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    בס"ד

 , מקורותיום ירושלים

 ד"ר חזות גבריאל

וירא  מכסה התבה-מאות ׁשנה בראׁשון באחד לחדׁש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את-"ויהי באחת וׁשׁש. 1
 601המבול הסתיים בשנת  -והנה חרבו פני האדמה. ובחדׁש הׁשני בׁשבעה ועׂשרים יום לחדׁש יבׁשה הארץ" 

 .לאדם 1657לנוח, כלומר בשנת 

מנת לשמש כרבה של יפו ושל המושבות -ישראל, על-בכ"ח באייר התרס"ד עלה מרן הרב קוק זצ"ל לארץ. 2
לציון, גדרה ורחובות. כמובן שגם הבן צבי יהודה עלה אז עם -תקווה, ראשון-החדשות שהיו אז, כגון פתח

 .'שנים. יום זה, כ"ח באייר, נחקק במשפחה כיום גדול, יום של שמחה ותודה לה 13הוריו, והוא בן 

 

 :לאחר עשר שנים, בשנת התרע"ד, בהיות הרב צבי יהודה בחו"ל, כותב לו אביו )אגרת תרפ"ז(

אשר בו זיכנו צור ישראל ברוך הוא לבוא לארץ  כ"ח אייר, זה היום הגדול לברוך השם עבר עלינו יום אתמו"
חמדתו ולראות בעינינו התחלת צמיחת קרן ישעו לעם קדשו. בטח גם אתה מחמדי נזכרת מזה, הודות לה' 

 ."...על רוב חסדיו

השבת. "שית כנגד  -ה"זהר" אומר שימי העולם מתחלקים לששה כנגד ששת ימי הבריאה. האלף השביעי  . 3
 הרב שרקי(( .היא השנה שבה אפשר לחוש בקדושת השבת -אלפי שני הוי עלמא". שנת תשכ"ז 

 זכריה פרק יד  .4

ְך: ֽ ְך ְבִקְרב  ָּ֖ ק ְׁשָלל  א ַליקָֹוָ֑ק ְוֻחַלֵּ֥ ֵּ֥ה ֽיֹום־ָבָּ֖  )א( ִהנ 

ל־ְירּוָׁשַלִם   ם׀ ֶאֽ י ֶאת־ָכל־ַהּגֹוִיֵּ֥ א )ב( ְוָאַסְפִתִּ֨ ְבָנה ְוָיָצָ֞ ים תשגלנה ִתָשַכָ֑ ים ְוַהָנִׁשָּ֖ ִתִּ֔ ּסּוַׁ֙ ַהָבָ֣ יר ְוָנַׁשַׁ֙ ה ָהִעִ֗  ַלִמְלָחָמ֒ה ְוִנְלְכָדָ֣
יר: ת ִמן־ָהִעֽ ָּ֖ א ִיָכר  ם ל ֵּ֥ ה ְוֶיֶָ֣תר ָהָעִּ֔ י ָהִעירַׁ֙ ַבּגֹוָלִּ֔  ֲחִצִ֤

ֹו  ָלֲחמָּ֖ ֹום ִהֽ ם ְכיֵּ֥ ָ֑ ם ָהה  ם ַבּגֹוִיָ֣ א ְיקָֹוִּ֔ק ְוִנְלַחָּ֖ ב:)ג( ְוָיָצָ֣ ֹום ְקָרֽ  ְביֵּ֥

ר ַהז   ֵּ֥י ְירּוָׁשַלִם  ִמֶקֶד֒ם ְוִנְבַק֩ע ַהִּ֨ ר ַעל־ְפנ  ים ֲאֶׁשִּ֨ ִתִ֜ ר ַהז  הּוא ַעל־ַהִּ֨ יו ַבּיֹום־ַהַ֠ ּו ַרְגָלָ֣ ָמה )ד( ְוָעְמדָ֣ ָחה ָוָיִּ֔ ֶחְציֹוַׁ֙ ִמְזָרָ֣ ֽ ים מ  יִתִ֤
ֹוָנה ְוֶחְציֹו־ֶנֶֽֽגְ  ר ָצפָּ֖ י ָהָהָ֛ ׁש ֲחִצֵּ֥ ד ּוָמִּ֨ ה ְמא ָ֑ יא ְּגדֹוָלָ֣ ָּ֖  ָבה:ּג 

ַעׁש בִ  ָ֣י ָהַרִּ֔ ר ַנְסֶתםַׁ֙ ִמְפנ  ם ַכֲאֶׁשִ֤ י־ָהִרים  ֶאל־ָאַצל֒ ְוַנְסֶתִ֗ יַע ּג  י־ַיִּגָ֣ י ִכֽ יא־ָהַרִ֗ ֽ ם ּג  ה ּוָבאַׁ֙ )ה( ְוַנְסֶתָ֣ ֶלְך־ ְיהּוָדָ֑ י ֻעִזָּיָ֣ה ֶמֽ ָּ֖ ימ 
ְך: ים ִעָמֽ ִׁשָּ֖ י ָכל־ְקד   ְיקָֹוָ֣ק ֱאֹלַהִּ֔

א־יִ  ּוא ל ֽ ֹום ַההָ֑ ֹות יקפאון ְוִקָפֽאֹון:)ו( ְוָהָיָּ֖ה ַבּיָ֣ ֹור ְיָקרָּ֖  ְהֶיָ֣ה אִּ֔

ְהֶיה־ֽאֹור: ֶרב ִיֽ ת־ֶעָּ֖ ֽ ְיָלה ְוָהָיֵּ֥ה ְלע  ֹום ְול א־ָלָ֑ ק ל א־יָ֣ ע ַליקָֹוָּ֖ ּוא ִיָּוַדֵּ֥ ד הָ֛  )ז( ְוָהָיָ֣ה יֹום־ֶאָחִ֗

ם ֶאל־ַהָּיםַׁ֙ הַ  ם ֶחְצָיִ֗ ִִּ֔ ּוָׁשַל ִים־ַחִּייםַׁ֙ ִמירָ֣ ּו ַמֽ ְצאִ֤ ּוא י  ֹום ַההִ֗ ִיץ )ח( ְוָהָיָ֣ה׀ ַבּיָ֣ ֹון ַבַקֵּ֥ י ְוֶחְצָיָּ֖ם ֶאל־ַהָּיָ֣ם ָהַאֲחרָ֑ ַקְדמֹוִנִּ֔
ְהֶיֽה: ֶרף ִיֽ  ּוָבח ָּ֖

ד: ֹו ֶאָחֽ ד ּוְׁשמֵּ֥ ּוא ִיְהֶיָ֧ה ְיקָֹוָ֛ק ֶאָחָּ֖ ֹום ַההִ֗ ֶרץ ַבּיָ֣ ֶלְך ַעל־ָכל־ָהָאָ֑  )ט( ְוָהָיָ֧ה ְיקָֹוָ֛ק ְלֶמָּ֖

ֹון ֶנֶָּֽ֖גֶ  ַבע ְלִרמִּ֔ ֶרץ ָכֲעָרָבהַׁ֙ ִמֶּגָ֣ ֹוב ָכל־ָהָאִ֤ ַער )י( ִיּסִּ֨ ֹום ַׁשִ֤ ן ַעד־ ְמקָ֞ ַער ִבְנָיִמִ֗ יָה ְלִמַשָ֣ ה ַתְחֶתִ֜ ָרֲאָמ֩ה ְוָיְׁשָבִּ֨ ִָ֑ם ְוֽ ב ְיֽרּוָׁשָלִָ֑
ֶלְך: י ַהֶמֽ ֵּ֥ ד ִיְקב  ל ַעָּ֖ ל ֲחַנְנא ִּ֔ ים ּוִמְגַדָ֣ ַער ַהִפִנִּ֔ ִראׁשֹוןַׁ֙ ַעד־ַׁשָ֣  ָהֽ

ה ְירּוׁשָ  ֹוד ְוָיְׁשָבֵּ֥ ְהֶיה־עָ֑ א ִיֽ ֶרם ל ָ֣ ָּ֖ ּה ְוח  ַטח:)יא( ְוָיְָׁ֣שבּו ָבִּ֔ ִָ֑ם ָלֶבֽ  ַלִָּ֖

ק ָ֣ ִָ֑ם ָהמ  ּו ַעל־ְירּוָׁשָלִָ֑ ר ָצְבאָּ֖ ים ֲאֶׁשֵּ֥ ַעִמִּ֔ ף ְיקָֹוקַׁ֙ ֶאת־ָכל־ָהָ֣ ר ִיּג ִ֤ ה ֲאֶׁשִּ֨ ָפִ֗ ְהֶיָ֣ה ַהַמּג  את׀ ִתֽ ד ַעל־)יב( ְוז ָ֣ ָ֣ ֹו ְוהּואַׁ֙ ע מ  ׀ ְבָׂשרִ֗
ם: ק ְבִפיֶהֽ ֹו ִתַמֵּ֥ ן ּוְלׁשֹונָּ֖ יֶהִּ֔ ר  ְקָנה ְבח ֽ יָניוַׁ֙ ִתַמָ֣ יו ְוע   ַרְגָלִּ֔

ה יָ  הּו ְוָעְלָתֵּ֥ ע ִּ֔ יׁש ַיָ֣ד ר  יקּו ִאִ֚ ם ְוֶהֱחִזִ֗ ה ָבֶהָ֑ ְהֶיָ֧ה ְמֽהּוַמת־ְיקָֹוָ֛ק ַרָבָּ֖ ּוא ִתֽ ֹום ַההִּ֔ הּו:)יג( ְוָהָיהַׁ֙ ַבּיָ֣ ֽ ע  ֹו ַעל־ַיֵּ֥ד ר   דָּ֖

ֶסף  ב ָוֶכָ֛ יב ָזָהֵּ֥ ם ָסִבִ֗ יל ָכל־ַהּגֹוִיִ֜ ִָ֑ם ְוֻאַּס֩ף ח ִּ֨ ם ִביֽרּוָׁשָלִָ֑ ָּ֖ ה ִתָלח  ם־ְיהּוָדִּ֔ ד:)יד( ְוַגִּ֨ ב ְמא ֽ ים ָלר ֵּ֥  ּוְבָגִדָּ֖

ֹות  ר ִיְהֶיָּ֖ה ַבַמֲחנָ֣ ה ֲאֶׁשֵּ֥ ָמִּ֔ ל־ַהְבה  ֹור ְוָכִּ֨ ל ְוַהֲחמִּ֔ ֶרדַׁ֙ ַהָּגָמָ֣ ּוס ַהֶפַׁ֙ ת ַהּסִ֗ ַפָ֣ ה ַמּג  ְהֶיִ֜ ן ִתֽ את:)טו( ְוכ ִּ֨ ה ַהז ֽ ָפָּ֖ ָמה ַכַמּג  ָ֑  ָהה 
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ים  ם ַהָבִאָּ֖ ה ָכל־ַהנֹוָתרַׁ֙ ִמָכל־ַהּגֹוִיִּ֔ ג )טז( ְוָהָיִ֗ ֹות ְוָלח ָּ֖ ֶלְךַׁ֙ ְיקָֹוָ֣ק ְצָבאִּ֔ ְׁשַתֲחֹותַׁ֙ ְלֶמַׁ֙ ה ְלִהֽ י ָׁשָנָ֣ה ְבָׁשָנִ֗ ָ֧ ּו ִמד  ִָ֑ם ְוָעלָ֞ ַעל־ְיֽרּוָׁשָלִָ֑
ג ַהֻּסֽכֹות:  ֶאת־ַחֵּ֥

ֶלְך ְיקָֹוָ֣ק  ְׁשַתֲחֹוִּ֔ת ְלֶמָּ֖ ם ְלִהֽ ִִּ֔ ּוָׁשַל ֶרץַׁ֙ ֶאל־ְירָ֣ ֹות ָהָאַׁ֙ ת ִמְׁשְפחִ֤ א ִּ֨ ה מ  א־ַיֲעֶלִ֜ ר ל ֽ ָהָיה ֲאֶׁשִּ֨ ם ִיְהֶיֵּ֥ה )יז( ְוַ֠ יֶהָּ֖ א ֲעל  ֹות ְול ֵּ֥ ְצָבאָ֑
ֶׁשם:  ַהָּגֽ

ף ְיקֹוָ  ר ִיּג ִ֤ ה ֲאֶׁשִּ֨ ָפִ֗ ְהֶיָ֣ה ַהַמּג  ם ִתֽ יֶהָ֑ א ֲעל  ה ְול ָ֣ א ָבָאָּ֖ ה ְול ֵּ֥ א־ַתֲעֶלָ֛ ִים ל ֽ ַחת ִמְצַרָ֧ א )יח( ְוִאם־ִמְׁשַפִּ֨ ם ֲאֶׁשרַׁ֙ ל ָ֣ קַׁ֙ ֶאת־ ַהּגֹוִיִּ֔
ג ַהֻּסֽכֹות: ג ֶאת־ַחֵּ֥ ּו ָלח ָּ֖  ַיֲֽעלִּ֔

את  ג ַהֻּסֽכֹות:)יט( ז ֵּ֥ ג ֶאת־ַחֵּ֥ ּו ָלח ָּ֖ א ַיֲֽעלִּ֔ ם ֲאֶׁשרַׁ֙ ל ָ֣ ִים ְוַחַטאתַׁ֙ ָכל־ַהּגֹוִיִּ֔ את ִמְצָרָ֑  ִתְהֶיָּ֖ה ַחַטָ֣

ית ְיקָֹוִּ֔ק ַכִמְזָרִקָּ֖  ָ֣ יקָֹוָ֑ק ְוָהָיִ֤ה ַהִּסירֹותַׁ֙ ְבב  ֶדׁש ַלֽ ּוס ק ָּ֖ ֹות ַהּסִּ֔ ְהֶיהַׁ֙ ַעל־ְמִצלָ֣ ּוא ִיֽ ֹום ַההִ֗ ֵּ֥י ַהִמְזב ֽ )כ( ַבּיָ֣  ַח:ים ִלְפנ 

ּו מ   ים ְוָלְקחֵּ֥ ְבִחִּ֔ אּוַׁ֙ ָכל־ַהז ָ֣ ֹות ּוָבַׁ֙ ֶדׁש ַליקָֹוָ֣ק ְצָבאִּ֔ ה ק ִ֚ יהּוָדִ֗ ם ּוִבֽ ִִ֜ יר ִבירּוָׁשַל ָהָיה ָכל־ִסִּ֨ ה )כא( ְוַ֠ ם ְול א־ִיְהֶיִּ֨ ּו ָבֶהָ֑ ם ּוִבְשלָ֣ ֶהָּ֖
ֹום ַהֽהּוא: ֹות ַבּיֵּ֥ ית־ְיקָֹוֵּ֥ק ְצָבאָּ֖ ֹוד ְבב  י עָ֛  ְכַנֲעִנֵּ֥

 ציטוטים על ירושלים .5

 הרי ירושלים היא נשמתה של ארץ ישראל." )דוד בן גוריון( –"אם לארץ נשמה 

 "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(

 כיופי של ירושלים." )אבות דרבי נתן פרק כ"ח( "אין לך חוכמה כחוכמה של דרך ארץ ואין לך יופי

לבן שבו זה האוקיינוס שמקיף את כל העולם, שחור שבו זה העולם,  –" העולם הזה דומה לגלגל עינו של אדם 
 קומט שבשחור זה ירושלים, פרצוף שבקומט זה בית המקדש." )מסכת דרך ארץ זוטא, ט'(

י לחכי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש "אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבר לשונ
 ו'(.-שמחתי." )תהילים קל"ז, ה'

"כה אמר ה': שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים; ונקראה ירושלים עיר האמת, והר ה' צבאות הר הקדש." 
 )זכריה ח', ג'( 

תורבתים, אף כי היא מוקד "כעיר הניגודים, מצטיינת ירושלים במנהגיה החריגים, אשר קשה לכנותם מ
"ירושלים של )טבעי." -משיכה דתית לעולם הנאור. הטבע אינו כסדרו בתוכה, שכן כל סדר שהוא יהיה בלתי

 (רןצ'ארלס וומטה" , 

 "ארץ ישראל בלי ירושלים כגוף בלי נשמה" )א.ל.לוינסקי(

 "ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם." )תהילים , קכ"ה, ה'(

ברכת "שוש תשיש" הינה אודות הגאולה האמיתית והשלמה, בביאת משיח צדקנו, שאז ירושלים תשיש .6
 בני ישראל, לירושלים עיר הקודש. קיבוץ גלויות, של כל –״בקיבוץ בניה לתוכה״ 

מזמור י"ט של מדינת ישראל הוא דרשה שנשא הרב צבי יהודה הכהן קוק בליל יום העצמאות, ה' באייר  .7
[, 1תשכ"ז, כשלושה שבועות לפני פרוץ מלחמת ששת הימים. תלמידיו רואים בנאום זה כסוג של נבואה]

את היחס בהזכירו את חלקי ארץ ישראל שאינם בשליטת מדינת ישראל. בנוסף, פירט הרצי"ה בנאומו 
 למדינת ישראל בהשקפתו.

העולם לתקומת -"לפני י"ט שנה, באותו לילה מפורסם, בהגיע ארצה החלטתם החיובית של מושלי אומות
מדינת ישראל, כשכל העם נהר לחוצות לחוג ברבים את רגשי שמחתו לא יכולתי לצאת ולהצטרף לשמחה. 

יכולתי להשלים עם הנעשה, עם אותה בשורה נוראה, ישבתי בדד ואדום כי נטל עלי. באותן שעות ראשונות לא 
אנחנו שוכחים את זה?!  -"ואת ארצי חילקו"! איפה חברון שלנו  -כי אכן נתקיים דבר ד' בנבואה בתרי עשר 

אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה עבר הירדן  -אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה יריחו שלנו  -ואיפה שכם שלנו 
גב? כל חלק וחלק, של ארבע אמות של ארץ ד'?! הבידינו לוותר על איזה מילימטר שלנו?! איפה כל רגב ור

 מהן? חלילה וחס ושלום!"

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%A1_%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%A1_%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%A1_%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9F

