
 

 

 

  

 

 

ְבִציֶריָה, ְוִכְבתּוָלה ֲחגּוַרת  ֱאִלי ִצּיֹון ְוָעֶריָה, ְכמֹו ִאָשה
 ַשק, ַעל ַבַעל ְנעּוֶריהָ 

 
יהָ אַ  ֲעֵלי ת צֹאן ֲעָדרֶׁ ְשמַּ ש, ְבאַּ ר נֻטַּ ְרמֹון ֲאשֶׁ , 

ל ש בִ  ְועַּ ת ְמָחְרֵפי ֵאל, ְבתֹוְך ִמְקדַּ יאַּ
יהָ   .ֲחָדרֶׁ

יהָ גָ  ֲעֵלי לּות ְמָשְרֵתי ֵאל, ְנִעיֵמי ִשיר ְזָמרֶׁ , 

ל יהָ ָמם דָ  ְועַּ ְך ְכמֹו ֵמיֵמי ְיאֹורֶׁ ר ֻשפַּ ֲאשֶׁ . 

יהָ הֶ  ֲעֵלי ם ְבָערֶׁ ר ָדמַּ יָה, ֲאשֶׁ ְגיֹון ְמחֹולֶׁ , 

ל יהָ וַ  ְועַּ ְדרֶׁ ְנהֶׁ ם ּוִבטּול סַּ ר ָשמַּ ד ֲאשֶׁ עַּ . 

יהָ זִ  ֲעֵלי יָה ּוִפְדיֹוֵני ְבכֹורֶׁ ְבֵחי ְתִמידֶׁ , 

ל יהָ חִ  ְועַּ ח ְקטֹורֶׁ ּלּול ְכֵלי ֵהיָכל ּוִמְזבַּ . 

יהָ טַ  ֲעֵלי יָה ְבֵני ָדִוד ְגִבירֶׁ ֵפי ְמָלכֶׁ , 

ל יהָ יָ  ְועַּ ְך ְבֵעת ָסרּו ְכָתרֶׁ ר ָחשַּ ְפָים ֲאשֶׁ . 

יהָ כָ  ֲעֵלי ן ְדִבירֶׁ ר ָגָלה ְבֵעת ָחְרבַּ בֹוד ֲאשֶׁ , 

ל יהָ ל ְועַּ ִקים ֲחגֹורֶׁ ץ ְוָשם שַּ ר ָלחַּ ֹוֵחץ ֲאשֶׁ : 

יהָ מַ  ֲעֵלי ר ֻהכּו ְנִזירֶׁ כֹות ֲאשֶׁ ץ ְוֹרב מַּ חַּ , 

ל יהָ נִ  ְועַּ יָה ְנָערֶׁ ע ֲעִוילֶׁ לַּ פּוץ ֱאֵלי סֶׁ . 

יהָ ִש  ֲעֵלי ל ְשָברֶׁ יָה ְבָשְחָקם עַּ ְנאֶׁ ת ְמשַּ ְמחַּ , 

ל יהָ עִ  ְועַּ יָה ְטהֹורֶׁ  ּנּוי ְבֵני חֹוִרין ְנִדיבֶׁ

 

יהָ פֶ  ֲעֵלי ְך ֲאשּורֶׁ רֶׁ ר ָעְוָתה ְסלֹול דֶׁ ע ֲאשֶׁ שַּ , 

ל יהָ צִ  ְועַּ יָה ְשחֹורֶׁ יָה ְשזּופֶׁ ְבאֹות ְקָהלֶׁ . 

יהָ ק ֲעֵלי בּו ְפָגרֶׁ יָה ְבֵעת רַּ ֹולֹות ְמָחְרפֶׁ , 

ל ת ִר  ְועַּ יהָ ְגשַּ ן ֲחֵצרֶׁ יָה ְבתֹוך ִמְשכַּ ְדפֶׁ ְמגַּ . 

יהָ ִש  ֲעֵלי ל ְבִפי ָקֵמי ְמֵצרֶׁ ר ֻחּלַּ ְמָך ֲאשֶׁ , 

ל יהָ תַ  ְועַּ ע ֲאָמרֶׁ ְּוחּו ָלְך ְקשֹוב ּוְשמַּ ן ְיצַּ  חַּ
 

ֱאִלי ִצּיֹון ְוָעֶריָה, ְכמֹו ִאָשה ְבִציֶריָה, ְוִכְבתּוָלה ֲחגּוַרת 
 ַשק, ַעל ַבַעל ְנעּוֶריהָ 

 
 

לע  ל נֲַּהרֹות ָבבֶׁ

ת ִצּיֹון: ְבנּו גַּם ָבִכינּו ְבָזְכֵרנּו אֶׁ  ָשם ָישַּ

ל ֲעָרִבים ְבתֹוָכּה ָתִלינּו ִכֹּנרֹוֵתינּו:  עַּ

 ְשֵאלּונּו שֹוֵבינּו ִדְבֵרי ִשיר ִכי ָשם 

 ְותֹוָלֵלינּו ִשְמָחה ִשירּו ָלנּו ִמִשיר ִצּיֹון:

ת ִשיר יה ת ֵנָכר:ֵאיְך ָנִשיר אֶׁ ְדמַּ ל אַּ  וה עַּ

ח ְיִמיִני:-ִאם ְשָכֵחְך ְירּוָשָלִם ִתְשכַּ  אֶׁ

ק ְלשֹוִני ְלִחִכי ִאם ְזְכֵרִכי-ִתְדבַּ  לֹא אֶׁ

ת-ִאם ה אֶׁ ֲעלֶׁ ל רֹאש ִשְמָחִתי:-לֹא אַּ ִם עַּ  ְירּוָשלַּ

 קלז תהלים

 

 

 
 

 



 ממ

 

ת ָהֵאׁש / חיים נחמן ביאליק  ְמִגלַּ

ןמ דֹות ַהֻחְרבָּ  ַאגָּ

 
 

 

 קטעים מתוך מגילת האש/ חיים נחמן ביאליק

  

ְרְבבּו ְלשֹונֹות  ָהבֹות ְוִהְשתַּ ְיָלה ָרְתחּו יֵַּמי לֶׁ ּלַּ ָכל הַּ
ר ל הַּ ָבִית. כֹוָכִבים ִנְתזּו ִמן-ֵאש ֵמעַּ ִים -הַּ מַּ ֹשָ הַּ

ט  ְרָצה. ֲהָבעַּ ְקלּוִיים וִַּּיְתכּו ְרָשִפים ְרָשִפים אַּ הַּ
 ..ְבִכְסאֹו ֱאֹלִהים וְַּּינֵַּפץ ִלְרִסיִסים ִכְתרֹו?

לוְַּתהִ  ת ֱאֹלִהים עַּ ָהִרים ָהְרחֹוִקים ְוִחיל -י ִחתַּ הֶׁ
ת ז אֶׁ ּזֹוֲעִפים:-ָאחַּ ִמְדָבר הַּ ֵאל ְנָקמֹות ְיָי,  צּוֵרי הַּ

 ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיַע!

ְצמֹו. ָשֵלו  ִהֵּנה הּוא ֵאל ְנָקמֹות, הּוא ִבְכבֹודֹו ּוְבעַּ
ל ָהבָ -ְונֹוָרא הּוא יֹוֵשב עַּ ּלֶׁ  ה.ִכֵסא ֵאש ְבֵלב ָים הַּ

ל ִלבֹו. -ְוהּוא ָשֵלו ְונֹוָרא יֹוֵשב ּוְזֹרעֹוָתיו ְנתּונֹות עַּ
ֲעִמיק ְמדּורֹות  ָבט ֵעיָניו ּומַּ ָהבֹות ְבמַּ ְרִחיב לֶׁ מַּ

ָיי  ָיי, דֹוֲהִרים דֹוְלִקים, ָהבּו לַּ ָפיו. ָהבּו לַּ ְפעַּ ְבִניד עַּ
ט ָוֵאש! הַּ  ְמחֹול לַּ

ל ר עַּ חַּ שַּ ִּנְצֵנץ הַּ ָהִרים-ּוְכשֶׁ ְוֵאִדים ֲחוְַּרָוִרים  הֶׁ
ָהָבה  –ָפְשטּו ָבֲעָמִקים  ּלֶׁ וִַּּיְשְקטּו יֵַּמי הַּ

ל ָשרּוף עַּ ל ְיָי הַּ ְעָנה ְלשֹונֹות ָהֵאש ֵמֵהיכַּ -וִַּתְשקַּ
ָבִית. ר הַּ  הַּ

ְספּו ְכִמְשָפָטם ְבִמְקֲהלֹות  ָשֵרת נֶׁאֶׁ ְלֲאֵכי הַּ ּומַּ
ל ש ֵלאֹמר ִשיר שֶׁ ֲחִרית, וַּּיִ -ֹקדֶׁ תשַּ ּלֹוֵני -ְפְתחּו אֶׁ חַּ

ר , וִַּּיְשְלחּו רֹאָשם מּול הַּ ִית, ִלְראֹות, -ָהָרִקיעַּ בַּ הַּ
ֵהיָכל ְוִאם ְלתֹות הַּ ן -ֲהִנְפְתחּו דַּ ר ֲענַּ ָעָלה ֲעתַּ

ת? ְקֹטרֶׁ  הַּ

ִתיק יֹוִמין יֹוֵשב  וִַּּיְראּו ְוִהֵּנה ְיָי ֱאֹלִהים ְצָבאֹות עַּ
ל-ִעם ר עַּ חַּ שַּ מַּ  -ִדְמדּוֵמי הַּ ֲעֵטהּו הַּ שּואֹות. מַּ

ר. רֹאשֹו  ְגָליו ָעָפר ָוֵאפֶׁ ִתיְמרֹות ָעָשן וֲַּהדֹום רַּ
ל ָּיגֹון עַּ ְרֵרי הַּ רֹאשֹו. -ָשמּוט ֵבין ְזרֹועֹוָתיו ְוהַּ

ל ִביט אֶׁ ֲחִריש ְושֹוֵמם הּוא יֹוֵשב ּומַּ ֳחָרבֹות. -מַּ הֶׁ
ף ָכל עַּ ָפיו, ּוְבֵעיָניו -זַּ ְפעַּ ָקְפָאה עֹוָלִמים ִהְקִדיר עַּ

ְגדֹוָלה. ְדָמָמה הַּ  הַּ

 

 

 

 

רוַּּיֵ  ָשֵרת ֵאת ֲאשֶׁ ְלֲאֵכי הַּ ם -ְדעּו מַּ ָעָשה ָלהֶׁ
ְעְזעּו ְמֹאד, וִַּּיְרֲעדּו ִעָמם ָכל כֹוְכֵבי -ָהֱאֹלִהים. וִַּּיְזדַּ

ת ְלָאִכים אֶׁ מַּ ר; וַָּּיִליטּו הַּ ֹבקֶׁ ם, -הַּ ְנֵפיהֶׁ ם ְבכַּ ְפֵניהֶׁ
ל-ִכי ִביט אֶׁ ר ָהֱאֹלִהים.-ָיְראּו ֵמהַּ עַּ  צַּ

הּוא ְלִקיָנה ֲחִריִשית וֵַּתָהֵפְך ִשיָרָתם בַּ  ר הַּ חַּ שַּ
ָקה. דּוָמם ָפְרשּו  ּוְנִהי ְדָמָמה דַּ

ְלָאְך ְלנְַּפשֹו, וֵַּּיְבְך ִבְדָמָמה  ְלָאְך ְלנְַּפשֹו מַּ ּוָבכּו, מַּ
 ָכל ָהעֹוָלם ִעָמם...

ת, ֲחִריִשית וֲַּעֻמָקה, ִמְכנַּף  חַּ וֲַּאָנָחה ֲחִריִשית אַּ
ץ ָעְלָתה ּוָפְש  וִַּתָשֵבר ְבדּוִמּיַּת  –ָטה ָהָארֶׁ

ר ֵלב ָהעֹוָלם, ְולֹא ְבִכָּיה... ִנְשֹבר ִנְשבַּ ָיֹכל עֹוד -הַּ
ְרֵיה וִַּּיְסֹפק  ג ְכאַּ ץ ְיָי וִַּּיְשאַּ ֵפק. וִַּּייקַּ ֱאֹלִהים ְלִהְתאַּ

ת ֳחָרבֹות וַָּתבֹא -אֶׁ ל הֶׁ ְשִכיָנה ֵמעַּ ָפיו, וֵַּתָעל הַּ כַּ
ִמְסָתִרים.  בַּ

לְ  ִים ּוְנִקי ָכָנף, שֹוֵמר ּומַּ ָחד, ֲעגּום ֵעינַּ ָאְך ָצִעיר אֶׁ
ָּיגֹון ָהִאֵּלם, ָרָאה  ְכמּוָסה ְבכֹוס הַּ ִדְמָעה הַּ ְפִניֵני הַּ

ת ר אֶׁ חַּ שַּ ת הַּ ּיֶׁלֶׁ ל אַּ ל ָהֵאש ְשֵאִרית -ֵמעַּ ְלתַּ תַּ
ְבֵהב ְורֹוֵעד ְוגֹוֵסס ֵבין  הּוא ְמהַּ ָהֲאִריֵאל, ְכשֶׁ

ְשר לָהֲאָבִנים הַּ ָבִית.-ּופֹות עַּ ר הַּ  הַּ

ע  ְלָאְך וִַּתְשקַּ מַּ ְרָגִלית ִדְמָעה ָנְפָלה ֵמֵעיֵני הַּ ּומַּ
ְיִחיִדית  ְפִניָנה הַּ ץ, ִהיא הַּ מֶׁ ל ָהרֶׁ ִבְרִתיָחה ְבגַּ

ת  ָּיגֹון ָהִאֵּלם, ִדְמעַּ ְלָאְך ִמכֹוס הַּ מַּ ע הַּ ר ָגרַּ ֲאשֶׁ
ל ֲחִמים אֶׁ  ָהֱאֹלִהים. ִהָּנֵצל ְשֵאִרית ֵאש-ְישּוָעה ְורַּ

ת  בֶׁ ְלהֶׁ שַּ ד הַּ גֶׁ ר ָבָרִקיעַּ ְכנֶׁ חַּ שַּ ת הַּ לֶׁ ּיֶׁ ֲעֹמד אַּ וַּתַּ
ם  ת ֵאלֶׁ ֲהבַּ ָּנה, וִַּתְרֹמז ָלּה ִמָמרֹום ְבאַּ ְקטַּ הַּ

ָּנה ְעגּוֵעי ְצִניעּות. וִַּתְצרֶׁ ְבִאי ְיִשימֹון,  ְרחֹוָקה ּוְבגַּ
ְרָחּה, וֵַּתט ָּנה ְבֹנגַּּה זַּ ְבָקִרים ִתְפְקדֶׁ ן  לַּ רֶׁ יָה קֶׁ ֵאלֶׁ

ד ְונֶָׁחָמה. סֶׁ  חֶׁ

 

ִין ָזָהב ְגד ת ְפקּוָחה ָעָליו ְלטֹוָבה, עַּ חַּ ִין אַּ ְעָלה, עֹוד עַּ ם ִמְלמַּ לֶׁ ד רֹאש ָהעֶׁ ִים, ְכנֶׁגֶׁ ָשמַּ ְזִהיָרה, ְואּוָלם ְבֵלב הַּ ֹוָלה, מַּ
ר. חַּ שַּ ת הַּ לֶׁ ּיֶׁ ת, ֲהלֹא ִהיא ֵעין אַּ חַּ ְשגַּ ל מַּ ש ֵמָרחֹוק ִבְרכַּת ֱאֹלִהים עַּ ָמרֹום, וִַּתְלחַּ ר בַּ חַּ שַּ ת הַּ ּיֶׁלֶׁ ֲעֹמד אַּ ם, -וַּתַּ לֶׁ רֹאש ָהעֶׁ

ֵפק ָעָליו וִַּתְרֹמז לֹו  ע. –וִַּתְתרַּ ת ְוהּוא לֹא ָידַּ ש אֶׁ ם וִַּּימֶׁ לֶׁ דֹון וִַּּיְטְבֵלן ִבְתהֹום -ּוִפְתֹאם ִהְתעֹוֵרר ָהעֶׁ ֵעיָניו ִמְתהֹום ָהֲאבַּ
תשָ  ִים, וְַּיִהי ְכשֹוֵקל אֶׁ דֹון?-מַּ ִים ִאם ָהֲאבַּ ָשמַּ ס ֵעיָניו, ֵלאֹמר: הַּ לֶׁ ם ְבפֶׁ  ְשֵניהֶׁ

ל ם וְַּתִהי ִכְצִרי זֹוֵלף עַּ לֶׁ ר ָבָאה ְבֵלב ָהעֶׁ חַּ שַּ ְלוַּת הַּ .-. ְושַּ  ִמְכוַּת נְַּפשֹו, וַָּּינַּח ְלָבבֹו וִַּּיָכֵנעַּ

ת ֲהִשיבֹו אֶׁ ל-ְוכַּ ת ּוְתלּוָיה,  –ֵכף רֹאש הַּ -ֵעיָניו אֶׁ פֶׁ חֶׁ ָּנה ְמרַּ ֵכף, ְכֵעִין ָעב ְיִחיָדה ּוְקטַּ ל לַּ עַּ וַּּיְַּרא ְוִהֵּנה ָשם ְברּום עֹוָלם, ִממַּ
ְדמּו ר. הַּ חַּ שַּ ת הַּ לֶׁ ּיֶׁ ת ִלְכָנָפּה, ְשלּוָחה מּול אַּ חַּ ְבִנית יַּד יֹוֵצאת ִמתַּ ִים, ּוְכתַּ ת ְכָנפַּ ֲעלַּ ְלָאְך ְוָהָעב ְצֹחָרה ּובַּ ִהיא ְוִאם ת מַּ

ְלָמה? ּנֹ  ְדמּות ָהעַּ כַּת הַּ ת ָהאֹור ְוזַּ ֱאָחָזה. ִהֵּנה ִהיא נּוגַּ יָה נֶׁ ְרנֶׁ ר ְונְַּפשֹו ֵבין קַּ חַּ שַּ ת הַּ לֶׁ ּיֶׁ ֲחֵרי אַּ ת וִַּתָמֵשְך ֵעינֹו אַּ דֶׁ גַּּה ֹעמֶׁ
ה ֵנָרּה ְולֹא-ְבָזֳהָרּה ּוְבָטֳהָרּה ִכיֵמי עֹוָלם, לֹא ה ִרְשָפּה, -ִיְכבֶׁ ְגדֹוִלים ִיְכהֶׁ ְיִחיִדים הַּ ְפָלאֹות, הַּ ְנֵשי הַּ ר, ְכֵצאת אַּ חַּ שַּ ר בַּ חַּ שַּ בַּ

ת ם אֶׁ ֲעֵמיהֶׁ ְרִפֵּלי ֲעָרבֹות ְוָלֹסל ְבכַּף פַּ ָהִרים -ִויתֹוֵמי ָהעֹוָלם, ִלְתעֹות ָבָדד ְבתֹוְך עַּ ְשִביִלים ָהִראשֹוִנים ְלָראֵשי הֶׁ  –הַּ
ְיִחיָדה ְוָהרָ  תְוָיְצָאה ִהיא, הַּ ם, ְוִקְדָמה אֶׁ ָפּה: -ִזית ְכמֹוהֶׁ ְפעַּ ָחד ְלעַּ ז אֶׁ מֶׁ ת ָלּה ָתִמיד ְורֶׁ חַּ , ּוְבָרָכה אַּ ָצנּועַּ ם ְבאֹוָרּה הַּ ֵעיֵניהֶׁ

ת ל-ְטָהר, ְטָהר, ְטָהר! ְוִכְּנָסה אֶׁ ר ֵהם ָשם אֶׁ ת -נְַּפשֹות ֻכָּלם ֵמֲאשֶׁ חַּ ר אַּ ת ֹזהַּ ר. –ְנֻקדַּ ָשחַּ ת הַּ ל ְנֻקדַּ  אֶׁ
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מה ערכה ומה פרייה של תנועת שחרור שאין 
, אשר תחת עימה שורשיות ויש עימה שיכחה

לטפח ולהעמיק בקרב נושאיה את הרגשת 
המקור ואת ידיעת המקורות, היא מטשטשת את 

זכרון נקודת המוצא ומקצצת בנימין, אשר דרכן 
 יונקת התנועה את לשדה? 

 
-כלום היינו עוד מסוגלים כיום הזה לתנועת
תקומה לולא היה עם ישראל שומר בליבו 
לא בקשיות עורף קדושה את זכר החורבן? לו
חייו  –היה מייחד בזיכרונו ובהרגשתו ובהליכות 

את יום החורבן מכל הימים? זהו כוחו של הסמל 
 החיוני המגובש והמפרה בקורות עם. 

 
אלמלא ידע ישראל להתאבל במשך דורות על 

חורבנו ביום הזכרון, בכל חריפות ההרגשה של 
מי שמתו מוטל לפניו, של מי שאך זה עתה אבדו 

תו, לא היו קמים לונו לא הס ולא לו חירותו ומולד
פינסקר, לא הרצל ולא נורדוי, לא סירקין ולא 

בורוכוב, לא א.ד. גורדון ולא י"ח ברנר. ויהודה 
הלוי לא היה יכול ליצור את "ציון הלא תשאלי" 
 וביאליק לא היה יכול לכתוב את "מגילת האש".

 
 

 ברל כצנלסון מוך חורבן ותלישות 

 

 

 

היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו נולדתי אני באחת מערי מתוך קטסטרופה 
הגולה. אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים. בחלום בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם 

אוזן מיום  אחי הלויים בבית המקדש כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל. נעימות שכאלה לא שמעה כל
שחרבה עירנו והלך עמה בגולה. חושד אני את המלאכים הממונים על היכל השירה שמיראתם שאשיר בהקיץ 

מה ששרתי בחלום, השכיחוני ביום מה ששרתי בלילה, שאם היו אחי בני עמי שומעים לא היו יכולים לעמוד 
לשיר בפה נתנו לי לעשות שירים בצערם מחמת אותה הטובה שאבדה להם. כדי לפייס אותי על שנטלו ממני 

 בכתב.

 ש"י עגנון מתוך הנאום בטקס קבלת פרס הנובל 

 

ֲעיֹוֵני ת-ָמֵלא רַּ ְרִתי אֶׁ ר תַּ ר ֲאשֶׁ חַּ ב, אַּ צֶׁ ץ -עֶׁ ָהָארֶׁ
ה מֹוָשבֹות, ָבאִתי -ְוָרִאיִתי מַּ ָרִאיִתי ְבָיפֹו ּוְבהַּ שֶׁ

ב רֶׁ ְעִסי ִלְפֵני -עֶׁ ְיָמה, ִלְשֹפְך ִשיִחי ְוכַּ ח ְירּוָשלַּ סַּ פֶׁ
ֵדינּו ִמיֵמי ֲחמַּ ם.-"ָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים", ְשֵאִרית מַּ דֶׁ  קֶׁ

 
לֵרא מּוָבן, אֶׁ ְרִכי ָהְיָתה, כַּ ל". ָשם -ִשית דַּ ֹכתֶׁ "הַּ

ִים עֹוְמִדים  ֵחינּו יֹוְשֵבי ְירּוָשלַּ ִבים ֵמאַּ ָמָצאִתי רַּ
ְּלִלים ְבקֹוֵלי ִּלים, -ּוִמְתפַּ דַּ ם הַּ קֹולֹות. ְפֵניהֶׁ

ְמֻשִּנים  ם הַּ ְלבּוֵשיהֶׁ ָּזרֹות ּומַּ ם הַּ ֹכל  –ְתנּועֹוֵתיהֶׁ הַּ
ְתִאים ְלמַּ  ּנֹוָרא. מַּ ל הַּ ֹכתֶׁ ה הַּ  ְראֶׁ

 
ת  חַּ ֲחָשָבה אַּ ל, ּומַּ ֹכתֶׁ ם ּובַּ ֵכל ָבהֶׁ ְוָאֹנִכי עֹוֵמד ּוִמְסתַּ

ת ֵּלא אֶׁ ְדֵרי-ָכל-ְתמַּ ה ֵעִדים -חַּ ִליִבי: ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶׁ
ל ה -ֵהָמה עַּ ְרֵצנּו, ְוָהֲאָנִשים ָהֵאּלֶׁ ן אַּ ל –ֻחְרבַּ -עַּ

חֻ  ה ִמְשֵני הַּ ֵמנּו: ֵאיזֶׁ ן עַּ ְרָבנֹות ָגדֹול ֵמֲחֵברֹו? ֻחְרבַּ
ל ה יֹוֵתר?-עַּ ם ִנְבכֶׁ ה ֵמהֶׁ  ֵאיזֶׁ
 

ִּיים ָוֹכח,  נּו ָמֵלא חַּ ֱחָרב, ְוָהָעם עֹודֶׁ ץ ִכי תֶׁ רֶׁ  -אֶׁ
ם  ֲחֵריהֶׁ ְמָיה, ְוָהָעם אַּ ְזָרא ּוְנחֶׁ ל, עֶׁ ָיקּומּו ָלּה ְזֻרָבבֶׁ

ְך ָהָעם ִכי יֱֶׁחָרב, ִמי ָיק ּום ְוָישּובּו ְוִיְבנֹוָה ֵשִנית; אַּ
ְזרֹו? ִין ָיבֹוא עֶׁ  ּוֵמאַּ

 
 
 

 אחד העם
 
 
 
 

 אחד העם
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 שירה עברית על ירושלים : חורבן ותיקון

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ה ִים ָהרֹואֶׁ  ְבֻחְרָבָנּה ְירּוָשלַּ
ע ע ִיְקרַּ רַּ  ְבִבְגדֹו קֶׁ

ע ִיְתֹפר ְוָאז רַּ קֶׁ  הַּ
ּלֹא  .ְקָרִעים ְקָרִעים ֲעשּוִים ְבָגָדיו ִיְהיּו שֶׁ

ֵהר ֵפש ְוֵיֵצא ִוימַּ ר ִויחַּ חַּ ִּיים אַּ  ָבִעיר חַּ
  ְמָטהסִ  ְבָכל

  שֹוןלָ  לכָ בְ 
ּלֹא  ָשְוא בֹוִכים ִנְהיֶׁה שֶׁ

ל ִקינֹות ְמֻרִבים ת ֲאסֹון עַּ   ִצּיֹון-בַּ
ִים  עֹוָלם-ִבְניַּן ְבנּוָיה ְכָבר ִוירּוָשלַּ

יהָ ְשעָ -ְוָכל  .שֹוֵמִמין ֵאיָנם שּוב רֶׁ

ֲחנַּת עֹוֵבר ָחתּול ּוָמָצאִתי ָיָצאִתי ֲאִני ת ְבתַּ ל ִבֹקרֶׁ ִמְשָטָרה שֶׁ  הַּ
ֵבט ל מּול ּוִמְתלַּ ֹכתֶׁ ת ֵבין הַּ ְזרַּ  ּוְגָבִרים ָנִשים עֶׁ

ִבים ֲאָנִשים ְוָרִאיִתי ִּיים רַּ ִּיים חַּ ָחד ָכל חַּ בֹות ְבָשפֹות אֶׁ  רַּ
ִּיים ֲאָנִשיםוַּ  ָנִשים ת חַּ ם ִבְשפַּ ת ֲאִביהֶׁ ת ִאָמם ּוְשפַּ ָמקֹום ִבְשפַּ  הַּ
ת ְך ּוְשפַּ רֶׁ דֶׁ ת הַּ ִחּיּוִכים ִבְשפַּ ם הַּ ָּלהֶׁ ת שֶׁ ֵּיאּוִשים ּוְשפַּ  הַּ

ְגדֹוִלים  .הַּ
ְעִתי ע ְוָקרַּ רַּ  ָגדֹול קֶׁ

ל ְחְשבֹות עַּ ש מַּ עַּ ר ָהרַּ בֶׁ שֶׁ ל ְוהַּ                       ִלִבי שֶׁ
י אֹוִתי ָהרֹוְדפֹות  .ֻכָּלם ִבְמקֹומֹותַּ

ע ִאִחיִתי ְולֹא רַּ קֶׁ  הַּ
ִּיְהיּו ִהים שֶׁ ד ֻכָּלם ְמזַּ ָפקַּ  :ְוִיְקְראּו ָהָאסֹון, אֹוִתי שֶׁ

ה                              ְבֻחְרָבנֹו ָאָדם ָהרֹואֶׁ
ע ע ִיְקרַּ רַּ                                    ְבִבְגדֹו קֶׁ
ת ְוִיָמנַּע  ִשיִרים ִמְכִתיבַּ
ּלֹא  .ְקָרִעים ְקָרִעים ֲעשּוָיה נְַּפשֹו ְתֵהא שֶׁ

ְּנבּוָאה רּוחַּ  שֹוָרה ָהְיָתה עֹוד ְוִאם ּזֹאת ָבִעיר הַּ  הַּ
ה ָהִייִתי ל עֹולֶׁ ד עַּ חַּ ָהִרים אַּ  הֶׁ

סֹוִפי ּוִמְתנֵַּבא ת ְלָהִקים שֶׁ רֶׁ ְחתֶׁ ד מַּ גֶׁ ר נֶׁ עַּ צַּ  הַּ
ל ְגדּוִדים ִלְשֹלחַּ  סֹוִפי ְשֵבי שֶׁ ל ִקָצם ְמחַּ ִקִצין שֶׁ  הַּ
 הזאת ָבִעיר ִלְחיֹות סֹוִפי

 בהר אלמוג

  כי מציון תצא האהבה

  יפה, זכורה, נעימה

  כמו שחיכינו לה אלפיים שנה

  בארץ רחוקה

 

  כי מציון תצא ההבנה

  נעימהשלמה, זכורה, 

  כמו ששמענו אותה בפעם הראשונה

  בארץ רחוקה

 

  מספרת על השקט, על האדם

  לוקחת אל כל המקומות הטובים שבעולם

  לוקחת אותי, אותך, ובכלל

 

  יםהכי מאדם יוצא דבר אלו

  מוכר, שלם, מבפנים

  כמו ששמענו אותו בפעם הראשונה

  בארץ רחוקה

 

  כי מציון נצא אל העולם

  ים, ביחדיפים, מחוזק

  כמו שעמדנו שם בפעם הראשונה

  בארץ רחוקה

 

  ונדע אז כולנו את הדרך חזרה

  נשמח ונבין שכל זה קרה

  ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי

  כי מציון תצא האהבה

  יפה, זכורה, נעימה

  כמו שחיכינו לה אלפיים שנה

 ...  בארץ רחוקה

 

  כי מציון תצא תורה

  ודבר ה' מירושלים

  ויההלל

 

 מילים ולחן יהונתן רזאל 
 


