
 

 ז"ל טהרלביורם שירו של ב המקדש אבני
   נתנאל אריההרב 

 לעילוי נשמת המשורר יורם טהרלב 

ת החדשה. הישראליומעצבי הזהות    םפזמונאיה סופרים  מגדולי ה( היה  2022בינואר    6  )ד שבט תשפ"ב,  עתה  נפטר זהש  , איש קיבוץ יגור,ז"ליורם טהרלב  
,  (אליהו הכהן  ,חוקר הזמר )  הודי ביותר, גם בשיריו וגם בספריו"יים, יורם טהרלב הוא ללא ספק היוצר היטען כי "מבין היוצרים הישראלים החילוניש מי ש
המסורתית  טהרלב נכנס אל ליבת הספרות  בנוסף לכך  עליהם כתב בשיריו ובספריו.  נושאים  מכלול הלכל מי שמתבונן ב  ,יש אמת גדולה בדבריולענ"ד  

 "על ברכי אבות"   וספר התפרסם    כך  שנתיים אחר (.  2014כספר בשם "שמחת תורה" )לימים  התפרסם  שור  ט   ,השבועפרשות  ל  טור   ynet-כאשר פרסם ב
 ., ועודלפרקי אבותפירוש  שהוא

סתייעתי במאמרי ה  .לוהיה-המתרחש כריקוד משותף בין האומה וא  ,מאמר העוסק בניתוח תהליך התחיה הלאומיתסיומו של  השורות המצורפות להלן הן  
יביא". סקרנות שהייתה בי גרמה לי להתכתב עם יטהרלב  בשירו של   והרי הדברים מונחים לפנישנותי לפר ם אודות  ור "על כפיו  ם  הרוצה להתבש  שירו, 

   לעילוי נשמתו.ו הדברים רצייהי רצון שבאיש יקר ונפלא זה. המיוחדת שהיתה  על הנשמה עדים מאהה כדימע  מחוכמתיהודית הה . תשובתומהם
 

 . שלום יורם
  קישרתי בין העולה ממדרשי חז"ל על האבנים מהם תיבנה ירושלים לבין שירך היפה  יבמאמר .  תחיה הלאומיתסק בהעולא מזמן סיימתי לכתוב מאמר  

לרשות   אמנם מרגע שיצירת אומנות יצאה מרשות היחידמשורר"...  ו הייתה "כוונת האכן ז,האם    ,בין חבריםודיון  עוררה מחלוקת    יפרשנותעל כפיו יביא". "
  .התייחסותךלאודה מאוד  .ייך במחשבותובכל זאת סקרנותי גורמת לי לשתף אות, התרשמות אישיתונות הרבים הריהי נתונה לפרש

   .תעל תרומתך הגדולה לעיצוב פני האומה המתחדש  ,תודהרשיני לומר לך הבהזדמנות זו 
 , חספין.נתנאל אריה, ישיבת הסדר הגולן

 
ות עיניו. אמר רבי העושה בו כרא  ,הוא הופך לנחלת הכללהרי    ,יר עזב את כותבוכמו שאמרת, מרגע שהש!  יצירתיוח המקורי והתודה על הניתו  ,שלום לך

 וטים נכתבו על ידי אנשים בעלי לשון ומליצה, אבל אחר כך הורטבו יפה יפה בדמעותיהם של ישראל ונעשו סליחות...לוי יצחק מברדיטשב: השירים והפי
 ( 30.6.2020)יום ה'    יורם טהרלב, יפת אותל ששיתתודה ע

 

 השלם רמתוך המאמ

   ירושלים של מעלה וירושלים של מטה
)תענית ה,   "עד שאבוא לירושלים של מטה  ,לא אבוא בירושלים של מעלה אמר הקדוש ברוך הוא:  " :דבתלמואמרו חז"ל  

של    חברתה כירושלים של מטה  ותתקדש  בנה  בזמן הגאולה תי  שמימית.וארצית    שני ממדים לירושלים;רוצה לומר,    .א(
ך  "חלקו הראשון של הפסוק  תקיים  עד שלא ילוהית היא ש-ועה האשבה מעלה.   בְּ ִקרְּ דֹוׁשבְּ  תיבנה ירושלים דהיינו ש  , " ק 
   .של מעלה  ירושלים "ה בלא יבוא הקבו , לא יתממש חלקו השני של הפסוק, הארצית

מ  זו  הזוהר יותר  ת  פורש דרשה  ַאׁשְּ   :בהקדמת  ה  ל  מ  ִצּיֹון  ךְּ ֶוה  ַבת  תּוַלת  בְּ יג  ַוֲאַנֲחֵמךְּ  ב,  לך   ()איכה  שאת   .בדומה  כדרך 
כנס אני למעלה, עד נשבעתי לך שלא אכך    , רים הקדושים בסד  העם הקדושעתה  בך  כדרך שלא נכנסים  .  כך הוא  , יושבת

נות גלות, היא היא כניסתו  כניסתם של ישראל לירושלים, וכיבושה לאחר אלפיים שן  אם כ.  שייכנסו בך בנייך למטה
 ! של הקב"ה לתוכה 

אלו אבנים טובות שייבנה  ...  ב"ה בזמן שיבנה בית המקדש על ידי הק"  ספר תיקוני זוהר:ב   , יותר עוד    בוארים מ הדברים  
אִ מהם. זהו שכתוב:   ה וְּ ֹנִכי ִמֶמנ  ֶנה ַגם א  ם ַצדִ נטיעות קדושות. זהו שכתוב:    . )בראשית ל, ג(  ב  ל  ַעֵמךְּ כֻּ ם ִיירְּ וְּ עֹול  ׁשּו יִקים לְּ

ֶרץ ַעיֵנֶצר    א  ַדי  ַמֲעֵשה    ַמט  ֵאר י  פ  ִהתְּ ּה'סוד:  זה  ו  ."לְּ ה ל  ר  בְּ ִעיר ֶׁשחֻּ ה כְּ נּוי  ם ַהבְּ ַלִ רּוׁש  ו  יְּ ד  ה על ירושלים העליונה המאיר ,  ' ַיחְּ
  .)תיקוני זוהר כא( גבי ירושלים של מטה 

. המדרש מביא כדוגמה לכך מַמֵצעורם  ג בעצם  ן  אבנים ה ה ו,  טובות  אבנים מ   הקב"ה יבנה את בית המקדש   לדברי המדרש
ה ת  יי השתוקקות לבנאת רחל ובלהה שפחתה. לאחר שנות עקרות, מתוך   את רחל  הביאה  התא המשפחתי,  בת  הרח ו  ֵבית 

לו  בלהה  שתלד  כדי  בעלה,  ליעקב  ש  , שפחתה  הדבר  שלה נבנה  שפחתה    שלבניינה  בוייחשב  שלנו   .בניינה  בהקשר 
 משמעות הפסוק  היזו  .ייקרא בניינו של הקב"ה   בניינם , ויבנה את ירושלים והמקדשה שהוא ז  עם ישראלהיא שנה  הכוו

ם ַצִדיִקים המובא בהמשך הדרשה ל  ַעֵמךְּ כֻּ ם ִיירְּ   , : "וְּ עֹול  ֶרץלְּ ַעי  .ׁשּו א  ֵאר  ,ֵנֶצר ַמט  פ  ִהתְּ ַדי לְּ נטיעתו   ם . ישראל ה "ַמֲעֵשה י 
ַעי" של הקב"ה; ידיו י  עשכמ נחשבים בארץ  ם ידיה  ילם, ומעששל הקב"ה בעו ַדי - ֵנֶצר ַמט     ."ַמֲעֵשה י 

האדם   בין  והדדיות  גומלין  יחסי  מערכת  מתאר  השונים  במופעיו  ב  לוהיו. -אוהמדרש  כמו  הנוצריתו בינארישלא  -ת 
שינוי  עול להאדם לפ  על יכולתנו ז"ל  ימ , מצביעים חכלוהות לנפעלות האדם -המעבירה קו חוצץ בין פעולת הא  אירופית



2 

והים מתגלה באדם, וגדולתו של ל-בו אהגאולה מוצגת כתהליך הרמוני רב ממדי, המחבר שמים וארץ,  ו  , תיקון העולם ול
 האדם מעידה על גודלו של הבורא.  

קודם   נתוןבכל זמן  באותה דרך  שמימי, שהיה יכול להתחולל  תהליך  ל יחולל  -אה, כדי שה העולם לא חיכה אלפיים שנ
מורכב יותר. ו, אך יש בהחלט מקום לראות זאת במבט  י נראה שהאדם החדש הולך ומתרחק מבוראבמבט פשטנלכן.  

הגברת    ול את הופעתו, תוך לוהים צמצם כביכ-אבשלה.  האנושות עברה תהליך משמעותי של התפתחות, התבגרות וה 
-אדם המסוגל לנהל דו  .יותר על בימת העולם הופעת אדם בוגר ובשל    תשל האדם, המאפשר הפנימית  כוחו ועוצמתו  
 ר לחולל את גאולתו בעצמו.  וכשמ בסיוע שמימי הוא ש  כך שיח עם בוראו, 

 של טהרלב היפה  פרשנותו  – על כפיו אותה יביא
של יורם    נפלאממי. אחד מאלה הוא שירו ה בפזמון ע  כלאחר ידמוקים מוצאים את עצמם מתנגנים  רעיונות ע  , פעמים 

י המלחמה, סֵ יהימים, נ. שחרור חבלי המולדת במלחמת ששת  , שפרסם שנתיים לאחר המלחמה יו יביא"טהרלב "על כפ
מתגשמת לה הולכת ושת  ממ מרו ית, ותחושה  רוחנאיחודה של ירושלים וכיבוש הר הבית, עוררו אצל רבים התרגשות  

ה  תשר   בחיבור השיר,   כיאיון  ברהודה    ת, הזהות הישראלי  מעצבימחשובי  נחשב לאחד  ש,  טהרלבשיבת ציון השלישית.  
 שירה הוסיפו נופך, וגם הם  הלחן והביצוע הנהדרים    , הרגש הלאומיים   רט על מיתריופ  השיר   .המסורת   ה שלעליו רוח 

   .עד ימינו אנומאוד הוב , ואלהיות רלוונטי ומדויק לזמנוהפך 

ים בציפייה  נתונבמלאכתם, אלא    אינם עוסקים מאז המלחמה(  )כבר שנתיים  ש   , לאכה מן הדור הישןהשיר מתאר בעלי מ 
הגאולה   אליהולביאת   שב.  מבשר  הנגר  וכך  מנגר",  אינו  כבר  שהוא  "ושנתיים  לאליהו,  כיסא  הסנדלר שתפר   אףנה 

  . אליהו הנביא: "על כפיו אותו יביא למונח המרצע בשק", וחלומם אחד הוא  "כבר שנתיים אך  ,  המבשרנעליים לרגלי  
   ".מתי כבר יגיע היום , על סודו שומר ומחכה לו  .חולם הוא שיזכה לוכבר שנים , והוא יושב ומחכה לו 

והסנדלר ה  החולמ מן  דמויות    ים מבטא  נגר  הישן,  העתיד  ים העולם  מפעילותם    , הרוחני   על  פסקו  חלום  אותו  ובשל 
הארצית.  ה  דמותם  מעשית  דמות   ציבה אל מול  את  מי ש  וטהרלב  כבר שבעים שנה של  העיר  דמותו של "בונה את   ."

הגאון מווילנא, שפרצו את חומות   בני היישוב הישן תלמידין  וכבני היישוב החדש  מו  אי היא דמות אקטיבית, כהבנ
או בהגשת שי אינו מסתכם בציפייה,  מו  חלו  אך   , גם הבנאי חולם ירושלים, והקימו שכונות רבות בירושלים החדשה.  

בעבר הוא רואה את פעולותיו   ,להיפך  , ותו המעשיתאינו גורם לו להפסיק מפעיל הואלאליהו מבשר הגאולה, ובוודאי ש
 . השלם של ירושלים תידי והעכחלק מבניינה ובהווה  

בנאי את מלאכתו כחלק בלתי רואה ה,  נעליו   אתואת כסאו    "אליהו הנביאלהביא "לומם  שלא כמו הנגר והבנאי שחל
מצפה ,  עם ישראל את המקדש   ה יבני  ןמה כאותו מדרש נפלא על האבנים  נפרד ממלאכת הבניין השמימית. יתירה מכך,  

יניח למקדש את   , והוא חולם כי כמו שאת העיר בנה"  .בעצמו כאבן הפינה   ישים הואשאת האבן שיביא אליהו,  הבנאי  
 של הבנאי והמתמשכת  המעשית    לפעילות  אליהו הוא הכוח המסייע  ."ליהו הנביאא,  יביאעל כפיו אותה  ה,  אבן הפינ

 !ש בבניין ירושלים והמקד עצמו

אבא" עולה מ"שירו של  לכך  בדומה  נעמי שמר    , ממש  לכן.שפרסמה  קודם  "ייבנה    , שיר ה  שנתיים  בשם  יותר  המוכר 
את המדינה   מהן   האומה להקים  בתחוצ  ןאות. האבנים  החלוציהבניין  מעשה    פסגתמציג את בניין המקדש כהמקדש",  
לא לשווא אחי חצבת לבניין   ,ים בניין חדש: "אם בהר חצבת אבן להקה מקדשלבניין    נה שמששתהאבנים    הןהחדשה,  

ממש כמו שמו של השיר  , חזון המסורתי החזון החלוצי ל ביןת  מנתק. שמר אינה כי מן האבנים האלה יבנה מקדש" ,חדש
   .מקשה אחתחזון שלם העשוי ב מדובר ויית הכיסופים של אביה, משירתו רו , כפי הנראה  , שנגזר

ן תיאור נהדר של מערכת יחסי גומליהוא חזון מרשים ופשוט. זהו    אותם שירים, ה מ העול, כמו גם החזון  חזונם של חז"ל
אולה החורבן היה חורבן האומה, והג  .גאולת האומה ב  לוהית-האהעושה יד אחת עם היד  האנושית  יד  ה של  הרמונית,  

של כל כוחות   עובר דרך תחייתם . בניינה של האומה  ואל עוצמתה   המתעוררת וחוזרת אל עצמה   , היא גאולת האומה 
האומה האומה.   של  הכללי  בבניין  נדבך  וכל  אבן  מבניי  הם ,  כל  ורחבחלק  גבוה  גאולה   ן  והמקדש.  ירושלים  ששיאו 

בחיים המנותקים משורש הקיום, אלא בחיבור אל במהותה היא שחרור לחיים של עוצמה, אך עוצמה זו אינה מושגת  
 דה פעולתו של האדם עלי אדמות.בורות המים ואל המעיין האינסופי המשקה ומברך את ש

 

 

 

 


