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 ,. ָהָיה ַּכְלָּבא ָׂשבּועַ  ֲעִקיָבא רֹוֶעה ֶׁשלר' 
  ָרֲאָתה ָרֵחל ִּבּתֹו ֶׁשל ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע ֶׁשהּוא ָצנּוַע ּוְמֻעֶּלה,

 ֵּתֵל� ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש? ֶאְתַקֵּדׁש ְל� ִאם ָאְמָרה לֹו:
 .ְּבִצְנָעא ִנְתַקְּדָׁשה לֹו : ֵהן.ָאַמר ָלּה

ִהִּדיָרּה ֲהָנָאה ִמָּכל ָׁשַמע ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע ְוהֹוִציָאּה ִמֵּביתֹו וְ 
ִּבימֹות ַהֹחֶרף ָהיּו  ָהְלָכה ְוִנֵּׂשאת ְלַר' ֲעִקיָבא. .ְנָכָסיו
 ט ֶּתֶבן ִמּתֹו� ַׂשֲערֹוֶתיָה., ָהָיה ְמַלּקֵ ְּבַמְתֵּבן ְיֵׁשִנים

ְירּוָׁשַלִים  ָל�ָהִייִתי נֹוֵתן  ִאְלָמֵלי ָהָיה ְּבָיִדי ָאַמר ָלּה:
 .ֶׁשל ָזָהב

 ָּבא ֵאִלָּיהּו ְוִנְדָמה ָלֶהם ְּכֶבן ָאָדם ְוָקָרא ַעל ַהֶּפַתח

ְוָאַמר ָלֶהם: ְּתנּו ִלי ְקָצת ֶּתֶבן, ֶׁשִאְׁשִּתי ָיְלָדה ְוֵאין 
 ְּבָמה ְלַהְׁשִּכיָבּה. ִלי

 ַר' ֲעִקיָבא ְלִאְׁשּתֹו: ָאַמר
 ְרִאי ָאָדם ֶזה, ֶׁשֲאִפּלּו ֶּתֶבן ֵאין לֹו.

 ֵל� ּוְלַמד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ָאְמָרה לֹו:
ָהַל� ְוָיַׁשב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִלְפֵני 

 ַר' ֱאִליֶעֶזר ְוַר' ְיהֹוֻׁשַע.
 

ְלסֹוף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעַמד ְוָחַזר ְלֵביתֹו ְוֵהִביא 
 ִעּמֹו ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ַּתְלִמיִדים.

 ָיְצאּו ַהֹּכל ִלְקָראתֹו.
 ָׁשְמָעה ִאְׁשּתֹו ְוָיְצָאה ַאף ִהיא ִלְקָראתֹו.

ָל� ְּבָגִדים ְוִלְבִׁשי  ַׁשֲאִלי ַהְּׁשֵכנֹות: ָאְמרּו ָלּה
 י.ְוִהְתַּכּסִ 

, משלי יב" (יֹוֵדַע ַצִּדיק ֶנֶפׁש ְּבֶהְמּתֹו" ָאְמָרה ָלֶהן:
ְּכֶׁשִהִּגיָעה ֶאְצלֹו ָנְפָלה ַעל ָּפֶניָה ְוָהְיָתה ְמַנֶּׁשֶקת  י).

 ַרְגָליו.
 ְּדָחפּוָה ַּתְלִמיָדיו.

 .ֶׁשָּלּה הּוא –ֶׁשִּלי ְוֶׁשָּלֶכם  ַהִּניחּוָה,: ָאַמר ָלֶהם
 

 תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף סב,על פי 
  

 . מהו ירושלים של זהב: 2
לדעת רוב המפרשים היה התכשיט מין עטרה (כתר) מוזהבת שהיו הנשים האמידות חובשות על 

 .המחוברת לבגד במין סיכה ראשן, אך יש שהבינו שהייתה זו שרשרת
 
מונה פריטי לבוש ותכשיטים שנשים וגברים מותרים לצאת : הפרק השישי של משנת שבת . 3

כתוב במשנה כי אסור לאשה לצאת לרשות הרבים בשבת בתכשיט  בהם בשבת לרשות הרבים
חנה בשם רבו רבי יוחנן הכוונה היא לתכשיט עיר  ולפי מה שמסר רבה בר בר ,"עיר של זהב"[

 )תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף נ"ז, עמוד א'( של זהב כמו שעשה רבי עקיבא לאשתו.
 

 יציאת אתיופיה –ירושלים של זהב .4
חורשים  "האדמה הזו שאנו שנה הגיעו אבותינו לאתיופיה, וכל דור סיפר לדור ההמשך: 2500לפני 

ויבוא היום  אנו תושבים זמניים, אורחים,   הארץ הזו שבה אנו גרים לא שייכת לנו. לא שייכת לנו.
תה י"המלה הראשונה שלימדו ילדים הי שנה". 2500ונחזור לארץ אבותינו. כך חלמנו במשך 

 ירושלים"."

 שהו דמיוני, חלומי. האנשים אשר שהו בה היו רק"ירושלים בשבילנו הייתה משהו לא מציאותי. מ
בירושלים הכל  אנשים מיוחדים. טהורים. בירושלים כל דבר עשוי זהב. כל דבר הוא קדוש וטהור.

אדמת  הן נזכרו בשיר על ירושלים האומר: בנפול גופי על שם אוכלים רק פירות ודבש. זהב. 
לפתע עטור זהב ירושלים יתרומם

 לירושלים  הרגלי מאתיופיה דרך סודאן ילדים כותבים את קורות מסעם /הגדת יציאת אתיופיה /אוחנה-ארנוןמתוך: יובל 

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2812.htm#10


 ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב/  נעמי שמר . 5

   ַּפֲעמֹוִנים.ִעם קֹול  ִנָּׂשא ְּברּוַח ָהַעְרַּבִים  ְוֵריַח ֳאָרִנים ֲאִויר ָהִרים ָצלּול ַּכַיִין
  ּוְבִלָּבּה חֹוָמה ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבָדד יֹוֶׁשֶבת ְׁשבּוָיה ַּבֲחלֹוָמּה ּוְבַתְרֵּדַמת ִאיָלן ָוֶאֶבן

  ֲאִני ִּכּנֹור  ֲהלֹא ְלָכל ִׁשיַרִי� ְוֶׁשל ְנֹחֶׁשת ְוֶׁשל אֹור)1

  ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה. ְוֵאין ּפֹוֵקד ֶאת ַהר ַהַּבִית ִּכַּכר ַהּׁשּוק ֵריָקה ֵאיָכה ָיְבשּו ּבֹורֹות ַהַּמִים
  .ְּבֶדֶר� ְיִריחֹו ְוֵאין יֹוֵרד ֶאל ַים ַהֶּמַלח ְמַיְּללֹות רּוחֹות ַּבֶּסַלעּוַבְּמָערֹות ֲאֶׁשר 

  )7(ֲאִני ִּכּנֹור  ֲהלֹא ְלָכל ִׁשיַרִי� ְוֶׁשל ְנֹחֶׁשת ְוֶׁשל אֹור 

  ּוֵמַאֲחרֹון ַהְּמשֹוְרִרים. ָקֹטְנִּתי ִמְּצִעיר ָּבַנִי� )6(ְוָל� ִלְקֹשר ְּכָתִרים ַא� ְּבבֹוִאי ַהּיֹום ָלִׁשיר ָל�
  ֲאֶׁשר ֻּכָּלּה ָזָהב )8(ִאם ֶאְׁשָּכֵח� ְירּוָׁשַלִים ִּכְנִׁשיַקת ָׂשָרף) 8( ִּכי ְׁשֵמ� צֹוֵרב ֶאת ַהְּׂשָפַתִים

  ֲאִני ִּכּנֹור  ֲהלֹא ְלָכל ִׁשיַרִי� ְוֶׁשל ְנֹחֶׁשת ְוֶׁשל אֹור  

  ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה. ׁשֹוָפר קֹוֵרא ְּבַהר ַהַּבִית ַלּׁשּוק ְוַלִּכָּכר ַּמִיםָחַזְרנּו ֶאל ּבֹורֹות הַ 
  ! ְּבֶדֶר� ְיִריחו ָנׁשּוב ֵנֵרד ֶאל ַים ַהֶּמַלח ַאְלֵפי ְׁשָמׁשֹות זֹוְרחֹות ּוַבְּמָערֹות ֲאֶׁשר ַּבֶּסַלע

  ֲאִני ִּכּנֹור  ֲהלֹא ְלָכל ִׁשיַרִי� ְוֶׁשל ְנֹחֶׁשת ְוֶׁשל אֹור   

 :ָאַמר ַרבָאַמר ַרב ְיהּוָדה . 6
  ְלאֹוִתּיֹות ֶׁשּיֹוֵׁשב ְוקֹוֵׁשר ְּכָתִריםָּברּו� הּוא  ְלַהָּקדֹוׁש ְמָצאֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשָעָלה ֹמֶשה ַלָּמרֹום

 ִמי ְמַעֵּכב ַעל ָיֶדי�? ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,

ִּתֵּלי  קֹוץ ָוקֹוץ ּדֹורֹות, ַוֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף ְׁשמֹו, ֶׁשָעִתיד ִלְדרׁש ַעל ָּכלָאַמר לֹו: ָאָדם ֶאָחד ֵיׁש, ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות ְּבסֹוף ַּכָּמה 
  ֲהָלכֹות.  ֶׁשל ִּתִּלים

 . ִצּיֹון, ֲהלֹא ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ֲאִסיַרִי�/ רבי יהודה הלוי 7

 ִצּיֹון, ֲהלֹא ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ֲאִסיַרִי�, ּדֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוֵמ� ְוֵהם ֶיֶתר ֲעָדָרִי�? 

 ִמָּים ּוִמְזָרח ּוִמָּצפֹון ְוֵתיָמן ְׁשלֹום ָרחֹוק ְוָקרֹוב ְׂשִאי ִמֹּכל ֲעָבָרִי�,

 ִרְדָּתם ַעל ֲהָרָרִי�!ֶחְרמֹון ְוִנְכַסף לְ  –ּוְׁשלֹום ֲאִסיר ַּתֲאָוה, נֹוֵתן ְּדָמָעיו ְּכַטל

 ֲאִני ִכּנֹור ְלִׁשיָרִי�. –ִלְבּכֹות ֱענּוֵת� ֲאִני ַתִּנים, ְוֵעת ֶאֱח�ם ִׁשיַבת ְׁשבּוֵתך 

 .בית אחרון .... ַאְׁשֵרי ְמַחֶּכה ְוַיִּגיַע ְוִיְרֶאה ֲעלֹו אֹוֵר� ְוִיָּבְקעּו ָעָליו ְׁשָחָרִי�,

 תהלים קל"ז. ַנֲהרֹות ָּבֶבל / 8

ַעל ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו ִּכֹּנרֹוֵתינּו: ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי  ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון:ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו, 
ִ ֹון: ֵאי� ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ה' ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה, ִׁשירּו ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּי : ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִניִאם ֶאְׁשָּכֵח� ְירּוָׁשָל

ִ  ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי, ם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי.ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַל
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