּ ִים ָידְׁ ָשמַּ ֲחִסיָדה בַּ

 )ירמיה ח,ז(.

 

יא, ישעיה הנב ממש כאן לידישנים, ישב  2,711, לפני פעםנזכרתי שבעופות הנודדים כשהתבוננתי 

יהן של החסידות הללו. גם הוא היה בסגר, וראה אולי את זקני זקנ שנשא גם הוא את עיניו לשמים

הצבא האשורי, בפיקודו של באותם ימים הופיע בשערי ירושלים אבל לא בנסיבות המוכרות לנו. 

ירושלים, בירת יהודה, הייתה  ם מסע אכזרי שבו נרמסה ממלכת יהודה וחרבו כל עריה.סנחריב, בתו

 השאיר לסוף המערכה:היעד החשוב ביותר במסעו, ואותה הוא 

ַאְדַמְתֶכם ְלֶנְגְדֶכם ָזִרים ֹאְכִלים ֹאָתּה ּוְשָמָמה ְכַמְהֵפַכת ָזִרים.  ,ָעֵריֶכם ְשֻרפֹות ֵאש ,ְשָמָמהַאְרְצֶכם  

 ,ְמָעטְונֹוְתָרה ַבת ִצּיֹון ְכֻסָכה ְבָכֶרם ִכְמלּוָנה ְבִמְקָשה ְכִעיר ְנצּוָרה. לּוֵלי ה' ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ָשִריד כִ 

 ט(.-)ישעיה א, ז ם ָהִיינּו ַלֲעֹמָרה ָדִמינּוִכְסדֹ 

המתפרסים על לנוכח מראות הגדודים האשוריים בין את מלוא חומרת המצב, המלך חזקיהו ה

לח ש הזורעת ייאוש ומאיימת להיכנע לסנחריב. הואת הגבעות סביב העיר, ולנוכח האופוזיציה הפנימי

את נבואותיו.  השמיעלוהפציר בו שליחים אל חזקיהו, שעד לא מכבר סירב להאזין לתוכחותיו, 

 תשובתו של חזקיהו הדהימה בוודאי גם את האופטימיסטים הקיצוניים ביותר:



 ,ֹכה ָאַמר ה' :ֹבאּו ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַשַעָיהּו. ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְיַשְעָיהּו ֹכה תֹאְמרּון ֶאל ֲאֹדֵניֶכםּיָ וַ  

ָשַמע ַאל ִתיָרא ִמְפֵני ַהְדָבִרים ֲאֶשר ָשַמְעָת ֲאֶשר ִגְדפּו ַנֲעֵרי ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֹאִתי. ִהְנִני ֹנֵתן ּבֹו רּוַח וְ 

לֹא ָיבֹא ֶאל ָהִעיר ַהזֹאת  :ְשמּוָעה ְוָשב ְלַאְרצֹו ְוִהַפְלִתיו ַּבֶחֶרב ְּבַאְרצֹו. ָלֵכן ֹכה ָאַמר ה' ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּור

ּוב ְוֶאל ָהִעיר ַּבֶדֶרְך ֲאֶשר ָיבֹא ָּבּה ָיש ְולֹא יֹוֶרה ָשם ֵחץ ְולֹא ְיַקְדֶמָנה ָמֵגן ְולֹא ִיְשֹפְך ָעֶליָה ֹסְלָלה.

-מלכים ב יט, ה) ְוַגנֹוִתי ֶאל ָהִעיר ַהזֹאת ְלהֹוִשיָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי ְנֻאם ה'. ,ַהזֹאת לֹא ָיבֹא

 (.לד-ז; לב

לא היה כל שחר ריאלי למחשבה שהצבא האשורי האדיר והאימתני ייעלם סתם כך לפתע פתאום, ויש 

היה עקבי ונחרץ, והדימוי שנראה מעה באותם רגעים הזויה לחלוטין. אבל ישעיה נשלהניח שנבואה זו 

 לו ההולם ביותר לחופש, עבור היהודים הנצורים בין חומות העיר, היה הציפורים העפות:

ִרים ָעפֹות  ָגנֹון ְוִהִציל, ָפֹסַח ְוִהְמִליט )ישעיה לא, ה(. ,ְירּוָשָלִם ְצָבאֹות ַעל ה'ֵכן ָיֵגן  ְכִצפֳּ

על גבי מסע סנחריב, המוכר לנו מן המקרא, תועד גם בכרוניקות שנכתבו בידי הסופרים האשורים 

במוזאון ישראל בירושלים. הטקסט האשורי מצטט את דברי הרהב  מנסרות חמר. אחת מהן מוצגת

 של המלך האשורי, על הכנעתה של יהודה: 

בניתי סוללה כנגדו, כל אשר יצא  .]חזקיהו[ עצמו, כציפור בכלוב סגרתיו בירושלים, עיר מלכותו

 ...תואת עריו אשר בזזתי קרעתי מאדמ משערי העיר החזרתי לצערו.

עשויים להתבאר על רקע זה שתמש גם סנחריב בדימוי הציפור, ודבריו של הנביא ה ,למרבה הפלא

במלואה, והחרב מעל צווארה של ירושלים  נבואתו של ישעיהלבסוף, התגשמה ה לדבריו. כתגוב

 :הוסרה

ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ְשמֹוִנים ַוֲחִמָּׁשה ָאֶלף ַוַּיְשִכימּו ַבֹּבֶקר ְוִהֵנה  ,ַוְיִהי ַּבַלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ה'

 (.לו-)מלכים ב יט, לה ֵּיֶלְך ַוָּיָשב ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוֵּיֶשב ְּבִניְנֵוהַוִּיַסע וַ  ֻכָלם ְפָגִרים ֵמִתים.



 

בנינוה שבעיראק. מוצגת בבריטיש מוזאום בלונדון  1830מנסרת סנחריב, שנתגלתה בשנת 

 , ויקיפדיה(.David Castor)צילום: 

הקהילה ששמרה על ייחודה באתיופיה במשך מאות שנים בתוך  –ישראל  המסורת של עדת ביתא

פוערות את  במעופן, מעט ידעה לספר, שהחסידות החגות מעל ירושלים מתעכבות –סביבה נוצרית 

סוד כמוס, הן מעבירות  הקדוש. כמו בעלות ברית נאמנות ושומרות ן מאווירּהוסופגות אל תוכָ  מקורן

 משיבים לחסידותו טובהלהן מכירים  באתיופיה, והםהאבודים משהו מקדושתה של ירושלים אל בניה 

"חסידה, חסידה, ז: . ובתרגום משפת הגֶ "שימאלה, שימאלה, אגראדצ'ין ארוסלם דהנא..."בשיר: 

שמחכים  / ספרי לנו עירנו הרחוקה / על ירושלים הבירה / והביאי לנו גאולה / רי לנו בשורהבׂש

 ומצפים אנו לראותה/ ונחיה בה לראשונה".



אם כי,  של גולי אתיופיה ברכתנו שלנו לשנה החדשה, ועליה נוסיף ברכת בריאות לכל. תהי תפילתם

 לאור הסגר שנכפה עלינו, כנראה שבשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות...

 

 

 


