
 

                                                                                              

 יעל שלוסברג                                                                                                                      

 בס"ד

 "בתי נפש המצוירים בכל ענייני ירושלים"

 רבי עקיבא וירושלים

 ע"ב-. בבלי גיטין דף נו ע"1
 אמר ליה מיזל אזילנא ואינש אחרינא משדרנא אלא בעי מינאי מידי דאתן לך 

  תן לי יבנה וחכמיהאמר ליה: 
 ושושילתא דרבן גמליאל 

 ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק 
איבעי  משיב חכמים אחור ודעתם יסכל! )ישעיהו מד/כה(:  ואיתימא רבי עקיבאקרי עליה רב יוסף 

 והוא סבר דלמא כולי האי לא עביד והצלה פורתא נמי לא הוי! למימר ליה לשבקינהו הדא זימנא
 
 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף נ/א . 2

הנאה מכל נכסיה  רבי עקיבא איתקדשת ליה ברתיה )דבר( דכלבא שבוע .שמע )בר( כלבא שבוע אדרה
 אזלא ואיתנסיבה ליה. 

  .בסיתוא הוה גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה
 אי הואי לי רמינא ליך ירושלים דדהבא.  :אמר לה

 רש"י
אעשה לך ירושלים של זהב. בתי  –אם יהיה לי סיפוק שאתעשר  –אי הוי לי רמינא לך ירושלים דדהבא 

 בכל ענייני ירושלים נפש שמצויירת
 ר"ן 

תכשיט של זהב שירושלים מצוייר בה והכי עבד לה כדאיתא בפרק במה  -רמינא לך ירושלים דדהבא 
 אשה )שבת דף נט(:

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף נט/א . 3
 בא כדעבד רבי עקיבא לדביתו.ירושלים דדה :אמר רבי יוחנן ?בעיר של זהב)לא תצא אשה( מאי 

 תלמוד ירושלמי מסכת שבת דף לד/א . 4
. חמתיה איתתיה דרבן גמליאל וקניית בה. אתת ואמרת קומוי עיר של זהבעקיבה שעשה לאשתו  ביר

בעלה. אמר לה הכין הווית עבדת לי כמה דהוית עבדה ליה דהוות מזבנה מקליעתא דרישא ויהבה ליה 
 והוא לעי באוריתא. 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נח/א . 5
 זו מעשה בראשית וכן הוא אומר עושה גדולות עד אין חקר  -לה ולך ה' הגד
 זו יציאת מצרים שנאמר וירא ישראל את היד הגדולה וגו'  -והגבורה 

 זו חמה ולבנה שעמדו לו ליהושע שנאמר וידום השמש וירח עמד וגו'  -והתפארת 
 נצחם על בגדי וגו'  זו מפלתה של רומי וכן הוא אומר ויז - והנצח 
 זו מלחמת נחלי ארנון שנאמר על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה  -וההוד 

 זו מלחמת סיסרא שנאמר מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם וגו'  -כי כל בשמים ובארץ 
 זו מלחמת עמלק וכן הוא אומר כי יד על כס יה  -לך ה' הממלכה 

 ג וכן הוא אומר הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל זו מלחמת גוג ומגו -והמתנשא 
 

  במתניתא תנא משמיה דרבי עקיבא
 זו קריעת ים סוף  -לה ולך ה' הגד

 



 זו מכת בכורות  -והגבורה 
 זו מתן תורה  -והתפארת 

 זו ירושלים  -והנצח 
 ו בית המקדשז –וההוד 

6 . 

 נצח לשון נצחיות:א. 

  :י/ישעיה פרק לד
ה ֲעָשָנּה  ה ְלעֹוָלם ַיֲעלֶּ ֱחָרב  ִמּדֹור ָלדֹורַלְיָלה ְויֹוָמם לֹא ִתְכבֶּ  ֵאין ֹעֵבר ָבּה: ְלֵנַצח ְנָצִחיםתֶּ

 
 :/ מוסף של שבת השוקדמתוך 

 קדושתך נקדיש ולנצח נצחיםנגיד גדלך לדור ודור 

 לֹא ְיַשֵקר ְולֹא ִיָנֵחם ִכי לֹא ָאָדם הּוא ְלִהָנֵחם: ֵנַצח ִיְשָרֵאלְוַגם  :כט/שמואל א פרק טו
 

  :כ/ישעיה פרק יג
 ְולֹא ַיֵהל ָשם ֲעָרִבי ְוֹרִעים לֹא ַיְרִבצּו ָשם: ּדֹור ָודֹורְולֹא ִתְשֹכן ַעד  ָלֶנַצח )בבל( לֹא ֵתֵשב

 
 ישעיה פרק נז 

ְק  ְולֹא ָלֶנַצחָאִריב  לֹא ְלעֹוָלם)טז( ִכי   צֹוף ִכי רּוַח ִמְלָפַני ַיֲעטֹוף ּוְנָשמֹות ֲאִני ָעִשיִתי:אֶּ

 נצח לשון התנצחות ומאבקב. 

יָך  :ג/תהילים פרק עד אֹותָהִריָמה ְפָעמֶּ ש: ֶנַצח )לחורבות( ְלַמשֻּׁ  ָכל ֵהַרע אֹוֵיב ַבֹקדֶּ
 (בקודשהרימה פעמיך להתנצח/להיאבק על החורבות, להתנצח על כל אשר הרע אויב )

ְרְמֵסם ַבֲחָמִתי  :ג/ישעיה פרק סג ְדְרֵכם ְבַאִּפי ְואֶּ ַעל  ְוֵיז ִנְצָחםּפּוָרה ָדַרְכִתי ְלַבִדי ּוֵמַעִמים ֵאין ִאיש ִאִתי ְואֶּ
ְגָאְלִתי:  ְבָגַדי ְוָכל ַמְלבּוַשי אֶּ

 
 נצח לשון ניצחוןג. 

 רמז תרע  -פרק טז  -ילקוט שמעוני תהלים 
בנוהג שבעולם  ]הנדרמין  .אמר רבי אבהו זה הלולב שהוא כמי שהוא נוצח ונוטל בימין - בימינך נצח

  .מי שהוא נוצח ?רצין בהדרמוס[ מי נוטל בימין ]לולבא[
אומרים אנו  ואומות העולם"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון אף ישראל עומדין לפניו בדין רכך ב

עבר ר"ה וכל ישראל באים ביו"כ  אומות העולם.ע מי נצח אם ישראל אם ואין אדם יודזכינו ונצחנו בדין 
  .בדי אליליםוומתענין ומתעטפין לבנים, עבר יו"כ ואין אדם יודע למי נמחלו עונותיו אם לישראל אם לע

מיד הכל יודעין כיון שהגיע יו"ט ראשון של חג כל ישראל יוצאין הקטנים והגדולים ולולביהן בידיהם 
ונמחלו עונותיהם שנאמר נצח ישראל וגו', והוא שדוד אמר לישראל קיימתם מצות  ישראל בדיןשנצחו 

 לולב שנקרא נעים שנאמר נעימות בימינך נצח הרי מבושרים אתם שנצחתם לעובדי אלילים. 

 נצח לשון ניצוח על הנגינהד. 

 ַלְמַנֵצַח ִבְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד: :א/תהילים פרק ד
 מצודות

 בעלי השיר יקראו מנצחים כי דרכם לנצח זה את זה בהרמת הקול ובהכרעתו -מנצח ל

 ַלְמַנֵצַח ִבְנִגינֹות ַעל ַהְשִמיִנית ִמְזמֹור ְלָדִוד: :א/תהילים פרק ו

 ף ִשיר:ַלְמַנֵצַח ִבְנִגיֹנת ִמְזמֹור ְלָאסָ  :א/תהילים פרק עו



 ירושלים של זהב

 ושל נחושת ושל אור

 שירייךהלא לכל 

 )נעמי שמר(  אני כינור


