בע"ה

מקומה של ירושלים בתפילה ובברכות
העיר ירושלים מוזכרת פעמים רבות בתפילות ובברכות בעיקר משום ,שבה נמצא "הר-
הבית" ,שהוא מקום בית המקדש .כשאנו מתפללים על בניין ירושלים הכוונה ,בדרך כלל ,היא
לבניין המקדש .גם אם רואים אנו את העיר הולכת ונבנית ,בניינה האמתי יהיה כשבית
המקדש יעמוד על תילו.
ירָך ּכַאֲ שֶׁ ר
ירושלים מוזכרת בפסוקי דזמרה ובתפילת שמונה עשרה" :תִּ שְׁ ּכֹון בְׁתֹוְך י ְׁרּושָׁ ַלי ִּם עִּ ְׁ
דִּ ב ְַׁרתָׁ " "וְׁכִּסֵּ א דָׁ ו ִּד עַ בְׁדְׁ ָך מְׁ הֵּ ָׁרה בְׁתֹוכָּׁה תָׁ כִּין" .כך גם מזכירים אותה בברכת המזון ובברכת
מעין שלוש" :ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו" ,בתפילת ראש חודש ,בהגדה של
פסח ובמקומות רבים נוספים .לעיתים ירושלים מוזכרת בשם או בכינוי אחר כמו "ציון" או
"עיר מלוכה".
הצעה לפעילות :הכרת ההקשרים שבהם מוזכרת ירושלים בתפילה
הכנה מוקדמת :לצייר איורים לפסוקים שונים המזכירים את ירושלים בתפילה.
מהלך הפעילות:
הגננת מספרת לילדים שירושלים מוזכרת הרבה פעמים בתפילות .לאחר מכן היא מחלקת
לכל ילד או לקבוצת ילדים איור .הילדים מתבוננים באיור ומספרים מה הם רואים.
לאחר מכן מקריאה הגננת פסוק מהתפילה .ילדים שבידם נמצא האיור המתאים לפסוק,
מראים את האיור ומנמקים את תשובתם .כמובן שבהזדמנות זו אפשר להסביר את פירוש
הפסוק .לדוגמא" :אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני .תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי .אם
לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" .זוהי הבטחה של היהודים לעיר ירושלים שלעולם
לא ישכחו אותה .כמו שלא נוכל אף פעם לשכוח את יד ימין היד שבה אנו פועלים בדרך-כלל,
כך לא נוכל לשכוח את ירושלים .גם בשעת שמחה ,כמו בזמן החופה ,אנו מעלים את זכר
חורבן ירושלים.

מספר דוגמאות לאיורי פסוקים:

"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"

קטעי תפילה נוספים שאפשר לאייר אותם:
"והביאנו לציון עירך ברנה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם"
"לשנה הבאה בירושלים הבנויה"
"עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים"
"הפורש סוכת שלום עלינו ועל ירושלים"
שו ָפר ָ ּג ֹ
" ְּ ּת ַקע בְּּ ֹ
שא ֵנס לְּ ַק ֵ ּבץ ָ ּגלו ֹּיותֵ ינ ּו וַ ה ֲִביאֵ נ ּו לְּ ִציּ ֹון ִע ְּיר ָך בְּּ ִר ָ ּנה".
דול לְּ חֵ רוּתֵ נ ּו וְּ ָ ֹ
"אור חדש על ציון תאיר"
"עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים… קול ששון וקול שמחה…"

