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Psalms Chapter 137 ִהִלים  תְּ

ֶבל  א ם יַָּשְבנּו, ַגם--ַעל ַנֲהרֹות, בָּ ִכינּו: -שָּ ְכֵרנּו,    בָּ ְבזָּ
  .ִצּיֹון-ֶאת

1 By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, 
we wept, when we remembered Zion. 

ִבים ְבתֹוכָּּה-ַעל  ב רֹוֵתינּו    --ֲערָּ ִלינּו, ִכנֹּ   .תָּ
2 Upon the willows in the midst thereof we 
hanged up our harps. 

ם ְש   ג ֵלינּו     --ִשיר-יּונּו שֹוֵבינּו, ִדְברֵ ֵאלִכי שָּ ְותֹולָּ
ה  :ִשְמחָּ

נּו,    .ִמִשיר ִצּיֹון   ִשירּו לָּ

3 For there they that led us captive asked of us 
words of song, and our tormentors asked of us 
mirth: {N} 
'Sing us one of the songs of Zion.' 

ר   : ה'-ִשיר-נִָּשיר ֶאת--ֵאיְך  ד   .ַעל, ַאְדַמת ֵנכָּ
4 How shall we sing the LORD'S song in a foreign 
land? 

ִם-ִאם  ה לָּ ֵחְך ְירּושָּ   .ִתְשַכח ְיִמיִני    --ֶאְשכָּ
5 If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand 
forget her cunning. 

ֹּא ֶאְזְכֵרִכי-ִאם    --ְלשֹוִני, ְלִחִכי-ַבקִתְד   ו  :ל
ֹּא ַאֲעֶלה, ֶאת-ִאם ַלִם-ל ִתי    --ְירּושָּ   .ַעל, רֹּאש ִשְמחָּ

6 Let my tongue cleave to the roof of my mouth, if 
I remember thee not; {N} 
if I set not Jerusalem above my chiefest joy. 

ר   ז ִם    --ִלְבֵני ֱאדֹום ,ה'ְזכֹּ לָּ  :ֵאת, יֹום ְירּושָּ
רּו רּו עָּ ְמִרים, עָּ אֹּ ּה    --הָּ   .ַעד, ַהְיסֹוד בָּ

7 Remember, O LORD, against the children of 
Edom the day of Jerusalem; {N} 
who said: 'Rase it, rase it, even to the foundation 
thereof.' 

ֶבל, -ַבת  ח ההַ    בָּ  :ְשדּודָּ
ְך-ַאְשֵרי ֶשְיַשֶלם נּו-ֶאת    --לָּ ַמְלְת לָּ   .ְגמּוֵלְך, ֶשגָּ

8 O daughter of Babylon, that art to be destroyed; 
{N} 
happy shall he be, that repayeth thee as thou hast 
served us. 

ֹּאֵחז ְוִנֵפץ ֶאת  ט ַלִיְך-ַאְשֵרי, ֶשּי לָּ ַלע-לאֶ     --עֹּ   .ַהסָּ
9 Happy shall he be, that taketh and dasheth thy 
little ones against the rock. {P} 

 

 א פסוק קלז פרק תהלים י"רש
 :הדוכן על משוררין שהיו כמו לו שישירו נבוכדנצר םאלוש לגולה כשירדנו - ישבנו שם בבל נהרות על( א)

   עזרא אבן
 שהם הלוים לשון על נאמר המזמור וזה הזה במזמור' המפרשי דעת הזכרתי הספר בראש - בבל נהרות על( א)

 תלינו שאמרו בעבור ועוד בכייתם ישמעו שלא מהבבליים בהתבודדם נהרות על וטעם בבל על בגלותם המשוררים

 :גם מלת כן על משמים יושב משתוממים כמו ישבנו וטעם כנורותינו
   ק"רד

 גלו אשר, המשוררים, הלויים לשון על נאמר המזמור זה. ציון את בזכרנו בכינו גם ישבנו שם בבל נהרות על( א)

  :ציון את בזכרנו בוכים היינו גם, ושוממין יושבים מתבודדים שם היינו בבל נהרות על כלומר, בבל בגלות
   ם"מלבי

 היה לא, ציון על והתאבלנו בבבל שבכינו מה בבל נהרות על, בבל את כורש שכבש הראשונה לשנה נתיסד, על( א)

 שם ל"ר, ישבנו שם בבל נהרות על גם כי, וכרמים שדות והקנינים מהעושר הגשמיות הטובות שאבדנו בעבור

 את ואכלו כרמים נטעו ושבו בתים בנו( ט"כ ירמיה) ש"כמ וכרם שדה נחלת שם גם לנו והיה, קבע ישיבת ישבנו
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, בכינו ז"ע והשכינה והעבודה ק"הבהמ היה ששם, ציון קדושת שזכרנו מפני, ציון את בזכרנו בכינו גם ז"ובכ, פרין

 :מאתנו שנאבד הרוחני האושר על
 

 ב פסוק קלז פרק תהלים י"רש
 :נחל ערבי - ערבים על( ב)

   עזרא אבן
 שהערבים בבל נהרות על והעד בבבל' בתוכ כי דעתי ולפי גלותם טרם ציון בתוך בתוכה כי משה' ר אמר - על( ב)

 בדברי ככתוב חזקיהו סתמו גיחון כי נהר בירושלם היה ולא רבים היו כי לאות נהרות שאמר ובעבור הנהר סביבות

 אמר המדקדק יהודה ורבי קשה ותוללינו ומלת לנו שירו' אומרי היו שם כי בבל על שם כי אחרת ראיה ועוד הימים

 ותושבינו משקל על יללה מגזרת ותוללינו כי אמר הכהן משה ורבי רחוקה בדרך ותלול גבוה הר על מגזרת שהוא

 יללתינו גם ותחת זכר בכתוב אין כי נכונה דבר ולא להם שמחה היתה יללתינו ותחת' פי וככה יללתינו אמר כאילו

 דעתי וכפי שם ותוללינו אדם תואר שתושיבנו הגדולה והטעות שישירו מבקשים היו למה כן אם להם שמחה היתה

 את שוסים והמה הכפל מפעלי דרך עוברי כל שסוהו וכן השתרר גם עלינו תשתרר יםקאל את שרה מצאנו הנה

 והנה כנורותינו תלינו כמו ותוללינו והנה אחד והטעם' שרשי שנים תלה גם תלל יהיה וככה שסה שרשו הגרנות

 :נשיר איך תשובתינו היתה וזאת כפול הטעם והנה השמחה כלי ותליתינו ותוללינו
   ק"רד

 בידינו וכנורותינו הנהר שפת על יושבים וכשהיינו, הנהרות שפת על גדלים הערבים כי, נחל ערבי. ערבים על( ב)

 על אותם תולים והיינו, יגון מרוב כנורותינו נוטשים היינו, ציון לבנו על מעלים וכשהיינו, בציון כמנהגנו שיר לעורר

 :בבל בתוך, בתוכה ופירוש. ובוכים יושבים והיינו, הערבים
   ם"מלבי

 תלינו בעצמו זה על ז"ובכ, לגוף ונעימים הערבים התענוגים כל בבבל לנו שהיה הגם, בתוכה ערבים על( ב)

 :חרבה' ה ועיר ועדן ערבות מלאה האויב שארץ לאבל לנו היה בעצמו וזה, בטובה לשמוח רצינו ולא, כנורותינו

 

 ג פסוק קלז פרק תהלים י"רש
 ותוללינו שמחה ותוללינו, מנחם פירשו כך, אותם( שתולין) תולין שהם שם על זמר כלי מיני - שמחה ותוללינו( ג)

 (:קב /תהלים/ לעיל) נשבעו בי ומהוללי לשון בנו ומשטים מהוללים שהם אויבינו תוללינו לפתור ויש, שמחה של
   ק"רד

 ַהשֹוִבים הבבלים אותנו מוצאים כשהיו. לאמר ָךֵאלְ ּוְש (: יח, לב בראשית) כמו, פעל לגזירת, ּונּוֵאלְש  שם כי( ג)

 היו, שמחה ותוללינו ופירוש. נשיר איך להם ואומרים בוכים היינו אז, ציון משיר להם שנשיר לנו אומרים והיו, אותנו

 תוללינו מפרשים ויש. בהם שנשמח אותנו יםאלשו היו הערבים על שתלינו ובכנורותינו, שיר דברי אותנו יםאלשו

ֵתינּו: כמו   :שנשמח לנו אומרים היו יללתינו תחת, כלומר. תושבינו בשקל תוללינו ויהיה, ִיְללָּ
   ם"מלבי

 הם אשר והמדינה הארץ שבח בספור שירים לשורר קדם בימי המנהג שהיה, שיר דברי שובינו ונואלש שם כי( ג)

, שמחה( דברי ונואלש) ותוללינו, הזה השיר עסקי על ונואלוש, ירושלים בשבח שירים לשיר רגילים שהיינו כמו, בה

 בבל עתה כי, לנו שירו, בה ובהצלחתכם ציון בשבח משוררים שהייתם שיר ל"ר, ציון משיר לנו שירו, תםאלש והיה

 שמה לכם שהיו וההצלחות, לפנים אלישר ארץ כמו ארצכם היא כשדים וארץ, ירושלים כמו אחוזתכם ארץ לכם היא

 :ירושלים על שרים שהייתם השיר בבל על תשירו לא ומדוע, עמנו לכם יש הלא

 

 ד פסוק קלז פרק תהלים עזרא אבן
 ':ה שיר הפך נכר אל אדמת או נכר גוי אדמת נקבה לשון סמוכה מלה אדמת כי תאר - נכר( ד)

   ק"רד
  ':ה שיר היפך, נכר אל אדמת, נכר אדמת על' ה שיר את נשיר איך( ד)

   ם"מלבי
 הגשמיית ההצלחה שירי לכם לשיר שנוכל הגם, נכר אדמת על' ה שיר את נשיר איך, לאמר משיבים, איך( ד)

' ה שכינת על, בציון שרים שהיינו הקודש שיר', ה שיר אבל, בהצלחות מוצלחים אנו פה גם כי, בציון שרים שהיינו

 אדמת על אותו נשיר איך יקאלה הזה שיר והנסים והעבודה והתורה' ה וכבוד והנבואה ק"רוה הופעת ועל, בה אשר

 :הרוחניות האל לסגולות מוכן הבלתי נכר
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 ה פסוק קלז פרק תהלים י"רש
 :כן אומרת אלישר כנסת - ירושלים אשכחך אם( ה)

   עזרא אבן
 נגון בימין כי כנורותינו בעבור ימיני וטעם בזכרנו כנגד אשכחך וטעם בלבם' מהמשוררי אחד כל דברי - אם( ה)

 בלי תיבש שפירושו אומרים ויש משל דרך תשכח הימין על והזכיר המעשה כמו חסר ימיני תשכח ופעול היתרים

 :חבר
   ק"רד

  :הכנור מיתרי תנוע הימין כי, הניגון - תשכח פירוש. ימיני תשכח ירושלם אשכחך אם( ה)
   ם"מלבי

 ירושלים כן, ועסקיו תנועותיו בכל האדם אל מוכנת היא שהימין שכמו ימליץ, ימיני תשכח ירושלים אשכחך אם( ה)

 אם לחכי לשוני תדבק כי מזה ויותר, הימין את לשכח א"שא כמו לשכחה א"שא עד, ועסקינו תנועותינו כל חבת היא

 שאני בעת לבד ולא, דבקה לחכה לשונו אשר םאלכ אהיה מזכרונך אדבר לא ואם בך הוא דבורי שכל, אזכרכי לא

 עולה ירושלים תהיה עולם בהצלחת אשמח אם גם, שמחתי ראש על ירושלים את אעלה לא אם גם כי, וסורה גולה

 :חורבנה זכרון י"ע לעוצב תהפך שמחה שכל עד, עליהם
 

 ו פסוק קלז פרק תהלים י"רש
 :שמחתי כל בראש להזכירו אעלה חורבנה אבל זכרון את - ירושלים את אעלה לא אם( ו)

   עזרא אבן
 :עוד תזכרו לא' ה ומשא כמו בדבור אזכרכי', בשירי הוגה הלשון כי לשוני טעם - תדבק( ו)

 :שמחתו ראש על ירושלם זכר שיקדים הטעם - אעלה לא אם
   ק"רד

 על אשיר ולא, עליך ואתאבל, חרבנך אזכור לא אם, אזכרכי לא אם. שיר ולשיר לדבר תוכל שלא, לשוני תדבק( ו)

, הלויים דברי הנה עד. שמחתי ראש על ואעלהו ירושלם ֵאֶבל אזכור, שמחה בשום כשאשמח, שמחתי ראש

, שני בית גלות הקודש ברוח ראה, בבל גלות על מתנבא ובעודו. המשורר דברי הם האחרונים פסוקים והשלשה

ּה טיטוס כי, אדום ידי על שהיתה  במגילת הנביא ירמיה אמר וכן. אדום מבני שהוא רומי ִמַמְלכּות שהיה, ֶהְחִריבָּ

, גיזום דרך על, אדום בת ושמחי שישי(: כא, ד איכה) ואמר, שני בית חורבן ראה בבל גלות על מתנבא בעודו, איכה

 זו, עוץ בארץ יושבת, קיסרי זו אדום בת(: כו, ד ר"איכ) רבותינו אמרו וכן. בילדותך בחור שמח(: ט, יא קהלת) כמו

  :ואמר טיטוס גלות ראה, בבל גלות על מתנבא בעודו, המשורר זה וכן. רומי
 

 ז פסוק קלז פרק תהלים י"רש
 ואינו'( ג חבקוק) יסוד ערות וכן( נט נא ירמיה) תתערער ערער הרחבה בבל חומות וכן חורבן לשון - ערו ערו(/ ז)/

 :מהארץ שרשיו שעוקרין דבר על אאל נופל
   עזרא אבן

 לא הרשע טיטוס כי ועוד בבל בת הזכיר כן אחרי הנה כי רבים חשבו כאשר טיטוס גלות על מדבר איננו - זכור( ז)

 אלישר במפלת שמחים היו אלישר יד תחת אדום היה כאשר רק בראיות יונים הם רומא אנשי כי אדום מזרע היה

 שנלכדה יום אלישר את' מחרפי' האדומיי שהיו והחרפה אדום בת ושמחי שישי גם עובדיה בספר כתוב וככה

 האומרים זכור וזהו פיך תגדל אלו אמר וכן מצרתו יותר אללישר קשה היתה הכשדים יד על ההיכל ונשרף ירושלם

 ש"והרי מעשיכם כלו משקל על להיות ראוי והיה יערה פתהן מגזרת ערו והנה ירושלם יסודות וערו גלו לבבליים

 ערו במלת הטעם היות ובעבור כלו בעשן כלו כמו מלעיל המלה היתה פסוק סוף שהוא' ובעבו כמנהג דגש' חסיר

 :מלעיל הראשון ערו גם שב כן על הראשון באות האחרון
   ק"רד

, כלומר. בה היסוד עד ערו ערו ּוֵאללְ  ּוֵאל אומרים שהיו, ירושלים חורבן יום, ירושלם יום את אדום לבני' ה זכור( ז)

  :בה אשר היסוד שתגלו עד, ירושלם בנין וַהפילו ַהחריבו
   ם"מלבי

 יום את אדום לבני לזכור לך יש' ה שאתה ש"כ, עליה ומתאבל ירושלים את תמיד זוכר אני אם ל"ר', ה זכור( ז)

 :להחריבה עזרו הם אשר ירושלם חורבן
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 ח פסוק קלז פרק תהלים עזרא אבן
 :שדודה בבל בת שתהיה מתפלל המשורר דברי - בת( ח)

   ק"רד
 שהחריב, המדי דריוש והוא, לך שישלם אשרי: ואמר, שדודה שתהיה ואמר, בבל למלכות שב עתה. בבל בת( ח)

 :בבל
   ם"מלבי

 שישלם אשרי, לך לשלם' ה החל וכבר השדודה בבל בת אומר, כורש י"ע אז נשדדה כבר בבל והנה, בבל בת( ח)

 התפעליות י"ע דבר איזה שעושה מי הוא הגמול שגדר) לנו שגמלת גמולך את גם כי החורבן של המעשה לבד לא

 ,ובזה, ונקמה בשנאה לך ישלם וכן, ומשטמה שנאה והתפעליות גמול י"ע היה לנו שעשית שמה( איבה או אהבה
 

 ט פסוק קלז פרק תהלים עזרא אבן
 :גמולך את למעלה כן על אלישר עוללי שנפצו לבם אכזריות ספר - אשרי( ט)

   ק"רד
(: יח - יז, יג ישעיה) הנביא ישעיהו אמר וכן, אלישר על אכזרים הם שהיו כמו, אכזריות דרך על. שיאחז אשרי( ט)

תֹות: ואמר', וגו מדי את עליהם מעיר הנני ִרים ּוְקשָּ ֹּא ֶבֶטן ּוְפִרי ְתַרַטְשנָּה ְנעָּ  :ְיַרֵחמּו ל
   ם"מלבי

 שעלה השנייה בשנה אז נתקים וזה, ושאר שם לבבל והכרתי ש"כמ, הסלע אל עולליך את ונפץ שיאחז אשרי( ט)

 :בה הנמצא העם כל והרג לגמרי והחריבה שנית עליה כורש
 


