בס"ד
יום ירושלים ,מקורות
ד"ר חזות גבריאל
" .1ויהי באחת וׁשׁש-מאות ׁשנה בראׁשון באחד לחדׁש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את-מכסה התבה וירא
והנה חרבו פני האדמה .ובחדׁש הׁשני בׁשבעה ועׂשרים יום לחדׁש יבׁשה הארץ"  -המבול הסתיים בשנת 601
לנוח ,כלומר בשנת  1657לאדם.
 .2בכ"ח באייר התרס"ד עלה מרן הרב קוק זצ"ל לארץ-ישראל ,על-מנת לשמש כרבה של יפו ושל המושבות
החדשות שהיו אז ,כגון פתח-תקווה ,ראשון-לציון ,גדרה ורחובות .כמובן שגם הבן צבי יהודה עלה אז עם
הוריו ,והוא בן  13שנים .יום זה ,כ"ח באייר ,נחקק במשפחה כיום גדול ,יום של שמחה ותודה לה'.
לאחר עשר שנים ,בשנת התרע"ד ,בהיות הרב צבי יהודה בחו"ל ,כותב לו אביו (אגרת תרפ"ז):
"ברוך השם עבר עלינו יום אתמול כ"ח אייר ,זה היום הגדול אשר בו זיכנו צור ישראל ברוך הוא לבוא לארץ
חמדתו ולראות בעינינו התחלת צמיחת קרן ישעו לעם קדשו .בטח גם אתה מחמדי נזכרת מזה ,הודות לה'
על רוב חסדיו...".
 .3ה"זהר" אומר שימי העולם מתחלקים לששה כנגד ששת ימי הבריאה .האלף השביעי  -כנגד השבת" .שית
אלפי שני הוי עלמא" .שנת תשכ"ז  -היא השנה שבה אפשר לחוש בקדושת השבת) .הרב שרקי)
 .4זכריה פרק יד
ֹום־בא לַיקֹוָ ָ֑ק וְ חֻ ַלֵּ֥ק ְׁשל ָָּ֖לְך בְ ִק ְר ֽבְך:
(א) ִהנֵּ֥ה יֽ ָ ָּ֖
ה וְ ִנלְכְ ָדָ֣ה הָ ִ֗ ִעיר וְ נ ַָׁשַּׁ֙ס ַּׁ֙ו הַ ָב ִִָּ֣֔תים וְ הַ נ ִ ָָּׁ֖שים תשגלנה ִתשָ ַכָ֑בְ נָה וְ י ָ֞ ָָצא
ּגֹויֵּ֥ם׀ ֶ ֽאל־יְרּוׁשָ ַל ִם ל ִַמלְחָ מָ ֒
(ב) וְ ָאסַ פְ ִִּ֨תי ֶאת־כָל־הַ ִ
חֲ ִ ִ֤צי הָ עִ י ַׁ֙ר בַ ּגֹו ִָּ֔לה וְ יֶ ֶָ֣תר הָ ִּ֔ ָעם ֵּ֥לא ִיכ ָָּ֖רת ִמן־הָ ִ ֽעיר:
ּגֹויָ֣ם הָ ָ֑הם כְ יֵּ֥ ֹום ִ ֽהלָחֲ ָּ֖מֹו בְ יֵּ֥ ֹום ְק ָ ֽרב:
(ג) וְ י ָ ָָ֣צא יְק ָֹוִּ֔ק וְ ִנל ַ ְָּ֖חם בַ ִ
יתים ֽמחֶ צְ י ַֹׁ֙ו ִמזְ ָרָ֣חָ ה ָו ִּ֔ ָימָ ה
ם וְ נִבְ ַקע֩ ִּ֨ ַהר הַ ז ִ ִ֤
ל־הר הַ ז ִִ֜תים אֲ ִּ֨ ֶׁשר עַ ל־פְ נֵּ֥י יְרּוׁשָ ַל ִם ִמ ֶקדֶ ֒
(ד) וְ עָ ְמ ָ֣דּו ַרגְ ָלָ֣יו בַ ּיֹום־הַַ֠ הּוא עַ ִּ֨ ַ
ּומׁש חֲ ִ ֵּ֥צי הָ ָ ָ֛הר צָ פָּ֖ ֹונָה וְ חֶ צְ יֹו־נֶ ֶֽֽגְ בָ ה:
דֹולָ֣ה ְמ ָ֑אד ִּ֨ ָ
ּגָּ֖יא ּגְ ָ
ְהּודָ֑ה ּובָ ַׁ֙א
ימי עֻזִ ּיָ ָ֣ה ֶ ֽמלְֶך־ י ָ
ם ִמפְ נָ֣י הָ ַ ִּ֔רעַ ׁש בִ ָּ֖
ל־אצַ ל ֒ וְ נ ְַס ִ֗ ֶתם כַאֲ ֶ ִׁ֤שר נ ְַס ֶת ַׁ֙
(ה) וְ נ ְַס ֶ ָ֣תם ּגֽיא־הָ ַ ִ֗רי ִ ֽכי־י ִַּגָ֣יעַ ּגי־הָ ִרים ֶא ָ
ל־קד ִ ָּׁ֖שים עִ ָ ֽמְך:
ֹלהי ָכ ְ
יְקֹוָ ָ֣ק אֱ ִּ֔ ַ
(ו) וְ הָ יָ ָּ֖ה בַ ּיָ֣ ֹום הַ ָ֑הּוא ֽלא־ ִי ְהיֶ ָ֣ה ִּ֔אֹור י ְָק ָּ֖רֹות יקפאון וְ ִקפ ָֽאֹון:
ֶה־אֹור:
ֽת־ע ֶָּ֖רב ִ ֽי ְהי ֽ
א־ל ְילָה וְ הָ יָ ֵּ֥ה לְע ֶ
יֹום־א ִ֗ ָחד ָ֛הּוא ִיּו ַָדֵּ֥ע לַיקֹוָ ָּ֖ק לא־יָ֣ ֹום וְ ל ָ ָ֑
ֶ
(ז) וְ הָ יָ ָ֣ה
ם הַ ַק ְדמֹו ִּ֔ ִני וְ חֶ צְ יָ ָּ֖ם ֶאל־הַ ּיָ ָ֣ם הָ ַאחֲ ָ֑רֹון בַ ַ ֵּ֥קיִץ
ם ִמ ָ֣ירּוׁשָ ִּ֔ ַל ִם חֶ צְ ִ֗ ָים ֶאל־הַ ָּי ַׁ֙
(ח) וְ הָ יָ ָ֣ה׀ בַ ּיָ֣ ֹום הַ ִ֗הּוא יצְ ִ֤אּו ַ ֽמיִם־חַ ּיִי ַׁ֙
ּובָ ָּ֖ח ֶרף ִ ֽי ְהיֶ ֽה:
ּוׁש ֵּ֥מֹו ֶא ָ ֽחד:
(ט) וְ הָ יָ ָ֧ה יְקֹוָ ָ֛ק ל ֶ ְָּ֖מלְֶך עַ ל־כָל־הָ ָ ָ֑א ֶרץ בַ ּיָ֣ ֹום הַ ִ֗הּוא י ְִהיֶ ָ֧ה יְקֹוָ ָ֛ק ֶא ָ ָּ֖חד ְ
(י) י ִִּּ֨סֹוב כָל־הָ ָ ִ֤א ֶרץ ָכע ֲָרבָ ַׁ֙ה ִמּגֶ ָ֣בַ ע ל ְִר ִּ֔מֹון נֶ ֶָּֽ֖ ֶג ב י ְֽרּוׁשָ ָלִִָָ֑֑ם ְ ֽו ָראֲ מָ ה֩ וְ י ְָׁש ִּ֨ ָבה ַת ְח ִ֜ ֶתיהָ ל ְִמ ַ ָ֣שעַ ר בִ ְני ִ֗ ִָמן עַ ד־ ְמ ָ֞קֹום ַ ִׁ֤שעַ ר
ּומגְ ַדָ֣ל חֲ ַננ ְִּ֔אל ַעָּ֖ד י ְִקבֵּ֥י הַ ֶ ֽמלְֶך:
ד־ׁשעַ ר הַ פִ ִּ֔ ִנים ִ
ָ ֽה ִראׁשֹו ַׁ֙ן עַ ַ ָ֣
(יא) וְ יָ ְָׁ֣שבּו ִּ֔ ָבּה וְ ָּ֖ח ֶרם ָ֣לא ִ ֽי ְהיֶה־עָ֑ ֹוד וְ י ְָׁש ָבֵּ֥ה יְרּוׁשָ ִַָּ֖לִָ֑ם ל ֶ ָֽבטַ ח:
ָל־העַ ִּ֔ ִמים אֲ ֶ ֵּׁ֥שר צָ בְ ָּ֖אּו עַ ל־יְרּוׁשָ ָלִִָָ֑֑ם הָ ָ֣מק׀ בְ ׂשָ ִ֗רֹו וְ הּו ַׁ֙א ע ָ֣מד עַ ל־
(יב) וְ ָ֣זאת׀ ִ ֽת ְהיֶ ָ֣ה הַ מַ ּג ִָ֗פה אֲ ִּ֨ ֶׁשר ִי ִּ֤גף יְק ָֹו ַׁ֙ק ֶאת־כ ָ ָ֣
יהם:
יהן ּולְׁשֹונָּ֖ ֹו ִת ַ ֵּ֥מק בְ פִ ֶ ֽ
ַרגְ ִָּ֔ליו וְ עינָי ַׁ֙ו ִת ַ ָ֣מ ְקנָה בְ ֽחר ִּ֔ ֶ
ְתה ָי ָּ֖דֹו עַ ל־יַ ֵּ֥ד רעֽהּו:
(יג) וְ הָ ָי ַׁ֙ה בַ ּיָ֣ ֹום הַ ִּ֔הּוא ִ ֽת ְהיֶ ָ֧ה ְמ ֽהּומַ ת־יְקֹוָ ָ֛ק ַר ָ ָּ֖בה בָ ֶ ָ֑הם וְ הֶ חֱ ִ֗ ִזיקּו ִִ֚איׁש יַ ָ֣ד ר ִּ֔עהּו וְ עָ ל ָ ֵּ֥
ְהּודה ִתל ָָּ֖חם בִ ֽירּוׁשָ ָל ִִָָ֑֑ם וְ אֻ ּסַ ף֩ ִּ֨חיל כָל־הַ ּגֹו ִ֜ ִים סָ ִִ֗ביב ז ָ ֵָּ֥הב ו ֶָכָ֛סֶ ף ּובְ ג ִ ָָּ֖דים ל ֵָּ֥רב ְמ ֽאד:
(יד) וְ ִּ֨ ַגם־י ִּ֔ ָ
(טו) וְ ִּ֨כן ִ ֽת ְה ִ֜ ֶיה מַ ּג ַפָ֣ת הַ ִּ֗סּוס הַ ֶפ ֶַׁ֙ר ַׁ֙ד הַ ּג ָ ָָ֣מל וְ הַ חֲ ִּ֔מֹור וְ ִָּ֨כל־הַ בְ ה ִּ֔ ָמה אֲ ֶ ֵּׁ֥שר י ְִהיֶ ָּ֖ה בַ מַ חֲ נָ֣ ֹות הָ ָ֑המָ ה כַמַ ּג ָ ָּ֖פה הַ ֽזאת:
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ְמ ֶל ְַׁ֙ך יְקֹוָ ָ֣ק צְ בָ ִּ֔אֹות וְ ל ָָּ֖חג
נֹות ַׁ֙ר ִמ ָכל־הַ ּגֹו ִּ֔ ִים הַ בָ ִ ָּ֖אים עַ ל־י ְֽרּוׁשָ ָלִִָָ֑֑ם וְ עָ ָ֞לּו ִמדָ֧י ׁשָ נָ ָ֣ה בְ ׁשָ ִ֗ ָנה ל ִ ְֽה ְׁש ַתחֲ ֹו ַׁ֙ת ל ֶ ַׁ֙
(טז) וְ הָ ִ֗ ָיה כָל־הַ ָ
ת־חג הַ ּסֻ כֽ ֹות:
ֶא ַ ֵּ֥
יהם י ְִהיֶ ֵּ֥ה
(יז) ַ֠ ְוהָ יָה אֲ ִּ֨ ֶׁשר ֽלא־ ַי ֲע ִֶ֜לה מ ִּ֨את ִמ ְׁשפְ ִ֤חֹות הָ ָא ֶַׁ֙ר ַׁ֙ץ ֶאל־י ְָ֣רּוׁשָ ִּ֔ ַל ִם ל ִ ְֽה ְׁש ַתחֲ ֹוִּ֔ת ל ֶ ְָּ֖מלְֶך יְקֹוָ ָ֣ק צְ בָ ָ֑אֹות וְ ֵּ֥לא עֲל ֶ ָּ֖
הַ ּגָ ֽׁשֶ ם:
יהם ִ ֽת ְהיֶ ָ֣ה הַ מַ ּג ִָ֗פה אֲ ִּ֨ ֶׁשר ִי ִּ֤גף יְק ָֹו ַׁ֙ק ֶאת־ הַ ּגֹו ִּ֔ ִים אֲ ׁשֶ ַׁ֙ר ָ֣לא
א־תע ֲֶלָ֛ה וְ ֵּ֥לא בָ ָ ָּ֖אה וְ ָ֣לא עֲל ֶ ָ֑
ם־מ ְׁש ִַּ֨פחַ ת ִמצְ ַ ָ֧ריִם ֽל ַ
(יח) וְ ִא ִ
ת־חג הַ ּסֻ כֽ ֹות:
יַ ֽע ֲִּ֔לּו ל ָָּ֖חג ֶא ַ ֵּ֥
ת־חג הַ ּסֻ כֽ ֹות:
(יט) ֵּ֥זאת ִת ְהיֶ ָּ֖ה חַ ַ ָ֣טאת ִמצְ ָ ָ֑ריִם וְ חַ טַ א ַׁ֙ת ָכל־הַ ּגֹו ִּ֔ ִים אֲ ׁשֶ ַׁ֙ר ָ֣לא יַ ֽע ֲִּ֔לּו ל ָָּ֖חג ֶא ַ ֵּ֥
ל־מצִ לָ֣ ֹות הַ ִּּ֔סּוס ָּ֖קדֶ ׁש ַ ֽליקֹוָ ָ֑ק וְ הָ יָ ִ֤ה הַ ִּסירֹו ַׁ֙ת בְ בָ֣ית יְק ָֹוִּ֔ק כ ִַמזְ ָר ִ ָּ֖קים לִפְ נֵּ֥י הַ ִמזְ ֽבחַ :
(כ) בַ ּיָ֣ ֹום הַ ִ֗הּוא ִ ֽי ְה ֶי ַׁ֙ה עַ ְ
ּובא ַּׁ֙ו כָל־הַ ָ֣זבְ ִּ֔ ִחים וְ ל ְָק ֵּ֥חּו מ ֶ ָּ֖הם ּובִ ְשלָ֣ ּו בָ ֶ ָ֑הם וְ לא־י ְִה ִּ֨ ֶיה
יהּודה ִ֚קדֶ ׁש לַיקֹוָ ָ֣ק צְ בָ ִּ֔אֹות ַָׁ֙
ּוב ִ֗ ָ
ל־סיר בִ ירּוׁשָ ִ֜ ַל ִם ִ ֽ
(כא) ַ֠ ְוהָ יָה ָכ ִּ֨ ִ
כְ ַנעֲנִ ֵּ֥י עָ֛ ֹוד בְ בית־יְקֹוָ ֵּ֥ק צְ בָ ָּ֖אֹות בַ ּיֵּ֥ ֹום הַ ֽהּוא:
 .5ציטוטים על ירושלים
"אם לארץ נשמה – הרי ירושלים היא נשמתה של ארץ ישראל( ".דוד בן גוריון)
"עשרה קבין יופי ירדו לעולם ,תשעה נטלה ירושלים( ".קידושין מ"ט)
"עתידה של ירושלים שיתקבצו בתוכה כל הגויים וכל הממלכות( ".אבות דרבי נתן פרק ל"ה)
"אין לך חוכמה כחוכמה של דרך ארץ ואין לך יופי כיופי של ירושלים( ".אבות דרבי נתן פרק כ"ח)
" העולם הזה דומה לגלגל עינו של אדם – לבן שבו זה האוקיינוס שמקיף את כל העולם ,שחור שבו זה העולם,
קומט שבשחור זה ירושלים ,פרצוף שבקומט זה בית המקדש( ".מסכת דרך ארץ זוטא ,ט')
"אם אשכחך ירושלים ,תשכח ימיני ,תדבר לשוני לחכי ,אם לא אזכרכי ,אם לא אעלה את ירושלים על ראש
שמחתי( ".תהילים קל"ז ,ה'-ו').
"כה אמר ה' :שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים; ונקראה ירושלים עיר האמת ,והר ה' צבאות הר הקדש".
(זכריה ח' ,ג')
"כעיר הניגודים ,מצטיינת ירושלים במנהגיה החריגים ,אשר קשה לכנותם מתורבתים ,אף כי היא מוקד
משיכה דתית לעולם הנאור .הטבע אינו כסדרו בתוכה ,שכן כל סדר שהוא יהיה בלתי-טבעי"( ".ירושלים של
מטה"  ,צ'ארלס וורן)
"ארץ ישראל בלי ירושלים כגוף בלי נשמה" (א.ל.לוינסקי)
"ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם( ".תהילים  ,קכ"ה ,ה')
.6ברכת "שוש תשיש" הינה אודות הגאולה האמיתית והשלמה ,בביאת משיח צדקנו ,שאז ירושלים תשיש
״בקיבוץ בניה לתוכה״ – קיבוץ גלויות ,של כל בני ישראל ,לירושלים עיר הקודש.
 .7מזמור י"ט של מדינת ישראל הוא דרשה שנשא הרב צבי יהודה הכהן קוק בליל יום העצמאות ,ה' באייר
תשכ"ז ,כשלושה שבועות לפני פרוץ מלחמת ששת הימים .תלמידיו רואים בנאום זה כסוג של נבואה[,]1
בהזכירו את חלקי ארץ ישראל שאינם בשליטת מדינת ישראל .בנוסף ,פירט הרצי"ה בנאומו את היחס
למדינת ישראל בהשקפתו.
"לפני י"ט שנה ,באותו לילה מפורסם ,בהגיע ארצה החלטתם החיובית של מושלי אומות-העולם לתקומת
מדינת ישראל ,כשכל העם נהר לחוצות לחוג ברבים את רגשי שמחתו לא יכולתי לצאת ולהצטרף לשמחה.
ישבתי בדד ואדום כי נטל עלי .באותן שעות ראשונות לא יכולתי להשלים עם הנעשה ,עם אותה בשורה נוראה,
כי אכן נתקיים דבר ד' בנבואה בתרי עשר " -ואת ארצי חילקו"! איפה חברון שלנו  -אנחנו שוכחים את זה?!
ואיפה שכם שלנו  -אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה יריחו שלנו  -אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה עבר הירדן
שלנו?! איפה כל רגב ור גב? כל חלק וחלק ,של ארבע אמות של ארץ ד'?! הבידינו לוותר על איזה מילימטר
מהן? חלילה וחס ושלום!"
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