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 הקדמה

 בשנים. 1967-ל 1948, בין שנה 19 במשך ירדןל בין ישראל מחולקת היתה ירושלים

ובשאר המקומות  העתיקה בעיר לבקר הורשינו ולא העיר את תיל גדרות חצו אלו

 ששת במלחמת העיר לאיחוד שנים יובל חוגגים אנו אלה בימים. לגבול שמעבר

 סוף סוף שלמה. שעיר השלוםואת השמחה הגדולה על , הימים

 
אותה לאחת  שהפך זהשל ירושלים, מוקדשת לצד הרוחני והדתי  חוברת זו

של ירושלים  הרוחניות המורכבתחז"ל כבר עמדו על  בעולם. הערים המרגשות

 : מ"ח( פרק ב' נוסחא נתן דרבי אבות קטנות, )מסכתות ואמרו

ה רָׂ ִקים "ֲעש ָׂ ל ֲחלָׂ ֶׁ ם  נֹוי ש  עֹולָׂ ה -ב ָׂ עָׂ ש ְׁ יר ת ִ ַלִיםב ִ ש ָׂ ל ו  כָׂ ד ב ְׁ חָׂ אֶׁ ם וְׁ עֹולָׂ   .הָׂ

ה רָׂ ִקים ֲעש ָׂ ל ֲחלָׂ ֶׁ וִרין ש  ם  ִיס  עֹולָׂ ה -ב ָׂ עָׂ ש ְׁ ַלִים ת ִ ירו ש ָׂ ד ב ִ חָׂ אֶׁ ל וְׁ כָׂ ם ב ְׁ עֹולָׂ   ...הָׂ

ה רָׂ ִקים ֲעש ָׂ ל ֲחלָׂ ֶׁ ה ש  מָׂ כְׁ ם  חָׂ עֹולָׂ ה -ב ָׂ עָׂ ש ְׁ ַלִים ת ִ ירו ש ָׂ ד ב ִ חָׂ אֶׁ ל וְׁ כָׂ ם...  ב ְׁ עֹולָׂ  הָׂ

ה רָׂ ִקים ֲעש ָׂ ל ֲחלָׂ ֶׁ ה ש  ֹורָׂ ם  ת  עֹולָׂ ה -ב ָׂ עָׂ ש ְׁ ַלִים ת ִ ש ָׂ ירו  ד ב ִ חָׂ אֶׁ ל וְׁ כָׂ ם." ב ְׁ עֹולָׂ   הָׂ

ָואִסִטי גם ר ֶאלְּ כְּ , עמד 11-אקָצה במאה ה-אל דרשן הקבוע במסגדששימש כ ,ָאּבּו ּבַּ

ִית של העיר ו על ייחודה ָצא'ִאל ּבַּ ֵחי ירושלים" )בערבית: פַּ חיבר ספר בשם "ִשבְּ

ִדס(  קְּ מַּ  . לפים של עיר הקודשובו תיאורים מאֶאלְּ

 

ומדוע שבחו בירושלים ואנשי דת ננסה להבין מה מצאו אותם חכמים בחוברת זו 

. ומהי 'עיר קדושה' נברר מה פירוש המושג 'קודש'אך לפני הכל אותה כל כך, 

, נלמד על הדתות הגדולות מדוע התקדשה ירושלים בקרבבהמשך נבדוק 

אנו מאחלים  .לכל דתים המקודשים ונכיר אחרהמסורות העתיקות שנקשרו לעיר 

 .עיר הבירה המיוחדת שלנולכם לימוד מהנה והרבה גילויים מעניינים על 
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 ?'קודש' ומה

האנושות התייחדה על פני בעלי החיים ביכולתה להעניק משמעות 

רוחנית לדברים הפשוטים, ואכן משחר ההיסטוריה קידשו 

 בני האדם מקומות, חפצים או אנשים.

המבטא את היות הדבר הקדוש א מושג רוחני "קודש" הו

יכול להיות מקום, כמו  זהמסביבתו.  ומובדל נעלה, שונה

או ספר; זה יכול להיות  תכשיטבית או עיר; זה יכול להיות חפץ, כמו 

  אדם או חיה; וזה יכול גם להיות זמן המובדל ומקודש משאר הזמנים.

שה בו או באופן שבו קדושתו של הדבר באה לידי ביטוי בשימוש שנע

 נוהגים בו: ספר קדוש, למשל, לעולם לא יונח על הרצפה; לבית קדוש

כמו כיסוי הראש או חליצת  נכנסים רק על פי קוד לבוש מיוחד

כמו תפילה או עריכת טקסים זה גם משתמשים רק למטרות קודש כ. בבית הנעליים

 .דתיים

ים לו יש תרבויות שבהן מתפללים לאדם קדוש ומביא

כמו בזמן קדוש שבהן תרבויות גם יש מתנות מיוחדות. 

 לובשיםמעבודה, חג מתנהגים שונה מבזמן רגיל: נמנעים 

 מאכלים מיוחדים וכדו'. אוכליםבגדים יפים, 

 נקרא קודש )שזה רוב הדברים בעולם(כל מה שאינו 

עברית המתארת שפה ההפעולה ב. " או "חּוִלין"לחו  "

, א "קידוש" או "הקדשה"הידבר חולין לקודש  הפיכת

 .והפעולה המתארת הפיכת דבר קודש לחול היא "חילול"

  3,300פסל קדוש בן 
 שנה של האל ַבָעל

לחם הקודש הנוצרי בידיו של ישו, 
 16-ציור מהמאה ה
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 ביהדותשה קדּו

קדש" כל הזמן, תהל" עלינוועל פיה  ,היהדות עוסקת רבות בקודש

 זה ברור מאד:המקראי בעניין . הציווי כלומר להתעלות ולהשתפר

ועל עם ישראל,  הקיים בעולם,הוא הדבר הקדוש ביותר האל 

 :כמוהו שהעם הנבחר, ללכת בדרכיו ולהיות קדו שהוא

ר ב ֵּ ל ֶאל "ד ַּ ת כ ָּ י ֲעדַּ נֵּ ל ב ְּ אֵּ רָּ ָּ  ִיש ְּ ת  רְּ מַּ אָּ ֶהם: וְּ ים ֲאלֵּ דֹש ִ  'קְּ

יו , הְּ י ת ִ דֹוש   כ ִ יֶכם'." ה' ֲאִני קָּ  י"ט, פס' ב( פרק )ויקרא ֱאלֹהֵּ

מאחר שמדובר בציווי מעורפל, ממנו לא ברור מה 

 את הדרך להיות קדושים.  בהמשך הפרקים הפסוקים בדיוק נדרש העם לעשות, מפרט

 

 

 קדוש? יהיה עם ישראלאיך 

 :לציוויםעיינו בספר ויקרא פרק י"ט והעתיקו את הפסוקים המתאימים 

 הפסוק הציווי

  זרה עבודהאיסור 

  גניבהאיסור 

  נכיםיחס ל

  אהבת הזולת

 השחתת הגוףאיסור 

 וקעקועים בשריטות
 

  שבתשמירת ה

  גריםומבחס לי

 

 נר הבדלה למוצאי שבת, בעזרתו 
 לחול מבדילים יהודים בין קודש
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 ______________ –איזו "סיסמא" חוזרת על עצמה למעלה מעשר פעמים בפרק? . 1

_____________________________________________________________ 

 _______________________________________ - מה היא מדגישה לדעתכם?. 2

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 על משמעות המושג "קדושה" ביהדות על פי הציוויים שראיתם? אפשר ללמודמה . 3

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

לספרים היהדות מייחסת קדושה 

ספרי תורה, סידורי  כמו וכתבי יד

תפילה וספרי פרשנות ודת שכתבו 

אסור  חכמים במהלך הדורות.

את כתבי הקודש, להשליך לפח 

שם האל.  כתוב שבואפילו פתק ו

הטמנת החפץ  –תרון הוא 'גניזה' הפי

  למען לא יחולל. הקדוש בחלל סגור או קבורתו באדמה

 

"קודש  בשםבהמה האדם והכורות קורא רק לבתנ"ך ה. אנשים קדושיםביהדות יש מעט 

שעליהם להקדיש את חייהם )בין אם כקורבן ובין אם כמשרתים( למענו:  וכוונתו ,לאל"

ש   ד ֶ ל ִלי "קַּ כֹור. כָּ ל ֶטרפ ֶ  ב ְּ י ֶרֶחם כ ָּ נֵּ בְּ ל ב ִ אֵּ רָּ ם ִיש ְּ דָּ אָּ ה ב ָּ מָּ הֵּ ב ְּ . ב( 'פסי"ג,  פרק )שמות הו א." ִלי - ו בַּ

בסופו של דבר נקבע כי בני שבט לוי ישמשו כמשרתי האל במקדש, הלא הם הלוויים 

ונוהג בסגפנות  הגשמיים מהחיים שבהן הקדוש מתבדל בניגוד לדתות אחרות והכוהנים.

 מקום גנזית כתבי קודש יהודיים ליד בית שמן )צילם: יואב דותן(
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 להיות כדי יום-היום מחיי להתנתק מהאדם מבקשת אינה היהדות ,ם(צנע וייסורי חיי)

 .להם מחוצה ולא, החיים במסגרת יותר ומוסרי טוב ויהיה שיתקדש מצפה אלא, קדוש

י עו ִרי "עו ִרי"עיר הקודש":  תהוא ירושלים, שנקראליהודים בעולם  המקום הקדוש ש ִ  ִלבְּ

י ֻעז ֵּךְּ  ש ִ י ִצי ֹון, ִלבְּ דֵּ גְּ אַּ  ב ִ ךְּ ִתפְּ ֵּ ת  ם רְּ לִַּ ָּ רו ש  " ִעיר יְּ ֶֹדש  ק  ; המקום הקדוש נ"ב, פסוק א( פרק )ישעיהו הַּ

או  הר הבית שנקרא "הר הקודש":  ביותר בירושלים הוא ִדים "ו בָּ ֹאבְּ ֶאֶרץ הָּ ו ר ב ְּ ש   ִחים אַּ ד ָּ נ ִ הַּ  וְּ

ֶאֶרץ ִים ב ְּ רָּ ֲחוו   ,ִמצְּ ַּ ת  ִהש ְּ ה' וְּ ר לַּ הַּ ֶֹדש   ב ְּ ק  ם."  הַּ לִָּ ָּ ירו ש  ; והמקום הקדוש כ"ז, פסוק יג( פרק )ישעיהוב ִ

בית בהפנימי  האולםביותר על הר הבית היה 

למקום זה יכול  המקדש, שנקרא 'קודש הקודשים'.

אחת היה הכוהן הגדול בלבד להיכנס רק פעם 

הוא  כן בעשותו בשנה, ביום הכיפורים.

 צלעות שלוש לאיחוד של ביאה

 משולש הקדושה היהודי.

 בנצרותשה קדּו

"קדושה" בנצרות בא לידי ביטוי ברוחניות גבוהה ובהיבדלות מהחיים הגשמיים. המושג 

קדוש נוצרי הוא לרוב אדם שהתנתק מחיי העולם הזה והצליח להקדיש את חייו 

ישו הוא המודל המושלם לקדוש: הוא לא התחתן, לא הוליד ילדים, לעבודת האל בלבד. 

ת העולם ואת דרכיו. קדושתו של ישו חי חיים פשוטים ועניים והקדיש את חייו לתקן א

חולים באורח פלא ואף להחיות מתים, כמתואר לו כוחות לחולל נסים, לרפא  העניקה

דבברית החדשה:  רֶׁ ה "ַוי ֵּ ֳאִני ָׂ ל הָׂ דו   אֶׁ רְׁ וֹ  ַוי ֵּ יו ִאת  ִמידָׂ לְׁ ַ ִהנ ֵּה ת  דֹול ַסַער וְׁ ה ג ָׂ יָׂ ם הָׂ ר ַבי ָׂ ֶׁ ו   ַעד ֲאש  ס   כ ִ

ים ל ִ ה ַהג ַ ֳאִני ָׂ ת הָׂ הו א אֶׁ ן. וְׁ ֵּ ש  ו   יָׂ ש  ג ְׁ יו ַוי ִ לָׂ יו אֵּ ִמידָׂ לְׁ ַ ִעירו   ת  אֹמר: אֹותוֹ  ַוי ָׂ נו   לֵּ יעֵּ ם ֲאֹדנֵּינו   הֹוש ִ קָׂ !... ַוי ָׂ נו  דְׁ בָׂ  אָׂ
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ַער גְׁ רו חֹות ַוי ִ ם ב ָׂ ַבי ָׂ ִהי ו  ה ַות ְׁ מָׂ מָׂ הו   ד ְׁ מְׁ תְׁ ה. ַוי ִ ים ַרב ָׂ ֲאנָׂש ִ רו : הָׂ פֹוא ִמי ַוי ֹאמְׁ ר הו א אֵּ ֶׁ רו חֹות ֲאש   ג ַם הָׂ

םוְׁ  יו ַהי ָׂ לָׂ עו ן אֵּ מָׂ   (23-27)הבשורה על פי מתי, פרק ח' פסוקים  ?"ִיש ְׁ

הנוצרים בנזירות צורת חיים נערצת: אדם שבחר לא רואים  בשל סגפנותו של ישו

עד במנזר לעבוד את האל  ולהקדיש את חייולהתחתן אף פעם, לוותר על רכוש וכסף 

רבים הנזכרים בכתבי הקודש  ישנם קדושים, הוא אידאל נשגב וקדוש. יום מותו

הנוצריים. רבים מהם לא רק שחיו חיי קדושה והתבדלות, אלא גם מתו "על קידוש 

: היה המודלגם כאן ישו נוצרים.  להישארהשם", כלומר הוצאו להורג בשל התעקשותם 

על פי המסורת הנוצרית, ישו מת כדי לכפר על "החטא הקדמון" שחטאו אדם וחוה 

אם חטא זה לא היה מכופר, היתה האנושות כולה סובלת  דעת.כאשר אכלו מעץ ה

 עולמי סבלכן, הקריב את חייו ונצלב כדי למנוע  ישו, אם ונענשת.

 
 

ִטיִליֶטס  שמעון סְּ

מצאו מידע על הקדוש הנוצרי שבציור, 

ִטיִליֶטס'שנקרא 'שמעון  )"שמעון שעל  סְּ

 העמוד"( והשלימו את הפרטים החסרים:

ִטיִליֶטס שמעוןחי  לפני כמה שנים. 1  ?ואיפה סְּ

________________________________ 

________________________________ 

 __________ –? מדוע הוא נקרא בשם זה. 2

 ________________________________ 

 ________________________________ 

יכול היה להיחשב לקדוש גם אצל  האם. 3

 __________________ –היהודים? מדוע? 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 
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ת רו  גְּ כוללים את הברית החדשה, המורכבת מארבעה ספרים ומאִ  כתבי הקודש הנוצריים

נוספים הם שנשלחו על ידי ממשיכיו של ישו לעמים שונים. כתבי קודש ( מכתבים)

 כתביהם של אבות הכנסייה שחיו אחרי ישו, ואשר תרגמו את התנ"ך ופירשו אותו. 

 לחפצירבה  חשיבותהנוצרים מייחסים 

וכמעט בכל כנסייה מסורתית ניתן  קודש

למצוא שרידי עצמות של קדוש, קבר 

קדוש, מים קדושים וכדו'. לחפצים אלה 

( של על טבעייםיים )אגִ מיוחסים כוחות מָ 

יפוי וכפרה על חטאים. הקהל המבקר ר

חג  ייחדההנצרות אף בכנסייה מתפלל ומבקש מהקדוש לעזור ולתווך בינו ובין האל. 

הנצרות היא אחת הדתות  זומבחינה  "חג כל הקדושים". הנקרא, לקדושים שלה

 בה. המרכזיות שבה "פולחן הקדושים" הוא חלק משמעותי 

 באסלאםשה קדּו

הקדושה ביהדות ובנצרות גם יחד, ולכן ישנן גישות ודעות  האסלאם הושפע מתפיסת

שונות ואף הפוכות בקרב המוסלמים ביחס להגדרת המושג "קדושה" או "אדם קדוש". 

מוחמד העדיף את התפיסה היהודית על פיה חיי קדושה הם חיים מוסריים וטובים, 

התנגד הוא גם  .תסגפנו קריאה לחיי עוני או כל מוחמד בדברי או בקוראן איןולפיכך 

מותו יהפוך הוא בעצמו ל"קדוש" נערץ. בשל כך הורה  שאחריחשש ולפולחן הקדושים 

מנע מכל ולהיָמִדיָנה לקבור אותו בקבר פשוט ביותר תחת רצפת החדר שבו גר בעיר 

ישנם ודור אימץ את הרעיון היהודי שבכל דור גם מוחמד טקס או פולחן סביב קברו. 

אנשים  36-מדובר בהעולם עומד. ביהדות  חייהם המוסריים בזכותצדיקים או קדושים ש

 .קדושים 400על פי מוחמד בכל דור יש ואילו )'ל"ו צדיקים'(, 

 שרידי עצמות קדושים בכנסייה בגרמניה
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של בתחילה מולאה צוואתו 

במלואה, אולם בהמשך מוחמד 

התגברו באסלאם השפעות 

של  )אליליות(נוצריות ופגאניות 

וחיי סגפנות.  פולחן הקדושים

סלאם הדוגל הזרם המרכזי בא

: כותבים' )תיּופִ ּוסבכך הוא ה'

 ,ּוִפיםס. ההוא 'טהרה'בערבית שמשמעות שמה  ּוִפיּות(, תנועת המיסטיקה באסלאםצ

. הזה העולם חיי ביטולחיי סגפנות, עוני וחיים  ,הושפעו מאד מהנצרות ומהפגאניותש

ילה תפ שונים כמו באמצעיםזאת  ועושיםאחר חיבור לאל  הםכל חיי יםמחפש הם

 ,בתשובה חזרה –ּוִפים הוא ֻזֻהד סהעיקרון המרכזי אצל ה .מדיטציהחוזרת ונשנית ואף 

 עם זאת,. שינהומיעוט אכילה ו ,עוני וחיי התבודדות תוך תאוות דיכוי, יצרים ריסון

ִויש שנקראבניגוד לנזיר הנוצרי, לנזיר הסופי  המוסלמי מותר  ('קבצן' בפרסית) ֵדרְּ

 . )מעון דרווישים(לגור בָזאִוָיה  והוא לא חייב להתחתן

ּוִפית השפיעה מאד על סהתנועה ה

הגדרת המושג 'קדושה' באסלאם 

ו'קבר ועל הגדרת 'אדם קדוש' 

. התנועה פיתחה מאד את קדוש'

 של לקברועלייה לרגל  - הרָ יַאזִ ה

 טבעית-על יכולת, לו מיוחסת קדוש

. הוא אף לאחר מותו סיםנ לחולל

בעקבות , ממש כמו "הקדוש" הנוצרי. מתים להחיות ואף םגש להוריד ,חולים לרפא יכול

אליו עולים  ביותר:הנערצים המוסלמיים אחד האתרים ל ָמִדיָנהכך הפך קבר מוחמד ב

 1630דרווישים פרסיים, ריזא עבאסי, אספהאן 

 קבר מוחמד במדינה
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לצוואתו  דבניגוזאת, כאמור, , ואף משאירים בו פתקים וחפציםבו לרגל, מתפללים 

 .של מוחמד המפורשת

ספרי כן את הקוראן ו ם אתכולליהמוסלמיים  כתבי הקודש

ִדית'(. המוסלמים מאמינים המסורת שבעל פה  )בערבית: חַּ

גבריאל והוא העביר  המלאך ידי על שהקוראן נמסר למוחמד

 אותו הלאה לבני האדם.

 

 סיכום 

 את התשובות הנכונות: הקיפו בעיגול

 א דבריהביהדות  'קדוש'א. 

 יום-מנותק מחיי היום. 1

 בתומסבי נעלה ומובדל. 2

 יקר ביותר. 3

 'להתקדש' ביהדות זהב. 

 להיות דתיים יותר. 1

 להאמין באלוהים. 2

 להשתפר כל הזמן .3

 'גניזה' היאג. 

 מתקן הטמנת כתבי קודש. 1

 קדושה נוצרייה. 2

 מעון דרווישים מוסלמי .3

 'קודש הקודשים' הואד. 

 המקום הקדוש במקדש. 1

 האיש הקדוש בעולם. 2

 תרהספר הקדוש ביו .3

 קדוש נוצרי הוא אדםה. 

 שעשה חסדים וצדקה. 1

 שהתנתק מחיי העולם. 2

 שהפך לכומר קתולי .3

 הספר הקדוש לנוצריםו. 

 הברית החדשה. 1

 התנ"ך. 2

 הקוראן .3

 ע"פ האסלאם בכל דור ישז. 

 קדושים 36. 1

 קדושים 400. 2

 קדושים 850 .3

 'זיארה' היאח. 

 עלייה לרגל לקבר קדוש. 1

 הקדוש לנוצריםהיום . 2

 שה יהודייהקדו   .3

 מוחמד נקבר בעירט. 

 מכה. 1

 ירושלים. 2

 מדינה .3

 ספר
 הקוראן

קטע מספר קוראן 
 19-מהמאה ה
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 ?'קדושה עיר'מהי 

 ערך בעלת עיר היא עיר קדושה

. דתי חשוב לדת אחת או יותר

 מוקד כלל בדרך יש זאתכ בעיר

 חשוב המושך אליו רוחני-דתי

 בעיקר ואלי מגיעיםש מאמינים

. דתיים לקיום טקסים בחגים

נחשבת ( או אפילו פעם בחיים)בתאריכים מוגדרים מדי שנה  עיר קדושההגעה ל

 בתרבויות רבות לקיום דרישה דתית )מצווה( של עלייה לרגל.

, כמו מסגד או כנסייה; זה תפילה המבניכול להיות  עיר קדושהבדתי ה-רוחניהמרכז ה

ר או מעיין הנתפסים יכול להיות מקום מגוריו של אדם קדוש; וזה יכול להיות הר, קב

כקדושים. נקודות משיכה אלה, 

שבגללם העיר כולה נחשבת 

לקדושה, מביאים פעמים רבות 

 חינוכיים מרכזיםלהקמתם של 

דתיים בעיר הקדושה; מנהיגים 

דתיים יחפצו לגור בה וכך גם 

 ארגונים של הנהלהה משרדי

 . דתיים

 ערים קדושות בעולם

 יר הקדושה לשלוש הדתות הגדולות, אבל ישנןחוברת זו עוסקת בירושלים, שהיא ע

 ת ברחבי העולם. בדף הבא נכיר חלק מהן.ערים קדושות נוספו

 יבטעולי רגל משתחווים בפתח העיר להסה, הקדושה לבודהיסטים בט

 המסגד המוזהב בעיר ָאְמִריַצר שבהודו, הקדושה לסיקים )צילם: ג'יימי מיטשל(
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 ערים קדושות בעולם

 ת בכל קטגוריה, והשלימו את המידע.עיר אח עיינו בוויקיפדיה בערך "עיר קדושה", בחרו

 מדוע? קדושה לדת... העיר 

ה
אירופ

 

   

ח 
מזר

ה
תיכון

ה
 

   

ה
ק

אפרי
 

   

ה
ק

מרי
א

 

   

ה
סי

א
 

   

 

בפרקים הבאים נדון לעומק במסורות 

למה  להבין ננסהו הקדושה בירושלים

 לנוצרים, ליהודים ירושלים כל כך חשובה

נכיר מקרוב את בנוסף . ולמוסלמים

האתרים הדתיים החשובים ביותר לשלוש 

  הדתות בעיר.
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 קדושת ירושלים ביהדות

 העולם מרכז

 זו אמונהבבריאת העולם. על פי  כברקדושת ירושלים  התחילההיהודית המסורת על פי 

 כמתואר בדברי חז"ל: , ולכן היא נמצאת במרכזוא מתוך ירושלים העולם נבר

 
 מפתח מילים קשות

ֵהיָכל  = קודש הקודשיםהַּ

ן  הבריתלוחות = ארון ָהָארו 

ת  = התבסס, נברא הּוׁשתַּ

 

על  צריך להופיע בואת שרשמו בכל מעגל 

 אבן השתיה?תהיה . איפה דרשפי המ

 

 
 נקודתיש על פי תפיסה זו,  ,םקּוליָ 

והיא  במקוםבזמן ו התחלה

ִתָיה ֶאֶבן' :בירושלים שְּ מזוהה עם  'הַּ

הבולט מרצפת כיפת הסלע הרחב 

התחיל האל הזהב בהר הבית. ממנה 

ולכן היא נקראת  לברוא את העולם

ִתָיה" ִתית'" במובן ׁשְּ ׁשְּ  במרכז כיפת הזהב בהר הבית בירושלים 'ַהְשִתָיה ֶאֶבן' בסיס'. , כלומר ''תַּ
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 כאשר ירד הערב,. בעת שהלך בדרך אה את האבן הזאת היה יעקב אבינוהראשון שר

 לישון בצד הדרךיעקב החליט 

 הניח אבן מתחת לראשוולכן 

ח: כמתואר בתנ"ךונרדם,  ק ַּ י ִ  "וַּ

י נֵּ בְּ אַּ קֹום מֵּ ָּ מ  ם הַּ י ָּש ֶ יו וַּ ֹתָּ ֲאש  רַּ  מְּ

ב כ ַּ ש ְּ י ִ קֹום וַּ ָּ מ  הו א ב ַּ י ֲַּחלֹם הַּ  "וַּ

 .יב(-יא 'כ"ח, פס פרק ת)בראשי

על מה חלם יעקב? איך קשור 

 לאבן השתייה?החלום 

 

 

 

 חלום יעקב

 ומצאו: זי-בספר בראשית, פרק כ"ח, פסוקים יאעיינו 

 _____________ ובין ___בין  –סולם? בין מה למה נמתח היעקב חלם על סולם. . 1

 __________________________________-? השתמש בסולם ולאיזו מטרה י. מ2

 בירך את יעקב בכמה דברים )העתיקו את הפסוקים( האל שעמד מעל הסולם. 3

 _________ארץ: ___________________________________________ .א

 _________________________________________________צאצאים:  .ב

 ________________________השפעה חיובית על העולם: _____________ .ג

 שמירת האל: _______________________________________________ .ד

 _____________________________שהבין כאשר . יעקב התעורר בבהלה משנתו 4

 ________________-את המקום בשני שמות: ________________ ו כינה. יעקב 5

 

 1691חלום יעקב, ציור של מיכאל וילמן משנת 
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סביר את השמות , מה שמבירושליםעל הר המוריה האירוע התקיים על פי מסורת חז"ל 

ה"אמרו חז"ל: יעקב.  ושכינה אות זֶׁ ַער וְׁ ַמִים ש ַ ָׂ ךְׁ  ...ַהש   ִפיכָׂ את לְׁ רֵּ ן' ִנקְׁ בֶׁ ה אֶׁ ִתי ָׂ ם, 'ש ְׁ ָׂ ש   ֶׁ ו ר ש   ַטב 

ץ רֶׁ אָׂ ם הָׂ ָׂ ִמש   ה ו  חָׂ ת ְׁ ל ִנפְׁ ץ כ ָׂ רֶׁ אֶׁ יהָׂ  ,הָׂ לֶׁ עָׂ ל וְׁ יכָׂ כלומר לא סתם  ,צ"א( מזמור ,תהלים )מדרש "'ה הֵּ

בשל היותה המקום שממנו נוסד העולם. כמו  ', אלאנקראה ירושלים בשם 'שער השמים

 המקום שממנו התפתח העובר, כך גם מירושלים התפתח העולם.שחבל הטבור הוא 

 

 :. חשבולנתפסת ירושלים בעיני חז" מבטא כיצדיעקב  חלום

 ___________________________________ -בין מה למה מחברת ירושלים? . 1

_____________________________________________________________ 

 _________________________________ -? מה פשר השמות שקיבלה מיעקב. 2

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________ - צא בירושלים?אילו ברכות יחולו על הנמ. 3

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 עקדת יצחק

שקרה בירושלים על  החשוב השניהאירוע 

 עקדת יצחקפי המסורת היהודית הוא 

 4,000-לפני כ על הר המוריה שהתקיימה

האל את אברהם אבינו:  ציווה . וכךשנה

ח ךָּ  ֶאת נָּא "קַּ נְּ ךָּ  ֶאת ב ִ ִחידְּ ר יְּ ֶ ָּ  ֲאש  ת  בְּ הַּ  ֶאת ,אָּ

ק חָּ ֶלךְּ  ,ִיצְּ ךָּ  וְּ ִֹרי ָּה ֶאֶרץ ֶאל לְּ מ  הו   הַּ ֲעלֵּ הַּ ם וְּ ה ש ָּ עֹלָּ  לְּ

 (1894עקדת יצחק )צייר: הנרי נורתרופ, ארה"ב 
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ל ד עַּ חַּ ִרים אַּ ר ֶההָּ ֶ ר ֲאש  " ֹאמַּ ֶליךָּ חר שהעקדה מסמלת את מא .כ"ב, פסוק ב( פרק )בראשית אֵּ

המסמל את  מקום קדושהאמונה של אברהם באלוהים, הפך מקום העקדה ל שיא

 החיבור החזק ביותר בין האדם והאל. 

 בית המקדש הראשון

עמדו רבות . סיבות לבירת ממלכתואלף שנים אחרי העקדה בחר דוד המלך בירושלים 

ת יצחק היתה אחת מהן. בשל כך מסורת עקדואולי עיניו בבחירת ירושלים דווקא,  לנגד

ובנה שם מזבח להקרבת  שעמד על הר המוריה( םאסָ ֶרן )ג   הוא קנה מידי היבוסים

ֶקןקורבנות:  י ִ ִוד "וַּ ֶֹרן ֶאת ד ָּ ג  ֶאת הַּ ר וְּ קָּ ב ָּ ֶכֶסף הַּ ִלים ב ְּ קָּ ים. ש ְּ ִ ֶבן ֲחִמש   י ִ ם וַּ ִוד ש ָּ חַּ  ד ָּ ֵּ ב  ה' ִמזְּ ל לַּ י ַּעַּ  עֹלֹות וַּ

ִמים" לָּ . בהמשך בנה כה(-, פסוקים כדכ"ד פרק ב ל)שמוא ו ש ְּ

 במקום הזה את בית המקדששלמה, בנו של דוד המלך, 

י ֶָּחלהראשון, כמתואר:  לֹֹמה "וַּ נֹות ש ְּ ית ֶאת ִלבְּ ֵּ ם ה' ב  לִַּ ָּ ירו ש   ב ִ

ר הַּ ֹוִרי ָּה ב ְּ מ  ר הַּ ֶ ה ֲאש  אָּ ִויד ִנרְּ דָּ  לְּ

ר ֶ ִביהו , ֲאש  ִכין אָּ קֹום הֵּ מְּ ִויד ב ִ  ד ָּ

ֹגֶרן נָּ  ב ְּ רְּ בו ִסי." ןאָּ יְּ  )דברי הַּ

  ג', פסוק ד'( פרק ב הימים

דו ת מְּ ֵלינּו ָהיּו ע  גְּ ִיְך רַּ ָערַּ ם ִּבׁשְּ רּוָׁשָלִ  יְּ

מזמורים ושירים, אשר חלק מהם  בירושליםדוד המלך המקדש הראשון כתב  בימי בית

'ספר תהילים'. ספר מיוחד זה, בתוספת שירים שכתבו אחרים, הפך לבסוף לחלק ל נאסף

שיר הלל ותפילה הוא פרק קכ"ב בתהילים, שהוא אחד המזמורים שכתב דוד  "ך.מהתנ

שרים על מדרגות בית המקדש, ולכן הוא מתחיל הלוויים לירושלים. את השיר היו 

ת" במילים: "ִׁשיר ֲעלו  מַּ  .(מעלות=מדרגות) הַּ

 ריב( הדמיה של בית המקדש הראשון )יצר: ג'ון
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 מפתח מילים קשות
 

ֲעלו ת  = מדרגות מַּ

ָדו  = ביחד יַּחְּ

 = אלוהיםָיה 

 יעד, מטרה = ֵעדּות

ֲאלּו קשּו ׁשַּ  = ּבַּ

ָליּו  = יחיו בשלום ִיׁשְּ

 = החומה שלך ֵחיֵלְך

 = החברים שלי ֵרָעי

 
 

 
 שיר המעלות

 מזמור קכ"ב בתהילים ומצאו:ב עיינו

 _________________________? __________ללכת מזמורה מחבר מוזמן לאן .א

 ___________________________? _____לשם ללכת להזמנה מגיב הוא כיצד .ב

 ________________________________? ____ךכ מרגיש הוא, לדעתכם, מדוע .ג

___________________________________________________________ 

 ?לדעתכם ,למה הכוונהג' מתוארת ירושלים 'כעיר שחוברה לה יחדיו'.  וקבפס .ד

 הזה לז חבריםכל הנמצאים בה  .2 העיר מוקפת בחומה מחוברת .1

 כל התשובות נכונות .4 גגות הבתים בה מחוברים זה לזה .3

 ______________? _____________לירושלים השבטים עלו מדוע', ד פסוק לפי .ה

 ___________________________? __'ה פסוקב מי ישב על הכסאות המוזכרים .ו
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 ?הזה םייהנה מהשלו. מי ז'-'ו' פסב עולי הרגלמבקש דוד מ "שאלו שלום ירושלים" .ז

1. _______________________ 2. ________________________ 

3. _______________________ 

  בטוב ובשלום, מי ירוויח מזה? תהיהאם ירושלים  .ח

 _____________________פסוק ט':  _________פסוק ח': ____________

 בית המקדש השני

שנה  70בבל.  גלותועם ישראל יצא ללפני הספירה  586בשנת ן חרב בית המקדש הראשו

תו מקום בו עמד את בית המקדש השני באובה ובנו  לירושליםֵבי ציון שָ אחר כך חזרו 

על הר המוריה. בימי המקדש השני הפכה ירושלים למרכז עולמי עבור הראשון, 

ָבָבה)היהודים, ורבבות  ָגִליםהיו פוקדים מדי שנה את העיר בשלוש ( עשרת אלפים - רְּ  - ָהרְּ

ֹא "ִמי . על ירושלים באותה עת כתבו חז"ל:ת וסוכותפסח, שבועו ל  ֶׁ ת ש  ה אֶׁ אָׂ ַלִים רָׂ ש ָׂ רו   יְׁ

ה   ָׂ ת  ַארְׁ ִתפְׁ ה לֹא ב ְׁ אָׂ ךְׁ ) רָׂ רָׂ ד (עירכ ְׁ מָׂ ם נֶׁחְׁ עֹולָׂ ִמי, מֵּ ֹא ו  ל  ֶׁ ת ש  ה אֶׁ אָׂ ית רָׂ ש   ב ֵּ ד ָׂ קְׁ נֹו, ַהמ ִ יָׂ ִבנְׁ ה לֹא ב ְׁ אָׂ ן רָׂ יָׂ נְׁ  ב ִ

ר ֹפאָׂ ם מְׁ עֹולָׂ  . נ"א עמוד ב( )תלמוד בבלי מסכת סוכה, דף "מֵּ

ל שבה חרב בית המקדש וחרבה ירושלים. לספיר 70בשנת שנה חלפו, ו 600כמעט 

 קדושתה של העיר ראו החכמים את חורבנה כעונש משמיים על מעשיהם של אנשיה

 : ב( עמוד ט דף יומא, מסכת בבלי )תלמוד
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 מדוע חרבה ירושלים? 

חפשו באינטרנט ומצאו מה המשותף . 1

ות שבגללן חרב בית המקדש לשלוש העבר

 ______________________ -הראשון? 

______________________________ 

______________________________ 

 __________ -? מהו המסר של המדרש. 2

______________________________ 

______________________________ 
 

 כיוון התפילה

. בעולם הכנסת למקום התפילה העיקרי של יהודים בתי וכלאחר חורבן בית המקדש הפ

מחליפות את בו , והתפילות בית הכנסת מכּוֵנה "מקדש מעט", כלומר "בית מקדש קטן"

חז"ל גם קבעו שכיוון התפילה יהיה . שהיו בבית המקדש בירושלים הקרבת הקורבנות

ִדים" לירושלים: עֹומְׁ ה הָׂ צ ָׂ חו  ץ ב ְׁ רֶׁ אָׂ ִנין לָׂ ַכו ְׁ ת מְׁ םלִ  אֶׁ נֶׁגֶׁד ב ָׂ ץ כ ְׁ רֶׁ ל אֶׁ אֵּ רָׂ ִדים... ִיש ְׁ עֹומְׁ ץ הָׂ רֶׁ אֶׁ ל ב ְׁ אֵּ רָׂ  ִיש ְׁ

ִנין ַכו ְׁ ת מְׁ ם אֶׁ נֶׁגֶׁד ִלב ָׂ ַלִים כ ְׁ ש ָׂ רו  ִלין יְׁ ל ְׁ ַ פ  ִמתְׁ ִדים... ו  עֹומְׁ ַלִים הָׂ ש ָׂ ירו  ִנין ב ִ ַכו ְׁ ת מְׁ ם אֶׁ נֶׁגֶׁד ִלב ָׂ ית כ ְׁ ש   ב ֵּ ד ָׂ קְׁ ... ַהמ ִ

ִדים עֹומְׁ ש   הָׂ ד ָׂ ִמקְׁ ִנין ב ְׁ ַכו ְׁ ת מְׁ ם אֶׁ נֶׁגֶׁד ִלב ָׂ ית כ ְׁ י ב ֵּ ֵּ ש  ים ֹקדְׁ ש ִ ִלין ַהֹקדָׂ ל ְׁ ַ פ  ִמתְׁ או  ... ו  צְׁ ל ִנמְׁ ל כ ָׂ אֵּ רָׂ ִלין ִיש ְׁ ל ְׁ ַ פ   ִמתְׁ

קֹום מָׂ ד לְׁ חָׂ  טז(-ג', הלכות טו ברכות, פרק מסכת )תוספתא ".אֶׁ

 

 כיוון התפילה

ִניןהביטוי " מסמלמה  .1 ּוְּ כַּ  . מדוע לא "מכוונים את פניהם" או את גופם?ִלָּבם" ֶאת מְּ

___________________________________________________________ 

 ?""מתפללין למקום אחדלמה כל כך חשוב שיהיו כל ישראל  .2

___________________________________________________________ 
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 ב: יתפלל יהודי הנמצאומצאו לאיזה כיוון )צפון, מזרח וכו'( בדקו באטלס  .3

 אתיופיה - _________  טורקיה - __________   תימן- ___________ 

 אפגניטסן - ________  ניו יורק - __________  מרוקו - ___________ 

 

 ואחרית הימים יום הדין

ָיִמים ַאֲחִריתהתיאורים התנ"כיים של יום הדין,  קשורים קשר  והגאולה( סוף העולם) הַּ

 ,אלה שבהם יתנקז הכל לירושליםמים יהדוק לירושלים. ספרי הנביאים מלאים בתיאורי 

והאל ישפוט את בני האדם בעמק 

 . שממזרח לעיר יהושפט

הגאולה ידעו ש כולםעל פי המסורת, 

ייכנס  שכן באותם רגעים ,ההגיע

המשיח אל ירושלים כשהוא רכוב על 

ולפניו הולך אליהו הנביא  ,חמור לבן

את בתקיעת שופר גדול ומבשר 

עו  "הנביא יואל:  אר בדבריותכמה תצא מהר הבית, . הבשורה על הגאולבואו קְּ ר ת ִ ֹופָּ  ש 

ִצי ֹון ִריעו   ב ְּ הָּ ר וְּ הַּ י ב ְּ ש ִ דְּ י... קָּ א כ ִ י ה' יֹום בָּ רֹוב" כ ִ יעלה האל באותו יום גורלי  .ב', א( פרק )יואל קָּ

ל": , כמובא בנבואת יחזקאלמעל ירושלים ויתייצב בהר הזיתים י ַּעַּ בֹוד וַּ ל ה' כ ְּ עַּ וֹ  מֵּ ִעיר ךְּ ת   הָּ

י ֲַּעֹמד ל וַּ ר עַּ הָּ ר הָּ ֶ ֶדם ֲאש  ִעיר" )ממזרח( ִמק ֶ   .י"א, כג( פרק )יחזקאל לָּ

לנבואה זו הוסיף הנביא זכריה תיאור מרתק, על פיו באחרית הימים יתקבצו לירושלים 

כל בני האדם. האל הניצב בהר הזיתים יחולל רעש אדמה עוצמתי ולאחריו לא יפקפק 

ֵּהו: עוד איש באחדות מלכות א יֹום "ִהנ  ה'... ב ָּ י לַּ ת ִ פְּ סַּ אָּ ל ֶאת וְּ ֹוִים כ ָּ ג  דו   ֶאל הַּ מְּ עָּ ם... וְּ לִַּ ָּ רו ש  יו יְּ לָּ גְּ  רַּ

י ֹום ַּ הו א ב  ל הַּ ר עַּ ז ִֵּתים הַּ ר הַּ ֶ ל ֲאש  י עַּ נֵּ ְּ ם פ  לִַּ ָּ רו ש  ֶדם, יְּ ע ִמק ֶ קַּ ִנבְּ ר וְּ ז ֵּיִתים הַּ יוֹ  הַּ ֶחצְּ ה מֵּ חָּ רָּ ה ִמזְּ ָּ יָּמ  יא וָּ  ג ֵּ

 המשיח בפתח ירושלים )באדיבות הציירת אהובה קליין(
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ה דֹולָּ ֹאד, ג ְּ ר ֲחִצי ש  ו מָּ  מְּ הָּ ה הָּ פֹונָּ יוֹ  צָּ ֶחצְּ יָּה וְּ הָּ ה... וְּ ב ָּ ֶמֶלךְּ  ה' ֶנגְּ ל לְּ ל עַּ ֶרץ, כ ָּ אָּ י ֹום הָּ ַּ הו א ב  ֶיה הַּ  ה' ִיהְּ

ד מוֹ  ֶאחָּ ד" ו ש ְּ   ט(-י"ד, א פרק )זכריה ֶאחָּ

 

 בנבואת ישעיהו ירושלים באחרית הימים

ו את התשובות ומצאוכן בפרק כ"ז פסוק יג,  ;ג-פסוקים בעיינו בספר ישעיהו, פרק ב' 

 . )כתיב התשובות לפי המופיע בתנ"ך( בתפזורתלהגדרות 

 ?נהר אל בית ה'ימי  .1

 ביום ההוא? במה יתקעו .2

 היכן בין ההרים יעמוד הר ה'? .3

 הנדחים? חזרואיזו ארץ מ .4

 הר ה' נקרא על שם אלהי... .5

 מאיפה תצא תורה? .6

 היכן ישתחוו לה'? .7

 יבוא דבר ה'? מהיכן .8

 בארץ אשור? היהמי  .9
 

 
אותיות שבהן לא השתמשתם. מהי המילה  4בתפזורת  נשארונכונה  פתרתםאם 

  _______________________ -? שנוצרה מהן

 כיסופים לירושלים

ם ולגעגועים. לכיסופי מוקדו סמל ירושליםשחרב בית המקדש ועד ימינו משמשת  מיום

מאד  גדול שברנחשב ל ממנהחורבן העם, וגירוש היהודים מסמל את  ירושליםחורבן 

 הדבר מתואר. בתולדות העם היהודי

 תהילים בספר ז"קל זמורמב למשל

 ועל ירושלים על לאבל כולו הוקדשש

 .יציאת העם לגלות בבל

 לוח קרמיקה על מרפסת ברח' אחד העם בתל אביב, אמני בצלאל
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 מפתח מילים קשות

 

 עצי ערבה=  ֲעָרִבים

ֵאלּונּו  קשו מאתנוּבִ =  ׁשְּ

ָלֵלינּות  המהתלים =  ו 

 ולועגים לנו

 זרה= ֵנָכר 

ח כַּ בד=  ִתׁשְּ  תא 

ִמיִני   יד ימיני= יְּ

 הֵחך שלי=  ִחִכי

 
 

 על נהרות בבל

 בתהילים ומצאו: קל"זעיינו במזמור 

 ______________________? _________מה עשינו עם כלי הנגינה שלנו בגלות .1

 _________________________________________________? _____למה .2

 _________________________? ____מהי השבועה שנשבע המחבר לירושלים .3

__________________________________________________________ 

 __________________? ___שלפניכםאיזה חלק מהפרק מתואר בלוח הקרמיקה  .4

___________________________________________________________ 

רּוָׁשלַָּ  ֶאת ַאֲעֶלה" .5 ל םיְּ  ר אׁש עַּ

ָחִתי ", כלומר "אזכור את ִשמְּ

באיזה שמחתי". ירושלים בשיא 

בשל כך אומרים  שמחיהודי טקס 

ָכֵחְך ִאםהפסוק " את ם ֶאׁשְּ רּוָׁשָלִ  "יְּ

  ?ושוברים כוס כהבעת צער

________________________ 
מנהג השארת קטע לא מטויח בקיר כזכר לחורבן. לפעמים הודבק 

עליו לוח זיכרון. אמני בצלאל, בית הרב מימון בשכונת רוממה 
 בירושלים
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במשך דורות התפללו היהודים 

בכל העולם לזכות ולראות 

. עד הבנויהשוב את ירושלים 

 תפילותה כלבהיום שזורות 

, ובחגים ותבשבת ,חולבימי 

ותחינות לאל על  בקשות

ַלִים" :ירושלים. לדוגמא רו שָׂ  ליְׁ

ךָׂ  ַרֲחִמים ִעירְׁ שו ב ב ְׁ ָׂ ֹן ת  כ  ִתשְׁ ה   וְׁ תֹוכָׂ ר ב ְׁ ֲאשֶׁ . כ ַ ָׂ ת  רְׁ ב ַ נֵּה ד ִ בְׁ ה   ו  רֹוב אֹותָׂ קָׂ ינו   ב ְׁ מֵּ יָׂ ַין ב ְׁ נְׁ ם,-ב ִ א עֹולָׂ ֵּ ִכס  ִוד וְׁ  ד ָׂ

ה רָׂ הֵּ מְׁ ה   ב ִ תֹוכָׂ ָׂ  לְׁ ךְׁ  .ִכיןת  רו  ה ב ָׂ ָׂ ֹונֶׁה' ה ַאת  יו ב  ַרֲחמָׂ ַלִים ב ְׁ רו שָׂ ן, יְׁ מֵּ , עשרה-שמונה תפילת מתוך) ".אָׂ

ַקע, וכן: (הנאמרת בוקר, צהריים וערב ר "ת ְׁ שֹופָׂ דֹול ב ְׁ נו   ג ָׂ תֵּ רו  חֵּ א לְׁ ֹשָׂ ץ נֵּס וְׁ ַקב ֵּ ינו   לְׁ יֹותֵּ לו  נו   ג ָׂ  ַוֲהִביאֵּ

ֹון ִצי  ךָׂ  לְׁ ִרנ ָׂה ִעירְׁ הנאמרת אחרי הסעודה  המזון בברכת. גם (השנה אשר של מוסף מתוך) ".ב ְׁ

נֵּהמבקשים על ירושלים:  בְׁ ַלִים "ו  רו שָׂ ש ִעיר יְׁ ֹדֶׁ ה ַהק  רָׂ הֵּ מְׁ " ב ִ ינו  מֵּ יָׂ םוכן:  ב ְׁ ינו' ה נָׂא "ַרחֵּ  ַעל ֱאלהֵּ

ל אֵּ רָׂ ךָׂ  ִיֹשְׁ ֶׁ ַעל, ַעמ  ַלִים וְׁ רו שָׂ ךָׂ  יְׁ ַעל, ִעירֶׁ ֹון וְׁ ן ִצי  כ ַ ךָׂ  ִמשְׁ בֹודֶׁ ַעל, כ ְׁ כו ת וְׁ ִוד יתב ֵּ  ַמלְׁ ךָׂ  ד ָׂ ִשיחֶׁ ַעל, מְׁ ִית וְׁ  ַהב ַ

דֹול דֹוש ַהג ָׂ ַהק ָׂ א וְׁ רָׂ קְׁ נ ִ ךָׂ  שֶׁ יו ִשמְׁ לָׂ וכמובן, התפילה ". ...עָׂ

נָׂה: "המסיימת את ליל הסדר ש ָׂ ה לְׁ אָׂ ַלִים ַהב ָׂ ירו ש ָׂ  ב ִ

ה יָׂ נו  המודרני לכיסופי עם ישראל הביטוי . "ַהב ְׁ

לירושלים בה לידי ביטוי בהמנון מדינת ישראל: 

ה אלֹ  עֹוד" דָׂ בְׁ נו   אָׂ תֵּ וָׂ קְׁ ה, ת ִ וָׂ קְׁ ת ַהת ִ נֹות ב ַ  ש ְׁ

ִים  ַ פ  יֹות -ַאלְׁ י ִעם ִלהְׁ ש ִ פְׁ נו   חָׂ צֵּ ַארְׁ ץ, ב ְׁ רֶׁ  אֶׁ

ֹון ַלִים ִצי  ש ָׂ  ."ִוירו 

 1945ניצולי שואה משתחררים מהמחנה באוסטריה, גלוית דואר 

 2010רושלים, כסף גביע קידוש ועליו תבליט י
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ִמי הוא כינויו הספרותי של אברהם ֵהיָמן לְּ רּוׁשַּ יְּ מן, מאיר הַּ ֶּברְּ  הַּ

 , מידידי ש"י עגנוןהעברי הספר ותולדות יוטהשירה, הפ וחוקר ישראלי משורר

ָידו  : מפתח מילים קשות ֵקקלא יכול  *  =  ֵאין ּבְּ תו  ִּביןירצה מאד  *  =  ִישְּ ב=  קַּ  יחידת משקל עתיקה -קַּ
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 לעולם יגור אדם בירושלים

 :וענו על השאלות בשירו של הימן הירושלמי שבעמוד הקודםעיינו 

 ?לוש אפשרויות המגורים, על פי סדר עדיפויות, העומדות בפני האדםש ןמה ה .1

 

 ?אלאדם מעם ישרשתי אפשרויות היחס כלפי ירושלים העומדות בפני  ןמה ה .2

 

במצב  הוא אינו עוסקהמשורר עוסק במצב בו אדם לא יכול לגור בירושלים. מדוע  .3

 _____________________________בו אדם לא רוצה לגור בירושלים? ______

___________________________________________________________ 

 הודים דווקא? _____האם בהוראה "לעולם יגור אדם בירושלים" מתכוון המשורר לי .4

 מניין לכם? ___________________________________________________

אותה  מובאת האמרה המפורסמת ',ב עמוד מ"ט דף, קידושין מסכתב הבבלי בתלמוד .5

אמרה המקורית ב המשורר מצטט המשורר בסוף השיר. עיינו במקור ומצאו מה שינה

___________________________________________________________ 

 מה בא הדבר להדגיש, לדעתכם? ____________________________________

___________________________________________________________ 
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 אתרים קדושים

 הר הבית

על פי  בוהוא הר הבית, ביהדות קדוש על ידי כל הזרמים הנחשב  היחידהמקום 

התקיימה עליו העולם,  )נוסד( הושתת: ממנו ביותר חשוביםהם דבריהקרו המסורת 

  .בזה אחר זה היהודיים שני בתי המקדש נבנו פסגתוועל עקדת יצחק 

קדושת הר הבית נחשבת ל"קדושה סגולית", כלומר שהיא לא תלויה באנשים או 

א , כמובחרב ועל ההר עומד מסגדנאף פעם, גם אם המקדש  נעלמתבאירועים והיא לא 

 "לֹאבדברי חז"ל: 

ה זָׂ ִכינָׂה זָׂ ְׁ ֹוךְׁ  ַהש    ִמת 

ל יכָׂ  )שמות "ַההֵּ

 .ב'( פרשה רבה

בשל כך נוהגים 

יהודים לבצע 

ולות הכנה פע

 נעלי בד במקום נעלי עור.כמו טבילה במקווה ונעילת  וטהרה לקראת עלייה להר

 במשך כמעטאו מבנה הקדוש ליהודים על הר הבית. למעשה,  בית כנסתאין היום כל 

לא הורשו היהודים לחדש  ,לספירה ועד ימינו 70מחורבן המקדש בשנת אלפיים שנה, 

על ידי  פעםבמקום. במשך מאות שנים נאסר עליהם, היהודי  (עבודת האל) את הפולחן

 הבית.  מוסלמים, לעלות להרהעל ידי  ופעםנוצרים ה

דינת שחררה מכאשר  1967 מלחמת ששת הימים בשנתחשוב התחולל אחרי שינוי 

ישראל את ירושלים מידי השלטון הירדני והפכה את הר הבית לחלק מירושלים 

השלטון הורשו יהודים להיכנס להר הבית, אך מזה מאות שנים לראשונה  היהודית.

 אשדוד מוזיאון, 19-ה מהמאה יהודית רקמה" בנייניו וכל הבית הר תבנית"
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דרך 'שער המוגרבים' בשעות מוגבלות  הישראלי הסכים להסדר על פיו יהודים ייכנסו

, לא בקול להתפלל על הר הביתא יורשו ליהודים כי  נקבעכן . בלבד המשמש לתיירים

 .הסדר זה קיים עד היום ולא בלחש, עם או בלי ספרי תפילה.

 הכותל המערבי

הכותל המערבי 

נחשב למקום 

השני בקדושתו 

ביהדות אחרי הר 

, והוא הבית

למעשה חלק 

את רחבת ההר הגדולים שתמכו  (קירותהכתלים )אחד מארבעת  ממנו: הכותל הוא

המלך הורדוס לפני אלפיים שנה. כל הכתלים האחרים של הר הבית  בימי המוגבהת

מכל הארבעה דווקא הוא  ובכל זאתהמערבי, הכותל עדיין עומדים על תלם כמו 

 סיבות: משלוש, וזאת התקדש

על  ניצבת . רחבה זומד בית המקדשעליה עונתמכת בארבעה כתלים  רחבת הר הבית .א

 , אלאבאופן סימטריחופפת את ההר  לא. הרחבה הטבעי , שהוא ההרהר המוריה

)מס'  לכותל המערביפסגת ההר הטבעי בולטת מתוך הרחבה בנקודה הקרובה ביותר 

הכותל ש הרי ,פסגת הר המוריהעל עמד  (2)מס'  מאחר שקודש הקודשים .בציור( 1

 .מכל הכתליםקדוש ה -ולכן  ,הקרוב אליו ביותרהמערבי היה 

ולהתפלל לעמוד רק עלות להר הבית, והם יכלו ליהודים דורות לא הורשו הבמשך  .ב

ולכן נאספו  (3)מס'  הוא הקרוב ביותר לרובע היהודיהכותל המערבי  .לכתליו מחוץ

 כך התקבעה קדושתו יותר מהכתלים האחרים. .היהודים דווקא אליו
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יהודית עתיקה הצביעה על קדושה יתרה בכותל המערבי דווקא, כמובא מסורת  .ג

עוֹ בדברי חז"ל:  ם"לְׁ ין לָׂ ִכינָׂה אֵּ ְׁ ה ַהש   זָׂ ל זָׂ ֹתֶׁ ִבי ִמכ   התכוונו חז"ל. ב'( פרשה רבה )שמות "ַמֲערָׂ

שבית המקדש ולא של הר הבית אבל לאחר  (4)מס' לכותל המערבי של בית המקדש 

 המוכר לנו היום.של הר הבית המסורת "נדדה" לכותל המערבי  ,חרב ונעלם

 

 קדושת הר הבית והכותל המערבי

המשבצות בהן  אתרק  השחירו .לא ואילו נכונים הבאים מהמשפטים אילו מצאו

 ?בטבלה שהתקבלמהו המושג  .הנכונים המשפטים של מספריהםמופיעים 

 

 .המערבי הוא המקום הקדוש ביותר ליהודיםהכותל  .1

 .על פי המסורת, עקדת יצחק התקיימה על הר הבית .2

 הכותל המערבי היה הכי קרוב לקודש הקודשים. .3

 ת ששת הימים נבנה בית כנסת על הר הבית.אחרי מלחמ .4

 הרובע היהודי הכי קרוב לכותל המזרחי. .5

 קודש הקודשים עמד על פסגת הר המוריה. .6

 הר הבית נבנה על גבי הר המוריה. .7

 תיים טובלים במקווה ומיטהרים לפני עלייה להר הבית.דיהודים  .8

 ליהודים מותר לעלות להר הבית רק דרך שער האשפות. .9

 
 

 _______________________תקבל הוא: המושג שה
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 קבר דוד המלך

דוד  שוכן קברבמרתפו אשר  גדולמבנה  ניצבבפסגת הר ציון, מדרום לעיר העתיקה, 

(. על קטיפה כיסוימכוסה בפרוכת )וארון קבורה גדול ומפואר מ הקבר עשוי המלך.

במשך כל  דוד המלך.על ידי  , שנכתב בחלקורקומים פסוקים מספר תהיליםת כהפרו

השנה פוקדים מאמינים את המקום, מתפללים בו ומדליקים בו נרות. בליל חג 

פטירתו של דוד המלך, מגיעים אלפים להר ציון יום השבועות, שהוא יום הולדתו וגם 

 .לדוד המלךלפקוד את הקבר ולהשתתף באזכרה כדי 

 

 קדושת ירושלים ביהדותסיכום 

 את התשובות הנכונות: הקיפו בעיגול

 'אבן השתייה' נקראת כךא. 

 בגלל ששותים ממנה. 1

 כי היא התשתית לעולם. 2

 שתי אבנים היא עשויהכי . 3

 על הר המוריה עקדב. 

 אברהם את יצחק. 1

 יצחק את יעקב. 2

 יעקב את יהודה .3

 בית המקדש הראשון נבנהג. 

 על ידי אברהם אבינו. 1

 על ידי דוד המלך. 2

 על ידי שלמה המלך .3

 ת המקדש השני חרבביד. 

 כי היהודים הרגו זה את זה. 1

 בגלל שהוכנס פסל למקדש. 2

 שנאת חינם בגלל .3

ם ֶאת ַאֲעֶלהה.  רּוָׁשלַָּ  ...יְּ

 על החומות. 1

 על ראש שמחתי. 2

 המשיח על כפי .3

 קבים 9ירושלים נטלה ו. 

 של געגועים. 1

 של אהבה. 2

 של קדושה .3

 המקום הכי קדוש ליהודיםז. 

 א הכותל המערביהו. 1

 עיר דוד. 2

 הר הבית .3

 מי לא זז מהכותל?ח. 

 השכינה. 1

 העוצמה. 2

 הכבוד .3

 קבר דוד המלך שוכןט. 

 בהר המוריה. 1

 בהר ציון. 2

 בהר הזיתים .3



32 

 

 קדושת ירושלים בנצרות

 מרכז העולם

כבר התחילה בדומה למסורת היהודית, גם על פי המסורת הנוצרית קדושת ירושלים 

ההבדל בין המסורות הוא במיקום: בעוד יאת העולם. בבר

שהמסורת היהודית מצביעה על אבן השתייה שבהר הבית 

כמרכז העולם, מזהים הנוצרים את המקום הזה בלב כנסיית 

 הקבר שבעיר העתיקה. 

שנה בידי הנוצרים  900-מסורת זו החלה להתגבש לפני כ

פַּ  מְּ  –אלו ס הצלבנים, והם אלה שהציבו בלב הכנסייה או 

 (.'טבור' -לוס ביוונית פאאומאת מרכז העולם ) מתקן המציין

 לארבעה המחולק כדור שמתוכו מבצבץלוס בכנסיית הקבר נראה כגביע אהאומפ

דבר ום בו נצלב ישו ובין מערת קבורתו, ניצב בדיוק באמצע הדרך בין המק הוא. חלקים

 . בהמשך( )על כך ולהתקייםכי במותו העניק ישו לעולם את האפשרות להמשיך  מסמלה

 ייחודו של ישו

ישו היה יהודי שחי לפני כאלפיים שנה בעיר נצרת שבגליל התחתון, ולכן נקרא "נוצרי". 

על גדות והוא היה אדם כריזמתי מאד וסחף אחריו המונים,  בעיקר בצפון הארץ 

ולה והבטיח להם שהגא ,לחזור בתשובה ולתקן את דרכיהם לאנשיםהכינרת. ישו קרא 

נאומיו הדתיים הביאו יהודים רבים להאמין שהוא וקרבה לבוא. אישיותו הכובשת 

 בעצמו המשיח.

בירושלים ביקר ישו מעט, וכל ביקוריו היו קשים וסוערים: הוא התווכח עם חכמי 

ישראל היושבים בירושלים, העביר ביקורת נוקבת על הכוהנים, האשים את העם 

 צילם: סרגיי סרוס(האומפאלוס )
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ם והתנגד לאופן שבו בית המקדש מנוהל. הוא אף ב"צדיקות יתר" על חשבון החלשי

 התנבא שירושלים תיחרב בשל מעשיהם הנפשעים של תושביה, כוהניה וחכמיה.

היהודים בירושלים לא אהבו את ישו. הוא הצטייר בעיניהם כנביא שקר החושב שהוא 

שו המנהיג האמיתי ומעז לצאת בגלוי נגד החכמים. גם הרומאים לא אהבו אותו. הם חש

שהוא יתסיס את היהודים נגד שלטונם ויכריז על עצמו כמלך. לכן, כאשר הגיע ישו 

בפעם האחרונה לירושלים בחג הפסח 

, והחל לחולל מהומה, 38בהיותו בגיל 

תפסו אותו הרומאים וחקרו אותו לגבי 

כוונותיו. היהודים לא עזרו לו, ואולי אף 

שמחו שנתפס. ישו מצדו גם לא הכחיש 

נגדו, כמסופר בברית  את האשמות

ו  החדשה:  ש  יֵּ ֳעַמד "וְׁ נֵּי הָׂ מֹון ִלפְׁ גְׁ [ המושל] ַההֶׁ

הו   לֵּ אָׂ ש ְׁ מֹון ַוי ִ גְׁ אֹמר: ַההֶׁ ה לֵּ ָׂ ךְׁ  הו א ַהַאת  לֶׁ  מֶׁ

הו ִדים? ר ַהי ְׁ ו : ַוי ֹאמֶׁ ש  ה יֵּ ָׂ " ַאת  ָׂ ת  רְׁ מָׂ . התעקשותו של (11)הבשורה על פי מתי, פרק כ"ז פסוק  אָׂ

 בצליבה. להמית אותוופו של דבר את הרומאים ישו שלא להגן על עצמו הביאה בס

 

השבר סופו הנורא של ישו הכה בתדהמה את מאמיניו: כיצד ייתכן שהמשיח מת? 

להסביר שנועדה  מרתקת אלוהית(-)אמונה דתית אולוגיהליצירת תֵ  האמוני הגדול הביא

ונוצר זו, ישו היה בנו הישיר של האל ֵתאולוגיה את מותו של ישו: על פי ולהצדיק 

כשאדם מהחיבור שבין האלוהות לאנושות. הקשר בין האל ובין בני האנוש ניזוק מאד 

, אשר הדרך הטיל כתם על האנושות כולהזה חטא וחוה חטאו ואכלו מעץ הדעת. 

יציל ש, אם כן, נבחר להיות הקורבן ישון אדם. בהיחידה לנקותו חייבת היתה להיות קור

ולא "סתם בן האלוהים שהיותו דווקא הוא? מפני מהחטא הקדמון. מדוע את האנושות 

 (1450ישו מובא לחקירה בפני ההגמון )צייר: ארמנדו ארגנטי, 
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על פי המסורת במותו העניק אפוא ישו כפרה לעולם, וב ביותר. גאדם" היא הקורבן הנש

 את העולם כולו. יגאלוהוא עוד יקום לתחייה כמשיח הנוצרית 

 

 קורבן ומשיח -ישו 

 :וענו על השאלות על ייחודו של ישוקראו את הפרק 

 _______________________________ - ?ושלים ועתידהמה חשב ישו על יר .1

___________________________________________________________ 

 ______________________________ -? למה חששו החכמים והרומאים מפניו .2

___________________________________________________________ 

 ___________ -, מדוע לא ניסה ישו להינצל מהצליבה? על פי התאולוגיה הנוצרית .3

___________________________________________________________ 

 קבר אדם הראשון

מערת קבורתו של אדם הראשון. בעוד שהיהודים מאמינים כי שוכנת בכנסיית הקבר 

אדם וחווה נקברו במערת המכפלה שבחברון, 

ולגולת שלו נקברה כי הג מאמיניםהנוצרים 

 הקברשוכן בירושלים, ואף מכנים את הגבעה בה 

בשם 'גולגותא'. על פי מסורת זו, בראש הגבעה, 

, נצלב ישו, ובמותו העתיקהדיוק מעל המערה ב

א, כאמור, אדם חטָ  נסגר מעגל החטא והכפרה:

ובמותו  ,ואילו ישו נצלב ,כאשר אכל מעץ הדעת

פסיפס בכנסיית הקבר המתאר את צליבת ישו על   כיפר על אותו חטא קדמון.
 גולגולת אדם הראשון  –הגולגותא. למטה 
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הבכנסיית הקבר  שוכנתבורת אדם הראשון מערת ק ָקֵפלַּ  תהנקרא (תפילה קטן חדר) ּבְּ

'קפלת אדם'. בקפלה זו מציגים הנוצרים את הסדק שנוצר בסלע עם יציאת נשמתו של 

 ישו, אשר הגיע עד גולגלתו של אדם הראשון.

 השבוע האחרון בחיי ישו

מונצחים  ושלים בחג הפסח,הסוערים בשבוע האחרון של ישו, אותו בילה בירהאירועים 

 . בין האתרים ניתן למצוא את:לנצרות היום באתרים שונים, הנחשבים לאתרים קדושים

 האחרונהה חדר הסעוד

בהר ציון התקיימה  הסעודה האחרונה של ישו לפני צליבתועל פי המסורת הנוצרית, 

היתה זו סעודת ליל הסדר שהתקיימה על פי כל הכללים היהודיים, כולל  שבירושלים.

ומסר  המתקרבכוסות יין. בסעודה זו צפה ישו את מותו  ארבעאכילת מצות ושתיית 

 .ובדרך החדשה שיזם, שאינה כפופה לחכמי ישראל: להאמין בו צוואה רוחניתלתלמידיו 

 
  (1498 ,ליאונרדו דה וינצ'ייר: תלמידיו )צי 12הסעודה האחרונה של ישו בחברת 

 

שנה כנסייה קטנה בהר ציון.  900-לזכר הסעודה האחרונה בנו הנוצרים הצלבנים לפני כ

ייה בקומה השנהכנסייה נבנתה על גבי קבר דוד המלך, כך שבקומת המרתף שוכן הקבר ו

 .שוכן חדר הסעודה האחרונה
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ד וישו: היהודים מאמינים היא החיבור בין דולמיקום הכנסייה דווקא שם הסיבה 

 הנוצרים מאמיניםההבדל הוא ש. , וכך גם הנוצריםשהמשיח שיבוא יהיה משיח בן דוד

שהמשיח כבר הגיע והוא ישו, ואף טוענים כי ישו הוא צאצא ישיר של דוד המלך. בשל 

כך בנו הנוצרים את חדר הסעודה האחרונה מעל קבר ישו, כדי לקשור את אחרית ימיו 

 לך עם אחרית ימיו של ישושל דוד המ

 

 חדר הסעודה האחרונה

 היכן עוד מתחברים דוד המלך וישו?

 .דוד המלך נולד וחיבאיזו עיר ומצאו פתחו בתנ"ך בספר שמואל א' פרק ט"ז  .א

__________________________________________________________ 

 .זו עיר נולד ישובבשורה על פי לוקס, פרק ב' ומצאו באי שהפתחו בברית החד .ב

___________________________________________________________ 

 דרך הייסורים

בשיירת נידונים לגבעת ישו  הרומאים ונידון לצליבה, נשלחנתפס על ידי שלאחר 

על גבו את הצלב , כשהוא נושא הגולגותא

הייסורים'  ך'דר נקראת דרכוהכבד עליו יומת. 

מפגש עם כמו  ,אירועים כמהלו בה אירעו ו

ה, נפילתו לארץ מכובד הצלב, ייאמו הבוכ

שמעון מקירניה אדם בשם היחלצותו של 

 רוב האירועים המסופרים לא לעזרתו, ועוד.

. כך או כך, אירועים אלה 14-מאה הרק ב הם החלו כמסורתמופיע בברית החדשה אלא 

ָזה' שא את השם נוהרחוב הכנסיות קטנות לאורך  -ב"תחנות" מונצחים היום  רו  לו  'ִוָיה דו 

בדרך הייסורים  לצעודנוצרים נוהגים הצליינים ה. שפירושו בלטינית 'דרך הייסורים'
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מתחנה לתחנה ולשאת תפילות מיוחדות בכל אחת מהן. יש קבוצות שאף ממחישות את 

 .גדול על גבםצלב על ידי נשיאת ישו בלכתו בדרך זו ייסוריו של 

 

 ייסוריםהתחנות בדרך ה

 מספרה של כל תחנה בדרך הייסורים.באינטרנט ומצאו מה בספרים וחפשו 

 

 הצליבה והקבורה

דרך הייסורים מסתיימת בכנסיית הקבר, בה מונצחים בעיקר שני האירועים האחרונים 

  והקבורה. צליבהה: בחייו של ישו

בים ובעיקר בני עמים רובלת בקרב מקכואבת ואיטית שהיתה היתה צורת הריגה צליבה 

די , כבה להענשת מורדים ופושעים בכל רחבי האימפריה השתמשוהם רומאים. אצל ה

 צליינים בדרך הייסורים
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נעוץ צלב אל  מוצמדהיה  הנידון למוות .להרתיע את הציבור

ממוסמרות אליו. הצלוב או נקשרות כפות ידיו ורגליו , כשבאדמה

 היה מת אחרי שעות ארוכות מכאב, מאובדן דם, מהלם או מחנק.

 הרגו כך אלפי אנשים.הרומאים 

הורד  שמתולאחר  ,ישו נצלב יחד עם שאר חברי שיירת הצלובים

מהצלב ונישא למערת קבורה שהיתה בסמוך. בכנסיית הקבר מציגים הנוצרים את 

את מערת  ןוכהמקום המדויק על גבעת הגולגותא בו הם מאמינים שעמד צלבו של ישו, 

. מערה זו ריקה נקברהקבורה שבה 

למסורת הנוצרית על  התואםבר לגמרי, ד

פיה ישו קם לתחייה שלושה ימים לאחר 

ועלה פגש את תלמידיו ומשפחתו מותו, 

 יום. 50בסערה השמיימה אחרי 

 יחס הנצרות לירושלים

זמן קצר לאחר מותו  מתוך הקהילה היהודית בארץ ישראלהחלה להיווצר  הדת הנוצרית

עד שהפכה לדת  ,ם גם בקרב גוייםהעול בכלרק בהמשך התפשטה הנצרות  .של ישו

עיר קדושה, כירושלים את הנוצרים הראשונים ראו כך  בשל .שונה ואף מתנגדת ליהדות

 בדומה ליהודים. 

. לחיים גם מתים אחריםאתו ניעורו  שישו קם לתחייהכמסופר כי  בברית החדשה

רַ " :בתיאור זה מוזכרת קדושתה של ירושלים חו  וְׁ ָׂ ת  ִרים ִנפְׁ בָׂ ַהק ְׁ ים ִמןוְׁ ַמת  ב ִ נֵּי ַאדְׁ ֵּ ש  ים יְׁ דֹוש ִ ַהק ְׁ

ר נֵּעֹורו   פָׂ או  ִמן. עָׂ צְׁ תוֹ  ַוי ֵּ ִחי ָׂ י תְׁ ִרים ַאֲחרֵּ בָׂ ל ,ַהק ְׁ ֹבאו  אֶׁ ים ַוי ָׂ ַרב ִ או  לָׂ רָׂ ה ַוי ֵּ דֹוש ָׂ ִעיר ַהק ְׁ )הבשורה על פי  ."הָׂ

מצד  זאת היה היחס הנוצרי לירושלים מורכב:כל למרות  .(52-53מתי, פרק כ"ז פסוקים 

כעס על תושבי הרי , ומצד שני ישו בעצמו נצלב ונקברהעיר הקדושה בה ישו  זוהי אחד

 (1810מערת הקבורה של ישו בכנסיית הקבר )צייר: לואיג'י מאייר, 
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ן ַעל"העיר ואף ניבא את חורבנה, כמתואר בברית החדשה:  בֶׁ ר אֶׁ אֵּ ָׂ לֹא ִתש   ִאים וְׁ ִמים ב ָׂ  ִהנ ֵּה יָׂ

ק רָׂ ָׂ פ  ר לֹא ִתתְׁ ֶׁ ן ֲאש  בֶׁ ת ...אֶׁ או  ַמֲחנֹות סֹוֲבִבים אֶׁ רְׁ ר ת ִ ֶׁ ַכֲאש  ִים יָׂ  וְׁ לָׂ רו ש ָׂ נָׂה  יְׁ ב ָׂ רְׁ ַרב חָׂ י קָׂ עו  כ ִ דְׁ ֵּ ה ... ֹדַע ת  תָׂ יְׁ הָׂ וְׁ

ֹוִים ס ַלג  מָׂ ַלִים ִמרְׁ רו ש ָׂ   (.6)הבשורה על פי לוקס, פרק כ"א, פסוקים  "יְׁ

 ירושלים היא נוצרית ולא יהודית!

 המעניינת, על פי ה הנבואה של ישו פרשנותקיבלשנה,  1600-בתקופה הביזנטית, לפני כ

בה ותישאר חרבה, אך ירושלים הנוצרית תפרח ותגדל. ירושלים היהודית אכן נחר

בנו הקיסרים לפיכך ו (רומאים שהתנצרו היוהביזנטים ) השלטון אז בארץ היה נוצרי

מי. כנסיית הקבר אותה למרכז נוצרי בינלאובמטרה להפוך  ,כנסיות בירושלים הביזנטים

 ה. מהר הבית אלי עברה ומסורת הקדושה, דתישנבנתה אז הפכה למוקד ה

א. מפה בָ ידְּ אחת ההוכחות המרתקות להפיכת ירושלים לעיר נוצרית לגמרי היא מפת מֵ 

יפס, נתגלתה על רצפת כנסייה עתיקה בעיר מידבא שבירדן. המפה סזו, העשויה כולה פ

ירושלים ירושלים.  ובתוכה כמובן גם בתקופה הביזנטיתמתארת את ארץ ישראל 

חשובות, וכן כנסיות ראשיים רחובות  מפורטת מאד ותיאורה במפה כולל בתים,

  .ירושלים במרכזכמובן מכולן, מוצגת  הקדושההמסומנות בגגות אדומים. כנסיית הקבר, 

 
 הדגשת הכנסיות החשובות, כולל לספירה 7-ירושלים במפת מידבא, המאה ה



40 

 

 

 ידבאמפת מֵ 

 ?על ירושלים הנוצרית מה אפשר ללמוד ממפת מידבא

 ___ -העיר העתיקה?  במרכז. האם היא שוכנת ימינובמפת מצאו את כנסיית הקבר  .1

 ____________________________________ -במפה?  מופיעותכמה כנסיות  .2

 __________________ -מדוע לא מופיעים בתי כנסת או מבנים יהודיים במפה?  .3

__________________________________________________________ 

 ________ -לה הקיימת עד ימינו בעיר העתיקה לא מופיעה במפה? איזו רחבה גדו .4

 ____________________________________________________ -מדוע?  .5

___________________________________________________________ 

 ____________________________ -מדוע כנסיית הקבר מופיעה במקום שגוי?  .6

 

הפוך את ירושלים לנוצרית ולהדגיש במאמץ ל

את חורבנה של ירושלים היהודית, אסרו 

אל הנוצרים על יהודים להיכנס 

היום היחיד שבו העיר. 

יהודים להתקרב הורשו 

היה תשעה  ירושלים אל

)יום חורבן  באב

על בית המקדש ההרוס ולהתאבל על חורבן מרחוק אז הותר להם לצפות המקדש(, ש

תיאור  ענוג מפוקפק זה נאלצו היהודים לשלם סכום נכבד לנוצרים.. תמורת תירושלים

אב הירונימוס,  שנכתב על ידי בכתב יד מלא שנאה ליהודיםלמנהג זה אפשר למצוא 

 :(שנה 1,500-לפני כ)שהתגורר בארץ ישראל במאה החמישית  כנסייה חשוב

 נקית שבנו הביזנטים בירושלים. שרידיה מצויים היום מתחת לרובע היהודיכנסיית הֵניָאה הע
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 איסור כניסת יהודים לירושלים

 לֵעיל.ענו על השאלות על פי מה שקראתם 

מדוע לא הרשו הנוצרים ליהודים  .1

 ____________ -להיכנס לירושלים? 

___________________________ 

___________________________ 

 למה הסכימו בכל זאת בתשעה באב? .2

___________________________ 

___________________________ 

לרחמים"?  ראוייםמדוע הם "אינם  .3

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
 

 

 ממלכת ירושלים

. וןכבשו המוסלמים את ארץ ישראל וגירשו את הנוצרים מהשלט לספירה 640בשנת 

, שלראשונה בני כל הדתות, כולל יהודיםפתחו את שערי ירושלים בפני  המוסלמים

עלה קרנה המוסלמי  . בעקבות הכיבושלגור בעיר אחרי מאות שנים הורשו לבקר ואף

ידי זרים. בה לָ לְּ עיר קדושה שחּונתפסה כוהיא  בקרב הנוצרים, של ירושלים אף יותר

שנה שלטו שושלות מוסלמיות בארץ ישראל ובירושלים, ובכל אותן  450-במשך יותר מ

אלפי  ר, כאש1099שנים נשבעו הנוצרים לגרשם ממנה. משאלת לב זו התגשמה בשנת 

כדי "להציל את ירושלים  מסעות צלב גדוליםליצאו  , שנקראו צלבנים,נוצרים מאירופה

לבירת  והפכו אותה את ירושלים כבשוהצלבנים הקדושה מידי הכופרים המוסלמים". 

 .שאף נקראה "ממלכת ירושלים" ,ממלכתם
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ר מאמצים לאחהצליחו , 1187ואחרי פחות ממאה שנה, בשנת  ויתרו, אהמוסלמים לאך 

אך גם הנוצרים לא  למוטט את השלטון הצלבני ולגרש את הנוצרים מארץ ישראל.רבים 

של הנוצרים . למרות רצונם העז שנות התארגנות חזרו במסע צלב חדש 4ויתרו, ואחרי 

. ירושלים לא חזרה עוד להחזיר לידיהם את ירושלים, הם נפלו למול חיילי המוסלמים

למשך  , וגם זהרצועת חוף צרה בארץ ישראלבנאלצו להסתפק לשלטון נוצרי, והצלבנים 

 .עד שגורשו כליל בלבדכמאה שנים 

 ארץ ישראל המנדטורית

לידיהם הנוצרים הצליחו להחזיר מוסלמיות בירושלים, עד ש ממלכותשלטו שנה  730

במסגרת ארץ ישראל. את כבשו הבריטים , כאשר 1917בשנת  . היה זהאת העיר הקדושה

לא הורשו (, הארגון שקדם לאו"םב'חבר הלאומים' )חברותם 

אך קיבלו להפוך את ארץ ישראל לחלק מארצם, הבריטים 

כבני אימפריה נוצרית  .(מנדטאישור לשלוט בה שלטון זמני )

ראו את עצמם כצלבנים החדשים, ובתיאורים שמסרו הם 

על כניסתם לירושלים ניכרת התרגשות דתית אמיתית. 

המופיע  ציורמצוא בדוגמא לכך אפשר ל

 ימים בריטי בעיתוןכאן, אשר פורסם 

 בשנת ירושלים כיבוש לאחר ספורים

 הצלב מסע' היא הציור כותרת. 1917

 הארי לב רד'ריצ: 'ולמטה' האחרון

 עיר על מביט (מנהיג צלבני חשוב)

 !'מתגשם חלומי: ואומר הקודש
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 בנצרות ירושלים קדושת סיכום

 :הנכונות התשובות את בעיגול הקיפו

 הנצרות מרכז העולם ע"פא. 

 הוא בהר המוריה. 1

 במערת המכפלה. 2

 בכנסיית הקבר. 3

 ישו נקרא 'נוצרי' כי הואב. 

 לא נולד אלא נוצר. 1

 נולד בנצרתכי הוא . 2

 כי הוא נצר לדוד המלך .3

 מי צלב את ישו?ג. 

 היהודים. 1

 הרומאים. 2

 הנוצרים .3

 הקשר בין ישו ודוד המלךד. 

 הוא שישו צאצא של דוד. 1

 ישו היה מלך כמו דוד. 2

 על ישו כתבדוד  .3

 שמעון מקירנה עזר לישוה. 

 לברוח מהרומאים. 1

 להתנבא על היהודים. 2

 לשאת את הצלב .3

 במפת מידבא רואים אתו. 

 ירושלים הנוצרית. 1

 ירושלים היהודית. 2

 ירושלים המוסלמית .3

 בתשעה באב הורשו. ז

 להטביל את ישוהנוצרים . 1

 היהודים להיכנס לירושלים. 2

 הירושלמים לצאת מהעיר .3

 ממלכת הצלבנים נקראה. ח

 'מלכותו של ישו'. 1

 'ממלכת ירושלים'. 2

 'מפתחות השמים' .3

 הבריטים היו הנוצרים. ט

 ם-הראשונים שכבשו את י. 1

 ם-האחרונים ששלטו בי. 2

 ם-בי ביותרהאכזרים  .3

 

 אתרים קדושים

ית הקבר היא האתר הקדוש והחשוב ביותר לנוצרים בירושלים, אך לצדה פועלים כנסי

 .שלושה מהחשובים שבהםסקור להלן נעוד אתרים קדושים רבים. 

 גן הקבר

במשך אלפי שנים האמינו בני כל העדות הנוצריות כי כנסיית הקבר היא המקום בו ישו 

שם צ'ארלס גורדון, שערער על שנה ביקר בירושלים אנגלי נוצרי ב 130-נקבר. לפני כ

גורדון היה נוצרי לדעתו.  ויצא לחפש את מקום הקבר "האמיתי" המקובלתהדעה 
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הוא פרוטסטנטי, כלומר חבר בזרם נוצרי מודרני יותר, הנפוץ ברבות ממדינות אירופה. 

לימי בית  המתוארכתבהר שמול שער הפרחים, חצובה בסלע מצא מערת קבורה 

של ישו. גורדון  ימיו , המקדש השני

כקברו של ישו,  זיהה את המקום

ובעקבותיו הלכו כל הפרוטסטנטים 

בעולם. עד היום משמש המקום 

 ,כאתר קדוש לפרוטסטנטים

 ומתקיימים בו טקסים ותפילות.

 הר הזיתים

ההר התוחם את ירושלים מצד מזרח התקדש כבר בימי קדם בידי הנוצרים, שכן על פי 

ישו את ימיו האחרונים בירושלים לפני צליבתו. בתקופה  הברית החדשה שם בילה

שנה, היה הר הזיתים מלא בכנסיות,  1,500-הביזנטית, לפני כ

והיה אחד  ,מנזרים ואתרים קדושים לנצרות

 ממוקדי הביקור החשובים ביותר לצליינים

. אתרים אלה נחרבו במהלך בירושלים

ך רבים מהם שופצו עם כיבוש השנים, א

 900-לפני כימי הצלבנים ירושלים ב

שנה. גם היום נחשב הר הזיתים להר 

 .חדשותכנסיות  ונבנו בוקדוש 

 

 כנסיית דורמיציון

ן על פסגת הר ציון שמדרום לעיר העתיקה יו  ִמיצְּ רְּ . שם הכנסייה שוכנת כנסייה בשם דו 

 נרדמהבמקום זה  ,על פי המסורת הנוצריתשכן  'תרדמה' ופירושו הואלטינית הוא ב

 מערת הקבורה של ישו בגן הקבר, על פי האמונה הפרוטסטנטית

 כנסיית גת שמנים שעל הר הזיתים
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כנסיית דורמיציון היא כנסייה . ולא התעוררה עודהאחרונה  תרדמתהאם ישו את  הימר

קצת יותר בסך הכל בת חדשה למדי, 

והיא מיוחדת במבנה העגול  ,ממאה שנה

שלה, שהוא מאד נדיר בין כנסיות 

בקומת המרתף של הכנסייה  .ירושלים

 )"הקריפטה"( מונח פסל של מריה

פסיפסי השקועה בתרדמה, ומעל ראשה 

 ללוותה לגן עדן. הבאות היסטוריותנשים 

 

 הנשים בקריפטה של כנסיית דורמיציון

 היעזרו ברמזים ומצאו מי הן הנשים המופיעות בפסיפס בכנסיית דורמיציון.

   

   

 פסל מריה הרדומה בקריפטה של כנסיית דורמיציון
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 קדושת ירושלים באסלאם

( דמאמינות באל אחהת )יו  טִ יסְּ אִ תֵ נו  הדתות המו   3הצעירה מבין הדת האסלאם היא 

שנה על ידי מוחמד בחצי האי ערב  1,300-כלפני  במאה השביעיתהגדולות. היא נוצרה 

מסורות שונות ובהן גם הדת היהודית, ממוחמד, שהושפע מדתות ו .של ימינו( סעודיה)

סחף אחריו מאמינים רבים ובתוך שנים לא רבות הפכה ֵמָכה, העיר בה נולד ופעל, 

 חשוב.  אסלאמילמרכז 

עיר  מכהכן היתה עוד לפני

קדושה: במשך מאות שנים 

עמד בה מתחם פולחני 

ִריט ) שבמרכזו  אבןאבן ֵמֵטאו 

. (לכדור הארץ שנפלה מהחלל

ה  האבן נשמרה ּבַּ  -בתוך הָכעְּ

ושחור גדול  מבנה מרובע

אתר  נהרסלימים אותה במעגלים גדולים.  והקיפו סגדו לההמאמינים מכה, ו לב העירב

ה נבנה סביב ובמקומו פולחן זה  ּבַּ  מתחם המקודש ביותר לאסלאם.ההָכעְּ

, מכהב קמו לושמתנגדים לא קלה היתה דרכו של מוחמד בתחילת הדרך; בעקבות 

ולעבור לעיר אחרת  מכהלעזוב את שנה  15-נאלצו הוא ומאמיניו לאחר פעילות של כ

'ִרב. עם מעבר מוחמד אלי, בחצי האי הערב מעט צפונית יותר ה הפך שמה שנקראה ָיתְּ

 .ָמִדיָנה -ובקיצור  )עיר הנביא(ָנִּבי' -ת אֵ ִדינָ מָ ל'

 כיוון התפילה

 הראשונה' שפירושו 'יןתֵ לֶ ּבְּ קִ -לאֶ  אלָ אּו' בקרב המוסלמים היא ירושליםאחד מכינוייה של 

התפללו מוחמד  ,מכה, בעת שהיו בשבתחילה ךמכ נולד הכינוי. 'התפילה כיווני שני מבין

 (הכעבה בעיר מכה מוקפת באלפי מוסלמים )צילם: מוחמד מהדי כארים
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מקומיים. גם אחרי שעקרו ם ר שנבע מהשפעת יהודיון ירושלים, דבלכיו ומאמיניו

 כיוון התפילה צפונה לירושלים.היה  ָמִדיָנהל

ת ֶאל  חשיבות התפילה לכיוון ירושלים באה לידי ביטוי בספר הקוראן, בפרק 'הפרה' )סּורַּ

רָ  אם' התפילהמוחמד את  משבח, שם 136-141 פסוקים (הָּבקְּ  הבית הר הוא ,לכיוון ה'ָחרַּ

ת: בירושלים ֵניֶכם "ְמַגמ ַ ְ ְהיֶה פ  יל ת ִּ ין ְלַהְבד ִּ ֵ ים ב  יא ַאֲחֵרי ַההֹוְלכִּ בִּ ים ו ֵבין ַהנ ָּ ְפנִּ ַ ם...  ֵאת לוֹ  ַהמ  ָּ עְֹרפ 

ינו   אִּ ךָּ  רָּ את ְ ש ֵ ה ֵעיֵניךָּ  ב ְ ַמְימָּ ָּ ְמנו   ַהש   ת ְוש ָּ ַ ֶניךָּ  ְמַגמ  ָּ קֹום ֶאל פ  ָּ ר ַהמ  ְבַחר. ֲאש ֶ א ת ִּ ךְ  ש ָּ ל למו   ֵעיַניִּ  ֵהיכָּ

ַראם חָּ ל ,הָּ כָּ קֹום ב ְ ר מָּ ְהיֶה ֲאש ֶ ים - ת ִּ ה ֵעיֵניךָּ  ש ִּ מָּ ְתךָּ  ש ָּ ל ָּ ְתפִּ י! ב ִּ ֵ ב ַאְנש  תָּ ים ַהכ ְ י ]היהודים[ יֹוְדעִּ  כ ִּ

ם..."אֲ מְ  ֱאֶמת זֹאת  דֹונָּ

ירושלים, וכך אף  שיש להתפלל לכיווןמוחמד למד מן היהודים ש הקוראן מעיד, אפוא,

הסתובב לפתע הוא יום אחד, בעיצומה של התפילה, אולם  הורה למאמיניו לעשות.

, אך מקובל לראות בכך זה לא הסביר את מעשהו מוחמד. מכהלהתפילה ושינה את כיוון 

 . כעיר הקדושה והחשובה לאסלאם מכהאת בחירתו הסופית ב

בו  ָמִדיָנהבעד עצם היום הזה מכונה המסגד 

  מסגד ' בשם שינוי כיוון התפילה התקיים

'מסגד שני כיווני שפירושו  ,'יןתֵ לֶ ּבְּ קִ -לאֶ 

 שתימציגים המוסלמים  במסגד זה. התפילה'

צפונה פונה בקיר ה האחת –תפילה גומחות

 דרומהפונה בקיר הוהשנייה  ירושלים לכיוון

בשאר המסגדים בעולם מקובל  .מכה לכיוון

עד היום לציין בגומחת תפילה בקיר את 

רָ הכיוון למכה. גומחה זו נק  אּב'.ראת 'ִמחְּ

 

 ִמְחָראב מעוטר במסגד בפקיסטן בקיר הפונה לֵמָכה



48 

 

 

 כיוון התפילה לירושלים

זנח החוקרים  לדעתמדוע  –או הטענות  - והקיפו את הטענהבספרים ובאינטרנט בדקו 

 :מכה והעדיף את ,כיוון התפילהכירושלים  מוחמד את

 

 מרכז העולם

בהר הבית את ש באבן השתייההמוסלמים מקבלים את המסורת היהודית הרואה 

חכם האסלאם הקדום למשל בכתבי עדות לכך ניתן למצוא . העולם אהמקום ממנו נבר

ן": כלִ ן מָ ּבְּ אִ אס נַּ ָא ֵעֶדן ג ַ ְכַסף הָּ ם נִּ ַליִּ ירו ש ָּ י ָּה ְוֶאֶבן לִּ תִּ יא ַהש  ְ ו ר הִּ ֶרץ ַטב  אָּ או בכתבי החכם  ,"הָּ

א ןּבְּ אִ  הדָ ַאסּו ָרִמי: -לאֶ  ָעטַּ צְּ החַּ א ַאְללָּ רָּ ר ב ָּ ֲאש ֶ ם "כ ַ ְתרֹומָּ ְתעַ  יִּ ה ֶאתְויִּ ֶרץ ל ֶ אָּ ש   הָּ ק ֵ ֶאל  ַלֲעלֹות ו בִּ

ם ַמיִּ ָּ ו  , ַהש   ש  ק ְ ים ב ִּ רִּ בֹוד ֶההָּ י ַעל כ ָּ ר ְיֵהא ֵמֶהם מִּ בָּ ַלע. ַהד ָּ ֶ ם ְוַהס  ַליִּ ל ְירו ש ָּ ֶ יָּה ש  ֶפל הָּ ֵ ֹוךְ  רו חַ  ש  ת   מִּ

ה עָּ תוֹ  ַהְכנָּ ְגֻדל ָּ ל לִּ ים ש ֶ ה ֱאלֹהִּ ְתַעל ֶ ים, יִּ ה ֶוֱאלֹהִּ ךְ  לוֹ  הֹודָּ ַר  ַעל כ ָּ י ָּה ֵאת ךְ ְועָּ ֲעלִּ ו ." הָּ נ  ֶ מ   מִּ

למרות זאת, ירושלים לא נחשבת בעיני המוסלמים כיחידה הקשורה בבריאת העולם, 

י ירושלים' חֵ בְּ החשוב 'ִש הקדום והאסלאמי בספר . ָמִדיָנהו הכָ מֵ אלא כשותפה לערים 

בִּ " :טטת את בעלהצ, המאשתו של מוחמד השָ יִ דבריה של עָ מובאים בעניין זה  יו יאַהנ ָּ לָּ  עָּ

לֹום ָּ ַמר ַהש   ה: אָּ יא מכ  יר הִּ ה עִּ ַאְללָּ ֶ ה ֵאת רֹוֵמם... ש  תָּ ָּ א, ְקֻדש   רָּ ה   ב ָּ ה אֹותָּ יפָּ ק ִּ ים ְוהִּ כִּ ַמְלאָּ  ְוזֹאת ,ב ְ

                                                           
  בכתב" הקדום באסלאם ירושלים על": כפרי-ו של עופר ליבנהילקוחים ממאמרכאן ובהמשך הפרק הציטוטים 

 69'קתדרה' גיליון בטבור הארץ במסורת האסלאם"  –"ירושלים ו ,51 גיליון' קתדרה' העת
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ה ֶאֶלף נָּ ְפֵני ש ָּ א לִּ רָּ ב ָּ ֶ הו   ש  ֶ ֵני ַמש   ְ ה ַעל פ  מָּ ֲאדָּ ךְ  .הָּ ר ַאַחר כ ָּ ב ֵ ה   חִּ ם אֹותָּ ה  עִּ ינָּ ד ִּ רמָּ ב ֵ ה ֶאת ְוחִּ ינָּ ד ִּ  מָּ

ם ַליִּ ירו ש ָּ ֲעֹבר ַרק. לִּ ים ֶאֶלף כ ַ נִּ א ש ָּ רָּ ם ֵאת ב ָּ עֹולָּ ַבת הָּ  ." ַאַחת ב ְ

 קבר אדם הראשון

 השתייהאבן שיבות נוספת של ח

באסלאם נעוצה במערה קטנה 

השוכנת בתוכה, ואשר מזוהה 

אסלאם כמערת ת הבמסור

. פרט קבורתו של אדם הראשון

 אלד'חבדברי  למשלזה מופיע 

: חי במאה השמיניתש מעדאן בן

וֹ  ל "ֹראש  ם ש ֶ דָּ א אָּ ְמצָּ ין נִּ י ָּמִּ ַלע  מִּ ֶ ַלס 

י ֵ ת  יו ו ש ְ ק ַרְגלָּ ֶמְרחָּ ר ב ְ ש ָּ ה עָּ מֹונָּ ים" ש ְ יל ִּ בן  אןימָ לִ סֻ  ןּבְּ אִ (, או בדברי מיל=מידת מרחק קדומה) מִּ

ם"אותה תקופה:  דָּ יו אָּ לָּ לֹום עָּ ָּ מֹותוֹ , ַהש   ֶאֶרץ ב ְ ה, הֹודו   ב ְ ו ָּ ֹר צִּ ְקב  ַליִּם תוֹ אוֹ  לִּ ירו ש ָּ גם  ".ב ִּ

המוסלמים, אפוא, בדומה לנוצרים, רואים בירושלים את מקום קבורת אדם הראשון, 

קבורה בהר הבית ולא בכנסיית הקבר. עם זאת יש לציין אלא שהם מזהים את מערת ה

כי לא מעט מסורות מוסלמיות מקבלות את המסורת היהודית על פיה אדם הראשון 

 במערת המכפלה. אשתו קבוריםחווה ו

 

 שאלה למחשבה

שלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות מזהות בירושלים את מרכז העולם ואת 

 ? _______________הדבריםמקום קבורת אדם הראשון. מהו הקשר, לדעתכם, בין 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 19-מערת קבר אדם הראשון בהר הבית. ציור מהמאה ה
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 המסע הלילי והעלייה לשמים

 התקיימה על פיה בירושליםחשיבותה העיקרית של ירושלים באסלאם נובעת מהמסורת 

 : 17העלייה לשמים של מוחמד. אירוע זה מובא בקוראן בפסוק הראשון של פרק 

 

ָרא( פסוק זה מספר על מסע לילי  ו האל שערך מוחמד, בו הוביל אות)בערבית: ִאסְּ

 . (האקצָ -קיצון" )בערבית: מסגד אלהל"מסגד  מכהב הקדוש מהמסגד

כאשר הגיע מסורות אסלאמיות מאוחרות הרחיבו את תיאור המסע הלילי, ועל פיהן 

עלה מוחמד מעלה מעלה, חצה את שבעת הרקיעים ובדרכו פגש , למסגד הקיצון

בהגיעו לרקיע ואחרים.  בנביאים ומנהיגים קדומים כמו אברהם אבנו, משה רבנו, ישו

אג'.עלייה זו לשמים נקראת בערבית מִ השביעי פגש מוחמד את האל בכבודו ובעצמו.  רַּ  עְּ

מוחמד אלּבּוָכאִרי שחי  היה הלילי והעלייה לשמים את המסעבכתב  הראשון שתיאר

כמאתיים שנה אחרי מוחמד. ספרו 'ָצִחיח 

( נחשב צחיח = מקורי, אמיתיאלּבּוָכאִרי" )

ִדית'ד מששת ספרי לאח החשובים  החַּ

ביותר. ב'צחיח' תיאר אלבוכארי בפרוטרוט 

את המסע, ואף הוסיף תיאור מדויק של 

ֻּבָראק הבהמה  עליה רק"( )"הּבָ הנקראת ֶאלְּ

 .רכב מוחמד
 16-המסע הלילי והעלייה השמימה. ציור פרסי מהמאה ה
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 המסע הלילי והעלייה לשמים

ל פי עמצאו בספרים או באינטרנט תיאור מפורט של 'המסע הלילי של מוחמד' 

 וענו על השאלות:אלבוכארי 

ֻּבָראק את בהמתו של המשיח  .1 ? מה מעיד הדבר על מסורת היהודיבמה מזכירה ֶאלְּ

 __________________________________________________ -האסלאם? 

___________________________________________________________ 

 ריאל למוחמד? ________איזה איסור מוסלמי ידוע מרומז במבחן שערך המלאך גב .2

___________________________________________________________ 

 __________________________ -? מי הם האנשים שפגש מוחמד במסע הלילי .3

___________________________________________________________ 

  ?מי הםחג הסוכות. ב של האושפיזיןיהודית הבמסורת  מופיעיםארבעה מתוכם  .4

___________________________________________________________ 

 –מה מעידה קבלת הפנים לה זכה מוחמד בכל רקיע על תפיסתו של אלּבּוָכאִרי?  .5

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 _________________________ -מהו הנושא עליו נשא ונתן מוחמד בפני האל?  .6

 _______________________________________ -? המו"מ מה היו תוצאות .7

___________________________________________________________ 

 ?"המסגד הקיצון" איפה היה

אקצה המתואר -מסגד אל. המסע הלילי בסיפורגם לא לל, בקוראן לא מוזכרת ירושלים כ

נבנה רק לאחר מותו של  המסגד הירושלמיבו לא יכול היה להיות זה שבירושלים, שכן 

נכתב בפירוש שהאירוע  , לעומת זאת,של אלּבּוָכאִריהמסע הלילי מוחמד. בתיאור 
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ניית המסגד בינתיים, עד ב היה המסגד כבר קיים. התרחש בירושלים, שכן בימיו

ממנו  בשאלה: היכן היה המסגד הקיצוןהראשונים נחלקו חכמי האסלאם בירושלים, 

 ?עלה מוחמד השמימה

כי  הפרשניםבתחילה סברו 

"המסגד הקיצון" המתואר 

 שמיימיהוא מסגד בקוראן 

 עיהרקיע השבי בראשהנמצא 

, אליו הגיע מוחמד מכהמעל 

היו גם ו ,ָמִדיָנהד הקיצון" הוא מסגד בבהמשך היו שהציעו ש"המסג .במסעו הלילי

( שטענו כי "המסגד הקיצון" נמצא בעיר כּוָפה בני אחד הזרמים באסלאםשיעים )

היו גם שראו במסע הלילי ובעלייה לשמים  שבעיראק, בירתם הקדומה של השיעים.

סיפור שהוא משל בלבד שנועד להעביר מסר דתי למאמינים, ולאו דווקא תיאור של 

 גיאוגרפי ממש.מסע 

 

 

 מקום חיבור בין שמים וארץ -ירושלים 

ארץ ושמים מבוססת על בין המסורת המוסלמית הרואה בירושלים "תחנת מעבר" 

 מה הן? ביהדות ובנצרות. דומותמסורות 

ד מי  – ב-ו, פסוקים א פרק ב', הימים דברי .א  ___________ -? בירושליםמהשמים ָירַּ

 ________ -מי עלה וירד בין שמים וארץ בירושלים?  – כ"ח, פסוק יב פרק בראשית .ב

 _________ -העיר באחרית הימים?  יעלה מעל תוךמי  - י"א, פסוק כג פרק יחזקאל .ג

מי עלה השמימה  – 46-51הברית החדשה, הבשורה על פי לוקס, פרק כ"ד פסוקים  .ד

 ________________________________________________ -? הר הזיתיםב

 (אלעראק אהל שגרתיאור המסע הלילי ממכה לירושלים באתר עיראקי )צייר: 
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ת מחמישים שנה לאחר "המסע הלילי", זמן קצר לאחר שירושלים נכבשה לראשונה פחו

במעשה זה התקבעה מסורת '. אקָצה-בידי המוסלמים, נבנה על הר הבית מסגד בשם 'אל

ם היא מקובלת על כל זרמי האסלאם, למרות , עד כי היום ירושלים"המסגד הקיצון" ע

 .להיפךשהמסגד נבנה בעקבות המסורת, ולא 

 יבוש ירושלים בידי המוסלמיםכ

 ההגעה לירושלים

מסעות הכיבוש  במסגרתשנה,  (1,350-לפני כ) במאה השביעית ארץ ישראל נכבשה

ָמר כבש את  )המנהיג המוסלמי( פהלי'החבמרחב הים התיכון.  המוסלמי בשנת ירושלים עו 

ן. על פי הפך אותה לחלק מהמרחב המוסלמי הגדול של המזרח התיכובכך ולספירה  638

החל אירוע היסטורי זה מדרום לירושלים, ברכס שעליו שוכן היום  ,המסורת המוסלמית

ָמר  כאשר עמדארמון הנציב.  וראה לראשונה בחייו את ירושלים על ראש הרכס עו 

כרע  , הואבמלוא הדרה

הּו  לַּ על ברכיו וקרא: "ָאלְּ

ר!"  ּבַּ הכי )אלוהים הוא ָאכְּ

. אומרים שבשל כך (גדול

הכפר הערבי הגדול נקרא 

השוכן למרגלות הרכס 

 בשם 'ג'בל מוכאבר'.

 החיפוש אחר הר הבית

ָמר אגדות רבות נשזרו בתיאור כניסתו של  לירושלים ובמאורעות שפקדו אותו בימיו עו 

ָמר הראשונים בה. אחת מהן מספרת כי  התעקש להיכנס בצניעות אל העיר, כשהוא עו 

 2005עומר בארצות האסלאם בשנת  פרסומת לסדרת טלוויזיה שהופקה על דמותו של
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כשעיר כמו " הסביר: לסובביו רוכב על גמל.לבוש בגדי נוודים בדואים פשוטים ו

 ." כדי שלא תתגאה יותר מדי ךשפיל את עצמחובה עליך להירושלים נופלת לידיך, 

ָמר מי שקיבל את פניו של  ִריָארך עו  טְּ יּוס, הפַּ נְּ רו  פְּ של  (הנוצרימנהיג ה)בירושלים היה סו 

ָמר . המסורת המוסלמית מספרת שכאשר ביקש העיר ך להראות לו את מהפטריארעו 

יּוס מקום המקדש, לקח אותו  נְּ רו  פְּ ָמר התכעסלכנסיית הקבר. סו  על הפטריארך  עו 

אז  ביקשת ממך להראות לי את מקום המקדש!" הוא ציווה.והאשים אותו בשקר. "

הוליך אותו סופרוניוס להר ציון שעליו עמדו כנסיות 

ָמר התמלא חימה גם הפעם חשובות.   ותבעעו 

לקח לקחת אותו למקום הנכון. רק אז ך מהפטריאר

ָמר סופרוניוס את  להר הבית, שעמד עד אז חרב עו 

ָמר ומלא באשפה. מיהר  וציווה על עבדיו לנקות עו 

 את המקום ולפנות את כל האשפה שעליו. 

 היכן ייבנה המסגד?

ָמר כאשר עמד הר הבית נקי ומוכן, עלה  לפסגתו כשהוא מלווה בעוזרו האישי, יהודי עו 

ָּבר ב ֶאלעְּ בשם כַּ  שהתאסלם עומר החליט להקים במקום מסגד השניים התלבטו . ַאחְּ

ב באיזו נקודה בדיוק. "הכי טוב שתבנה את המסגד מצפון לאבן השתייה," יעץ  ָכעַּ

ָמר, "כך יעמדו המאמינים ויתפללו לכיוון דרום, ובתפילתם יכוונו לשני כיווני  לעו 

ָמר סירב זה של מוחמד )לכיוון מ –התפילה  כה( וזה של משה )לכיוון אבן השתייה(. עו 

ה," אמר כָ לרעיון והאשים את כעב ב"חשיבה של יהודים": "ה'קיבלה' החשוב הוא מֵ 

ָמר את  ָמר, "והמצווה היא לפנות אליה ולא לאבן השתייה." בעקבות כך בנה עו  מסגד העו 

מסגד  בן השתייה.לא גבםאת  להפנותשהמתפללים בו  את שאילץבמקום  ,בהר הבית

 במסגד אבן מפואר )על כך בהמשך(. לאחר מכןהוחלף זה, שהיה עשוי עץ, 

 

 בציור קיר בכנסייה הרוסית בירושלים סֹוְפרֹוְניּוס
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 ?היכן ייבנה המסגד

בשל עומר ו על פי הצעתם בהר הבית המקומותהסידור הנכון של הקיפו בעיגול את  עְּ  כַּ

ָּבר ֶאל  על פי מה שקראתם לעיל. ,ַאחְּ

 

תייה מראשית וסלמים לאבן השמהו המהפך שהתחולל ביחס המעל פי מסורת זו, 

 _____________________________________________ -? האסלאם ועד ימינו

_____________________________________________________________ 

 יום הדין ואחרית הימים

מסורת היהודית, על פיה בירושלים יתרחשו אירועי למאד  דומההמסורת המוסלמית 

ּבַּ  הזה ביוםיתאחדו על פי האסלאם כך למשל ימים ויום הדין. אחרית ה  אבןה והָכעְּ

צמד האבנים  עלאז  בשֵ י האל וכל יושבי תבל יקומו לתחייה בהר הזיתים. ,השתייה

ביום זה יימתח גשר )בערבית:  -כיצד זה יקרה? . האדם בני את וישפוט הפכו לאחתיש

, להר הבית ר הזיתיםהַּ מ כשערהִצָראט( דק 

על גשר זה, שייתמך יהושפט.  עמקמעל פני 

ובכל  יצעדו כל יושבי תבל בשבע קשתות,

קשת יעצרו אותם וישאלו אותם על 

 ,הצדיקים שבהם יעברו ללא פגע מעשיהם.

ואילו הרשעים ימעדו ויפלו לתוך מדורות   חזית מלון 'שבע הקשתות' בהר הזיתים
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על פסגת הר  בנו מוסלמים בעת החדשה על בסיס מסורת זובתחתית הוואדי. אש 

 .מלון שחזיתו עשויה שבע קשתותהר הבית,  הזיתים, מול

את תפקיד אליהו הנביא המבשר את יום 

הגאולה תופס במסורת המוסלמית 

ָראִפיל(המלאך   רפאל )בערבית: ִאסְּ

 ויתקע המאוחדת האבן עלשיעמוד 

על בוא יום  כהכרזה פעמים שלוש בשופר

. לשערי כיפת הסלע בהר הבית הדין

  .רפאל' שער'ו 'השופר שערת זו: 'על שם מסורעד היום קוראים 

 העיר השלישית בקדושתה לאסלאם

, למעמד עליוןלא זכתה  ובשל כך, וָמִדיָנה מכהירושלים הצטרפה לחיק האסלאם אחרי 

על אף רחוקה ממרכז הפעילות המוסלמית בחצי האי ערב. היתה מה גם שהיא 

ס' )הקדושה(,  שירושלים  'תאלַּ 'תָ של ' מעמדבפועל  היא קיבלהנקראת בערבית 'ַאלקּודְּ

 . בלבד', כלומר "השלישית בקדושתה" ןיאמֵ רַּ חָ -לאֶ 

בדבר קדושתה של ירושלים אנו  הדרךבראשית  המוסלמיםעל התלבטויותיהם של 

 , כמו למשל מן הדיון שנסב על קדושת אבן השתייה: למדים ממקורות שונים

ֵני" ים ש ְ ש ִּ יא ֵמַחְבֵרי ֲאנָּ בִּ ש ְ  (מוחמד) ַהנ ָּ ים: ֲאלו  נִּ רֹואִּ ם הָּ ֶ ה ַאת  ים מָּ ים אֹוְמרִּ ש ִּ ֲאנָּ ְניָּן הָּ עִּ  ב ְ

ַלע ֶ ם, ַהז ֶה ַהס  ְנַהג ֱאֶמת זוֹ  ַהאִּ י ָּה ְונִּ ז ֶה אוֹ , ְלפִּ ֶ ר ש  בָּ קֹורוֹ  ד ָּ מ ְ ֶ אב ש  תָּ כ ָּ  או יהודים ספרי) ב ַ

ו   ְוֶנְחַדל (נוצרים נ  ֶ מ  ְמרו  ? מִּ ֵניֶהם ְואָּ ה: ש ְ ילָּ לִּ י! חָּ יל מִּ ֵפק ְמטִּ ַלע יְלַגב ֵ  סָּ ֶ ר ֲהֵרי? ַהס  ֲאש ֶ ה כ ַ  ַאְללָּ

ה לָּ ם ֶאל עָּ ַמיִּ ָּ ַמר הו א ַהש   ל ְלֶסַלע אָּ ַליִּם ש ֶ י ֶזה: ְירו ש ָּ ס ו ְמקֹום ְמקֹומִּ ֵ י כ  בֹודִּ יֹום כ ְ י ַת ב ְ חִּ  ת ְ

ים תִּ ֵ ְספו ת ו ְמקֹום ,ַהמ  ל ַהֵהאָּ ַדי; ש ֶ ן ְמקֹום ֶזה ֲעבָּ ֵעֶדן ג ַ י הָּ ל ִּ ֶ ינוֹ  ש  ימִּ ל מִּ ַלע ש ֶ ֶ  ו ְמקֹום ַהס 

ֹום נ  יהִּ י ַהג ֵ ל ִּ ֶ ֹמאלוֹ  ש  ש  ְ יב ו בוֹ  ,מִּ ְזַני ֶאת ַאצ ִּ יו ְמאָּ נָּ י, ְלפָּ ים ֲאנִּ י ָּן, ֱאלֹהִּ ל ַהד ַ ין יֹום ש ֶ  ".ַהד ִּ

 מתקן מים לטהרת ידים ורגליים בהר הבית -"הכוס" 
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לעובדה מוגמרת והביאה לבנייתם של מוסדות דת  ברבות השניםקדושת ירושלים הפכה 

ה. עדות להתקדשותה של בעיר לאורך כל תקופות השלטון המוסלמי במוסלמיים ך וחינו

 דין-א צלאחשנה ניתן למצוא במכתב ששלח הכובש המוסלמי,  800ירושלים כבר לפני 

 :1190בשנת  השלישי הצלב מסעמהלך בהנוצרי  אנגליה למלך

ִכי ֲהֵרי  ,ֶכם"ְירּוָשַלִים ִהיא ֶשָלנּו ְכֵשם ֶשִהיא ֶשָלֶכם, ּוַמֲעָלָתה ֶאְצֵלנּו ְגדֹוָלה יֹוֵתר ֵמֲאֶשר ֶאְצלְ 

ֶאל ַהָשִמים ּוְמקֹום ֲאֵסָפה ַלַמְלָאִכים. ַעל ֵכן ֶאל ְתַדֶמה  נּויֵא בִ ִהיא ְמקֹום ַמַסע ַהַלְיָלה ֶשל נְ 

ְסְלִמים.  "ְבַנְפְשָך ִכי ְנַוֵתר ָעֶליָה, ְולֹא נּוַכל ְלַזְלֵזל ְבָדָבר ִבְפֵני ַהמֻּ

 

 קדושת ירושלים באסלאםסיכום 

 את התשובות הנכונות: קיפו בעיגולה

הא.  ּבַּ  שוכנת בעיר הָכעְּ

 ירושלים. 1

 מכה. 2

 מדינה. 3

ָראּב'ב.   הוא 'ִמחְּ

 גומחת תפילה מוסלמית. 1

 מוחמדב דרוויש המאמין. 2

 עוזרו של עומר .3

 העיר הכי קדושה לאסלאםג. 

 ירושליםהיא . 1

 מכה. 2

 מדינה. 3

 'אקָצה-אלפירוש השם 'ד. 

 הקצר"הוא ". 1

 "הקייצי". 2

 "הקיצון" .3

 במסע הלילי עלה מוחמדה. 

 לשמים. 1

 להר הבית. 2

 על המזבח .3

 ם-הכובש המוסלמי של יו. 

 היה מוחמד. 1

ָמר. 2  היה עו 

בהיה  .3 עְּ ָּבר ֶאל כַּ  ַאחְּ

 באחרית הימים יילכו כולם. ז

 על גשר דק כתער. 1

 על גחלים לוחשות. 2

 על ענני נוצה דקים .3

 ושלים מכונה בשםיר. ח

ֻּבָראק'. 1  ' )המבריקה(ֶאלְּ

ָכּביָרה' )הכבירה(. 2  'ֶאלְּ

ס' .3  (הקדושה' )ַאלקּודְּ

 ם-דין טען כי י-צלאח א. ט

 נכבשה קודם ע"י מוסלמים. 1

 קדושה יותר למוסלמים. 2

 גדולה יותר ממכה .3
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 אתרים קדושים

ם שני אתרים להר הבית, עליו עומדי מתייחסתקדושתה של ירושלים באסלאם 

אקָצה המשמר את -את מקום אבן השתייה, ומסגד אל המציינתחשובים: כיפת הזהב 

 מסורת העלייה לשמיים.

 כיפת הסלע

כיפת הסלע, הנקראת גם 

'כיפת הזהב', היא מבנה 

( צלעות 8בעל מתומן )

אבן השתייה על  הניצב

פסגת הר המוריה ב

המבנה אינו בירושלים. 

מסגד, אלא אתר מורשת 

עלה מוחמד  , מאבן זועל פי המסורת. ה של אבן השתייהנועד להדגיש את מקומש

ַלע": 9-ה המאה בן היסטוריון, אליעקובי אחמד, כמתואר אצל השמימה במסע הלילי ֶ  ַהס 

יו ַהז ֶה לָּ י ֶנֱאַמר עָּ יחַ  כ ִּ לִּ ה ש ְ יג ַאְללָּ צ ִּ יו הִּ לָּ ף ֶאת עָּ ר ַרְגלוֹ  כ ַ ֲאש ֶ ה הו א כ ַ לָּ ַמיִּ  ֶאל עָּ ָּ   ."םַהש  

א ו. הללא שינוישתמר כמעט הבעולם שביותר כיפת הזהב היא המבנה המוסלמי העתיק 

שנה אחרי  חמישיםלספירה, כלומר כ 692 בשנת כלִ מַּ -לאֶ  דּבְּ עַּ  ה על ידי הח'ליפהנבנ

 מאד יוצאת דופןצורת המבנה המתומנת  בידי המוסלמים.לראשונה שירושלים נכבשה 

בכנסיות נוצריות בנות התקופה. סגנון  דווקא כמוהבעולם המוסלמי, ואפשר למצוא 

דומים אף הם באופיים לאמנות  במבנההקרמיקה והפסיפסים שהשתמרו אריחי 

 העסיק כלִ מַּ -לאֶ  דּבְּ עַּ הנוצרית שהיתה אז בארץ ישראל, ולכן מניחים החוקרים כי 

בחר  כלִ מַּ -לאֶ  דּבְּ עַּ ש אף הטועניםיש  בניית כיפת הסלע.בפועלים ואומנים נוצריים 

 מבנה כיפת הסלע בהר הבית
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בנייה ועיטור נוצריים, כדי שכיפת הסלע תהווה תחרות ראויה  בכוונה בסגנונות

 לכנסיות נוצריות.

היא שנתנה  רצפת כיפת הסלע

"כיפת  היאלמבנה את שמו, שכן 

מחשוף הסלע  - הסלע" ממש

פסגת הר המוריה. המוסלמים שב

מספרים כי כאשר עלה מוחמד 

השמימה, ביקש הסלע להצטרף 

והמלאך גבריאל עצר אותו  אליו

בכוח. לפיכך מזהים המוסלמים שקעים בצד המערבי של אבן השתייה כטביעות 

 אצבעותיו של המלאך.

לאחד המבנים היקרים ביותר  המבנההפך את  כיפת הסלע עם בניית ציפוי הכיפה בזהב

 ידִ הְּ מָ -לאֶ שנה לאחר בנייתו חשק הח'ליפה  80-כ, אלא שבעת העתיקה מוסלמיםה שבנו

המבנה עם כיפת עופרת אפורה למשך  כך נותרוהתיך אותו למטבעות. קילף בזהב ולכן 

, כאשר היתה ירושלים העתיקה בידי ממלכת ירדן, החליף 1965. רק בשנת שנה 1,200-כ

, תוך השקעה 1998-ת זהב, ואף שב ושיפץ אותה בכיפת העופרת בכיפ המלך חוסיין את

  קילוגרם זהב טהור. 80-של כ

ארוכה מאד  תובת פסיפסכ

טרים!( מ 240-מ למעלה)

השתמרה עד ימינו על דפנות 

. היא עשויה כיפת הסלע

מאבני זהב על רקע ירוק 

  כוללת פסוקים מהקוראןו
 1950תמונה משנת לפני הציפוי בזהב.  הסלע )משמאל(כיפת 

 רצפת כיפת הסלע, היא אבן השתייה
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 כיפת הסלעבכתובת ה

 ?בכתובת שבכיפת הסלע " שש פעמים"הפזמון החוזרמהו לדעתכם 

  

  
 

     הניחוש את תואמת הנכונה התשובה האם -חפשו בספרים או באינטרנט ומצאו  .1

 _____________________________________________ ? שלכם הראשוני

ד בו עסקהנושא מהו  .2 ּבְּ ִלכ בפזמון החוזר הזה? ___-ֶאל עַּ  _________________מַּ

ד .3 ּבְּ ִלכ בכך? ____________________________-ֶאל עם מי לדעתכם התנצח עַּ  מַּ

 ________________________בניית כיפת הסלע? __ מטרתמה הדבר מעיד על  .4

___________________________________________________________ 

שמו של  גם בהבעבר הופיע , אשר כיפת הסלעופיע תאריך הבנייה של הכתובת מבסוף 

ת את שנה לאחר הקמת כיפת הסלע, שיפץ ח'ליפה בן שושלת אחר 120-כ. כלִ מַּ -לאֶ  דּבְּ עַּ 

מּון-ֶאל -את שמו  במקומו ו"שתל" כלִ מַּ -לאֶ  דּבְּ עַּ  עקר את שמו של. הוא המבנה , וכך ָמאְּ

 נותרה הכתובת עד היום.

 המשמעות הפוליטית של כיפת הסלע

הפכה ירושלים לסלע מחלוקת עיקרי בין יהודים וערבים. כל  הבריטי המנדט תקופתב

 הסלעכיפת  משמשת ועד ימינואז צד ראה בירושלים את בירתו ודרש אותה לעמו. מ

זכותה של נגד ולעתים גם כסמל למאבק  הפלסטינית לעצמאות לשאיפה כסמל פוליטי
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ושל  הסלעכיפת  שלבתמונות  ות הרבהות ערב משתמשנמדי .מדינת ישראל להתקיים

 :כאן , כפי שרואיםעל שטרות ובוליםשאר מבני הר הבית 

 

 אקָצה-מסגד אל

מוסלמיות  תפילותבו מתקיימות ו הר הבית חלקו הדרומי שלבשוכן  מסגד אל אקצה

מבנה התפילה הראשון שנבנה במקום היה מסגד עשוי עץ שנבנה על  חמש פעמים ביום.

 691בשנת  לספירה. 638כיבוש ירושלים בידי המוסלמים בשנת  לאחר רמָ ידי הח'ליפה עו  

)ויש אומרים  כלִ מַּ -לאֶ  דּבְּ עַּ  בנה

לִ -שהיה זה בנו אל מבנה אבן  יד(וַּ

במקום מסגד העץ  ענק ומפואר

כך הפך מסגד אל אקצה  .הפשוט

יותר בארץ תציייי  למסגד הגדול ב

 ישראל.

המסגד נבנה על גבי הקשתות 

והקמרונות של הר הבית ולא על סלע האם ממש. לכן הוא נפגע כמה וכמה פעמים 

המבנה הקיים היום . 1033ברעידות אדמה, עד שקרס לגמרי ברעידת אדמה גדולה בשנת 

, ובכל זאת הוא נחשב עדיין כלִ מַּ -לאֶ  דּבְּ עַּ קטן בהרבה מאותו מבנה אבן מפואר שבנה 

 למסגד הגדול ביותר בארץ ישראל.

 דוויל(-מסגד אל אקצה )צילם: בלאל אל
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 המקומות הקדושיםמבוך 

 דרך אילו אתרים קדושים בירושלים תהיו חייבים לעבור כדי לחצות את המבוך?

 
 :תשובה
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  ֵליל יַּא

 לוריא קובי: ולחן מלים

 

ל ִנים קו  ֲעמו  ֵרא פַּ ִתיָקה ָּבִעיר קו   ָהעַּ

ל ִלים קו  כְּ ִריז רו  כְּ ל מַּ ִתיָקה ִמיֵני ָכל עַּ מְּ  ,הַּ

ִליִנים ֵריחַּ  בְּ ָּבָשִמים ִמׁשּוק ִנָשא תַּ  הַּ

ר ן מו  ִקָנמו  ֵפִלים וְּ ִמין ּוִפלְּ יַּסְּ  .וְּ

 

ָעה" ם ֶזה ָכאן "ג'ּומְּ   ִׁשִׁשי יו 

אֵּבס" "ׁשַּ ָּבת ֶזה וְּ  ׁשַּ

ָׁשר ִאי ֵצאת ֶאפְּ ל, ִמֶזה לַּ כ  מו   הַּ  ,ָסָלט כְּ

ִׁשיָבה יְּ ָלה ֵמהַּ ִפיָלה עו  ִזית תְּ נַּ כְּ ׁשְּ  ,אַּ

ל ֵרא ִממּוָלּה ָצִריחַּ  עַּ ִזין קו   .מּואַּ

 

ֶקר ֵליל יַּא, ֵליל יַּא ּב  ֵליל ּבַּ  ,ּובַּ

ֵגל הֶזֶמר לְּ גַּ ִוכּוחַּ  ִמתְּ הַּ ֵסל וְּ לְּ תַּ  .ִמסְּ

ָרד ִנים ִמשְּ פְּ ן ָרדִמשְּ , הַּ ִּבָטחו   הַּ

ל, ַאֲחֵרי כ  ח ֻכָלנּו הַּ רַּ ִמזְּ ן ּבַּ ִתיכו   .הַּ

 

ת ת, ֲחִליפו  אִפיו  ת, כַּ ָלִּביו  ִדים גַּ  ּומַּ

ִגים גְּ ָעָדה חו  ִמסְּ ּבּו ֶׁשל ּבַּ ָרִהים אַּ  .ִאּבְּ

ת ָכל ָעיו  ּבְּ י הַּ ת אּולַּ ל ָּבאו  ָנן, עַּ רו   ִפתְּ

ק ָחן ִמָסִביב ָלֶׁשֶבת ָצִריְך רַּ ֻׁשלְּ  .לַּ

ִנים לקו   ֲעמו  ֵרא פַּ ִתיָקה ָּבִעיר קו   ָהעַּ

ל ִלים קו  כְּ ִריז רו  כְּ ל מַּ ִתיָקה ִמיֵני ָכל עַּ מְּ  ,הַּ

ָקנו   ֵחי ָנִביא ֶׁשל זְּ ֵחי הַּ י וְּ תַּ  ֶאמּונו 

ח קַּ ִיים פְּ ֶאה ֵעינַּ ִתרְּ ן וְּ ָתה ֵהיכַּ י. אַּ  חַּ

 

 ...ֵליל יַּא
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 סוף דבר

ותר מדת אחת, אבל העיר ערים קדושות רבות יש בעולם, ובהן ערים הקדושות לי

ִטיו ת  ֵתִאיסְּ נו  הקדושה המפורסמת ביותר מכולן היא ירושלים. שלוש הדתות המו 

חולקות זו על זו ואף מתנגדות זו לזו בתחומים רבים, אבל ירושלים הצליחה 

 להכרה אחת בדבר קדושתה וחשיבותה. את שלושתןלהביא 

 

, וכיצד היא את המושג 'קדושה'בחוברת זו למדנו כיצד תופסת כל דת באופן שונה 

למרות השוני בין הדתות, מרתק . באופן שונה את קדושתה של ירושליםגם  רואה

היה לגלות מה רבות הן המסורות הדומות )ולעתים אף זהות( בין כולן, כמו מסורת 

קבר אדם הראשון בירושלים, מסורת אבן השתייה, ירושלים כחיבור בין שמים 

 .אחרית הימים ועוד וארץ, כיוון התפילה,

 

יגידו: להתפלל( שבני הדתות השונות ימצאו אף לא נותר לנו אלא לקוות )ויש ש

 בשמחה ובשלום, אמן! יחדויישבו בה  ,בירושלים ביניהםאת המשותף והמחבר 

 


