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 א"תשס, פרשת ואתחנ                    מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
 404מספר                                             ש הלנה ופאול שולמ"        ע

 
 *ֶאְׁשָּכֵחְך  ְירּוָׁשָלִם  ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני-ִאם

 
, שבת נחמו, ירושלים וציון נמצאים במרכז דברי הנחמה של הנביא ישעיה הנאמרים בשבת זו

 .ולנושא זה מוקדשים הדברים הבאים
אומרת שזאת ) ה, קלז' הת" (ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני-ִאם"פרשנות מקובלת של הפסוק 

ראה (עם הגיעם אל נהרות בבל , הנאמרת על ידי הגולים ממנה, שבועת נאמנות לירושלים החריבה
, לשון השבועה מזכירה את יד ימין כסמל של כוח ועצמה: פרשנות זו מעוררת בעיה). א' פס

, כולתהאם אשכחך ירושלים תשכח ימיני את י: והנוסחה המליאה של השבועה משמעה כנראה
 ְּכֵתִפי …, ָיתֹום ָיִדי-ֲהִניפֹוִתי ַעל-ִאם: "כפי שבלשון אחרת אומר איוב, ותהפוך להיות חדלת אונים

שבועה כזו היא חסרת משמעות אם היא ). כב-כא, לא" (ִמִּׁשְכָמה ִתּפֹול ְוֶאְזרִֹעי ִמָּקָנה ִתָּׁשֵבר
מלוא חריפותה עקב דרישת ואשר חולשתם מתבטאת ב, מוכרזת על ידי אלה שהובסו והוגלו

גם המיקום של הדרישה . המנצחים לשמחם בשירי התפארת מן העבר הקרוב של המנוצחים
לבין המציאות , התפארות המשתמעת מן השבועה, מדגיש את הפער בין ההתפארות בכוח הזרוע

פים רחוקים מארצם וכפו, אלא הם אף מצויים בארץ האויב, לא די שהגולים הובסו בקרב; העלובה
 .הם שפופים ודוויים ובוכים; לחלוטין לשוביהם

הגולים מבקשים מאלוקים נקמה מאויביהם כי אין הם יכולים : גם המשך הפרק מביע חוסר אונים
שכניהם , ולא כנגד אדום, המעצמה המנצחת שהגלתה אותם, לא כנגד בבל, לפעול בכוח עצמם

 .השמחים לאידם ומוסיפים על ייסוריהם ואסונם, הרעים
והימין הנזכרת , אלוקיםמדובר בשבועתו של : במאמר זה נציע אפשרות אחרת להבנת השבועה

 , ואכן בדיקה של ההתייחסות המקראית לימין מוכיחה. רבת הפעלים והעצמה, היא ימינו הנאדרת

 מקור 2, וכאשר מדובר על אדם1,כי רק כאשר מדובר באלוקים מבטאת הימין את העצמה הפיסית
היא נזכרת ,  ביתר הפעמים בהם מיוחס לימין האנושית כוח כלשהו3.ל-ית מיוחס לאעצמתו הפיס

                                                           
*
 ".הכתר"ית ציטוטי הפסוקים נעשו בעזרת תכנ  
 
   
ַעָּתה "; )ו, טו' שמ" (ִּתְרַעץ אֹוֵיב' ֶנְאָּדִרי ַּבּכַֹח ְיִמיְנָך ה' ְיִמיְנָך ה: "  להלן מספר דוגמאות מתופעה נפוצה מאד1

' ָאֳהֵלי ַצִּדיִקים ְיִמין הקֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּב"; )ז, כ' תה" ( ִּבְגֻברֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹו…ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו ' ָיַדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ה
 ).טז-טו, קיח' תה" (עָֹׂשה ָחִיל

ומשום כך יש מקום להדגישה ,   אצל האדם מבטאת הימין בהקשר הפיזי את הצד הפעיל יותר בהשוואה לשמאל2
ַהְיִמיִני -ֵּגָרא ֶּבן-הּוד ֶּבןֵא-ָלֶהם מֹוִׁשיַע ֶאת'  ַוָּיֶקם ה…ִיְׂשָרֵאל -ַוִּיְזֲעקּו ְבֵני: "כגון אצל אהוד, בהקשרים מסוימים

. הזכרת הימין במקרה זה נחוצה להסברת התחבולה שנקט בה אהוד בהמשך). טו, ג' שו" (ְיִמינֹו-ִאיׁש ִאֵּטר ַיד
ולא כדי לפאר את כוח הזרוע של , אצל יעל אשת חבר הקיני נזכרת הימין בתיאור המדויק של הריגת סיסרא

בדומה ). כו, ה' שו" ( ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָּקתֹו…ַלְחָנה ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָיָדּה ַלָּיֵתד ִּתְׁש: "יעל
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ולכן לעתים היא זקוקה לחסד אלוקי מיוחד בשביל פעולותיה בתחום , כמקור של השפעה רוחנית
  5. הימין מנוצלת להשפעה שלילית על הסביבה- או להפך4,הקודש

עשרות פעמים מגדירים אותו .  המקראיתהרעיון שאלוקים עשוי להישבע מבוסס היטב בחשיבה
מצטטים דברי שבועה מפיו וברבים מן הציטוטים יש נוסחאות שבועה , הכתובים כמי שנשבע

ַוּיֹאֶמר ִּבי : "כגון, כך אלוקים נשבע בעצמו, ל-כפי שבני אנוש נשבעים בא:  יתירה מזו6.מובהקות
ִּבי "; )טז, כב' בר.." (ִּבְנָך-ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת-ֶאתִּכי ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ' ה-ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם

ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ; )כג, מה' יש" (ָלׁשֹון-ִּתָּׁשַבע ָּכל… ִלי -ִּכי, ָיָצא ִמִּפי ְצָדָקה ָּדָבר ְולֹא ָיׁשּוב, ִנְׁשַּבְעִּתי
כן , ל- האבשם בדומה לנשבעים 7).ה, כב' יר( ַהַּבִית ַהֶּזה ְלָחְרָּבה ִיְהֶיה-ִּכי' ה- ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם…

ִהְנִני ִנְׁשַּבְעִּתי ִּבְׁשִמי ַהָּגדֹול , ְיהּוָדה ַהּיְֹׁשִבים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים-ָּכל…ָלֵכן ִׁשְמעּו : "נשבע אלוקים בשמו
 8).כו,  מד'יר" (ִאיׁש ְיהּוָדה-ִיְהֶיה עֹוד ְׁשִמי ִנְקָרא ְּבִפי ָּכל-ִאם' ָאַמר ה

יתר העובדה שאלוקים מתואר כמי שגם מחווה בידו את מחוות השבועה -לענייננו ראויה להדגשת
ל ֶעְליֹון קֵֹנה -ֵא' ה-ֶמֶלְך ְסדֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל: "כפי שנאמר על אברהם. האנושית

כך נאמר על , )כג-כב, יד' בר" (ָלְך-ֲאֶׁשר-ֶאַּקח ִמָּכל-ַנַעל ְוִאם-ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך-ִאם. ָׁשַמִים ָוָאֶרץ
 ָזַבת ָחָלב …ֶאֶרץ -ַּבּיֹום ַההּוא ָנָׂשאִתי ָיִדי ָלֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל: "בנוסח כללי, אלוקים

-ִּכי: "שבועהויחד עם נוסחת , )יב, מד; טו, ו וראה גם כ, כ' יחז" (ָהֲאָרצֹות-ּוְדַבׁש ְצִבי ִהיא ְלָכל
). מא-מ, לב' דב" (ָאִׁשיב ָנָקם ְלָצָרי ְוִלְמַׂשְנַאי ֲאַׁשֵּלם... ָׁשַמִים ָיִדי ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלם-ֶאָּׂשא ֶאל
ְּדָגֵנְך עֹוד -ֶאֵּתן ֶאת-ִּביִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו ִאם' ִנְׁשַּבע ה: "מדגישים את ימין הנשבע) ח, סב(בישעיה 

במקום , בימין ובשמאל, ובדניאל נושא נציג אלוקים את ידיו לשבועה כפולה, "ָכל ְלאְֹיַבִיְךַֹמֲא

                                                                                                                                                                          
ְׂשמֹאוָלם ַּבַּלִּפִדים -ַּבּׁשֹוָפרֹות ַוִּיְׁשְּברּו ַהַּכִּדים ַוַּיֲחִזיקּו ְבַיד…ַוִּיְתְקעּו "ִ: לכך מציג הכתוב את פעולות לוחמי גדעון

 ַוִּיָּסֵמְך …ְׁשֵני ַעּמּוֵדי ַהָּתֶוְך -ַוִּיְלּפֹת ִׁשְמׁשֹון ֶאת: "וכן אצל שמשון). כ, ז' שו" (ְיִמיָנם ַהּׁשֹוָפרֹות ִלְתקֹוַע-ּוְבַיד
כאשר , יש לשים לב להימנעות הכתוב מלציין את הימין). כט, טז' שו" (ֲעֵליֶהם ֶאָחד ִּביִמינֹו ְוֶאָחד ִּבְׂשמֹאלֹו

, טו' שו" (ָּבּה ֶאֶלף ִאיׁש- ַוַּיְך…ֲחמֹור ְטִרָּיה ַוִּיְׁשַלח ָידֹו -ַוִּיְמָצא ְלִחי: "פלשתים בלחי החמורשמשון מכה את ה
 .ולא כדי לבטא את עצמת הימין, ועוד מרובות ההזכרות של ימין כמציינת אחד משני כיוונים או צדדים). טו

ְּתַמְכִּתיָך -ֲעַזְרִּתיָך ַאף- ַאף…לֶֹהיָך -ֲאִני ֱא-ִּתְׁשָּתע ִּכי-ָאִני ַאל-ָךִּתיָרא ִּכי ִעְּמ-ַאל: "   ראה התייחסות ישעיה לכורש3
ִלְמִׁשיחֹו ' ָאַמר ה-ּכֹה"; )יג, מא" (ִּתיָרא-לֶֹהיָך ַמֲחִזיק ְיִמיֶנָך ָהאֵֹמר ְלָך ַאל-ֱא’ ִּכי ֲאִני ה"; )י, מא" (ִּביִמין ִצְדִקי
וכן תיאור ). א, מה" ( ִלְפּתַֹח ְלָפָניו ְּדָלַתִים ּוְׁשָעִרים לֹא ִיָּסֵגרּו…ְלָפָניו ּגֹוִים -נֹו ְלַרדֶהֱחַזְקִּתי ִביִמי-ְלכֹוֶרׁש ֲאֶׁשר

ַוֲהָדְרָך : "ה אמנם נאמר על המלך, מה' בתה). ה, קי" (ַאּפֹו ְמָלִכים-ְיִמיְנָך ָמַחץ ְּביֹום-ַעל' ה: "המלך בתהילים
אלא , אך מהקשר הפרק ברור שאין זה פועל ידיו, "ֶצֶדק ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך-הֱאֶמת ְוַעְנָו-ְּדַבר-ְצַלח ְרַכב ַעל

וכך אולי ; )שם ג" (לִֹהים ְלעֹוָלם-ֵּכן ֵּבַרְכָך ֱא- ַעל…ָיְפָיִפיָת ִמְּבֵני ָאָדם : "ל בו כנאמר-פועל יוצא של תמיכת הא
' ְלָדִוד ִמְזמֹור ְנֻאם ה: "א, קי' וראה גם תה; )ה, קכא' תה" (יֶנָךַיד ְיִמ-ִצְּלָך ַעל' ׁשְֹמֶרָך ה' ה: "גם משמעות הכתוב
 ". ָאִׁשית אְֹיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך-ַלאדִֹני ֵׁשב ִליִמיִני ַעד

- ַעלְׂשמֹאלֹו- ְוֶאת…רֹאׁש ֶאְפַרִים -ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל-ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת: "  דוגמה להיבט החיובי היא ברכת יעקב4
פעולת , בטכסי המילואים לכהונה ובטכסי הטיהור). יד, מח' בר" (ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור-רֹאׁש ְמַנֶּׁשה ִׂשֵּכל ֶאת

ָהַאִיל ְוָלַקְחָּת ִמָּדמֹו -ְוָׁשַחְטָּת ֶאת: "טיהור כהכנה לכהונה. טיהור ליד ימין נכללת בטיהורו של כל הצד הימני
' שמ" (…ּבֶֹהן ַרְגָלם ַהְיָמִנית-ּבֶֹהן ָיָדם ַהְיָמִנית ְוַעל-ְּתנּוְך אֶֹזן ָּבָניו ַהְיָמִנית ְוַעל-ְך אֶֹזן ַאֲהרֹן ְוַעלְּתנּו-ְוָנַתָּתה ַעל

דֹו ּבֶֹהן ָי-ְּתנּוְך אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל- ִמַּדם ָהָאָׁשם ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ַעל…ְוָלַקח : "טיהור מאשמה ומטומאה). כ, כט
: ביטול היכולת הרוחנית באדם ימצא ביטוי בצד ימין: ובהתאם). יד, יד' ויק" (ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית-ַהְיָמִנית ְוַעל

 ָעָליו ַהְפֵקד"; )א, ג' זכ" (ְיִמינֹו ְלִׂשְטנֹו-ְוַהָּׂשָטן עֵֹמד ַעל' ְיהֹוֻׁשַע ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול עֵֹמד ִלְפֵני ַמְלַאְך ה-ַוַּיְרֵאִני ֶאת"
 ).ו, קט' תה" (ְיִמינֹו-ָרָׁשע ְוָׂשָטן ַיֲעמֹד ַעל

, קמד' תה" (ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר-ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר"; )י, כו' תה" (ִּביֵדיֶהם ִזָּמה ִויִמיָנם ָמְלָאה ּׁשַֹחד-ֲאֶׁשר: "  ראה5
 .יא, קמד' וכן בתה; )ח

בספרי נביאים . ולא נוכל לפרטן כאן, לאבות בפרט ולעם בכללו, בעבר' ך מרובות ההזכרות של שבועות ה"  בתנ6
; כד, יד' יש; ז, ח; ח, ו; ב, ד' עמ: ראה. אחרונים מוזכרות שבועות של אלוקים לעשות דבר מה בעתיד הרחוק

 .יד, נא' יר
 .כג, מה' יג ויש, מט' יר:   ראה עוד7
ֵּכן ִנְׁשַּבְעִּתי …ֵמי נַֹח זֹאת ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹר -ִּכי: "ק  לעתים אלוקים מזכיר את שבועתו בלי ציטוט מדוי8

ְוָלֵכן ִנְׁשַּבְעִּתי : "כגון לבית עלי, יש גם שבועה לפרט ולא דווקא לכלל). ט, נד' יש" (ָבך-ִמְּקצֹף ָעַלִיְך ּוִמְּגָער
ָּכַרִּתי ְבִרית : "בחירה נצחית בבית דוד; )יד, א ג"שמ" (עֹוָלם-דַע…ֵעִלי ְּבֶזַבח -ִיְתַּכֵּפר ֲעֹון ֵּבית-ְלֵבית ֵעִלי ִאם

הבחירה בדוד דרך שבועה מוצגת . יא, קלב; ד, קי; לו, פט' וכן תה; )ד, פט' תה" (ִלְבִחיִרי ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי
ב "שמ" (ּלֹו-ֵכן ֶאֱעֶׂשה-ְלָדִוד ִּכי' ר ִנְׁשַּבע ה ִּכי ַּכֲאֶׁש…לִֹהים ְלַאְבֵנר -ַיֲעֶׂשה א-ּכֹה: "בפי אדם כעובדה ידועה לכל

 ).ט, ג
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ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם ִּכי - ַוָּיֶרם ְיִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל…ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים-ָוֶאְׁשַמע ֶאת: "שולחו
 ).ז, יב" (ֵאֶּלה-קֶֹדׁש ִּתְכֶליָנה ָכל-ַעם- ַנֵּפץ ַידְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות

-ִאם"על כן יש הגיון בהצמדת שבועה נוספת לשבועת , הבטחות מילוליות ושבועות נאמרות בפה
א ַאֲעֶלה לֹ-לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם-ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם-ִּתְדַּבק: "והיא השבועה, "ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני

ל לאדם שבאפס כוחו -גם כאן הביטוי מדמה את הא). ו' פס" (ְירּוָׁשַלִם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי-ֶאת
ְנִגיִדים -קֹול. ָׂשִרים ָעְצרו ְבִמִּלים ְוַכף ָיִׂשימּו ְלִפיֶהם: "נעתקות מלים מפיו כאילו הלשון דבקה לחיך

שהנביא ישעיה , כמו כן יש לתת את הדעת לכך). י-ט, כטאיוב " (ֶנְחָּבאּו ּוְלׁשֹוָנם ְלִחָּכם ָּדֵבָקה
ִיָּׁשַמע ָּבּה -ְוַגְלִּתי ִבירּוָׁשַלִם ְוַׂשְׂשִּתי ְבַעִּמי ְולֹא: "קושר בפירוש את ירושלים לשמחתו של אלוקים

' ֹוד הְיִהי ְכב: "כפי שנאמר, שמח גם בדברים  אחרים' וכיון שה, )ה, סט" (עֹוד קֹול ְּבִכי ְוקֹול ְזָעָקה
לכן אפשר לתאר את אלוקים כמי שמעלה את שמחת , )לא, קד' תה" (ְּבַמֲעָׂשיו' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה

 .ירושלים למעלה מכל שמחה אחרת
נראה כיצד , לאחר שהראינו שיש מקום במקרא לתאר את אלוקים כמי שנשבע בימינו ובפיו ולשונו

הגולים : ז בתהילים"ה יותר לפרק קלל מעניק משמעות עמוק-לא" אם אשכחך"ייחוס שבועת 
". משיר ציון"נתבעים לשיר , רחוק מארצם, הרצוצים פיזית ורוחנית והנמצאים כבר על נהרות בבל

" 'שיר ה"כ" שיר ציון"כי הם מתארים את , אך הגולים יודעים, אנו איננו יודעים מה הוא שיר זה
ַהר ִצּיֹון ֲאֶׁשר -ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ֶאת-ַוִּיְבַחר ֶאת: "כגון, בציון' שירי בחירת ה: הווי אומר, )ד-ג' פס(

ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמּכֹל ִמְׁשְּכנֹות ' אֵֹהב ה"; )סט-סח, עח' תה" (ִמְקָּדׁשֹו ְּכֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעֹוָלם… ַוִּיֶבן . ָאֵהב
ְמנּוָחִתי -זֹאת. ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו' ָבַחר ה-ִּכי"; )ג-ב, פז" (לִֹהים-ִנְכָּבדֹות ְמֻדָּבר ָּבְך ִעיר ָהֱא. ַיֲעקֹב

 ). יד-יג, קלב" (ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתיָה-ּפֹה…
. יש זהות בין העיר לבין האל אשר מקדשו שוכן בה, שבמחשבת המזרח הקדמון בכללה, בל נשכח

ַאְרצֹו ִמַּיד ֶמֶלְך -יׁש ֶאתַהַהֵּצל ִהִּצילּו ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ִא: "כדוגמה נזכיר את דברי הבלע של מלך אשור
ִהִּצילּו -ֱאלֵֹהי ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר-ִמי ְּבָכל. ׁשְֹמרֹון ִמָּיִדי-ִהִּצילּו ֶאת- ִּכי…ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ֲחָמת ְוַאְרָּפד . ַאּׁשּור
ֲהלֹא :"ועוד ; )כ-יח, לו' וכן יש; לה-לג, ב יח"מל" (ְירּוָׁשַלִם ִמָּיִדי-ֶאת' ַיִּציל ה-ַאְרָצם ִמָּיִדי ִּכי-ֶאת

 ִמירּוָׁשַלִם …ַּכֲאֶׁשר ָמְצָאה ָיִדי ְלַמְמְלכֹת ָהֱאִליל . לֹא ְכַדֶּמֶׂשק ׁשְֹמרֹון- ִאם…ְּכַכְרְּכִמיׁש ַּכְלנֹו 
על ). יא- ט,י' יש" (ֲהלֹא ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלׁשְֹמרֹון ְוֶלֱאִליֶליָה ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ִלירּוָׁשַלִם ְוַלֲעַצֶּביָה. ּוִמּׁשְֹמרֹון

', כי כל שיר ציון באמת הוא שיר ה, כן ברור שהגולים הבינו נכונה את דרישת הלעג של המנצחים
 .והשובים מבקשים לבטא את עליונות אלוהיהם לעומת אלוקי ציון

בציון הייתה בסיס להערכה של העם שאויביהם לא ' בחירת ה, מנקודת הראות של עם ישראל
 9,את כל מבצרי יהודה' גילחו'חילות סנחריב ש: העבר תמך בהנחה זאתוניסיון , יוכלו לפגוע בה

' ִּדֶּבר ה-ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר: ואת מפלתם לוותה שירת הלעג של הנביא, נפלו באורח ִנסי לפני חומותיה
כל ). כא, ב יט"מל; כב, לז' יש(ַאֲחֶריָך רֹאׁש ֵהִניָעה ַּבת ְירּוָׁשָלִם , ִצּיֹון- ְּבתּוַלת ַּבת…ָעָליו ָּבָזה ְלָך 

 ְוַהר …ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש "לא יכלו לשכנעם כי , דברי התוכחה של הנביאים בכלל וירמיה בפרט
ומעלה , לכן הפגיעה בציון ובמקדש מזעזעת את העם). יב, מיכה ג; יח, כו' יר" (ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער

לִֹהים -ָמַתי ֱא-ַעד: "ת פרקי תהילים אחריםכפי שמציגים בחריפו, בגויים' את בעיית חילול שם ה
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר , ְׁשֶמָך-ְּדַבר ְּכבֹוד-לֵֹהי ִיְׁשֵענּו ַעל-ָעְזֵרנּו ֱא"; )י, עד" (ְיָחֶרף ָצר ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח

 ). י-ט, עט" (לֵֹהיֶהם-ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה ֱא.  ְלַמַען ְׁשֶמָך…
ובכך פגעו , רקים אלה ואחרים מתבקשת נקמה באלה שהעזו לפגוע בעיר הקודש ובמקדשבפ

ַיֲעקֹב -ִּכי ָאַכל ֶאת.  ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו…ַהּגֹוִים -ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל: "בכבוד אלוקים
ם מבקשים לנקום בשכנים השמחים כמו כן ה). כה, י' וראה גם יר; ז-ו, עט" (ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו-ְוֶאת
-ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו ִׁשְבָעַתִים ֶאל"נאמר " ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס  ִלְסִביבֹוֵתינּו"כנגד . לאיד

 ).יב; ז, עט' תה" ('ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ה
מעוררים את , חת השכנים מאידךלעג השובים מחד ושמ: ז"אותה תמונה מצטיירת בפרק קל

הבטחות אלו מתומצתות . ציון תמיד-השאלה היכן הבטחותיו של אלוקים לדאוג לירושלים
לכן . בפסוקנו בנוסחת שבועה המבטיחה שירושלים תהיה תמיד בראש מעייניו של הבוחר בה

 שבועת יכולים הם להסתמך על, לאחר שעוררו הגולים את זכרה של ירושלים וזכרה של השבועה
' ְזכֹר ה "–בשכניהם הרעים : ל באויביהם-ט לבקש נחמה בנקמת הא"ד וע"וכמו בפרקים ע, ל-הא

, ובמעצמה שהגלתה אותם, )ז' פס" (ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשלם ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה
                                                           

- ְּבֶמֶלְך ַאּׁשּור  ֶאת…ְּבַתַער ַהְּׂשִכיָרה ' ַּבּיֹום ַההּוא ְיַגַּלח ה: "כ, ז'    הלשון שנקטתי בה נסמכת על התיאור של יש9
 ".ַהָּזָקן ִּתְסֶּפה-ָהרֹאׁש ְוַׂשַער ָהַרְגָלִים ְוַגם ֶאת
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ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת -ָלְך ֶאת-ָדה ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלםָּבֶבל ַהְּׁשדּו-ַּבת "-בה פתח המזמור ובה הוא מסיים , בבבל
 ). ט-ח' פס.." (ָלנּו

תחושת הכאב העז בשל דברי הבלע של שוביהם באה לידי ביטוי במשאלה הרמוזה של הגולים 
שהנוקם ,  אף שברור לפי הפסוק הקודם10',אשרי'בעצם השימוש במלת , להיות שותפים לנקמה
. ובו תולים הגולים את יהבם בשל אזלת ידם המוחלטת, הוא אלוקים, עדיהראשי ולמעשה הבל
והיו נשבעים , המחולל ואת כבוד ירושלים' היו הם נוקמים את נקמת שם ה, אולם אם היו יכולים

בהכניסם את זכר ירושלים , בפעל עשו זאת הגולים, אכן. לנצור את זכר ירושלים לעד
הן בברכות , הן בתפילה, ועד היום אנו עושים זאת, )י, ו(כפי שכבר עשה דניאל , לתפילותיהם

 . המזון והן בזמן כינון בית נוסף בעם היהודי
 

לפי הפירוש ; יפה עשה עם ישראל שצירף לטקס הנישואין קריאה של שבועת נאמנות לירושלים
אף , מה הוא נוצר את זכר ירושלים: תהיה בכך הליכה בדרכי אלוקים', אם אשכחך'שפירשנו את 

 !אנו עושים כן עד בוא יום הנחמה השלימה
 

  יונה בר מעוז
 ך"המחלקה לתנ
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או לפחות , לאדם הזוכה לחסדו או לעזרתו של אלוקים' אשרי'מכוונת המלה , שלושים ושמונת מופעיה  ברוב 10

אך גם פעולת אלוקים , לכן גם בפסוקנו הפועל הוא האדם, המלה מציינת את היותו פועל בדרך שהוא רוצה
 . נרמזת

 


