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 תהלים פרק פז  .1

ֶדש סּוָד֗תֹו ְבַהְרֵרי־ק ֹֽ יר ְיְ֝ ַרח ִמְז֣מֹור ִשִׁ֑  :)א( ִלְבֵני־ק ֹ֖

ָוק  ק  ב ְיְ֭ ֵה֣ ב )ב( א  ל ִמְשְכ֥נֹות ַיֲעק ֹֽ כ ֗ ֹון ִמְ֝ י ִציִׁ֑  :ַשֲעֵר֣

ָלה ים ֶסֹֽ יר ָהֱאֹלִה֣ ְך ִעֹ֖ ר ָבִׁ֑ ְכָבדֹות ְמֻדָב֣  :)ג( ִנְ֭

ם ה יַֻלד־ָשֹֽ ּוש ֶז֗ ֶשת ְו֣צֹור ִעם־כִׁ֑ י ִהֵנִּ֤ה ְפֶל֣ ְדָע֥ י ֹ֫ ל ְלֹֽ ַהב ּוָבֶב֗ יר׀ ַר֥  :)ד( ַאְזִכִּ֤

ִאי יש ְוְ֭ ר ִא֣ ֹון׀ ֵיָאַמ֗ ֲלִציּ֨ ֹון)ה( ּוֹֽ ּוא ְיכֹוְנֶנָ֣ה ֶעְליֹֽ ּה ְוהֹ֖  :ש יַֻלד־ָבִׁ֑

ָלה ם ֶסֹֽ ים ֶזֹ֖ה יַֻלד־ָש֣ ר ִבְכ֣תֹוב ַעִמִׁ֑ ְספ  ק ִיְ֭ ָו֗ ק   :)ו( ְיֹֽ

ְך:  ל־ַמְעָיַנ֥י ָבֹֽ ים ָכֹֽ ְלִלִׁ֑ ים ְכח   )ז( ְוָשִר֥

 

  תלמוד בבלי מסכת כתובות דף עה עמוד א .2

א"ר מיישא בר בריה דר' יהושע   - לציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון 

 בן לוי: אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. 

 

  בראשית פרק יד .3

ֹון ל ֶעְליֹֽ ן ְלֵאֹ֖ ֵהֹ֖ ֶחם ָוָיִִָׁ֑֑ין ְו֥הּוא כ  יא ֶל֣ ם הֹוִצֹ֖ ֶלְך ָשֵלֵ֔ ֶדקֶ֙ ֶמ֣  :)יח( ּוַמְלִכי־ֶצֶ֙

 

  יהושע פרק י .4

ם  )א( ַוְיִהי   ִ֗ ֶלְך ְירּוָשַל ֶדק ֶמ֣ ִני־ֶצֶ֜ ַע ֲאד ֹֽ  ִכְשמ ּ֨

 

 ילקוט שמעוני יהושע רמז יט  .5

+י+ ויהי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, המקום הזה מצדיק את יושביו אדוני   

 צדק ומלכי צדק נקראת ירושלים צדק ע"ש צדק ילין בה, 

 

  בראשית פרק כב .6



ת ִיְצָח֣  ֹו ְוֵאֹ֖ י ְנָעָריוֶ֙ ִאתֵ֔ ח ֶאת־ְשֵנִּ֤ ֹו ַוִיַקַּ֞ רֵ֔ שֶ֙ ֶאת־ֲחמ  ַָ֑יֲחב  ֶקר ַוֹֽ ם ַבב ֗ ם ַאְבָרָהֶ֜ ֹו  )ג( ַוַיְשֵכּ֨ ק ְבנִׁ֑

ים ַמר־֥לֹו ָהֱאֹלִהֹֽ ֹום ֲאֶשר־ָאֹֽ ֶלְך ֶאל־ַהָמקֹ֖ ה ַוָיָָ֣֑קם ַוֵיֵ֔ ָלֵ֔ י ע   :ַוְיַבַקעֶ֙ ֲעֵצ֣

ק:  ֹום ֵמָרח ֹֽ ם ֶאת־ֵעיָנָ֛יו ַוַיְָ֥֑רא ֶאת־ַהָמקֹ֖ א ַאְבָרָהָ֧ י ַוִיָשּ֨ ֹום ַהְשִליִש֗  )ד( ַבי֣

ּו ם־ַהָמ֥קֹום ַההֹ֖ ם ֵשֹֽ א ַאְבָרָהָ֛ ה: )יד( ַוִיְקָרָ֧ ָוֹ֖ק ֵיָרֶאֹֽ ר ְיק  ֹום ְבַה֥ ר ַהיֵ֔ ה ֲאֶשרֶ֙ ֵיָאֵמ֣ ָו֣ק׀ ִיְרֶאִׁ֑  א ְיק 

 

  בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נו .7

אברהם קרא אותו יראה שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, שם  

קרא אותו שלם שנאמר )בראשית יד( ומלכי צדק מלך שלם אמר הקדוש ברוך הוא  

קורא אני אותו יראה כשם שקרא אותו אברהם, שם אדם צדיק מתרעם, ואם  אם 

קורא אני אותו שלם אברהם אדם צדיק מתרעם, אלא הריני קורא אותו ירושלים  

 כמו שקראו שניהם יראה שלם ירושלים 

 

  שמואל ב פרק ה .8

י יֹוֵש֣  ם ֶאל־ַהְיֻבִסֹ֖ ִֵ֔ ֲאָנָשיוֶ֙ ְי֣רּוָשַל ֶלְך ַוֹֽ ֶלְך ַהֶמִּ֤ ֶרץ  )ו( ַוֵיּ֨  ... ב ָהָאִׁ֑

ד  יר ָדִוֹֽ יא ִע֥ ֹון ִהֹ֖ ת ִציִׁ֑ ת ְמֻצַד֣ ד ֵאֹ֖ ד ָדִוֵ֔  ... :)ז( ַוִיְלכ ֣

יר ָדִוִׁ֑ד  ּה ִע֣ ה ַוִיְקָרא־ָלֹ֖  )ט( ַוֵיִֶּ֤שב ָדִודֶ֙ ַבְמֻצָדֵ֔

 

 תהלים פרק קכב  .9

ְך ָו֣ק ֵנֵלֹֽ ית ְיק  י ֵבֹ֖ ים ִלִׁ֑ ְמִר֣ ַמְחִתי ְבא  ִו֥ד ָשְ֭ ַמֲע֗לֹות ְלָדֹ֫ יר ַהֹֽ  :)א( ִש֥

ִָֽם ִיְך ְירּוָשָלִֹֽ ְשָעַר֗ ינּו ִבְ֝ ּו ַרְגֵלִׁ֑ ְמדֹות ָהי֣  :)ב( ע ְ֭

ו ּה ַיְחָדֹֽ יר ֶשֻחְבָרה־ָל֥ ִע֗ ִָֽם ַהְבנּוָיִׁ֑ה ְכְ֝  :)ג( ְירּוָשַלִ֥

ם ָע֢לּו  ָוֹֽק)ד( ֶשָשּ֨ ם ְיק  ֗דֹות ְלֵש֣ ה  ל ְלְ֝ ּה ֵע֣דּות ְלִיְשָרֵאִׁ֑ ים ִשְבֵטי־ָיְ֭  : ְשָבִטִ֡

יד  ית ָדִוֹֽ ְס֗אֹות ְלֵב֣ ט ִכְ֝ ָמה׀ ָיְש֣בּו ִכְס֣אֹות ְלִמְשָפִׁ֑ י ָשּ֨  :)ה( ִכִּ֤

ִיְך ֲהָבֹֽ יּו א  ְשָל֗ ִָֽם ִיְ֝ ֲאלּו ְש֣לֹום ְירּוָשָלִִׁ֑  :)ו( ַשְ֭

ְך  י־ָש֥לֹום ְבֵחיֵלִׁ֑ ִיְך )ז( ְיִהֹֽ ה ְבַאְרְמנֹוָתֹֽ ְלָו֗  :ַשְ֝

ְך י ֲאַדְבָרה־ָנֹ֖א ָש֣לֹום ָבֹֽ י ְוֵרָעִׁ֑ ַמַען ַאַח֣  :)ח( ְלְ֭



ְך:  ה ֣טֹוב ָלֹֽ ינּו ֲאַבְקָשֹ֖ ָו֣ק ֱאֹלֵהִׁ֑ ַמַען ֵבית־ְיק   )ט( ְלְ֭

  תהלים פרק קלז. 5

נּו  ָזְכֵר֗ ינּו ְבְ֝ ַשְבנּו ַגם־ָבִכִׁ֑ ם ָיְ֭ ל ָש֣ ֹות׀ ָבֶב֗ ל ַנֲהרּ֨ ֹון)א( ַע֥  :ֶאת־ִציֹֽ

ינּו רֹוֵתֹֽ ינּו ִכנ  ִל֗ ים ְבתֹוָכִּׁ֑ה ָתְ֝ ל־ֲעָרִב֥  :)ב( ַעֹֽ

ֹון יר ִציֹֽ נּו ִמִש֥ ירּו ָל֗ ה ִש֥ ינּו ִשְמָחִׁ֑ יר ְותֹוָלֵל֣ ינּו ִדְבֵרי־ִשְ֭ ֵא֢לּונּו שֹוֵבִ֡ ם ְשֹֽ י ָשּ֨  :)ג( ִכִּ֤

ָוִׁ֑ק יר ֶאת־ִשיר־ְיק  יְך ָנִש֥ ר )ד( ֵא֗ ת ֵנָכֹֽ ל ַאְדַמ֥  :ַע֗

י ם ִתְשַכ֥ח ְיִמיִנֹֽ ִ֗ רּוָשָל ְך ְיֹֽ ם־ֶאְשָכֵח֥  :)ה( ִאֹֽ

י אש ִשְמָחִתֹֽ ל ר ֣ ִָֽם ַע֗ ֲעֶלה ֶאת־ְירּוָשַלִִׁ֑ א ַאְ֭ ִכי ִאם־ל ֣ ְזְכֵר֥ א ֶאֹ֫ י׀ ְלִחִכ֘י ִאם־ל ֢ ק־ְלשֹוִנּ֨  :)ו( ִתְדַב֥

 

  זכריה פרק ב .10

ֶרא ְוהִ  א ֵעיַנָ֛י ָוֵאֹ֖ ה)ה( ָוֶאָש֥ ֶבל ִמָדֹֽ ֹו ֶח֥ יש ּוְבָידֹ֖  :ֵנה־ִאִׁ֑

ה   ּה ְוַכָמ֥ ה־ָרְחָבֹ֖ ם ִלְר֥אֹות ַכָמֹֽ ִֵ֔ דֶ֙ ֶאת־ְי֣רּוָשַל י ָלמ  אֶמר ֵאַל֗ ְך ַוי ֣ ֵלִׁ֑ ה ה  ָנה ַאָת֣ ר ָאֹ֖ ַמַ֕ )ו( ָוא 

ּה  :ָאְרָכֹֽ

א ִלְקָראתֹֽ  ֵצֹ֖ ר י  ְך ַאֵחֵ֔ א ּוַמְלָא֣ ֵצִׁ֑ י י  ר ִבֹ֖ ֵב֥ ְך ַהד  ה ַהַמְלָאָ֛  :ֹו)ז( ְוִהֵנ֗

ה  ם ּוְבֵהָמֹ֖ ב ָאָדָ֛ ם ֵמר ֥ ִֵ֔ ב ְירּוָשַל ר ְפָרזֹותֶ֙ ֵתֵש֣ ז ֵלאמ ִׁ֑ ר ֶאל־ַהַנַ֥ער ַהָלֹ֖ ץ ַדֵבָ֛ ו ֻר֗ אֶמר ֵאָלֵ֔ )ח( ַוי ֣

ּה  :ְבתֹוָכֹֽ

ּה: פ  ֹוד ֶאְהֶי֥ה ְבתֹוָכֹֽ יב ּוְלָכבֹ֖ ש ָסִבִׁ֑ ק ֥חֹוַמת ֵאֹ֖ ָוֵ֔ ְהֶיה־ָלּהֶ֙ ְנֻאם־ְיק  י ֶאֹֽ  )ט( ַוֲאִנִּ֤

 

 זכריה פרק ח  .11

יר־ָהֹֽ  םֶ֙ ִע֣ ִּ֨ ה ְירּוָשַל ִָֽם ְוִנְקְרָאִּ֤ ּוָשָלִִׁ֑ י ְב֣תֹוְך ְירֹֽ ֹון ְוָשַכְנִתֹ֖ ְבִתי ֶאל־ִציֵ֔ ק ַשֹּ֚ ָוֵ֔ ר ְיק  ה ָאַמ֣ ת  )ג( כ ֹּ֚ ֱאֶמֵ֔

ֶדש: ס  ר ַהק ֹֽ ֹות ַה֥ ָו֥ק ְצָבאֹ֖  ְוַהר־ְיק 

ֹות בִ  ים ּוְזֵקנֵ֔ ד ֵיְֹֽשבּוֶ֙ ְזֵקִנ֣ ֹות ע ִּ֤ ָו֣ק ְצָבאֵ֔ ה ָאַמרֶ֙ ְיק  ֹו  )ד( כ ִּ֤ יש ִמְשַעְנתָ֛ ִָֽם ְוִאָ֧ ֹות ְירּוָשָלִִׁ֑ בֹ֖ ְרח 

ים ב ָיִמֹֽ ֹו ֵמר ֥  :ְבָידֹ֖

יָה: ס  ֶתֹֽ ב  ים ִבְרח ֹֽ ֹות ְמַשֲחִקֹ֖ יָלדִׁ֑ ים ִוֹֽ ּו ְיָלִדֹ֖ ְלאֵ֔ ֹות ָהִעירֶ֙ ִיָמ֣ בִּ֤  )ה( ּוְרח 

ה בַ  ם ַהֶזֵ֔ א ְבֵעיֵניֶ֙ ְשֵאִריתֶ֙ ָהָע֣ י ִיָפֵל֗ ֹות ִכ֣ ָו֣ק ְצָבאֵ֔ ה ָאַמרֶ֙ ְיק  ם ַגם־ְבֵעיַניֶ֙  )ו( כ ִּ֤ ים ָהֵהִׁ֑ ָיִמֹ֖

ֹות: פ  ָו֥ק ְצָבאֹֽ ם ְיק  א ְנֻאֹ֖  ִיָפֵלֵ֔



ֶמש ֶרץ ְמ֥בֹוא ַהָשֹֽ ח ּוֵמֶאֹ֖ ֶרץ ִמְזָרִׁ֑ י ֵמֶא֣ יַע ֶאת־ַעִמֹ֖ י מֹוִשָ֛ ֹות ִהְנִנ֥ ָו֣ק ְצָבאֵ֔ ה ָאַמרֶ֙ ְיק   :)ז( כ ִּ֤

ִָֽם ְוָהיּו ּו ְב֣תֹוְך ְירּוָשָלִִׁ֑ ם ְוָשְכנֹ֖ ָתֵ֔ י א  ת  )ח( ְוֵהֵבאִת֣ ים ֶבֱאֶמֹ֖ אֹלִהֵ֔ ֲאִניֶ֙ ֶאְהֶיִּ֤ה ָלֶהםֶ֙ ֵלֹֽ ם ַוֹֽ י ְלָע֗ ־ִל֣

ה: ס   ּוִבְצָדָקֹֽ
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א  ֹוט ַעד־ֵיֵצִּ֤ א ֶאְשקִׁ֑ ִָֽם ל ֣ ַען ְירּוָשַלִֹ֖ ה ּוְלַמ֥ א ֶאֱחֶשֵ֔ ַען ִציֹוןֶ֙ ל ֣ ּה   )א( ְלַמִּ֤ ּה ִוישּוָעָתֹ֖ ַגּהֶ֙ ִצְדָקֵ֔ ַכנ ּ֨

ר יד ִיְבָעֹֽ  :ְכַלִפ֥

נּו ֶבֹֽ ָוֹ֖ק ִיקֳּ י ְיק  ר ִפ֥ ש ֲאֶשָ֛ ם ָחָדֵ֔ ָרא ָלְךֶ֙ ֵש֣ ְך ְוק ִּ֤ ים ְכבֹוֵדִׁ֑ ְך ְוָכל־ְמָלִכֹ֖ ּו גֹוִיםֶ֙ ִצְדֵקֵ֔  :)ב( ְוָראִּ֤

יף ְמלּו ָוִׁ֑ק וצנוף ּוְצִנ֥ ֶרת ְבַיד־ְיק  ֶרת ִתְפֶאֹ֖ ִיְך)ג( ְוָהִיָ֛ית ֲעֶט֥  :ָכֹ֖ה ְבַכף־ֱאֹלָהֹֽ

ּה   ְך ִיָקֵראֶ֙ ֶחְפִצי־ָבֵ֔ י ָל֗ ה ִכ֣ ר עֹודֶ֙ ְשָמָמֵ֔ ה ּוְלַאְרֵצְךֶ֙ ל א־ֵיָאֵמ֥ ֹוד ֲעזּוָב֗ ְך עֶ֜ א־ֵיָאֵמר  ָלּ֨ )ד( ל ֹֽ

ל ְך ִתָבֵעֹֽ ְך ְוַאְרֵצֹ֖ ָוקֶ֙ ָבֵ֔ ץ ְיק  י־ָחֵפִּ֤ ה ִכֹֽ ְך ְבעּוָלִׁ֑  :ּוְלַאְרֵצֹ֖
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ַרח  ֶדש)א( ִלְבֵני־ק ֹ֖ סּוָד֗תֹו ְבַהְרֵרי־ק ֹֽ יר ְיְ֝  :ִמְז֣מֹור ִשִׁ֑

ב ל ִמְשְכ֥נֹות ַיֲעק ֹֽ כ ֗ ֹון ִמְ֝ י ִציִׁ֑ ָוק ַשֲעֵר֣ ק  ב ְיְ֭ ֵה֣  :)ב( א 

ָלה ים ֶסֹֽ יר ָהֱאֹלִה֣ ְך ִעֹ֖ ר ָבִׁ֑ ְכָבדֹות ְמֻדָב֣  :)ג( ִנְ֭

ֶשת ְו֣צֹור ִעם י ִהֵנִּ֤ה ְפֶל֣ ְדָע֥ י ֹ֫ ל ְלֹֽ ַהב ּוָבֶב֗ יר׀ ַר֥ ם)ד( ַאְזִכִּ֤ ה יַֻלד־ָשֹֽ ּוש ֶז֗  :־כִׁ֑

ֹון ּוא ְיכֹוְנֶנָ֣ה ֶעְליֹֽ ּה ְוהֹ֖ ִאיש יַֻלד־ָבִׁ֑ יש ְוְ֭ ר ִא֣ ֹון׀ ֵיָאַמ֗ ֲלִציּ֨  :)ה( ּוֹֽ

ָלה ם ֶסֹֽ ים ֶזֹ֖ה יַֻלד־ָש֣ ר ִבְכ֣תֹוב ַעִמִׁ֑ ְספ  ק ִיְ֭ ָו֗ ק   :)ו( ְיֹֽ

ְך:  ל־ַמְעָיַנ֥י ָבֹֽ ים ָכֹֽ ְלִלִׁ֑ ים ְכח   )ז( ְוָשִר֥

  
This is alluded to in a famous statement of Chazal (Babylonian Talmud, Ketubot 75a), 
expounding this psalm: 
  
“Indeed, of Zion it will be said, ‘This one and that one were born in her, and the Most High 
Himself will establish her’” — R. Meisha, grandson of R. Yehoshua ben Levi, explained: Both 
one who was born therein and one who looks forward to seeing it. 
  
Every Jew, in fact, is a native of Jerusalem; it is only the historical tragedy of Titus’s having 
exiled our ancestors that results in a Jew’s birthplace being anywhere else. Whether one is 
physically born in Jerusalem or one anticipates its rebuilding, all are considered sons of Zion. 

 

https://www.sefaria.org/Ketubot.75a?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Ketubot.75a?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker

