
נ"לסה68/69משנתמטבע
"הקדושהירושליט":הכתובתנושא

חשםמקור
ירושלים

ומשמעויותיו
*קלייןיעקב

,המפורסמיםהשבתממזמוריאחד

ידיעלשנתחבר,"עלםרבוןיה" רהפייטן
מאות)ארה'נגישראל'

במילותמסתיים,(נ"לספהיז-טז
:התפילה

ורחשיןשיריןלךויזמרון
.דשופריאקרתאלירושים

עלהאמון,המצויהישראלי
,לעובדהמודעאינו,החדשההעברית
,"זרושלם",ל"הנהארמיתשהצורה

שםשלמקוריתהיותרהצורההיא
הצורהולא,הנצחיתבירתו

.מינקותומורגלהואבה,ורושלזסיי" ,ברם
משמעותועללעמודשמבקשמי
ועל,"ירושלים"השםשלהמקורית

הדורותלושייחסוהמשמעויות
אחרתחילהלעקובעליו,הראשונים
גיאוגרפישםשלהקדומותצורותיו

שלהשוניםהתעתיקיםאחרהיינו,זה
-החוץובמקורותבמקראהשם

.הקדומיםמקראיים

אוניברסיטת,ולאשורולוגיהלמקרא'פרופ* .אילן-בר

"וירושליםהשם:לדעתוזאת
עםולאדודלא.מאודעדעתיק
אםכי,שמהאתזולעירנתנוישראל

עוד,קדםמימיבהשישבוהכנענים

המכונים,הישראליהכיבושלפני
חן-ו,ה'בשמואל)יבוסים:במקרא

.(כא,אשופטים;סג,סויהושע
קיבלועצמםהיבוסיםשגםואפשר

שממנו,ידועבלתימעםהזההשםאת
-.שמהעםיחדהעירצ"אירשו

"ירושלים"השםצורות
העתיקיםבמקורות

לראשונהנזכרירושליםשלשמה
הנפארותבכתביבהיסטוריה

התיכונההממלכהשמימיהמצריים
הםאלה.(ס"לפהס"י-'כמאות)

כתבועליהם,צלמיותאוחרסים
,זרותעריםנגדקללותהמצרים
.ישראלמארוקדומותעריםוביניהן

השםמופיעהמארותבכתבי
המצריההירוגליפיבכתבירושלים

(תנועותללא,עיצוריםרקהמציין)

V:כך -h(-אוטאממ).הואיל

נ"ושת135/אנמשאמשגע
"ירושלםלהוות":הכתוגתנושא

הןלצייןנהגוהמצריםזוובתקופה
בשמותד"הלמאתוהןש"הריאת
אתכימסתבר,ף"לאלבסימןזרים

Rusilimumלקרואישל"הנהצורה
ההברהבהבלעתהיינוי,(רושלטס)

הקיוםובתוספת,(ע)טהראשונה
בשמותהשכיחה-חנטהסיומת)

זהמכל.(עתיקיםמערביים-שמיים
ביטאוהמקוםילידיכי,לשערניתן

:כךבערך,הנדונהמזקופה,השםאת

.5ר9לבזן*טצ(88ט!!וח
במקורותגםנזכרירושליםהשם
,היתדותבכתבהכתובים,האכדיים

כיבושמלפני-שונותתקופותמשתי ומסוףהארץ
.ראשוןביתתקופת

מן,עמרנה-באלהמצריבארכיון
ששהנתגלו,ס"לפהד"היהמאה

,(285-290'מסמכתבים)מכתבים
ארץמלך,ס9ה-עקדיידיעלשנכתבו

,מצריםמלךפרעהאל,ירושלים
הכתובים,אלהבמכתבים2.אדוניו
אמוששפתסופרבידיעילגתאכדית
אתהכותבמביע,כנעניתהייתה

,המצרילכתרהמוחלטתנאמנותו
,שוסיםנגדצבאיתעזרהומבקש
המאיימים,(!5עברים)ביו'חהמכונים
אלהבמכתבים.העיראתלכבוש
אחדותפעמיםירושליםהעירנזכרת
השווה.(שלסלם)Llrusalimבצורת
:25-28שוי,287מסימכתבלדוגמה

:באכדית)ירושליםארץ,הנה

mdt Vesadim(זאת-
אמיולאאבילא

החזקההמלךיד,לינתנוה
!לינתנה

:60-63'שוולהלן

שמוהשכיןהמלך,הנה
ש,Orusalim(ירושליםבארץ

"
)

,לנצח
לעזובאוכלולא
"טשLlrusalim8(ירושליםארץתא

)

מביע14--11'שו,289'מסובמכתב
:דאגתואתזהירושליםמלך

-וסגיקלללם,הנה
:עשואשרהמעשהזה

,ן4דה(העיר)אתלקחוכאשר
את(לקחתזוממים)עתהכן

t(ירושלים (Urusalim
,ראשוןביתתקופתסוףלקראת

נזכרירושליםהשםאתמוצאיםאנו
המפורסמותסנחריבבמנסרות
שלמסעואת,השארבין,המתארות

יהודהמלךחזקיהונגדזהאשורימלך
'שו,השלישיבטור.(ס"לפה701)
מספר,המנסרותאחתשל61-42

יהודהמממלכתקרעכיצד,סנחריב
,(יג,יחבמלכיםהשווה)חומהערי46

.שללןובזז,נפש250,200מהןהגלה
ואילץ,ירושליםעלמצורשם,כךאחר
כבדכניעהמסלולשלםחזקיהואת

בנותיואתלידיוולהסגיר,בזהב
סנחריבמתפארהשארבין.ופילגשיו
ג:(24-27'שו)אלהבמלים



כש(היהודאישחזקיהו)אתו
כלוב-ציפור
qereb),ירוששסבגרב Uhiadimmul

,מלכותועיר
ומנעתי,דייקעליוגניתי,כלפרזי
עירומתושבי
.עירםשעריאתלצאת
למכתביהמצויהקדוםבכתיב

ובכתיב,)t/rusalim(עמרנה-אל

,(המאוחרהאשורי ( Ursalimmu הסמ
דיאלקטיתצורההיא(8)ך" (8)הימניתהשייןבמקום,מיוחדת

נוהגתהאשוריבניב,ואמנם.המקורית

ן"כסילהופיעימניתעבריתן"שי השםלמשלהשווה)
המופיע,"שומרון" .בצורתסרגוןבכתובות (Samerina

ד"יוהאכדיהיתדותשבכתבומכיוון
,נשמטהאו,ף"לאלהפכהתחילית

ובימיעמרנה-אלשבעידןלשערניתן
שםאתהתושביםביטאוחזקיהו
8וןות:העיר

~

*yurdikliml~

-

hyuru

.(לרשלם)
הכתובים,הקדומיםבמקורות

,ולאחריהשניביתמתקופת,ארמית
אוירשלם:כללנדרךנכתבהעירשם

הידועבמכתב,למשל,כך.רושלם* שלהכוהניםשכתבו
מושבה)יביהודי

,בנוהי"אל(מצריםבדרוסיהודית
ובה,vrrno<408בשנת,"יהודפחת

נאמר,מקדשםחורבןעלמתלוננים
השארץבין

מראןשלחןאגרה...זנהקדמתאף
יהוחעועל

זיכהניאוכנותהרבהכהנא
...בירושלם

אלאיגרתשלחנו...זהלפניאף=)
ואלאדוננו

הכוהניםוחבריוהגדולהכהןיהוחע
.(...בירושליםאשר

אונקלוסבתרגוםהשםצורתוכן
האחריםהארמייםובתרגומים

הסוריוהתרגום,רושינו?:למקרא
אורעים:גורס(הפשיטא)למקרא

.(משוערניקוד)
שכל,ולומרלסכםנוכלכאןעד

,ישראלייםהלא,החיצונייםהמקורות
שלהמקוריתהשםצורתכימלמדים

*(לרשלם:הייתההעיר (yuru

~

alim
,העיצוריתהשניהד"היוללא,וכדומה
,ואמנם.המאוחרתבעבריתהשכיחה

מכלגםהעולההמקוריתהצורהזו
ומןהעתיקותהעבריותהכתובות
.המקרא
העירשםנכתבכיצד,עתהנבדוק

העבריותבכתובותירושלים
הכתובת.ישראלמארץהעתיקות
נמצאבה,ביותרהקדומההעברית

החרוטהכתובתהיא,ירושליםהשם
שנתגלתה,קבריםמערתשלקירעל
.י,הכתובתמפענחלדעת.לכישליד
מסעבמהלךכנראהנכתבההיא,נוה

משפחתידיעל,ישראללארץסנחריב
,ביהודהשהתגוררה,נאמנהלויים
בחסותאיתנהאמונההבעת:ועניינה

:הכתובתמצוןוזוירושליםעל'ה

האיץכלאלהייהוה
ירבעםלאלהילויהדהרי

יהוהיהעהחנגתאתההמוריה
,הארץכלאלהי,'8ה)

.ירושליםלאלהי,לויהודההרי
,השריהאתחננת,'ה,314ה
.(יהנוהאת

,לודאיקרוב,מופיעירושליםהשם
שנכתבו,לכישממכתביבאחדגס

בימי,ראשוןביתלחורבןבסמוך
בבלמלךנבוכדנאצרשלהשנימסעו

,9-10'שו,6'מסבמכתב.ליהודה
:הבאהשיחזורצ"אאולברייסמציע

שלפז(בינר[וגםכזאתתעשוה(למ)
חותםטביעותנתגלו,זהמלבד
,כדיםידיותעלמחומשכוכבבצורת

השםועליהן,הפרסיתהתקופהמן
אתעדייןשצאיםאט,כןכמו.ורשלם
גביעל"ירושלםלחרות"הכתיב
מימיהסוגיםמכלמטבעותעשרות
,(נ"לסה138-135)כוכבא-ברמרד
.העתיקהעבריבכתבכתוב

החיצונייםלמקורותבדומה
שמניע,העתיקותהעבריותולכתובות

אתכותב,ככלל,המקראגם,לעיל
בליהיית,חסרבכתיבירושליםהשם
הניקודאולם,השניההעיצוריתד"היו
.רושלך?אורושיי,:תמידהוא

הקבועהקריעלמורההמילהניקוד
)Qere Perpetuum(:?תשיים.

ביהושעלראשונהמופיעהחסרהכתיב
.במקראפעמים640-כונמצא,א,י

מןיוצאיםחמשהרקישהזהלכלל

יק!ש

ן=יןיי

ראשוןביתלחורגןכשמוךשמתג,לכישמחרשי6'6סמעג



הכתיבאתמוצאיםאנובהם,הכלל
,רוששם?:השניהד"היועםהמלא

ירמיהוהשווה)רוק1לן9ה?וריסקים?
,גאהימיםדברי,ו,באסתר;יח,כו
.(ט,לבשם;א,כהבהימיםדבריהן
,במקראהחסרהכתיבכי,ספקאין

,רושים?:המקוריהמבטאעלמורה
תרגוםשלהתעתיקגםנובעומכאן

.Ierousedem:השבעים
כי,החוקריםעלמוסכם,מאידך
היאקויםהסיומתעםהצורה

רקונחלקו,מקוריתואינה,המאוחרת
עדמאוחרתזהיאכמהעד:בשאלה
,החוקריםרובסברוהארבעיםלשנות

,מאודמאוחרתמלאכותיתצורהזוכי
,והתלמודהמשנהבתקופתשנוצרה

.הכנסתבביתך"התנקריאתתוך
יםמגילותשלגילוייןעם,אולם
שכיחירושליםהכתיבבהן,המלח
ההיגויכינתברר6,החסרהכתיבבצד

בירושליםכברנהגהשםשלהמלא
מתקופתיאוחרלאעצמה

היגוילפנינוואין,החשמונאים

.מאוחרמלאכותי
שלהישלקראתלכךהוכחה
שלהמלאההיגוישניביתתקופת
לנומספקות,נפוץהיהכברהשם

היהודיתההנהגהשטבעההמטבעות
נגדהראשוןהמרדבשנות,בירושלים
בעוד.(נ"לסה66-70)הרומאים
למרדהראשונההשנהמןהמטבעות

:הכתובתאתנושאות(נ"לסה66)

מןהמטבעותהרי,"קדשהירושלם" נושאותלמרדוהשלישיתהשניההשנה

:מלאבכתיבאך,כתובתאותה

שכברכפי7."הקדושהירושלים" 60-כ,הפתעתנולמרבה,לעילצויין

מרדבימי,הביתחורבןלאחרשנה
מטבעותמוצאיםשובאנו,כוכבא-בר
ללא,לפנינו."ירושלם"הכתיבעם
החסרהכתיבאתלהחיותנסיון,ספק

הידבכתביגםשנשתמרכפי,המקורי
כי,לצייןיש,אגב.המקראשל

החסרהכתיבשלהקפדניהשימור

שלהמסורהבנוסח"ירושלם" ומדוייקותועתיקותועלמעידהמקרא

עדייןחכמיםבלשון.זהנוסחשל
-השםשלהכתיביםשנימשמשים

וכן,זהבצדזה-והמלאהחסר
מימיופייטניםמקראמפרשיבכתבי
ראה)גאוןסעדיהרבכגון,הבינים
תקופתאחרי.(למטה10הערה

המורחבתהצורהנשתרשה,המשנה
,מקראיים-החוץבמקורות,ירושלים

בלשוןהשלטתהצורהלהיותוהפכה
כלעלמקראית-הבתרהעברית
.היוםעדומשלביהתקופותיה

הזוגיתהסיומת
בשםזלםהמדומה

ירושליםהעיר

הסיומתמקורמה:השאלהנשאלת
זהההאםירושליסזהעירבשםזם.-

שמאאו,העבריתהזוגילסיומתהיא
שתיביןוהדמיון,אחרממקורנובעת

חיצוניורקהואהסיומות
,הזוהסיומתכילצייןעלית,ראקצית

הנדוןבמקרהוביןהזוגיבצורתבין
שמי(ם?.)*aym.-במקורה,כאן

שלמסוייםבשלבההופכת,קדום
,(ם?)*ayim'-להעבריתהלשון

הפתחתנועתעלנשארתכשההטעמה
שהטעמתןסגוליותלמליםבדומה)

זוצורה.(ת?3(ת?3*כגון,מלעיל

ך4קמהיגוילהמנעמגמהכערוךנוצרה
סמוכיםעיצוריםשני)עיצוריםשנישל
בסוף(ביניהםמפרידהתנועהללא

.המלה
הנראיתהסיומתשלהמקורבעיית
בעיההיא,"ירושלים"בשם,כזוגית
שמותשלבמגווןהקשורה,סבוכה

סיומתהמכילים,ואחריםגיאוגרפיים
שקשה,היינו)סבירהסיבהללא,זו

:כגון,(זוגישלצורותבהםלראות

,מצרים

"
,יאבהימיםדברי)ןזס*ד

חוקרי.ועודם?עךayD11,3,(ט
"השוגיסופיתכיסבוריםהלשון

היא,ל"הנהשמותמןבחלק,ם?--
,שסייםהשם.ומאוחרתמשנית
מישעבכתובתמופיע,למשל

לעבריתמאודהקרובניב)המואבית
לאוזו,"צהרם"בצורת(המקראית

צורתשכן,זוגיצורתלהיותיכולה
ן"בנומסתיימתבמואביתהזוגי

=מאתנ:20'שושםהשווה)

גיאוגרפייםלשמותאשר.(מאתיים
העירששםבעוד,זוסיומתעם

,יגיהושע;לז,לבבמדבר)ם?ס!קר
זוגיאוליהוא(א,מחירמיהיטו

ואמנם)קריותשתי:ומשמעו,אמיתי
זהשםנכתב,10'שו,מישעבכתובת

חסרהואהזוגיהרי,(קריתן:כזוגי
כמוגיאוגרפייםבשמותמשמעות
u(מצרים

*ur/Mieirבכתבי-4גן
מצרם,באוגריתית-מצר,היתדות

ירמיה)ם?דולמבית,(במצרית-
,(ה,סוישעיה)ם?נ*ר*ח,(22מח
ועוד,(י,מזיחזקאל)קמם?-עי1 (

,יז,לזבבראשיתדמעהגסוהשווה
.(לסין*בשםשמקורו

בכלוםשהסיומתמסתבר
היא,שלעילהגיאוגרפייםהשמות
סיומתהיינו,לוקטיביתסיומת

לאחרונה.מקומותשמותשמסמנת
גשרים-בשרםשגם,נתברר

אינההסיומת(ועודי,כדבראשית)
,לוקטיביתסיומתאםכי,הזוגישל

עלהיושבת,ארם:היאהביטויוכוונת
.(התיכון)הפרתנהרהיינו,הנהרגדות

מופיעעמרנה-אלבמכתבי,ואמנם
(VDבצורתנסוים Ndrima'140,שו'

.Naharimaובמצרית,(ועוד22
nwpהסיומותמשתיאיזולקבוע

הגיאוגרפייםבשמותהמקוריתהיא
,ן/ס.-הקצרההסיומת-ל"הנ

השמיותובשפותבאכדיתהרווחת
הזוגידמויית,הסיומתאו,האחרות

.המקראיתבעבריתהרווחת,ם?7-
אתהקצרהבסיומתנראהאם

להניחנצטרך,המקוריתהצורה
לסיומתהידמתהזוסיומתשלימים

זוזלהידמותגרםמה.וו/תזםהזוגי
צורותהשפעתכאןהייתה-אפשר
גיאוגרפייםבשמותאמיתיותזוגי

עיר)עימם,ם?מ!קךכגון,מסויימים
,לחבראשית,מעינותשניעלהיושבת

לד,סוביהושעמופיעהעיראותה,יד
לזוגישההידמותואפשר.ועוד(עיןם-כ

ולמתןלהדגשהשאיפהמתוךבאה
לבטלאיןאך.העירלשםחשיבות

המורחבתשהסיומתהאפשרותאת
עברייםגיאוגרפייםבשמותזן-/טוס

בצדקיימתוהייתה,היאמקורית
מימים,העיצוריתד"היובליהצורות
,לצייןישזהבהקשר.ביותרקדומים

בכתיבנתגלהשומרוןהעירשםכי
הזוגיסיומתאתהנושאת,"שמרין" בגיוון,המדומה

מטבעגביעל,ארמי
.הפרסיתהתקופהמן

הופעתהדיןכילהדגישעלינו,אולם
בשם,הזוגידמויית,ל"הנהסיומתשל

הופעתהכדיןאינהירושליס/ירושלם
.לעילשנימנוהגיאוגרפייםבשמות
הגיאוגרפייםהשמותבכלשהרי

אינההסופית7זס-/7ם-ההאחרים
בסיסעלנוספתאםכי,שורשית

היפותיטיתצורהמציינתהכוכבית* .משוחזרת



לעומת,ירושלים/ירושלםבשם.השם
במקורההייתההסופיתם"המי,זאת
שעולהכפי,השםשלאינטגרליחלק
הלנארותבכתבישמצינוהכתיבמן

ומנסרות)Ruia/imum(המצריים
להניהעלינו.))Jrsalimmu(סנחריב
השורשיתם"המילימיםכיאפוא
ם"כמינתפסה"ירושלם"בשם

לצורתוהתפתחה,הלוקטיבית
באנלוגיה,הזוגידמוייתהסיומת
,משמע.האחריםהגיאוגרפייםלשמות

בשםזם_הזוגידמוייתשהסיומת

משניתהתפתחותהיא"ירושלים" .ומאוחרת

השםמשמפות
"ירושלים"

המבטאכילחוקריםשנתבררלאחר
,רושים?היההעירשםשלהעתיק
שיערוהם,Urusalimהיתדותובכתבי

-רו?:חלקיםמשנימורכבהשםכי
Uruאו,עעם "-"

~

allm.הועלתה
השםשלהראשוןהמרכיבכיהסברה

-~ unuהעתיקההשומריתלמלהזהה
uru,אינהזומלה)"עיר"שפירושה

,אולם.("עיר"העבריתלמלהקשורה
,הדעתעלמתקבלתאינהזוהשערה

כנען-ארץשילידילהניחאיןשכן
,כנעניםהיואםבין,הפבהיטטורית

בלתי,אחראתניממוצאהיואםובין
לציין,שומריתבמלההשתמשו,ידוע
שהשמטתגםומה,עירסשםאת
היאהיתדותבכתב,הראשונהד"היו

החוקריםביןרווחתכיום.משנית
ממוצאהואירושלםשהשם,הסברה

הניבשהוא,(מערבי-שמי,היינו)כנעני
לעבריתביותרהקרובהשמי

כלליתהסכמהיש,כןכמו.המקראית
שים-העירבשםהשנישהמרכיב

שלס,עתיקכנעניאלבשםמקורו-
לוסגדוהנראהשכפי,שלמוןאו

,ירושליםתושבי,היבוסים,הכנענים
לפני,בעירמרכזימקדשלווהיה

ידוע"שלם"האל.דודידיעלכיבושה
למרכיבאשר8.אוגריתמכתביבעיקר

קיימת-זרו-השםשלהראשון
משורשנגזרהואכי,הסכמה

אך,(י"יר=)ה"ירקדוםמערבי-שמי אין
זהשורשלמשמעותבנוגעהסכמה

אותוגוזריםיש.הנוכחיבהקשר
בבנייןבעיקר)שמשמעו,11ה"יר-מ

ויש.להדריך,ללמד,להורות:(הפעיל

שמשמעו,1ה"יר-מאותוגוזרים

הפירושלפי.להשליך,לזרוק:הבסיסי הראשון
:יהיהכולוהשםמשמעות,

"שלם-תורת"או,"שלם-הורה" .(אורקל,חזון,האללדברוהכוונה)
לפי

במשמעותכאןבאה"יר,השניהפירוש
:ו,לחאיובהשווה)לייסד:משנית

,לאבראשית;"פנתהאבןירהמי" :נא

,("יריתיאשרהמצבהוהנה" יסוד:יהיהשלם-ירוהצרוףומשמעות

אתיסד,שלםהאל,כלומר)שלם
החוקריםרובנוטיםכיום.(העיר

מבאריםוכן,שהבאנוהאחרוןלפירוש
דברי)רוטל?הגיאוגרפיהשםאת

.אל-יסוד:מלשון(טז,כ'בהימים
,ל"הנהמשמעותכי,לצייןיש,אולם

,ירושליםלשםמיחסיםשהחוקרים
-העיקוהמשמעותהואיל,ודאיתאינה
,להשליך:היאה"ירהשורששלרית

המיוחדת,המשניתהמשמעות.לזרוק

הצרוףעםרקמתקבלת"לייסד"
."פנהאבןה"יר","מצבהה"יר" יתרה

בתחוםהוכחכבר:מזאת
עללעמודמאודשקשה,הבלשנות
,קדומיםגיאוגרפייםשמותמשמעות

לודאיקרובהםשכן;פרהיסטוריים
הילידיםידיעללמקוםניתנו

הכובשידיעלולא,המקוריים
נוטההכובשהעם,אולם.המאוחר

הרווחתצורההקדומיםלשמותלתת
השמותאתלדרושוגם,הואבלשונו

הבבליםכי,למשל,ידוע.שפתופיעל
והאמינוrBib-שעירםשםאתביטאו

ברוראולם.(ים)האל-שער:משמעוכי
-השםכי,לחוקריםכיום Bibili

בפיהעירנקראהוכך,הואקדום

אושהבבליםלפניעוד,המקוםתושבי
.למסופוטמיהפלשוהשומרים
ייחסושהבבליםהמשמעות,לפיכך

-עמלאטימולוגיהנחשבתעירםלשם
-האטימואתלדעתניתןולא,מית
.כיוםבבלהשםשלהאמיתיתלוגיה

אין,שלעילהנימוקיםלאור
לשםמייחסיםשהחוקריםהמשמעות
.השערהמגדרחורגתרושלק?/זרושלם

השםמדרשי
,במקרא"ירושלים"

ובפיוטבמדרש

נזכרתלאירושליםשהעירהגם
בהנזכרתהיא,בתורהבמפורש

:המקוצרבשמה,במרומזכנראה

כימסופריח,ידבבראשית,שכן.שלם
ממלחמתושבאברהםכאשר

,נצחוןעטור,הצפוןמלכיבארבעת
ובתוכם,האיזורמלכילקראתויצאו

תרגוםלפי.שלסימלךצדק-מלכי" להכוונה,אונקלוס
מלכאמלכיצדק"

החיצוניתהמגילהוכבר,"ירושלם?
,בקומראןשנתגלתה,לבראשית

:בפרשההקודםהפסוקעלמעירה

אברהםהשיבכיסדוםמלךושמע" לקראתוועלה,הבזהוכלהשביהכל

:ארמית)ירושליםהיא,לשלםובא

היאלשלםואתהלעורעהוסלק
ששלםהזיהוי,אולם.(ירושלם

ונמצא,הואעתיקיותרעודירושלים
בתהליםשכן,המקראיתבשירהכבר
ויהי":המקדשעלהמשורראומרג,עו

משמע,"ישוןומעונתוסכוישים
.ציון=שלם

הפסוקיםבשני,החוקריםלדעת
בשמהנזכרתירושלים,לעילשהבאנו
המרכיבבהשמטת,שלם:המקוצר
מסייעתזווצורה,השםשלהראשון

משנימורכבהשםכי,לטעוןלהם
הסופיתם"המיוכי,שלם-זרו:יסודות
איןאך.השםמןאינטגרליחלקהיא

בשתישמדוברהאפשרותאתלבטל
ציוןששלםוהזיהוי,שונותעריס

מדרשהוא,ו"עבמזמור,(שירושלים)
.עתיקמקראי-פנים

השםשלאחרקדוםמדרש
שבמדרשודאיוהפעם,ירושלים
כי,הרווחתהדעההיא,עסקינן
עיר":היאירושליםהשםמשמעות
מדרשאף."השלוםיסוד"או"השלום

עלנתחבבוהוא,במקראמקורוזה
.למסורתממשהפךאשרעד,העם
מדרשיעלבספרוגרסיאל.מ

כי,כךעלמצביעבמקרא9השמות
אחתלאנדרשירושליםשלשמה

בולט.ושלוהשלוםכלשוןבמקרא
שם,בתהליםקכבמזמורבמיוחד
מןגםירושליםנדרשתובפסוק
השורש

~

t/bw/ו"שלהשורשמןוגם
כשהמזמור,(י"שלהיהשבמקורו)

צליליעלהחזרהעלבנויכולו
:"ירושלים"השםשלהעיצורים

ישליוירושליםעילוםשאלו
אוהביך

בארמנותיךשלוה,בודלךשלוםיהי
.בךשליםנאאדנותורעיאחילמען

,נוספיםמקראייםשםלמדרשי
עםירושליםהשםאתהקושרים



מדרש)ג,כוישעיהוראה-שלום

,נבשם,(העירשםהזכרתללאסמוי
מבשררגליההריםעלנאוומה")ז

משמיעטובמבשרשלוםמשמיע
שם;("אלהיךמלךלציוןאמרישועה

תהליםין-ו,לגירמיה;יב,סו;יז,ס
וראהמציון'היברכך")ו-ה,קכח
לבניךבניםוראה...ירושליםבטוב
.ועוד,("ישראלעלשלום
נוצרזהשםמדרשכי,הנמנעמןלא

מעורערתהבלחיהאמונהבעקבות
,ראשוןביתתקופתדורשל

,ירושליםשלהמוחלטתבחסינותה
מכיבושנסבדרךפעמייםניצלהאשר

,אחתפעם:אדירותמעצמותכידי
מידיהעירניצלה,חזקיהובימי

,לה-לד,יטבמלכיםהשווה)סנחריב
,שניתופעם,(לח-כא,לזישעיהו

אתהסיר,בבלמלך,כשנבוכדנאצר
הצבאמפניונסוג,העירמעלהמצור

איכה,ט-ה,לזירמיההשווה)המצרי
כישגרסה,זואמונהנגד.(יז,ד

זהבמובן,השלוםעירהיאירושלים
יוצא,לעולםלהיוכללאכובשששום
:באמרוירמיהו

לךיעדוכרירושליםיחכלעיךמיכי
יסורומי

~

Mwלךלשלום.

ספקללאהיושלעילהמדרשיםשני
,הלוייהודה'ר,הדגולהמשוררעיניעד

:במליםירושליםעלבקונס

.אסיריךלשלוםתשאליהלאציון
ניתןהוהלמדרשרמו,ולבסוף
בה,שבתלילבתפילתאולילמצוא

"השכיבנו"ברכתאתחותמים
:הבאבמשפט

כלועלעלינושלוםסוכתהפורש
.ירושליםועלישראלעמו

,נופרשה,רבהבבראשיתהמדרש
בשםרואה,זאתלעומת,טזפיסקה
,שוניםשמותשנישלצרוףהעיר

שניםידיעלשוניםבזמניםלהשניתנו
:העולםמאבות

מלשוןכאןנדרש-ירוהמרכיב

ואילו,אלוהיתהתגלות,"חזוןראה" המרכיב
.שלמותמלשוןנדרש"שלם" :המדרשלשוןוזה

-שנא,"וראה"אותוקראאברהם
-אבויקרא"(יד,כבבראשית)מר
שם.'"רטה?'ה'המקוםשס(רהנ
שנאמר,י,קלם"אותוקרא

צדק-ומלכי"(יח,ידבראשית)
-קואם:ה"הקבאמר."שלםמלך

שקראכשם"זרקה"אותואנירא
,צדיקאדם,שס-אברהםאותו

אותוקוראאניואםמתרעמן

צדיקאדם,אברהם-"שים" אלא.מתרעם
אותוקוראהריני

:שניהםשקראוכמו"ירושלים" .ירושלים-שלםירטה

הפייטןעינילנגדעמדהזההמדרש
כאשר,(לערךנ"לספה'ימאה)ינאי
מלשון(ירושליםהיא)שלםדרש

:משיריובאחדבקוננו,שלמות

שלםשחרבהמיום
.קולםדבראין

ונפוייםשמות
לירושליםאחרים

וחיבתירושליםשלחשיבותהמחמת
במשךקיבלההיא,אליההעם

.נוספיםחיבהוכינויישמותהדורות
העיקרייםאתבקצרהכאןנביא

.שבהם
שלביותרהנפוץ,האחרשמה
במקורו.ציון:הואבמקראירושלים
הגבעהאתזהשסציין

המוקפת,העירשלמזרחית-הדרום
זהבאיזור.בגאיותצדיהמשלושת
העירשלהמבוצרהחלקהשתרע
נכלליותרומאוחר,הכנעניתבתקופה

לחמצונהשפיעהשם.הביתהרגסבו
כימסופרשס,ט-ז,הבבשמואל

מצדת"אתהיבוסיםמידילכדדוד
עיר"להוקראבההתיישב,"ציון
במקראנזכר"ציון"השם."דוד

שירהבקטעירקהחיצונייםובספרים
וחיבהקדושהשלככינוי,ונבואה

עלבנבואותובמיוחד,לירושלים
;יח,חישעיההשווה)הימיםאחרית

שלהקודשבשירת.(ועודז,דמיכה

בשםהמשורריםכינוהבינייםימי

מוקד,ישראלארואתציווי" שישבהעםשלוהגעגועיםהקדושה

.בתפוצות
מןדודשכבשציוןמצודת
,"דודעיר"גםנקראה,היבוסיס
וילכד":ט-זהבבשמואלככתוב

...דודעירהיאציוןמצדתאתדוד
."דודעירלהויקראבמצדהדודוישב
,יהודהממלכתשלהבירהעירובתור
עיר"גםלפעמיםירושליםכונתה
בדבריאמציהועלכנאמר,"יהודה

עםאותוויקברו":כח,כהבהימים
שלזהכינוי."יהודהבעיראבותיו
שכן,הכשדיםעלגםמקובלהיההעיר

המתארת,הידועההבבליתבכרוניקה
,בבלמלך,נבוכדנאצרמסעותאת

,ס"לפה597בשנתישראללארץ
למלכותוהשביעיתבשנהכינאמר

(מבבל)חסדמלךאסףכסלובחודש" סוריה=)חתארץאלוילךחילואת

יהודהעירעלויחן,(ישראלוארץ
בהמשך)"...עפ8ץ-8-טס-ע6:באכדית)

ולכידתהעירתפיסתעלשםמסופר
ולבסוף.(בבלהוהגלייתוהמלךיהויכין
"הקדשעיר"הכינוייםאתנזכיר

(ועודא,יאנחמיה;א,נבישעיה)

מקום"השווה)המקדשמקום"ו
האחרון.(יג,סבישעיהו"מקדשנו
שליחסיתהמאוחרלכינוייהנתגלגל
קודש-אל:הערביםבפיהעיר

,זאתלעומת10.(הקדושה,הקודש)
העירשלהרווחהיווניהכינוי

Hierosolyma,הדרשדרךעלשנתפרש
אלאאינו,"הסולומה(עם)מקדש"כ

בתרגוםהעירשסתעתיקשלחילופו
.Ierousalem:השבעים

:תעלות
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