
מילון ירושלים

ירושלים הייתה עיר יבוסית, עד ש    כבש אותה והפכה לבירתו. בנו    
. בנה בה את בית המקדש 

ירושלים היא העיר המקודשת ביותר ליהדות. בתורה היא אינה מופיעה בשמה, אלא בעיקר מאוזכרת   
כ”מָּקֹום אֲֶׂשר    ... לְַשכֵּן ְשמֹו”, אך בתנ”ך בכללו היא מופיעה  
   , פעמים! על-פי חכמינו, לירושלים  שמות, ביניהם: ציון,   

.  ,
, שהייתה מתחת לקודש-הקודשים בבית המקדש, היא הסלע  על פי המסורת,     

 . שעליו הושתת )נוסד( העולם כולו, והמקום שבו התקיימה   
מצוות שונות קשורות בירושלים, בעיקר סביב הפולחן בבית המקדש, ביניהן      
, מעשר )שני( מיבול השנה,   בשלושת הרגלים. לבית המקדש הביאו העולים 

)פירות אילן בשנתו הרביעית בטרם יותרו לאכילה( וכן קורבנות שונים )למשל עקב נדר או חטא(.
בית-המקדש השני נחרב בידי  בשנת 70 לספירה, ועל חורבות ירושלים הוקמה עיר אלילית   

. בשם:   
”, וכך אף חותמים את צום  ברכה ותפילה יהודית רווחת היא “לשנה הבאה ב    

יום הכיפורים לאחר התקיעה בשופר. 
ירושלים קדושה גם לנצרות, כיוון שנמצאים בה אתרים שבהם פעל ישו ואף נצלב ומת וקם לתחייה,   
. חורבנה  ( וכנסיית     כגון Via Dolorosa )בעברית:  
, ולכן השאירו הנוצרים  בידי הרומאים נתפס כעונש לעם ישראל על כך שדחו את ישו כ 

הביזאנטים את הר הבית שומם. 
. ירושלים  במאות ה-8-7 נכבשה ירושלים בידי ה , ונבנו מסגדים על     
אינה נזכרת ב , אך לפי המסורת המוסלמית, מוחמד עלה לשמים מן המקום שבו עומד 
כיום מסגד  -  )הקיצון(, והעיר נחשבת שלישית בקדושתה למוסלמים )אּוְרַׁשלִם 

 . אל-ֻקְדס( אחרי  ו
מסוף המאה ה-10 ערכו נוצרים מאירופה את   במטרה לשחרר את המקומות   
הקדושים לנצרות מידי המוסלמים, וכך הפכה ירושלים לבירת      ולעיר שנייה 
. היא מהווה עד היום מוקד עלייה לרגל ל נוצרים  בקדושתה אחרי  ב 

מכל העולם. 
. השכונה הראשונה,    בשלהי התקופה  החלה בנייה יהודית מחוץ ל  
, ובעקבותיה נבנו שכונות נוספות, שהביאו להתרחבות מהירה  , הוקמה בשנת 

של העיר. 
אחרי קום המדינה פעלו גורמים רבים בעולם, בהם עצרת  וגופים נוצרים-קתוליים, ל   
 העיר. ואכן, רק בדצמבר 1949 הכריז        על ירושלים 
כעל  ישראל. נכון להיום, לאף מדינה בעולם אין  בירושלים, למרות שבה פועלים 
כל רשויות השלטון הממלכתיות:     )הכנסת(, משרדי הממשלה, בית המשפט 

.  ומשכן    
. צה”ל גבר על הלגיון הירדני שהפגיז את  ב-5 ביוני 1967 פרצה         
. למרגלות  העיר היהודית, וכבש מידיו את     ואת    

  תקע הרב שלמה גורן בשופר. 
     )תשכ”ז(, יום שחרור ירושלים העתיקה ואיחוד העיר מחדש, נקבע על ידי 
, במלאת שלושים שנה לאיחוד העיר, נקבע מעמד היום בחקיקה.   הכנסת כיום חג. בשנת 

 , בירושלים פועלים מוסדות ללימודים גבוהים שזכו להכרה בין-לאומית: האוניברסיטה   
שהייתה הראשונה שהוקמה בארץ ישראל )בשנת 1925( וממנה יצאו אנשי שם בכל התחומים, מהם 
. כמו כן נוסדו בעיר אקדמיה לאמנות ועיצוב  בידי פרופ’  גם חתני   

    )בשנת 1906( והאקדמיה ל  )ב-1932(.
בעיר מתקיימת פעילות תרבותית מגוונת: תיאטראות ובתי קולנוע, אולמי קונצרטים ומוזיאונים, בהם   
, שהוא המוזיאון החשוב בישראל ואחד מעשרת הגדולים בעולם, ו      
, מוזיאון השואה הגדול בעולם. כמו כן נערכים בעיר ירידים ופסטיבלים רבים, ופועלים בה 

עשרות מרכזי בילוי בכל ימות השנה. 
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ירושלים, תשע"א 2010

 איתי בן ה-13 מתגורר עם הוריו ושתי אחיותיו בכפר סבא. לכבוד 
הבר-מצווה שלו ביקשו הוריו לערוך טיול משפחתי לירושלים ולקיים טקס 
עלייה לתורה בכותל המערבי. אולם איתי התנגד וטען: “אף פעם לא טיילנו 
שם כמשפחה! מה פתאום נזכרתם עכשיו בירושלים ובכותל? ובכלל, מה 

לי ולכותל?” מי צודק לדעתכם?

 באחרונה, כמעט מדי שנה, נערך דיון ציבורי סוער, האם יש לקיים את 
“מצעד הגאווה” בירושלים. התומכים בקיום המצעד סבורים כי זהו מאבק 
על דמותה של בירת ישראל, ושהיא חייבת להיות חופשית ופתוחה למגוון 
דעות וגוונים. ואילו המתנגדים טוענים, שדווקא בירושלים, עיר הקדושה 
לשלוש הדתות, יש לגלות רגישות מיוחדת, ולא לקיים בה מצעד הפוגע 

ברגשות חלק מהאוכלוסייה. ומהי עמדתכם?

 בעקבות לחץ מתמשך מארצות העולם על כך שירושלים תהפוך לעיר 
בין-לאומית, החליטה ממשלת ישראל לדון מחדש בשאלה מה תהיה עיר 
הבירה של ישראל. רבים הציעו למשל, לקבוע את תל-אביב כעיר בירה, 
כיוון שזו “העיר העברית הראשונה”, וכן היא נתפסת בעולם כעיר ייצוגית 
של ישראל. מה דעתכם - האם תיתכן עיר בירה אחרת לישראל שאינה 

ירושלים?

בצד ההתרגשות המיוחדת שירושלים מעוררת בקרב רבים בארץ ובעולם, 
יש גם רבים המרגישים ריחוק וניכור למתרחש בה: עיר מקוטבת בין חרדים 
לחילוניים, בין יהודים לערבים, עיר טעונה שבלבה חומות. רבים אינם פוקדים 
אותה כלל, ואינם חשים את אותה זיקה מיוחדת שחשו אליה מיליוני יהודים 

בכל הזמנים. 
גיליון זה של ‘חלונות חג ליום ירושלים’ מבקש לפתוח שערים חדשים אל 
ירושלים - זו של מעלה וזו של מטה. מה אִפשר לירושלים להזין את התקווה 
היהודית במשך אלפיים שנות גלות? האם יכול מקום של ‘ְשכִינה’ וקדושה 

להיות גם מקום מגורים של חיים רגילים ו’ְשכֵנּות’? 
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עקידת יצחק

ל א ר ש י ת  ב ש ח מ ב

ראובן רובין, ירושלים 1926, שמן על בד באדיבות מוזיאון בית ראובן, תל אביב

ציר זמן

משרד החינוך    המזכירות הפדגוגית
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

בפתח החלון

של מי הבית?
עם כיבוש ירושלים במלחמת 

העולם הראשונה ביקש סר הרברט 
סמואל, הנציב העליון הבריטי הראשון 

בארץ ישראל, לפגוש את הרב יוסף חיים 
1932( ששימש כרבה  זוננפלד )1849 - 
הראשון של העדה החרדית בירושלים. 
אולם התעוררה בעיה: ביתו של הרב נראה 
כמו חורבה. הוא שכן במקום עלוב בעיר 
העתיקה, ברצפת הבית לא היו מרצפות, 
והוא לא נראה מתאים לקבלת האורח רם 
המעלה. העסקנים שתיאמו את הביקור 
הציעו לרב שהפגישה תתקיים באחד הבתים 
המכובדים בעיר, אבל הרב זוננפלד הסכים 

לפגישה רק בביתו.
ביום המיועד לבש הרב בגדי שבת וחיכה 

בביתו. 
כשהגיע הנציב העליון מלווה בפמלייתו, וראה 
איך הבית נראה, הוא העיר בעדינות לרב על 
כך שהוא, הרב, נאלץ לרדת במדרגות רעועות 
כדי להיכנס לביתו. הרב זוננפלד שהיה יהודי 
פיקח הבין היטב את הביקורת הסמויה על 
תנאי הדיור המשפילים שלו. הוא הפנה את 
סר הרברט לעבר חלון קטן שהיה בבית, 
ואמר לו: “כבוד הנציב, אני רוצה להראות לך 
משהו. מה אתה רואה שם?” הסתכל הנציב 
העליון וראה משם את הכותל המערבי עומד 
בעליבותו ושקוע בזוהמה, שכן באותם ימים 
היו תושבי העיר שופכים אשפה ליד הכותל 
)מכאן השם: שער האשפות(. אמר הרב לנציב 
העליון: “אם הקדוש ברוך הוא יכול לגור שם 

ככה, אז אני ודאי יכול לגור כאן ככה”...
הסיפור תועד על ידי יהודה עצבה מפי אלעזר רוזברגר.
www.mesaper.co.il

 
שהפגישה  זוננפלד  הרב  התעקש  מדוע   

תיערך בביתו דווקא?
שעשה  ההשוואה  משמעות  לדעתכם  מהי   
מבית  השריד  ובין  הפרטי  ביתו  בין  הרב 

המקדש? 
המלך  דוד  דברי  ובין  הרב  דברי  בין  השוו   

)שמואל ב’ פרק ז,2(.
כיצד באים לידי ביטוי בסיפור היחס והמתח   

בין שכינה לשכנות?  

ָהיֹה ָהיָה



מקורות משוחחים

ַי יִָּפלֵא ...” )זכריה ח, 3-6( ֵי ְׁשֵאִרית ָהָעם ַהּזֶה ּבַּיִָמים ָהֵהם - ּגַם ּבְֵעינ ִָדים וִילָדֹות ְמַׂשֲחִקים ּבְִרֹחֹבֶתיָה... ּכִי יִָּפלֵא ּבְֵעינ ְֵקנֹות ּבְִרֹחבֹות יְרּוָׁשלִָם... ּוְרֹחבֹות ָהִעיר יִָּמלְאּו יְל ְֵקנִים ּוז ְִקְרָאה יְרּוָׁשלִַם - ִעיר ָהֱאֶמת, וְַהר-ה’ ְצבָאֹות, ַהר ַהֹּקֶדׁש...  ֹעד יְֵׁשבּו ז ְִּתי ּבְתֹוְך יְרּוָׁשלִָם. וְנ “ֹּכה ָאַמר ה’: ַׁשבְִּתי ֶאל צִּיֹון, וְָׁשכַנ
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ירושלים - חזון 
ומציאות

ירושלים של מעלה 
וירושלים של מטה

?

א"י השלבנימין זאב הרצל

מדרש: ירושלים - בין יראה ושלום

ירושלים מופיעה בתנ"ך 653 פעמים, והיא זכתה ל-70 שמות וכינויים שונים. 
מהו מקור השם ירושלים? חוקרים רבים טוענים שפירוש השם הוא: אור-
שלם )כמו אור-כשדים, אור=עיר(, או: ירו-שלם )כמו ירו-בעל, כלומר על 
שם פולחן דתי(. בתורה העיר אינה נזכרת בשם זה, אלא ככל הנראה רק 

בשם הקצר ‘ָׁשלֵם’ )בראשית יד 18; וכן תהילים עו 3(.
אולם חז”ל דרשו את שם העיר כצירוף של שני שמות שונים, שניתנו לעיר 
על ידי אישים שונים: האחד - אברהם, אבי האומה העברית, במעמד עקידת 
י-צֶֶדק מֶלְֶך ָׁשלֵם”, שהוא לפי חז”ל, שמו האחר של  יצחק; והשני -  “מַלְכִּ

ֵׁשם )בן נוח(, שכרת ברית עם אברהם )אחרי מלחמת המלכים, ראו בראשית יד(. 

אברהם קרא אותו יראה, שנאמר: ‘וַּיְִקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא: ה’ יְִרֶאה’  )בראשית 
כ”ב, 14(.

ֵׁשם קרא אותו ָׁשלֵם, שנאמר: ‘ַמלְּכִי-ֶצֶדק ֶמלְֶך ָׁשלֵם’  )בראשית י”ד 18(. 
אמר הקב”ה:

אם קורא אני אותו יראה, כשם שקרא אותו אברהם - ֵׁשם, אדם צדיק, מתרעם; ואם 
קורא אני אותו ָׁשלֵם - אברהם, אדם צדיק, מתרעם.

אלא הריני קורא אותו ירושלים, כמו שקראו שניהם: שלם - ירושלים”.    בראשית רבה כ”ו, י

? הסבירו את שני הערכים המשתקפים בשם ירושלים, לפי המדרש.
זהים?  סותרים?  הם  האם  אלו:  ערכים  שני  בין  היחס  לדעתכם  מהו   

משלימים? נמקו.
אילו מקומות או פעילויות שהתרחשו בירושלים במשך ההיסטוריה מתאימים   
הסנהדרין,  מושב  המקדש,  בית  )למשל:  הללו?  הערכים  משני  אחד  לכל 

מלוכה, נבואה וכו’(
מהי משמעותו הרעיונית של השם ירושלים, על פי המדרש?   

מה ניתן ללמוד מכך שלפי חז”ל השם ירושלים מקורו בשני “אבות מייסדים”:   
אברהם ושם )בן נח(?

הרצל: ביקור, ביקורת וחזון בירושלים 

בספרו הנודע אלטנוילנד )ארץ ישנה-חדשה( תיאר תיאודור )בנימין 
זאב( הרצל )1904-1860(, עיתונאי, סופר ומחזאי, מייסד ההסתדרות 
הציונית וחוזה המדינה, מסע של שני אנשים - יהודי וינאי משכיל ואציל 
גרמני, שמחליטים לפרוש מחיי ההבל של אירופה ולערוך מסע לאי 
בודד. בדרכם לאי הם עוברים בארץ ישראל ומבקרים כמובן בירושלים. 
התיאורים בספר מבוססים על חוויותיו האישיות של הרצל מביקור 

שערך בארץ ב-1898.
הם מגלים ירושלים שוממה, מוזנחת.

כעבור עשרים שנה, כאשר חזרו שני הנוסעים ממסעם באי הבודד, הם 
שבים לירושלים.

בביקורם השני הם עדים לשינוי ולהתפתחות שעברה העיר, הודות 
להתגשמות המפעל הציוני. בעיניים חדשות הם מגלים את קסמה ויופייה 

הנסתרים של ירושלים, שאולי היו שם תמיד... 

לילה אחד, לפני זמן רב, פרידריך וקינגסקורט הגיעו לירושלים. הם נכנסו אז אל העיר 
עם חשיכה מצדה המערבי; היום הגיעו אליה עם אור מצדה המזרחי. אז ראו על הגבעות 
עיר מנוונת ועגמומית; היום עמדה לפניהם עיר תוססת ורבת-הוד, שחידשה את ימיה 

כקדם. אז הייתה ירושלים עיר מתה; היום זו עיר שקמה לתחייה...
הנוף היה אותו נוף, מקודש לאנושות, משופע בסמלים דתיים של עמים רבים מתקופות 
שונות - אבל עכשיו נתווסף אליו יסוד חדש, רב עוצמה ומלא שמחה: החיים! ירושלים 

הפכה גוף אדיר, חי ונושם ... 
שלווה גדולה נחה על העיר העתיקה ... כבר לא נותרו ]בה[ בתי מגורים; כל המבנים 
רגל, מוסדות קהילתיים, בתי  לעולי  היו שם אכסניות  דת.  או  שימשו למטרות צדקה 
חולים ... כל אלה שירתו את הנוצרים, את המוסלמים או את היהודים, ועמדו זה לצד זה 

בשורה... העיר העתיקה הייתה אתר בינלאומי ושימשה מולדת לעמים רבים ...
תיאודור הרצל, אלטנוילנד, הוצ’ בבל, תל אביב 1997, עמ’ 192-191 בדילוגים

? איזה שינוי חל בו בביקור השני של הרצל בירושלים?
לו היה הרצל מבקר היום בירושלים, מה היה מזהה בעיר כהגשמת חזונו,   

ומה לא? 
מה הקשר בין תיאורו של הרצל ובין מדרש השם של ירושלים? כיצד באים   

בשניהם לידי ביטוי השכינה והשכנות בירושלים?

א"י השל: "ירושלים - לא סמל אלא בית”
בכ”ח באייר תשכ”ז )1967( שוחררה ירושלים, וגל גדול של התעוררות 
רוחנית פקד יהודים בכל רחבי תבל. אברהם יהושע השל )1972-1907(, 
מן ההוגים והתיאולוגים הבולטים ביהדות ארצות הברית במאה ה-20, 
נדרש גם הוא לתחייתה המחודשת של ירושלים בדורו. הוא ראה בשחרור 
העיר ובאיחודה תחת שלטון ישראלי התגלות אלוהית אוניברסאלית 

שאסור להחמיצה.
בקטע הבא עומד השל נוכח הכותל המערבי ושואל למקורות הזיקה 
העמוקה שהביאו את עם ישראל לרגע זה, ולמשמעותו של המקום גם 

למי שרחקו מן האמונה.

לא בגפי )לבדי( באתי לירושלים. נהרות של ערגה אין קץ, דבקות, חלומות זורמים יומם 
ולילה, תיקוני חצות, דורות, מאות ואלפי שנים, נחלי דמעות של נדר וציפייה, מרחבי 
תבל כולה, מארבע כנפות הארץ נשאו אותנו, בני דור זה, אל הכותל. אבות אבותיי 
ראוך בחלומם בלבד. לעמי באושוויץ רחוק הייָת )הכותל( כרחוק שמים מארץ, ואני הנני 

נוגע באבניך! ַהראוי אני? ...
ירושלים, לא תראנה אם לא תאזין לה. היא האוזן אשר שמעה הייתה קשובה לתוכחות 
הנביאים, לתנחומי הנביאים, לתפילות של דורות, לתקוותיהם של חכמים וקדושים אין 
מספר ... ויותר משהיא אוזן - ירושלים היא ֵעד, בת קולו של הנצח ... ירושלים הופסקה 

באמצע דיבורה, ירושלים, ַדְּבִרי שוב אל עמנו, אל כל העמים... 
ודוממה.  היא  עזובה  לבדה,  בנוכחותנו.  תלויים  חייָה   - בלבד  אלוהית  אינה  ירושלים 
כשישראל בתוכה היא עדות, קול קורא. ציון איננה סמל, כי אם בית. הארץ איננה 
ָמשל, כי אם קניין של ממש, זיקה של גורל. מי יצפה מאתנו כי נתכחש לְנָדֵרנּו “אם 

אשכחך ירושלים, תשכח ימיני” ... 
]ירושלים[ היא עיר מלאת חזון, עיר בעלת מימד על-מציאותי. קסמה אינו בעתיקותה...

שמו  אשר  האתגר   ... בהבטחתה  הוא  כוחה  ומקדשים.  זיכרון  מצבות  של  אוסף  לא 
ירושלים: איך לייחד את האנושי עם הקודש? איך ליצור הד לאשר הוא אלוהי ...  איך 

ְִחיֶה עם ירושלים? ... למה מצפה היא מאתנו, החיים בתקופה של קהות רוחנית? ... נ
 א”י השל, ירושלים - עיר חסד עליון, בתוך: ישראל הווה ונצח, תרגם: דוד בר-לבב,
עורך פנחס פלאי, הספרייה הציונית, ירושלים, תשל”ג

היא  ומה  ולכותל,  לירושלים  ישראל  עם  שיבת  את  איפשר  מה  השל,  ? לדעת 
מסמלת?

הסבירו את המתח בין ירושלים "האלוהית" לירושלים "האנושית".  
עמדו על הדומה ועל השונה בין חזונם של השל ושל הרצל לירושלים.   

במקורות שהוצגו ניתן לעמוד על ריבוי פניה של ירושלים: בין הוד ויופי לארציות ומצוקה, בין עיר הקודש לעיר הבירה, בין הנצחי לזמני, בין החומר 
לרוח, בין הפרטי לציבורי, בין הלאומי לאוניברסלי, בין עבר לעתיד. ביום-יום נקשרת העיר בתודעתנו לכותל ולחומות, לכנסת ולמשכן הנשיא, להר 

הרצל וליד-ושם, ולהבדיל - לקבוצת בית”ר ולשוק מחנה-יהודה... 
� האם גם עבורכם לירושלים יש משמעות מיוחדת? � מתי ביקרתם לאחרונה בירושלים, ומה חשתם בעת ביקורכם? מה אתם אוהבים בה?

� כיצד לדעתכם יש לציין את יום ירושלים?

יהודה עמיחי: מתי תבוא גאולה לירושלים?

ירושלים היא אחד ממוקדי התיירות החשובים בעולם. פוקדים אותה 
מדי יום אלפים, מאמינים וכופרים, תלמידים וחיילים. ידוע גם “סינדרום 
ירושלים” הפוקד צליינים הבטוחים שזכו להתגלות אלוהית בעיר. מדוע 

כל אלה מגיעים לירושלים? מה הם מבקשים למצוא בה? 
יהודה עמיחי )1924 –2000(, משורר ירושלמי, זוכה פרס ישראל לשירה 
)1982(, נחשב לאחד המשוררים החשובים ופורצי הדרך בשירה העברית 
החדשה. עמיחי חי בירושלים ואהב אותה, אולם בעיניו גאולתה האמיתית 

עוד רחוקה.
בשיר שלפניכם הוא מותח ביקורת על הגישה השכיחה, כפי שהיא מתבטאת 
בעמידתו של התייר הבא לירושלים לביקור קצר. הגאולה תבוא, רק 

כשתשתנה נקודת המבט. 

תיירים / יהודה עמיחי 
בקורי אבלים הם עורכים אצלנו, 

יושבים ביד ושם, מרצינים ליד הכותל המערבי 
וצוחקים מאחורי וילונות כבדים בחדרי מלון, 

מצטלמים עם מתים חשובים בקבר רחל 
ובקבר הרצל ובגבעת התחמושת, 

בוכים על יפי גבורת נערינו 
וחושקים בקשיחות נערותינו 

ותולים את תחתוניהם 
לייבוש מהיר 

באמבטיה כחולה וצוננת. 

פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד, את שני הסלים 
הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך 
ושימשתי להם נקודת ציון. “אתם רואים את האיש הזה עם 

הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. 
קצת ימינה מראשו”. “אבל הוא זז, הוא זז!” אמרתי בלבי: 

הגאולה תבוא רק אם יגידו להם: אתם רואים שם את הקשת 
מן התקופה הרומית? לא חשוב: אבל לידה, קצת שמאלה 

ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה פֵּרות וירקות לביתו. 

?מה הביקורת של עמיחי כלפי התיירים בירושלים?
מהם הניגודים המוצגים בשיר ומה מטרתם?  

מתי לדעתו תבוא הגאולה לירושלים, ומדוע דווקא אז? חוו דעתכם.   
האם מדובר רק במטיילים המתארחים בעיר?  

השוו )דומה ושונה( בין עמיחי ובין הרצל והשל. מהו החזון לירושלים לפי כל   
אחד מהם, ומה נדרש להגשמתו?

 ֲאוִיר ָהרִים ָצלּול ּכַּיַיִן
 וְרֵיַח ֳארָנִים

 נִָּׂשא ְּברּוַח ָהַערְּבַיִם
 ִעם קֹול ַּפֲעמֹונִים.

 ּוְבַתרְּדֵַמת ִאילָן וֶַאבֶן
 ְׁשבּויָה ּבֲַחלֹוָמּה

 ָהִעיר ֲאֶׁשר ּבָדָד יֹוֶׁשבֶת
 ּוְבלִּבָּה חֹוָמה.

 יְרּוָׁשלַיִם ֶׁשל זָָהב
 וְֶׁשל נְחֶֹׁשת וְֶׁשל אֹור

 ֲהֹלא לְכָל ִׁשירַיִךְ
 ֲאנִי ּכִּנֹור...

 ֵאיכָה יְָבׁשּו ּבֹורֹות ַהַּמיִם
 ּכִּכָר ָהִעיר רֵיָקה

 וְֵאין ּפֹוֵֵקד ֶאת ַהר ַהּבַיִת
 ּבִָעיר ָהַעִּתיָקה.

 ּובְַּמָערֹות ֲאֶׁשר ּבֶַּסלַע
 ְמיַּלְלֹות רּוחֹות

 וְֵאין יֹורֵד ֶאל יָם ַהֶּמלַח
 ְּבֶדרֶךְ יְרִיחֹו.

 יְרּוָׁשלַיִם ֶׁשל זָָהב...

 ַאךְ ְּבבֹוִאי ַהּיֹום לִָׁשיר לָךְ
 וְלָךְ לְִקׁשֹר ּכְָתרִים

 ָקטֹנְִּתי ִמְּצִעיר ּבָנַיִךְ
 ּוֵמַאֲחרֹון ַהְּמׁשֹורְרִים.

ּכִי ְׁשֵמךְ צֹורֵב ֶאת 
 ַהְּׂשָפַתיִם

 ּכִנְִׁשיַקת ָׂשרַף
 ִאם ֶאְׁשּכֲַחךָ יְרּוָׁשלַיִם

 ֲאֶׁשר ֻּכּלָּה זָָהב.

 יְרּוָׁשלַיִם ֶׁשל זָָהב...

שיר זה, המזוהה כל כך עם ירושלים ומלחמת 
“ששת הימים”, מתייחס למצבה של העיר מאז 
רחק ישראל ממנה זה אלפי שנים ועד ששב 
אליה. השיר מחבר את לשון המקורות והתפילות 
מן העבר אל ההווה הישראלי והוא הפך במשך 

השנים מעין המנון חדש לירושלים.

האם זו “ירושלים של מעלה” או "של מטה”?   
האם מצטיירת בשיר “עיר קודש” או “עיר חול”?   

גישות שונות  זה מציגים  המקורות בעמוד 
להתמודדות עם מורכבותה של העיר.

 ָחזַרְנּו ֶאל ּבֹורֹות ַהַּמיִם
 לַּׁשּוק וְלַּכִּכָר

 ׁשֹוָפר קֹורֵא ְּבַהר ַהּבַיִת
 ּבִָעיר ָהַעִּתיָקה.

 ּובְַּמָערֹות ֲאֶׁשר ּבֶַּסלַע
 ַאלְפֵי ְׁשָמׁשֹות זֹורְחֹות

 נָׁשּוב נֵרֵד ֶאל יָם ַהֶּמלַח
 ְּבֶדרֶךְ יְרִיחֹו.

יְרּוָׁשלַיִם ֶׁשל זָָהב...

 יְרּוָׁשלַיִם ֶׁשל זָָהב / מילים ולחן: נעמי שמר

יהודה עמיחי

2

בית שניאבות השכלה וחסידותרנסנסימי הממלכה ובית ראשון תלמוד תור הזהב בספרדמשנה

העת החדשהימי הבינייםתקופת המקרא תקופת חז”ל
ציונות

ומדינת ישראל
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