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בחוק?תעוגןלאהאם

בשנתכברחוברהשוךכוטעןאומברהרץנפת'ןוהלאומוההומנוןמחבר

עודחובךהמשורר *נתוןמעשרתנמחצותבומוזכרתוךןש'ןום * 1877

חנה"דודבה"העורעלשוךום

צמרתצבי

חמשבסךהכלבארץ-ישראלחי'התקררה',שלמשוררהאימנו,הרץנפתלי

ביררשלים.יעשהחלקןאתורק , 1887שלהקיץסוףרעד 1882מנובמברשנים,

לחיזוקסייעהשירתו .ירושליםתקומתעלהחולמיםמגדוליהיההואאולם

עםשלהדתיים-היסטורייםשורשיוביןולחיבורוירושלים"צירן"ארץשלהדימוי

כיביוהרה,טען'ברקאי',שיריובספרהצומחת.היהודיתהלאומיתרביןישראל

"אניאמר:פה'שבעלב'צראתר . 2לצירןלשרבהיהודיהעםעלשהשפיעהראשוןהיה

מוגזמת.כמרבן,היא,זרטענתו . 3האמיתית"הציוניתהתנועהשלההתחלההנני

הלאומיתהזיקהגחלתאתהפיחואשרהראשוניםביןהיהכיספקאיןאולם
עלשיריםכתבאימנוהרץנפתליהקודש.ולעירלארץ-ישראלהיהודיהעםשל

שלרםירושלים.עללשוררבמיוחדהיונההואאךבארץ,רבותעבריותמושבות

הארץ-בנוףזרותולמרותכיקבעהשנייה,בעלייההבולטיםהרוחמאישישטרייט,

המוחשי"המגעאתחשיםובשיריושבכולם"העממילמשורר"נעשההואישראלי

"אביאותראתכינהוהעור,ךהעיתונאיהסופר,ייבין,השליהושער'ר . 4צירן"עם

אלאחלומותכגן"לאהארץאתתיאראימנוכיופסקהארץ-ישראלית"השירה
ואיש-הרוח,המבקרסדן,דב . sלעם"משכןלהיותשמתפקידהממשית,כאדמה

ביןמשורריה,מראשיאהבת-צירן,שלהמדורהממציתי]אחדהיה"[הואכך:סיכם

 • 6בנין"שלעיניםכמראהרביןגעגועיםשלנפשכהלךביןכמעשה,רביןכאידיאל

'האנרכיסטיים'הבוהמייניםהאישיים'חייואולם-'התקררה'כמשוררידועאימנו
עליוהעיקההימנוןכיעליונאמרהציוני.ההימנוןכמחברגדלותועלהעיבו

פעםלאעצמרד.האישאתבכובדושדיכאעדגופר,מעלוגדלגדלהואכדבשת:

הבינתחומיבמרכזמרצהצבי.בןיצחקידמנכ"לולשעברמחנךהיסטוריון,הואצמרתצביד"ר

הרצוג.ובמכללתמשפטשעריבמכללתבהרצליה,
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במאמר-טעןעצמואימנונכתבה.רמתי'התקררה'נכתבההיכןהדעותחלוקות

השירטיוטתאתחיברכי-בניר-יורקאידיבעיתוןשפיוסםקצרארטרבירגראפי

הראשון!).הציוניהקונגרסלפנישנים(עשריםשברומניהאסיבי 1877בשנתערד

כתיבתבעתנוכחיםהיוהםכישטענואישים,מצדעורריםנמצאוזרלעדותו

בארץ-התחברומבתי-השירכמהלפחותשונים,עדיםלדבריההימנון.שלחלקים

להסתובבנהגאימנוכיקובעהעברי,הזמרחוקריגדולהכהן,אליהו . sישראל

לוגםהיהשוניםבמקומרתלהתארחכשהוזמןבידר,השירוטיוטתהארץברחבי

מוסיףרלעיתים-אחדיםבתיםבהתלהבותקוראהטיוטה,אתשולףכוסית-יין,
בדליית )-1886ל 1882בין(כלומר,לתרמ"רתרמ"בהשניםביןעשהכךאחרים.

הבתיםמחציתבתים.עשרהיש'התקררה'בשיר . 9ובגדרהבראשון-לצירןהכרמל,

ולנחלתהאבותלארץהזיקהאתמדגישיםואחריםירושליםאתבמפורשמזכירים

בידינו:נותרואשרהשירבתיעשרתאלההאבות.

פנימה,בלבבערדכל

חרמיה,יהודינפש

קדימה,מזרחולפאתי

צופיה.לצירןעין

תקורתנו,אבדהלאערד

הנושנה,התקררה

אבותינו,לארץלשרב

חנה.דודבהלעיר

מעינינו,דמעותערדכל

נדברת,כגשםיזלר

עמנו,מבניורבבות

אברת.קבריעלהולכיםערד

מחמדנוחומתערדכל

מרפעת,לעינינו

מקדשנוחורבןרעל

דומעת.ערדאחתעין

בגאוןהירדןמיערדכל

יזרלר,גדותיומלוא

בשארןכינרתולים
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יפזלו.המולהבקול

דרכים,עלישמהעודכל

שאיה,יכתשער

ירושלים,חורבותובין

בוניהציוןבתעוד

טהורות,דמעותעודכל

נוזלות,עמיבתמעין

אשמורות,בראשלציוןולבכות

לילות.בחציתקוםעוד

בעורקינו,דםנטפיעודכל

יזלו,ושוברצוא

אבותינו,קברותועלי

יפלוטלאגליעוד

הלאוםאהבתרגשעודכל

פועם,היהודיבלב

היוםגםקוותנוכלעוד

זועםסואליוחמנועודכי

נודיבארץאחישמעו

חוזינו:אחדקולאת

היהודיאחרוןעםרקכי

 !תקוותנוייאחריתגם

מלאההשירה . 12הדורותלמסורתעמוקיחסעלמעידהאימנושל'התקווה'

להימנוןנהפכההיאזאתבזכותלירושלים.וראשונהובראשהאבותלארץגעגועים

התשע-המאהבסוףכברהושרה'התקווה'כיטוען,קבקוביעקבהחוקרהציוני.

בשנתבווינהשהתקיימהציוניתבאסיפה(למשל,ציונייםאירועיםבכמהעשרה

הראשון,הציוניהקונגרסממשתתפיהאז,זהיעקב . 13הרצל)שלבנוכחותו , 1896

הקונגר4סי.לפנינאזלברחובות'התקווה'אתשרוהקונגרס,מציריכמהכיהזכיר

להסכמההגיעולא-הראשוניםהקונגרסיםבשלושתכיפוסקהכהןאליהואולם,
בלונדוןשהיההרביעי,הקונגרסבסיוםלטענתו,הציונית.התנועההימנוןעל

פרצהספונטני,באורחולפתע,האנגליההימנוןאתלשירחייביםהיוי-1900ב
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כיהבינההציוניתהצמרת'התקווה.'שירתגםהבריטיההימנוןלצדהקהלמבין

בקונגרסרקהתקבעה'התקווה'הציוני.להימנוןאימנושלשירואתהופךהעם

הסיבותאחתאוגנדה').('קונגרס 1903בשנתבבאזלהתקייםאשרהשישי,הציוני

כהפגנת-שהושרהצופיה'לציון'עיןמרגשתהכל-כךהשורהחיתהלכךהעיקריות

י. sהציריםבידימחאה

מוסיקליריפיוואוסישקין:

עצמוהשיםאוסישקיןמנחםפשוטים.אינם'התקווה'חייהמאה,מראשית

שזהוטעןאנגליואלהמלחיןשלו.המוסיקליהרפיוןעלוקבללמוסיקהמומחה

אלטרנטיבי:להימנוןתעמולהעשהשולמן,ברוךשמואלהרבמאוס'.'הימנון
שניםעשרותמשךהעדיפוהפועליםבחוגיי. 6קוקהרבשחיבר'האמונה'השיר

ומבקרים.מוחיםועודעודוהיוביאליק.נחמןחייםשכתב'תחזקנה'אתלשיר

תל-אביבבמוזיאוןהמדינההכרזתבטקסכביכול,הוכרעו,'התקווה'עלהמאבקים

בשאלתהמחלוקותאבל,כבו.דאחר'התקווה'הושרהשםת'ש'ח.באיירה'ביום

מנהלתלוי,משהפנהתש"חבקיץמכן.לאחרספוריםשבועותהתחדשוההימנון

אנומאזחדש'.הימנוןלנו'הבוותבע:'דבר'למערכתבמכתב'האהל',תיאטרון

למצער,או,ההימנון,להחלפתונישכותחוזרותתביעותשנהבכלכמעטשומעים

שורשיםוחסרימתבולליםחוגיםכולל-רדיקלייםחוגיםבתוכו.שורותלהחלפת

מרכזייםאישיםגםמכך.מרפיםאינם-קיצונייםחרדייםחוגיםאומסורתיים,

רוזנבלום,הרצלד'רקיסרי,אוריביניהם:ההימנון.עלביקורותומותחיםמתחו
האחרונות,בשניםואחריםדי.בן-פורתמריםהשופטתגורי,חייםלזר,דודד'ר

המדינהאזרחישלהימנונםיהיהשזהיתכןלאכימדגישות'התקווה'עלהביקורות

כילציידישאולם,נידתו.הלאומי,ההימנוןלהחלפתהתביעותכלכה,עדהערבים.
בחוק.'התקווה'אתלעגןשנעשולניסיונותסירבוישראלממשלותכל

החריגיםהקולותאתשומעיםאנואחרים,בנושאיםכמו'התקווה',בנושא

הדומם''הרובאתשומעיםשאיננווכמעטהלאומיההימנוןאתלשנותהתובעים

שללהזדהכrדהסיבותאחתדעתי,לעניותממנו.ומתרגשההימנוןעםהמזדהה

העובדהאתמבליטהואוכיבמרכזומצויהשירושליםלעובדהקשורהרחבציבור

המשכיותגםאםכיהדורות,במסורתמרדרקאינןהציוניתהמהפכהשיסודות

נפתליזאת.להדגישרוצההעםרובכימוכיחהל'התקוה'העממיתהזיקהשלה.

עלנכתבמוכרפחותשירירושלים.עלנוספיםרביםשיריםכתבאימנוהרץ

שירבאותובה.התגוררעצמוהואבההשנה , 1886בשנתהקונקרטיתירושלים

ותבעהנה"גחלתאירופה'ש'אדמתכיווןמאירופה,לברוחביהודיםהפצירהמשורר
להשתלבהיהודיהמאמץאתלהפסיקקראאימנובשירולירושלים.מיידלעלות

פתרוןוהציעאבחות",דרכםועמהם,כמוהם,כעמים,אהיהתאמר"שואבגולה:

'המלטהשירבתיכללהלןהיקרה".ירושליםלנועזעיר ...ההרה"המלטאחד:
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 : 18'הצבי•בעתרןפורסםשהואכפיההרה,'

התפנה.מתוךהמלט"רוצה,

נסתרת.דרכךהבט,עמי,

חלבה,תד,רשנהאלפים

 !ההרההמלטהגיע,קץעת

ירושלים,סביבההריםהנה

היקרה;ירושליםלנרעזעיר

רפה-ירים'אתהתרגיעשם

 !ההרההמלטתעמ,דאלרק

כעמים,אהיהתאמר:שרא

אבחות.דרכםועמהם,כמוהם,

 ...צמיםשאפרחילך-ארתךלא
 !ההרההמלטבזזו,חילך

אלפים,שניםצפית,קרית,

עכרה;נכזבה,לא-תוחלתך

ירושלים-ישראלמקרהשם

 !ההרההמלטנא,שמה,לךברח

הנה,גחלתארפהאדמת

נחרה;בוערתשנאהמאש

שמיה,ימטירוראשגפרית

 !ההרההמלטאיפא,מהר,

תלנה,אן ...יוםיבראפן

 ...הסערה?תתחוללסביבךעת
חלבה,ברחהתפנה,מתוך

 !ההרההמלטעמי,ברח,

ימים,מיכהמוןבנכר,בגולה,

נגרה,עינךדמעותדמע

 ...עמיםידריכרךמנוחתך
 !ההרהלהמלטתתמהמהאל

-2016תשע"וקיץ , 202גיליון-האומה
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לנפש,ןמרגועתמצאבירושלים

נהרה;יופיעעולםאורשם

שומרך;ואלהסביבלההרים

 !ההרההמלטעמי,שמע,

וכיפעילגעשהרשללצידוחייםאירופהיהודיכיזה,בשירוטועןאימנו

לירושלים.לעלותולהקדיםמגוריהםמקומותארצותאתמיידיתלנטושעליהם

דומות,קריאותהושמעו ,) 1881 (בנגב''סופותאחרילכן,קודםשניםכמהאמנם,
היהודים'ב'מדינתאפילוי. 9חד-כיווניותוכל-כךנוקבותכל-כךהיולארובןאולם

לארץ-ישראללעלותישכינאמרלא , 1886בשנתהיאגםשפורסמההרצל,של

גםחוזרתלירושלים,לעלותהיהודילעםאימנושלקריאתו-תביעתוולירושלים.

שנהבאותהשפורסם'איכה'בשירלמשל,העת.באותהשפיוסםאחריםבשירים
 : 20'הצבי•בעיתון

אלפיםשנים"זה

כמיםעברו

מירושליםעת
 ...נד.דפנה,הודנו

תגורון,בלהרימו,

ישרון,דגליה,נס

נו,דבארץתאספו

סו,דלהמתיקיחד

 ....העירלבנותאיכה

ושפיים,בקעהיבנוהגרים

וקיר,חומותבדקייחזקו

בשפתים:ייליליושב,ועמי
העיר.'בדדישבה'איכה

עודמתיעדבת-ציוןזקני

בקיר?פניכםתכבשותבכו,

סוד:להמתיקתשבוומתי

העיר?!לבנותעתהאיכה
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קורא:ושוברוסיהליהודיבמיוחדפונהאימנו ' 21חגורים•יהיו'מתניכםבשיר

השיר:סיוםלירושלים.קדימה

קוממיותאחי,"הלאה,

קדימה.לירושלים

חמוריהפסגתעל

דגלנו;אתנפרוש

חיהנפשנואלוהים

בצבאותינו.יצאiזוא

תלפיותמגדליעל
נדימה,נס-ית

קוממיותאחי,הלאה

קדימה.לציון

והמתקדשיםהמתחדשיםנגד

החרדים,וביןהחדש,''היישובאנשי'החלוצים,'ביןבתווךעצמואתשםאימנו

טענתו, . 2211נגד"המתקדשיםוהןנגד"המתחדשים"הןיצאהואהישן.''היישובאנשי

שעליווהנועזהיכיןהןו'החלוקה"'ציון"שיבתכיקבעהחריגה,מאדשתיתה

הימיםלדבריהתולדהספר"ובכתבהייתה:תקוותוישראל.ביתתקרתנשענת

לספרובהקדמה . /231הנםחנהלציוןראשוןהחלוקה''אנשיעלגםיאמרישראללבני

לתנותבלילות"העומדיםלחרדיםגםמוקדשיםשיריוכיהדגיש,אימנו'ברקאי'
מרשימותיובאחת . 24מושבותלכונןהלאומי"לרוחל"הולכיםוגםציון"בתשברעל

הדרךאתשסללוהם'החלוקה,'מןונהנובארץשישבווהזקנותהזקניםכיקבע

למרותכיהעובדה,אתהבליטורגלבקדימוןהחוקר . 2sהרצלשלהציוניתלתנועה

וישתקעישובימיושבאחריתלחלוםהמשיךהואארץ-ישראלאתנטששאימנו

כיוקיווה'ברקאי,'מספרורביםעותקיםלמכורשאףאימנולדבריו,בירושלים.

חזראימנוהסתייעה.לאזותוכניתו . 26בעירלחיותלושיאפשרוכספיםיצבור

'לירושלים':לושקראהאחרונים,משיריואחדאתלירושליםוהקדיש

ירושליםאשכחך"אם

מלקוחילשוניתדבק

כמיםילכותמס

וכוחיאוניתקרתי

בנעוריבחייםאחת

אותךראיתיירושלים



 45בחוק?תעוגןלאהאםתוחלף?האם-"התקוה"צמרת:צבי

אשרריאכונןלךשנית

 • 2לרארתך"דישובעמי

ואתהמקדשאתהר-הבית,אתלהזכירנהג-הבוהמיין-החילוני-אימנו

מערבי"כתלעלכתבממצרים""בצאתיבשירלמשל,כ.ךרבים.בשיריםהכותל

כיכתב(תרנ"ג),ואבן""עץבשירואר . 2s(תרנ"א)משכירת"מאבנינבנהלתלפיות/

 • 29המערבי"מכתללוחות/מאבניצעקה/בעיר ...החרמרתים/ביןבירושלים/"שם

אקבצכם,ערדדברי/אמלאכייקרים,/לי,"האמינוכתבנחמו""שבתבשיראר
המעידאתר-האתריםהואהכותלכילוברורהיה . 3011 !לרבידישםלצירןנפזרים,/

יעלומותראחריכיואחיותיו,אחיואתהשביע 31'השברעה•בשירולעיר.זיקתנועל

לירושלים:עצמותיואת

עצמותיאתמזה"העלו
בפזרו.נכראדמתעלי

עצמותיאתמזההעלו

עיריבירושליםקבררני

 " ...כלירחימלחיינקתמרשם

נח'ארצההועלועצמותיומרתו.לאחרשניםוחמששלרשיםהוגשמהזרצוואה
 • 32ביררשליםהמנוחותבהרלמנוחת-עולםהובאוהוא ) 23.4 •ו 953 (תשי"גאייר

הערות
אימנוהרץנפתליבעקבותאימנו,תיקדוגל,נ'ראו:בארץ,אימנוה'נ'שלשהותועל(וח1מפורט

ר.-5ר 4עמ'ר, 997ירושליםבארץ-ישראל,
 . 99עמ'תנ'ש'א,לודהתקרה','נעלאימנו,הרץנפתליקנקונ,י'גם:ראוסר.עמ'שם, 2
הרץנפתליאחיו,שלהשיריםלקונץאימנושמריחושלהקדמתובסוףמופיעהפה'שנעלה'צווה 3

לד-לה.עמ'שםראור. 95סבשנתבתל-אניבלאורשיצאאימנו,
ר.-54ר 42עמ'תרצ"ט,תל-אניבראשון,ספרהספרות,פנישטרייט,ש' 4
תרפ"טבאלולכ"נמ"א,גיליון ,'חשנההדואר,יינין,י"ה 5
יא.עמ'אימנו,כתנילכלמבואסדן,ד' 6
ציוןללאשטינמן,אליעזרשלנשמומונאיםאלודברים .'טעמ'אימנו,כתנילכלמבואסדן,ד' 7

מקום.מראהשל
לציון,ראשוןתרמ"א-ת'ש'א',לציון,'ראשוןנקובץיודילוניץד'שלמאמרואתלמשל,ראו, 8

ת'ש'א.

 •ר 978נובמבר , 22'עת-מול',להימנון,'התקווה'הפכה'כיצדהכהן,אליהו 9
עלוהצניעלוהשיבסדן,דבאלוהים.שםנחנזכרשלא'התקרה'כנגדטעןעמיאלאביגדורהרבסר

תנ'ש'א,לודהתקרה','נעלאימנו,הרץנפתליקנקונ,י'ראו:זועם".אליוחמנועוד"כלהשורה
 . 72עמ'

ששמלאוכאשרתלוי.יהודהלו'אימנושלזיקתועלמעידותההימנוןשלהאחרונותהשורותרר
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הלוי".יהודה"דאןמיוחד:שירלוהקדישאימנוהלוי,שללהולדתושנהמאות

נפתליישריכלעל-פיח'.כמעטהתנ"ךאתידע"כברעשרבןכשהיהכיעליוהעידשמריחו,אחיו, 12
יז.עמ' , 1950אביבתלאימנו,הרץ

 73.עמ'התקרה,''בעלאימנו,הרץנפתליקבקוב,י' 13
ד. 4עמ'שם,קבקוב,אצלמובא 14
ד. 5עמ'שם,קבקוב,ראו, 15

דד.עמ'שם,קבקוב, 16

ד. 8עמ'ש'סקבקוב,ראו: 1ד

תרמ"ו. , 42גליוןהצבי, 18
פורסם-באירופההאנטישמיותמןלהימלטכדילירושליםלעלותהמציע-במקצתדומהנוסח 19

רקוכיינוחמובירושלים"רקכתב:פרומקין,דבישראלכנראהמנסחו, . 1881בשנת'חבצלת'בעתרן

ומציוןנעורינוקדמותאלבשרבינועמיםולנסגוייםלאורבכבוד,גדלנולהריםתקוותםכלשמה

ואםתעירואםבספרושלמוןיוסףידיעלמצוטטיםהדבריםמירושלים".ה'ודברתורהתצא
 . 313עמ'תשס"ו,ירושליםהלאומיות,במצריאורתודוקיסהתעוררו,

 •-8דעמ' , 1950אביבתלאימנו,הרץנפתלישיריבכלמצוטטהשיר 20
 . 4ד 46-עמ'שם, 21

ת"ש.אלול,תמוז-אב,גזית,התקרה,'בעל'עלשטרק,ד'ראו: 22
 . 55עמ'אימנו,תיקורגל,נ'אצלמצוטט .) 30/4/1884 (תרמ"ובניסןכ"ה , 30גיליון'חבצלת', 23
 . 55עמ'אימנו,תיקורגל,נ'פי:עלמצוטט 24
 . 56-55שם, 25
 . 25עמ'אימנו,תיקורגל,נ' 26
 . 19דעמ'התקרה,''בעלאימנו,הרץנפתליקבקוב,אצלמופיעבתרס"ז,שנכתבהשיר, 2ד

 . 182עמ'התקרה,''בעלאימנו,הרץנפתליקבקוב,י'פיעל 28
 . 1ד 9עמ'שם, 29
 . 186עמ'שם, 30

ראו:תרס"א.אייר ,'חגיליון ',אשנהלחדשים,''המודיעהאמריקניבירחוןלראשונההופיעהשיר 31
 . 104-103עמ'אימנו,הרץנפתלשיריכל

 . 33-32עמ'אימנו,תיקורגל,נ' 32

ישראלמדינתשלדמותןעלבמאבקולהתקפללהתכופףכוונהשוםלי"אין

שפויהצודקת,ישראלמדינתעללהיאבקואמשיךאיאבקאניהישראלית.והחברה

מאבדתאינהשנימצדאךדעתה,בדורשיובנחישותברזלבידהנלחמתכזוומוסדית.

חושים.קהתהופכתואינהערכיהאת

עלמקפידההחיים,אתהמקדשתומתקדמת,שפויהחברהעללשמורחייבים"אנו

ובהדרתובגזענותבאלימותונאבקתנחרץ,באופןהמשפטעליונותועלהחוקשלטון

ושלשלנוהעתידזה-ושמאלימיןשלענייןלאזהאחד.שהואמשוםדקהאחד

ממשפחתחלקשהיאמדינהלחיות:שואפיםאנומדינהבאיזוהשאלהזוילדינו.

מחוזותאלשמתדרדרתמדינהאווסובלנית,מודרניתודמוקרטית,יהודיתהעמים,

והרסניים".מסוכנים

 8.4.16שלו,הפייסבוקבעמודיעלון,בוגימשהלשעבר,הביטחוןשר
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