שאלה צ – מדוע הגולים מארץ ישראל לבבל לקחו איתם את
כינורותיהם?
ספר תהילים פרק קלז:
)א( ﬠַ ל נַהֲ רוֹת בָּ בֶ ל ָשׁם י ַָשׁ ְבנוּ גַּם בָּ כִ ינוּ ְבּזָכְ ֵרנוּ אֶ ת צִ יּוֹן:
ֹרוֹתינוּ:
)ב( ﬠַ ל ﬠ ֲָר ִבים ְבּתוֹכָהּ ָתּ ִלינוּ כִּ נּ ֵ
)ג( כִּ י ָשׁם ְשׁאֵ לוּנוּ שׁוֹבֵ ינוּ ִדּ ְב ֵרי ִשׁיר וְתוֹלָ לֵ ינוּ ִשׂ ְמחָ ה ִשׁירוּ לָ נוּ ִמ ִשּׁיר צִ יּוֹן:
)ד( אֵ י� נ ִָשׁיר אֶ ת ִשׁיר ְי ֹדוָד ﬠַ ל אַ ְד ַמת ֵנכָר:
ְרוּשׁלָ ִם ִתּ ְשׁכַּח י ְִמינִ י:
)ה( ִאם אֶ ְשׁכָּחֵ � י ָ
יש לשאול כיצד אירע שהגולים הולכי רגל ]כי ודאי השבאים לא סיפקו להם
עגלות וכלי תחבורה[ מארץ ישראל עד לבבל ,הליכה רגלית יותר ממאות
קילומטר ,לקחו איתם גם כינורות? הרי בקושי היה להם לקחת קצת מזון וקצת
בגדים וכלי בית .והיאך עלה בדעתם לקחת על גבם גם כינורות?
אלא בטוחים היו שעוד מעט קט יחזרו לארץ ישראל ,ושוב ישירו שיר ה' על
אדמת הקודש.
דוגמא לדבר .אחרי נס קריעת ים סוף ,מסופר במקרא )שמות טו ,כ(:
"ו ִַתּ ַקּח ִמ ְריָם הַ נְּ ִביאָ ה אֲ חוֹת אַ הֲ רֹן אֶ ת הַ תֹּף ְבּי ָָדהּ ו ֵַתּצֶ אן ָ כָל הַ נּ ִָשׁים אַ חֲ ֶריהָ
וּב ְמחֹ �ת":
ְבּתֻ ִפּים ִ
מעיר שם רש"י בשם חז"ל:
"בתופים ובמחולות  -מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה
להם נסים ,והוציאו תופים ממצרים":
כך אבות אבותינו בצאתם לגולה ,ידעו בבטחון גמור שהקב"ה ישיב את שביתנו,
עוד נחזור ציונה והביאו איתם הכינורות .ואם היו מתיאשים מלשוב ,בבואם שם
וכעבור כמה ימים ,היו צריכים לשבור את הכינורות! אבל לא כן .תלו אותם
באילנות ,למען יהיו מול עיניהם תמיד ויזכרו שיש לנו עוד עתיד גדול.
מדוע המקרא מציין "על נהרות בבל"? כלום לא בכו בשום מקום אחר? ולמה
נהרות? אלא מדובר בנהר פרת ,שהוא הגבול צפוני של ארץ ישראל )בראשית
טו ,יח( .הגעגועים שלהם לחזור ארצה ,גם בבואם לתוככי בבל ,הביא אותם
ללכת חזרה עד לנהר פרת ,כמו שהאסיר בבית הסוהר נגש אל הגדר-תיל
וברזל המפריד בינו לבין הדרור והחופש ,והוא אוחז בידיו בברזלים ומצמיד אפו
אל הברזלים ,כמתאמץ לצאת משם .ולכן קראו לנהר הגדול הזה "נהרות בבל"

כי בעל כורחם ישבו בצד המזרחי שלו ,על אדמת בבל .למרות שנהר זה תוחם
את ארץ ישראל.
עוד נשוב הביתה!

