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ְמָחִתי / תהילים פרק קל״ז ַלִם ַעל ֹראׁש ׂשִ ְירּוׁשָ
שאול יונתן וינגורט

אדמת  על  ה'  שיר  את  לשיר  יכולים  ואיננו  ובוכים,  ציון  את  זוכרים  אנו 

נכר. ואולם, לא די בכך שאיננו שוכחים, אלא אנו מעלים את ירושלים על 

ראש שמחתנו. כאשר זה קורה — ה' יזכור את מחריבי ירושלים וישלם 

להם כגמולם.

ֶבל, )א( ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון. ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ׁשָ

רֹוֵתינּו. ּנֹ ִלינּו ּכִ תֹוָכּה ּתָ )ב( ַעל ֲעָרִבים ּבְ

יר,  ְבֵרי ׁשִ ֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ּדִ ם ׁשְ י ׁשָ )ג( ּכִ

ְמָחה, ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ

יר ִצּיֹון. ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ ׁשִ

יר ה' ַעל ַאְדַמת  יר ֶאת ׁשִ )ד( ֵאיְך ָנׁשִ

ֵנָכר.

ח ְיִמיִני. ּכַ ׁשְ ם ּתִ ָלִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ )ה( ִאם ֶאׁשְ

י ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ )ו( ּתִ

ֵרִכי, ִאם לֹא ֶאְזּכְ

ַלִם ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ

ְמָחִתי. ַעל ֹראׁש ׂשִ

ָלִם, )ז( ְזֹכר ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ

ּה. ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ

ם  ּלֶ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה, ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ )ח( ּבַ

ַמְלּתְ ָלנּו. ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ָלְך ֶאת ּגְ

ׁשֹוֵבינּו האם  נזכרים כאן  זה נאמר לאחר החורבן?  מזמור 

ְותֹוָלֵלינּו )= שוללנו, מי שלקח אותנו לשלל(, אך לא נזכר 
ברור  שני,  מצד  ִצּיֹון.  של  זיכרון  אלא  המקדש  בית  על  בכי  כאן 

שמדובר על שיר ציון ושיר ה' שהיה השיר בבית המקדש. אם כן, 

מתי נאמר המזמור?

נראה, כי במזמור מדובר על רוב הגולים, שהוגלו לבבל עוד לפני 

ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ְיהֹוָיִכין  ֵצא  ַוֵיּ שחרב הבית. וכך מסופר )מל"ב כד, י־יד(: 

ֶבל  ח ֹאתֹו ֶמֶלְך ָבּ ַקּ ָריו ְוָסִריָסיו, ַוִיּ ֶבל, הּוא ְוִאּמֹו ַוֲעָבָדיו ְוָשׂ ַעל ֶמֶלְך ָבּ

ית ה' ְואֹוְצרֹות  ל אֹוְצרֹות ֵבּ ם ֶאת ָכּ ֹמֶנה ְלָמְלכֹו. ַוּיֹוֵצא ִמָשּׁ ַנת ְשׁ ְשׁ ִבּ

ָרֵאל  לֹֹמה ֶמֶלְך ִיְשׂ ה ְשׁ ר ָעָשׂ ָהב ֲאֶשׁ ֵלי ַהָזּ ל ְכּ ץ ֶאת ָכּ ֶלְך, ַוְיַקֵצּ ית ַהֶמּ ֵבּ

ִרים  ׂ ל ַהָשּ לַ ִם, ְוֶאת ָכּ ל ְירּוָשׁ ר ה'. ְוִהְגָלה ֶאת ָכּ ֶבּ ִדּ ר  ֲאֶשׁ ֵהיַכל ה', ַכּ ְבּ

ֶהָחָרׁש  ְוָכל  ּגֹוֶלה,  ֲאָלִפים  ֶרת[  ]ֲעֶשׂ )עשרה(  ַהַחִיל  ּבֹוֵרי  ִגּ ל  ָכּ ְוֵאת 

ת ַעם ָהָאֶרץ. בתקופה זו, הגיעו הלויים  ַלּ ַאר זּוַלת ַדּ ר, לֹא ִנְשׁ ְסֵגּ ְוַהַמּ

לחזור  עתידים  להם שהם  ברור  והיה  לבבל,  והמשוררים  המנגנים 

מהרה לירושלים — הם לא ישירו את שיר ה' על אדמת נכר!

באותה תקופה, התחולל מאבק בין נביאי ה' לנביאי השקר, ובעוד 

את  חיזקו  השקר  נביאי  המתקרב,  החורבן  על  התריעו  הראשונים 

המחשבה שישובו מהגלות ויצטרפו לבית המקדש.

ה  ית ַמְמֶלֶכת ִצְדִקָיּ ֵראִשׁ ָנה ַהִהיא ְבּ ָשּׁ מספר ירמיהו )כח, א־יז(: ַוְיִהי ַבּ

י, ָאַמר ֵאַלי ֲחַנְנָיה  ֹחֶדׁש ַהֲחִמיִשׁ ָנה[ ָהְרִבִעית ַבּ ָשּׁ ֶמֶלְך ְיהּוָדה )בשנת( ]ַבּ

ֲהִנים ְוָכל ָהָעם ֵלאֹמר:  ֵבית ה' ְלֵעיֵני ַהֹכּ ְבעֹון ְבּ ר ִמִגּ ִביא ֲאֶשׁ ֶבן ַעּזּור ַהָנּ

ֶבל.  י ֶאת ֹעל ֶמֶלְך ָבּ ַבְרִתּ ָרֵאל ֵלאֹמר: ָשׁ ה ָאַמר ה' ְצָב־אֹות ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ ֹכּ

ה'  ית  ֵבּ ֵלי  ְכּ ל  ָכּ ֶאת  ה  ַהֶזּ קֹום  ַהָמּ ֶאל  יב  ֵמִשׁ ֲאִני  ָיִמים  ָנַתִים  ְשׁ עֹוד  ְבּ



ֶבל. ְוֶאת ְיָכְנָיה ֶבן  ה ַוְיִביֵאם ָבּ קֹום ַהֶזּ ֶבל ִמן ַהָמּ ר ֶמֶלְך ָבּ ר ָלַקח ְנבּוַכדֶנאַצּ ֲאֶשׁ

קֹום  יב ֶאל ַהָמּ ֶבָלה ֲאִני ֵמִשׁ ִאים ָבּ לּות ְיהּוָדה ַהָבּ ל ָגּ ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוֶאת ָכּ

ִביא  ִביא ֶאל ֲחַנְנָיה ַהָנּ אֶמר ִיְרְמָיה ַהָנּ ֶבל. ַוֹיּ ר ֶאת ֹעל ֶמֶלְך ָבּ ֹבּ י ֶאְשׁ ה ְנֻאם ה', ִכּ ַהֶזּ

ן  ִביא: ָאֵמן, ֵכּ אֶמר ִיְרְמָיה ַהָנּ ֵבית ה'. ַוֹיּ ֲהִנים ּוְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ָהֹעְמִדים ְבּ ְלֵעיֵני ַהֹכּ

ֶבל  ֵלי ֵבית ה' ְוָכל ַהּגֹוָלה ִמָבּ יב ְכּ אָת ְלָהִשׁ ר ִנֵבּ ָבֶריָך ֲאֶשׁ ה ה'. ָיֵקם ה' ֶאת ְדּ ַיֲעֶשׂ

ל  ָכּ ּוְבָאְזֵני  ָאְזֶניָך  ְבּ ֵבר  ֹדּ ָאֹנִכי  ר  ֲאֶשׁ ה  ַהֶזּ ָבר  ַהָדּ ָנא  ַמע  ְשׁ ַאְך  ה.  ַהֶזּ קֹום  ַהָמּ ֶאל 

ְבאּו ֶאל ֲאָרצֹות ַרּבֹות ְוַעל  ָנּ ר ָהיּו ְלָפַני ּוְלָפֶניָך ִמן ָהעֹוָלם ַוִיּ ִביִאים ֲאֶשׁ ָהָעם. ַהְנּ

ַבר  ֹבא ְדּ לֹום, ְבּ ֵבא ְלָשׁ ר ִיָנּ ִביא ֲאֶשׁ ֹדלֹות ְלִמְלָחָמה ּוְלָרָעה ּוְלָדֶבר. ַהָנּ ַמְמָלכֹות ְגּ

ִביא ֶאת ַהּמֹוָטה ֵמַעל  ח ֲחַנְנָיה ַהָנּ ַקּ ֱאֶמת. ַוִיּ ָלחֹו ה' ֶבּ ר ְשׁ ִביא ֲאֶשׁ ַדע ַהָנּ ִביא ִיָוּ ַהָנּ

ה ָאַמר ה':  אֶמר ֲחַנְנָיה ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ֵלאֹמר: ֹכּ ֵרהּו. ַוֹיּ ְבּ ְשׁ ִביא ַוִיּ אר ִיְרְמָיה ַהָנּ ַצַוּ

ל  ָכּ אר  ַצַוּ ֵמַעל  ָיִמים  ָנַתִים  ְשׁ עֹוד  ְבּ ֶבל  ָבּ ֶמֶלְך  ר  ְנֻבַכְדֶנאַצּ ֹעל  ֶאת  ר  ֹבּ ֶאְשׁ ָכה  ָכּ

בֹור ֲחַנְנָיה  ִביא ְלַדְרּכֹו. ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל ִיְרְמָיה ַאֲחֵרי ְשׁ ֶלְך ִיְרְמָיה ַהָנּ ַהּגֹוִים. ַוֵיּ

ֲחַנְנָיה  ֶאל  ְוָאַמְרָתּ  ָהלֹוְך  ֵלאֹמר:  ִביא  ַהָנּ ִיְרְמָיה  אר  ַצַוּ ֵמַעל  ַהּמֹוָטה  ֶאת  ִביא  ַהָנּ

י ֹכה ָאַמר  ְרֶזל. ִכּ יֶהן ֹמטֹות ַבּ יָת ַתְחֵתּ , ְוָעִשׂ ָבְרָתּ ה ָאַמר ה': מֹוֹטת ֵעץ ָשׁ ֵלאֹמר ֹכּ

ה, ַלֲעֹבד  ל ַהּגֹוִים ָהֵאֶלּ אר ָכּ י ַעל ַצַוּ ְרֶזל ָנַתִתּ ָרֵאל: ֹעל ַבּ ה' ְצָב־אֹות ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ

אֶמר ִיְרְמָיה  י לֹו. ַוֹיּ ֶדה ָנַתִתּ ׂ ת ַהָשּ ֶבל, ַוֲעָבֻדהּו ְוַגם ֶאת ַחַיּ ר ֶמֶלְך ָבּ ֶאת ְנֻבַכְדֶנאַצּ

ה ִהְבַטְחָתּ ֶאת ָהָעם  ָלֲחָך ה', ְוַאָתּ ַמע ָנא ֲחַנְנָיה, לֹא ְשׁ ִביא: ְשׁ ִביא ֶאל ֲחַנְנָיה ַהָנּ ַהָנּ

ה ֵמת,  ָנה ַאָתּ ֵני ָהֲאָדָמה, ַהָשּׁ ֲחָך ֵמַעל ְפּ ֵלּ ה ָאַמר ה': ִהְנִני ְמַשׁ ֶקר. ָלֵכן ֹכּ ה ַעל ָשׁ ַהֶזּ

ִביִעי. ֹחֶדׁש ַהְשּׁ ָנה ַהִהיא ַבּ ָשּׁ ִביא ַבּ ָמת ֲחַנְנָיה ַהָנּ ְרָתּ ֶאל ה'. ַוָיּ י ָסָרה ִדַבּ ִכּ

ֶפר  ְבֵרי ַהֵסּ ה ִדּ ירמיהו פנה אל האנשים בגולה וכתב להם מכתב )כט, א־ז(: ְוֵאֶלּ

ְוֶאל  ֲהִנים  ַהֹכּ ְוֶאל  ַהּגֹוָלה  ִזְקֵני  ֶיֶתר  ֶאל  לָ ִם  ִמירּוָשׁ ִביא  ַהָנּ ִיְרְמָיה  ַלח  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ

ה ָאַמר  ֶבָלה וגו': ֹכּ לַ ִם ָבּ ר ִמירּוָשׁ ר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַצּ ל ָהָעם ֲאֶשׁ ִביִאים ְוֶאל ָכּ ַהְנּ

נּו  ְבּ ֶבָלה.  ָבּ לַ ִם  ִמירּוָשׁ ִהְגֵליִתי  ר  ֲאֶשׁ ַהּגֹוָלה  ְלָכל  ָרֵאל  ִיְשׂ ֱא־לֵֹהי  ְצָב־אֹות  ה' 

ִנים ּוָבנֹות, ּוְקחּו  ים ְוהֹוִלידּו ָבּ ְרָין. ְקחּו ָנִשׁ בּו, ְוִנְטעּו ַגּנֹות ְוִאְכלּו ֶאת ִפּ ים ְוֵשׁ ָבִתּ

ם ְוַאל  ִנים ּוָבנֹות, ּוְרבּו ָשׁ ים, ְוֵתַלְדָנה ָבּ נּו ַלֲאָנִשׁ נֹוֵתיֶכם ְתּ ים, ְוֶאת ְבּ ִלְבֵניֶכם ָנִשׁ

ְללּו ַבֲעָדּה ֶאל  ה, ְוִהְתַפּ ָמּ ר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ָשׁ לֹום ָהִעיר ֲאֶשׁ ְמָעטּו. ְוִדְרׁשּו ֶאת ְשׁ ִתּ

לֹום. לֹוָמּה ִיְהֶיה ָלֶכם ָשׁ י ִבְשׁ ה', ִכּ

במכתבו מתאר ירמיהו את אריכות הגלות, ואת העובדה שהרבה שנים הם 

ר  ֲאֶשׁ ָהִעיר  לֹום  ְשׁ ֶאת  ְוִדְרׁשּו  נוספת:  הערה  מוסיף  הוא  אך  שם,  יהיו  עוד 

לֹום.  ָשׁ ָלֶכם  ִיְהֶיה  לֹוָמּה  ִבְשׁ י  ִכּ ֶאל ה',  ַבֲעָדּה  ְללּו  ְוִהְתַפּ ה,  ָמּ ָשׁ ֶאְתֶכם  ִהְגֵליִתי 

מילה,  בסוף  אות  ישנה  במקרא  רבות  העיר, שפעמים  מרגליות  ראובן  הרב 

ר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם  שחלה גם על המילה הבאה, וכך הוא הציע לקרוא כאן: ֲאֶשׁ

ה. כלומר, נבוכדנצר הגלה מירושלים את העם, והם לדרוש את שלום  ָמּ )ִמ(ָשׁ

העיר שממנה הם הוגלו.

אם זהו פשט דברי ירמיהו במכתבו, נראה כי המזמור שלנו הוא קיום המכתב. 

מחד, מתוארת הגלות המרה, ומאידך זיכרון העיר ירושלים שהם יצאו משמה.

כאשר  הגלות,  תחילת  מתוארת  מילים(   35 )א־ד.  המזמור  של  הראשון  בחלק 

ִכינּו  ּבָ ם  ּגַ ְבנּו  ָיׁשַ ם  ׁשָ ֶבל,  ּבָ ַנֲהרֹות  ַעל  בבל:  נהרות  ולחידקל,  לפרת  הגיעו 

ַלע. ץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ אֵחז, ְוִנּפֵ ּיֹ ֵרי ׁשֶ )ט( ַאׁשְ
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ומוסיפים  ּנֹרֹוֵתינּו.  ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה  ּבְ ערבות(   =( ֲעָרִבים  ַעל  ִצּיֹון.  ֶאת  ָזְכֵרנּו  ּבְ
)= שוללינו(  ְותֹוָלֵלינּו  יר,  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ הגולים ומספרים: 

יר ה' ַעל ַאְדַמת ֵנָכר?! יר ֶאת ׁשִ יר ִצּיֹון. אבל ֵאיְך ָנׁשִ ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ ְמָחה, ׁשִ ׂשִ

החלק השני של המזמור )ז־ט. 30 מילים( הוא על זכרון ירושלים. ה' יזכור לבני 

אדום את יום חורבן ירושלים, וישלם לבת בבל את גמולה: ְזֹכר ה' ִלְבֵני ֱאדֹום 

דּוָדה,  ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ּה. ּבַ ָלִם, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ֵאת יֹום )חורבן( ְירּוׁשָ
ץ ֶאת ֹעָלַלִיְך  ְוִנּפֵ ּיֹאֵחז,  ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ ַמְלּתְ ָלנּו.  ּגָ ׁשֶ מּוֵלְך  ּגְ ם ָלְך ֶאת  ּלֶ ְיׁשַ ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ
ִאם  נוסף, בו האדם נשבע:  יש לצרף פסוק  זה,  כי לחלק  נראה,  ַלע.  ַהּסָ ֶאל 
ח ְיִמיִני. אם האדם לא ישכח את ירושלים, ה' יזכור  ּכַ ׁשְ ָלִם — ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ֶאׁשְ
את יום חורבן ירושלים. כאשר מצרפים פסוק זה לחלק השני — מתאזנים שני 

החלקים במזמור, ובשניהם יש ארבעה פסוקים ו־35 מילים.

ומעניין, שבחלק הראשון אנו אבלים מתוך שאנו זוכרים את העיר משם יצאנו 

אנו  נשבעים  השני  בחלק  העיר.  של  זה  שם  מזכירים  אנו  פעמיים  ִצּיֹון.   —

ָלִם. ציון זהו סימן,  ָלִם, וגם זמן החורבן נקרא יֹום ְירּוׁשָ שלא לשכוח את ְירּוׁשָ

ואילו ירושלים היא עיר הצדק, שמלכה הוא מלכיצדק ואדוניצדק, וכאשר אנו 

זוכרים את העיר, ה' יזכור גם את המחריבים אותה.

במרכז המזמור עומד המשורר לא רק על כך שהוא לא ישכח את ירושלים, 

ק  ְדּבַ ּתִ ויעלה אותה על ראש שמחתו:  יזכור אותה באופן פעיל  אלא שהוא 

ְמָחִתי. ַלִם ַעל ֹראׁש ׂשִ ֵרִכי, ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ

להאזנה לשיעור על פרק קל״ז: 
 ,peneyhamenora.com/tehilim/137 

 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.


