אנחנו ממשיכים לעיין בסיפור 'על נהרות בבל' .בחלק הראשון למדנו על המסגרת הכללית של המעשה,
על דמותו של נבוכדנצר מחריב המקדש ועל התובנות שקיבלו הלווים המשוררים והנגנים ,בזכותם אף זכו
לחזור לראות את המקדש השני בבנינו.
הפעם ננסה להבין פרטים נוספים בסיפור – מהם 'ערבים בתוכה' ,ומה משמעות השבועה 'אם אשכחך
ירושלים'.
תהילים מזמור קל"ז
ָּש ְבנו גַם ָּב ִכינו ְבז ְָּכ ֵרנו ֶאת ִציוֹ ןַ :על עֲ ָּר ִבים ְבתוֹ כָּ ה ָּת ִלינו ִכנֹרוֹ ֵתינוִ :כי ָּשם ְש ֵאלונו שוֹ בֵ ינו ִד ְב ֵרי ִשיר
" ַעל ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל ָּשם י ַ
וְ תוֹ לָּ לֵ ינו ִש ְמחָּ ה ִשירו לָּ נו ִמ ִשיר ִציוֹ ןֵ :א ְ
ָּשיר אֶ ת ִשיר ה' ַעל ַא ְד ַמת נֵכָּ רִ :אם ֶא ְש ָּכחֵ ְך יְרו ָּשלָּ ם ִת ְש ַכח י ְִמינִ יִ :ת ְד ַבק ְלשוֹ נִ י
יך נ ִ
ְל ִח ִכי ִאם לֹא ֶאז ְְכ ֵר ִכי ִאם לֹא ַאעֲ לֶ ה ֶאת יְרו ָּש ִ ַלם ַעל רֹאש ִש ְמחָּ ִתיְ :זכֹר ה' ִל ְבנֵי אֱ דוֹ ם ֵאת יוֹ ם יְרו ָּש ִ ָּלם הָּ א ְֹמ ִרים ָּערו ָּערו ַעד
שיֹאחֵ ז וְ נִ ֵפץ אֶ ת עֹלָּ לַ י ְִך ֶאל הַ ָּסלַ ע":
שג ַָּמ ְל ָּת לָּ נוַ :א ְש ֵרי ֶ
ְש ֶלם לָּ ְך ֶאת ְגמולֵ ְך ֶ
שי ַ
הַ יְסוֹ ד ָּבהַ :בת ָּבבֶ ל הַ ְשדו ָּדה ַא ְש ֵרי ֶ

אז מה למדנו?
עיון במזמור בכללותו פותח במעשה שנעשה 'על נהרות בבל' ,לאחר שעם ישראל גלה בחורבן
בית ראשון .ממשיך בשבועה 'אם אשכחך ירושלים' ,ומסתיים בתפילה לנפילת בבל מחריבי
הבית הראשון .אך גם מופיע 'זכור ה' לבני אדום' ,מחריבי בית המקדש השני .מכאן ניתן להבין
שפרק זה אינו רק תיאור סיפור שקרה ,אלא הוא 'נבואה שנצטרכה לדורות' המלמדת אותנו שיש
לדרוש את ירושלים ואת החזרה אל בניין המקדש בכל דור ודור.
השאלות:


מהם 'על ערבים בתוכה' .מדוע חשוב לדעת היכן נתלו הכינורות?

"וערבי נחל הם הרשעים שאין בהם טעם וריח ,ואחר כך רמז שנית ,ואי תימא למה ימותו צדיקים עם רשעים ,על ערבים
בתוכה כו' ,כי כל ישראל ערבים זה בזה"
" אי נמי רומז להא דאיתא במדרש תהלים (שוח"ט ח') ,בני אם ערבת לרעך ...ובכו הרבה על הערבות אשר נתפס בעונם"
" אי נמי 'על הערבים' ערב רב ,תלינו כנורותינו רצה לומר כשהיינו טובים אז היה נשכח פקודת העגל"

(השל"ה הקדוש  -מסכת

תענית  -דרוש מטות מסעי)

השל"ה מבין אחרת את ה'ערבים' .אין כאן תיאור מיקום בו נתלו הכינורות ,אלא הסיבה שבגללה נתלו
הכינורות .כאילו כתוב' :למה תלינו כינורותינו'? בגלל 'ערבים' .כאן מביא השל"ה כמה הסברים לסיבת
הגלות :א .בגלל שנמצאו בנו אנשים ריקים ממצות כערבה שאין בה טעם וריח ,ואף שיש ביננו צדיקים -
כל ישראל ערבים זה לזה.
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הסבר נוסף :כיוון שלא היתה בינינו ערבות ,זוהי עצמה סיבת הגלות .הסבר אחרון :זכותנו להשאר בארץ
תלוי בתיקון חטא העגל ,שנגרם על ידי הערב רב .כאשר אין בידינו זכויות  -חוזר ומתעורר הקטרוג
הנושן.
ניתן לחבר בין רעיון אלו לבין הנבל והכינור בפרט והשירה והשמחה בכלל .בנבל ישנם מיתרים בעלי
אורכים שונים ,המקבילים אף הם לגוונים השונים שיש בעם ישראל .לרוב 'תרי קלא לא משתמעי'  -שני
קולות לא מתחברים יחד .אך בשיר ובניגון דווקא תוספת הקולות והצלילים משבחים את היצרה הסופית.
עם ישראל יצא לגלות ,כיוון שכל אחד חשב שרק ה'קול' שלו הוא הצליל הנכון ,ויתכן שעל אדמת ניכר
אכן צריך לשמר יותר את הייחודיות .אך שיר שיהיה שיר ה' ,הוא רק בריבוי הגוונים וקולות הבאים
מתוך העם.


מדוע נאמר 'אם אשכחך ירושלים' ,ולא אשכחך המקדש?

כאשר נאמר בתורה ותנ"ך בכלל 'ירושלים' הכוונה לרוב אל המקדש .המציאות הפשוטה היא של ירושלים
שם עָׁלּו
ש ָׁ
עם מקדש .כך בברכת המזון כשאנו מבקשים 'ובנה ירושלים' ,הכוונה לי ְרּושָׁל ִַם הבְנּוי ָׁהֶׁ ...
שפָׁט ִַכסְאֹות ְלבֵית דָׁ וִַד" .לגולים היה ברור ,שלחזור לירושלים,
שבּו ִַכסְאֹות ְל ִַמ ְ
שמָׁה י ָׁ ְ
ש ְבטֵי י ָּׁהָׁ ...
ש ָׁבטִַים ִַ
ְ
ש ְמחּו אֶׁת י ְרּושָׁל ִַם ְוגִַילּו בָּׁה
הכוונה לחזור אל המקדש! ואם תתאבלו על 'ירושלים' תזכו לראות בבניינהִַ " :
תֹורה ּודְ בר ה' ִַמירּושָׁ ָׁלי ִַם'.
שישּו אִַתָׁ ּה מָׁשֹוש כָׁל המִַתְ א ְבלִַים ָׁעלֶׁי ָׁה" .ואז שוב ' :כִַי ִַמצִַּיֹון תֵ צֵא ָׁ
כָׁל א ֹ ֲהבֶׁי ָׁה ִַ


מהי בדיוק כוונת השבועה 'אם אשכחך תשכח ימיני ...תדבק לשוני?'...

לשבועה זו פירושים רבים ,אנו נביא שני הסברים המשלמים האחד את השני.
הסבר א :כיוון שאת כל העניין אומרים הלויים והנגנים בבית המקדש ,הם נשבעים שהם לא ישתמשו
בידיהם לנגן ובפיהם לשיר את שיר ה' על אדמת ניכר .ואם ישכחו' :תשכח ימיני'  -כיצד לנגן ,ו'תדבק
לשוני' ולא אוכל לשיר .הדבר אף רומז שכאשר עם ישראל בגלות ,אף 'שכינה בגלות עימהם' ,והשירה
בירושלים של מעלה בטלה גם היא:
שש ְכנָּפַ יִם לָּ ֶאחָּ ד" ,ו ְכ ִתיב( ,יחזקאל א) " וְ ַא ְר ַבע ְכנָּפַ יִם לָּ ַאחַ ת לָּ הֶ ם"? לָּ א ַק ְשיָּא ָּ -כאן
שש ְכנָּפַ יִםֵ ,
" ָּכתוב ֶאחָּ ד אוֹ ֵמר( ,ישעיה ו) " ֵ
ימעוט? ָּא ַמר ַר ִבי
שנִ ְת ַמעֲ טו ַכנְ פֵ י הַ חַ יוֹ ת .הַ י ִמי ַניְיהו ִא ְ
ש ֵאין ֵבית הַ ִמ ְק ָּדש ַקיָּים ִ -כ ְביָּכוֹ ל ֶ
ש ֵבית הַ ִמ ְק ָּדש ַקיָּיםָּ ,כאן ִבז ְָּמן ֶ
ִבז ְַמן ֶ
שאוֹ ְמרוֹ ת ָּבהֶ ן ִש ָּירה"
ֲחנַנְ ֵאלָּ ,א ַמר ַר ִבי ,אוֹ ָּתם ֶ

(חגיגה י"ג).

בזמן הגלות גם למלאכים 'תשכח ימיני' ,ואותם 'כנפיים האומרות שירה' התמעטו .כשאין שירה בירושלים
של מטה ,גם בירושלים של מעלה ,מעלים את ירושלים על ראש שמחתם ,וממעטים בשירה.
הסבר נוסף :המהר"ל מבאר אחרת מהי ה'ימין':
"אלא שכך צריך להיות שלא ישכח ירושלים כלל ,כמו שאמר "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" .כי ירושלים הוא עצם
ועיקר מעלת העולם ,ודבר שאינו עיקר ועצם יש בו הסרה והסתלקות ,אבל דבר שהוא עיקר  -אין שכחה בדבר שהוא
עיקר .ולכך אמר "תשכח ימיני" ,שאי אפשר לשכוח באדם דבר שהוא עיקר ,כמו הימין .כי דבר שאינו עיקר ,אין האדם
משגיח עליו ,ויש בו השכחה ,לא דבר שהוא עיקר ,וירושלים הוא עיקר העולם .ולפיכך אין ראוי לשכוח ולעשות כל צרכיו
בשלימות כאילו היה בית המקדש קיים ,שאם כן עושה עצמו שלם אחר שהוא באמת חסר"

(נצח ישראל  ,כ"ג)

המקדש אינו רק העיקר של ירושלים ,אלא עיקר העולם .ה'ימין' מבטא דבר שהוא חלק בלתי נפרד מן
המציאות שלך .לפי זה אין כאן שבועה ,אלא קביעה .אי אשפר לשכוח את ירושלים ,אי אפשר לשכוח את
בית המקדש .זה חלק עיקרי מן העולם.
"וירושלים הוא עיקר העולם .ולפיכך אין ראוי לשכוח ולעשות כל צרכיו בשלימות כאילו היה בית
המקדש קיים ,שאם כן עושה עצמו שלם אחר שהוא באמת חסר"
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