הרב אילעאי עופרן
מב"ה

עבדות מרצון או חירות כפויה?
בראשית פרק מז
ּומ ְק ֵנה הַ בְ הֵ מָּׁ ה
ֹּאמרּו לֹו ל ֹּא ְנכַחֵ ד מֵ אֲ ֹּדנִּי כִּ י ִּאם תַ ם הַ כֶּסֶּ ף ִּ
(יח) ו ִַּתתֹּם הַ שָּׁ נָּׁה הַ ִּהוא ַו ָּׁיבֹּאּו ֵאלָּׁיו בַ שָּׁ נָּׁה הַ שֵ נִּית וַי ְ
ֶּאל אֲ ֹּדנִּי ל ֹּא נ ְִּש ַאר לִּפְ נֵי אֲ ֹּדנִּי בִּ ל ְִּתי ִּאם גְ וִּ י ֵָּׁתנּו וְ ַא ְדמָּׁ ֵתנּו( :יט) לָמָ ה נָמּות לְעֵ ינֶיָך גם אֲ נ ְחנּו גם א ְדמָ ֵתנּו ְקנֵה
א ָֹתנּו וְ ֶאת א ְדמָ ֵתנּו בלָחֶ ם וְ נ ְִהיֶה אֲ נ ְחנּו וְ א ְדמָ ֵתנּו עֲבָ ִדים לְפ ְרעֹה וְ ֶתן זֶרע וְ נ ְִחיֶה וְ ל ֹא נָמּות וְ הָ אֲ דָ מָ ה ל ֹא ֵתָָׁ ם
(כ) ַוי ִֶּּקן יֹוסֵ ף ֶּאת כָּׁל אַ ְדמַ ת ִּמצְ ַריִּם ְלפ ְַרעֹּה כִּ י מָּׁ כְ רּו ִּמ צְ ַריִּם ִּאיש שָּׁ דֵ הּו כִּ י חָּׁ זַק ֲעלֵהֶּ ם הָּׁ ָּׁרעָּׁ ב ו ְַת ִּהי הָּׁ ָּׁא ֶּרץ
ֹאמרּו הֶ חֱ י ִָתנּו נ ְִמצָ א חֵ ן בְ עֵ ינֵי אֲ ֹדנִי וְ הָ יִינּו עֲבָ ִדים לְפ ְרעֹה:
ְלפ ְַרעֹּה( ...:כה) וי ְ
דברים פרק כח
איְבֶּ יָך ַלעֲבָּׁ ִּדים
(סח) וֶּהֱ ִּשיבְ ָך ה' ִּמצְ ַריִּם בָּׁ אֳ נִּיֹות בַ דֶּ ֶּרְך אֲ שֶּ ר ָּׁאמַ ְר ִּתי לְָך ל ֹּא ת ִֹּּסיף עֹוד ל ְִּרא ָֹּּׁתּה וְ ִה ְתמכ ְר ֶתם שָּׁ ם ְל ֹּ
קנֶּה:
וְ ל ְִּשפָּׁחֹות וְ ֵאין ֹּ
אבן עזרא דברים פרשת כי תבוא פרק כח פסוק סח
והתמכרתם  -אינו כמו ונמכרתם ,רק פי' :אתם תבקשו למכור עצמכם ,אנשים ונשים ואין קונה.
שמואל א פרק ח
(יא) ַו י ֹּאמֶּ ר זֶּה י ְִּהיֶּה ִּמ ְשפַט הַ מֶּ לְֶּך אֲ שֶּ ר י ְִּמֹלְך ֲעלֵיכֶּם ֶּאת בְ נֵיכֶּם י ִָּּׁקח וְ שָּׁ ם לֹו בְ מֶּ ְרכַבְ תֹו ּובְ פ ָָּּׁׁרשָּׁ יו וְ ָּׁרצּו לִּפְ נֵי
נֹותיכֶּם י ִָּּׁקח ל ְַר ָּׁקחֹות ּולְטַ בָּׁ חֹות ּו ְלאֹּפֹות( ...:יז) צ ֹּא ְנכֶּם יַעְ שֹּר וְ א ֶתם ִת ְהיּו לֹו לעֲבָ ִדים:
מֶּ ְרכַבְ תֹו( ...:יג) וְ ֶּאת בְ ֵ
(יח) ּוזְ עַ ְק ֶּתם בַ יֹום הַ הּוא ִּמלִּפְ נֵי מַ לְכְ כֶּם אֲ שֶּ ר בְ חַ ְר ֶּתם ָּׁלכֶּם וְ ל ֹּא ַי ֲענֶּה ה' ֶּא ְתכֶּם בַ יֹום הַ הּוא( :יט) ויְמָ אֲ נּו הָ עָ ם
ֹאמרּו ל ֹא כִ י ִאם מֶ לְֶך י ְִהיֶה עָ לֵינּו:
מּואל וי ְ
ִָׁמֹע בְ קֹול ְָׁ ֵ
ל ְ
שמות פרק כא
(ב) כִּ י ִּת ְקנֶּה עֶּ בֶּ ד עִּ בְ ִּרי שֵ ש שָּׁ נִּים
ַי ֲעבֹּד ּובַ ְשבִּ עִּ ת יֵצֵ א לַחָּׁ פְ ִּשי ִּחנָּׁם:
(ג) ִּאם בְ גַפֹו יָּׁב ֹּא בְ גַפֹו יֵצֵ א ִּאם בַ עַ ל
ִּאשָּׁ ה הּוא וְ יָּׁצְ ָּׁאה ִּא ְשתֹו עִּ מֹו( :ד)
ִּאם אֲ ֹּדנָּׁיו י ִֶּּתן לֹו ִּאשָּׁ ה וְ ָּׁילְדָּׁ ה לֹו
בָּׁ נִּים אֹו בָּׁ נֹות הָ ִאשָ ה וִ ילָדֶ יהָ
ִת ְהיֶה לא ֹדנֶיהָ וְ הּוא יֵצֵ א בְ גּפֹו:
(ה) וְ ִּאם ָּׁאמֹּר י ֹּאמַ ר הָּׁ עֶּ בֶּ ד ָאהבְ ִתי
ֶאת אֲ ֹדנִי ֶאת ִא ְָׁ ִתי וְ ֶאת בָ נָי ל ֹא
ֵאצֵ א חָ פְ ִָׁי( :ו) וְ ִּהגִּ ישֹו אֲ ֹּדנָּׁיו ֶּאל
ֹלהים וְ ִּהגִּ ישֹו ֶּאל הַ דֶּ לֶּת אֹו ֶּאל
הָּׁ אֱ ִּ
הַ ְמזּוזָּׁה וְ ָּׁרצַ ע אֲ ֹּדנָּׁיו אֶּ ת ָּׁאזְ נֹו
בַ מַ ְרצֵ עַ ַועֲבָּׁ דֹו ְל ֹּעלָּׁם:
שמות פרק יד

ויקרא פרק כה
(לט) וְ כִ י יָמּוְך ָא ִחיָך עִ מָ ְך וְ נ ְִמכר
לְָך ל ֹא ת ֲעבֹד בֹו ֲעבֹדת עָ בֶ ד (מ)
כְ שָ כִ יר כְ תֹוָָׁ ב י ְִּהיֶּה עִּ מָּׁ ְך עַ ד ְש ַנת
הַ יֹּבֵ ל ַי ֲעבֹּד עִּ מָּׁ ְך( :מא) וְ יָּׁצָּׁ א
מֵ עִּ מָּׁ ְך הּוא ּובָ נָיו עִ מֹו וְ שָּׁ ב ֶּאל
ִּמ ְשפ ְַחתֹו וְ ֶּאל אֲ חֻ זַת אֲ ב ָֹּּׁתיו יָּׁשּוב:
אתי
(מב) כִּ י עֲבָּׁ דַ י הֵ ם אֲ שֶּ ר הֹוצֵ ִּ
א ָֹּּׁתם מֵ ֶּא ֶּרץ ִּמצְ ָּׁריִּם ל ֹא יִמָ כְ רּו
ִמ ְמכ ֶֶרת עָ בֶ ד (מג) ל ֹא ִת ְרדֶ ה בֹו
את מֵ אֱ ֹלהֶּ יָך:
בְ פ ֶָרְך וְ י ֵָּׁר ָּׁ

דברים פרק טו
(יב) כִ י יִמָ כֵר לְָך ָא ִחיָך הָ עִ בְ ִרי אֹו
הָּׁ עִּ בְ ִּריָּׁה ַועֲבָּׁ ְדָך שֵ ש שָּׁ נִּים ּובַ שָּׁ נָּׁה
הַ ְשבִּ יעִּ ת ְתשַ לְחֶּ נּו חָּׁ פְ ִּשי מֵ עִּ מָּׁ ְך:
(יג) וְ כִ י ְתָׁלְחֶ ּנּו חָ פְ ִָׁי מֵ עִ מָ ְך ל ֹא
יקם( :יד) ה ֲענֵיק
ְתָׁלְחֶ ּנּו ֵר ָ
ּומי ְִקבֶָך
ּומג ְָרנְָך ִ
ת ֲענִיק לֹו ִמצ ֹאנְָך ִ
אֲ שֶּ ר בֵ ַרכְ ָך ה' אֱ ֹלהֶּ יָך ִּת ֶּתן לֹו:
ִּית בְ ֶּא ֶּרץ
(טו) וְ ָּׁזכ ְַר ָּׁת כִּ י עֶּ בֶּ ד הָּׁ י ָּׁ
ִּמצְ ַריִּם ַויִּפְ ְדָך ה' אֱ ֹלהֶּ יָך עַ ל כֵן
ָּׁאנֹּכִּ י ְמצַ ּוְ ָך ֶּאת הַ דָּׁ בָּׁ ר הַ זֶּה הַ יֹום:

יאנּו
ית לָּׁנּו לְהֹוצִּ ָּׁ
ֹּאמרּו ֶּאל מֹּשֶּ ה הַ ִּמבְ לִּי ֵאין ְקבָּׁ ִּרים בְ ִּמצְ ַריִּם ל ְַק ְח ָּׁתנּו לָּׁמּות בַ ִּמ ְדבָּׁ ר מַ ה ז ֹּאת עָּׁ ִּש ָּׁ
(יא) וַי ְ
ִּמ ִּמצְ ָּׁריִּם( :יב) הֲ ל ֹּא זֶּה הַ דָּׁ בָּׁ ר אֲ שֶּ ר ִּדבַ ְרנּו ֵאלֶּיָך בְ ִּמצְ ַריִּם לֵאמֹּר חֲ דַ ל ִּממֶּ נּו וְ נַעַ בְ דָּׁ ה ֶּאת ִּמצְ ָּׁריִּם כִּ י טֹוב לָּׁנּו ֲעבֹּד
ֶּאת ִּמצְ ַריִּם ִּממֻ ֵתנּו בַ ִּמ ְדבָּׁ ר:
במדבר פרק יד
(ג) וְ לָּׁמָּׁ ה ה' מֵ בִּ יא א ָֹּּׁתנּו ֶּאל הָּׁ ָּׁא ֶּרץ הַ ז ֹּאת ִּל ְנפֹּל בַ חֶּ ֶּרב נָּׁשֵ ינּו וְ טַ פֵנּו י ְִּהיּו לָּׁבַ ז הֲ לֹוא טֹוב לָּׁנּו שּוב ִּמצְ ָּׁריְמָּׁ ה( :ד)
ֹּאמרּו ִּאיש ֶּאל ָּׁא ִּחיו נ ְִּתנָּׁה ר ֹּאש וְ נָּׁשּובָּׁ ה ִּמצְ ָּׁריְמָּׁ ה:
וַי ְ
שו"ת הריב"ש סימן תפד
ראובן שלוה משמעון ונתחייב לו בקנין בכל תוקף בתפישת הגוף ...וחק זה הוא נהוג במלכות ארגון שאם אין
לו מטלטלין בני חורין שהוא נתפש בגופו .ועתה שמעון המלוה תבע חובו מראובן הלוה ונמצא שאין לו .בקש
שיהיה הלוה נתפש בגופו כפי החיוב שנתחייב לו .והלוה טוען שאינו מן הדין שיהיה נתפש בגופו...
תשובה – ה דין עם ראובן הלוה שאין אדם יכול לשעבד עצמו ולהתנות להיות נתפש בגופו ...ובכאן נמי להיות
נתפס בגופו איכא צערא דגופא ,ואינו יכול להתנות בו ...והרא"ש מטוליטול"ה ז"ל כתב כן בתשובת שאלה
אפילו התנה על עצמו שיתפוס המלוה את גופו .וכתב לו זה בשטר אינו מועיל .ואינו יכול לאסרו ולא
להשתעבד בו .ע"כ .והאמת כי בעירנו זאת נוהגין הדיינין לתפוש הלוה בגופו כשנתחייב כן והוא מצד תקנת
הקהל .ועוד תקנו הקהל שאף בלא חיוב יתפ ש כל אדם על כל תביעה שיתבעוהו ,או יתן ערבים על התביעה
הנקרא קיום ב"ד .ואני רציתי למחות בידם על התקנה ההיא באשר היא שלא כדין תורתינו .ואמרו לי כי זו
תקנת השוק מפני הרמאין .ושלא לנעול דלת בפני לווין .והנחתים על מנהגם .ומכל מקום אפשר לומר שאם
הלוה מוחזק שיש לו מטלטלין ומבריחן ,אפשר לבית דין לכופו ולאסרו גם להכותו בגופו ...אבל אם הלוה עני
ואין לו מה לשלם הדבר ברור שאסור לתפשו בגופו ולענות נפשו ואף אם נתחייב בזה בשטר והיה התנאי
מועיל מן הדין .שהרי אפילו לעבור לפניו כדי לביישו אסור ...ואיני רואה שום צד אחר שיהיה מן הדין לתפסו
בגופו כיון שאין לו מה לשלם...
שולחן ערוך חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלג סעיף ג
התחיל הפועל במלאכה ,וחזר בו בחצי היום ,חוזר ,ואפילו קבל כבר דמי שכירותו ואין בידו לשלם לבעל
הבית ,יכול לחזור בו והמעות חוב עליו ,שנאמר :כי לי בני ישראל עבדים (ויקרא כה ,נה) ,ולא עבדים לעבדים.
הרב שג"ר  -לוחות ושברי לוחות – חופש וקודש ,עמ' 87
החירות התנ"כית איננה החופש המודרני ,היא איננה החירות של האדם המודרני – החופש האישי,
האוטונומיה של הפרט והאינדיבידואליות ...ניתן לבחור בטוב או ברע ,אך לא ניתן לבחור מהו טוב ומהו
רע ....החירות של התנ"ך תתפרש לא כחירות לעשות ככל העולה על רוחי ,מין חופש גחמני ,גם לא החירות
הניטשאנית ליצור את עצמי בעצמי ,ואפילו לא החירות האקזיסטנציאלית להיות מה שאני .החירות
התנ"כית קשורה לצדק ולשנאת העבדות ,המונחת עמוק בתשתיות הראשוניות ביותר של אמונת ישראל .יש
לה תפקיד מרכזי בעיצוב ההיסטוריה של עם שמרד בעבדות ושילם על כך מחיר יקר (למשל בימי בר כוכבא
או בעקבות המרד הגדול ברומאים) .די אם נזכיר כדוגמה למרכזיות החירות בהקשר זה את יציאת מצרים
מבית עבדים ,ההופכת לנימוק של רבות מהמצוות בתורה .זוהי החירות מכוחו של שלטון נצלני וגחמני,
והכפיפות לחוקו הצודק של הקב"ה .מצד זה היא קשורה גם לשוויון ,שוויון לפני החוק וגם שוויון כלכלי
הבא לכלל ביטוי במצוות השביעית והיובל ובמצוות נוספות.
מקורה של השנאה תנ"כית לעבדות הנו בעוול שבשעבוד איש לרעהו ,בכך שהוא כפוף לו ושהוא הופך רכושו...
החירות התנ"כית היא חירות של הקולקטיב .הפרט כסובייקט של החירות עדיין לא נולד ,שהרי הסובייקטים
של החירות בתנ"ך הם הקהילה ,העדה והמשפחה.
דברים פרק ה

שֹורָך
ֹלהיָך( ...:יד) וְ יֹום ַה ְש ִּביעִּ י ַשבָּׁ ת לַה' אֱ ֹלהֶּ יָך ל ֹּא ַתעֲשֶּ ה כָּׁל ְמלָּׁאכָּׁה ַא ָּׁתה ּובִּ נְָך ּובִּ ֶּתָך וְ ַע ְב ְדָך וַאֲ ָּׁמ ֶּתָך וְ ְ
(יב) שָּׁ מֹור ֶּאת יֹום ַהשַ בָּׁ ת ל ְַק ְדשֹו כַאֲ ֶּשר ִּצּוְ ָך ה' אֱ ֶּ
ּובזְ רֹּעַ
יִּית בְ ֶּא ֶּרץ ִּמצְ ַריִּם וַ יֹּצִּ אֲ ָך ה' אֱ ֹלהֶּ יָך ִּמ ָּׁשם ְביָּׁד חֲ ז ָָּּׁׁקה ִּ
וַחֲ מ ְֹּרָך וְ כָּׁל ְב ֶּה ְמ ֶּתָך וְ ג ְֵרָך אֲ ֶּשר ִּב ְש ָּׁע ֶּריָך לְמַ עַ ן יָּׁנּוחַ ַע ְב ְדָך וַאֲ ָּׁמ ְתָך כָּׁמֹוָך( :טו) וְ ָּׁז ַכ ְר ָּׁת כִּ י ֶּעבֶּ ד הָּׁ ָּׁ
ֹלהיָך ַלעֲשֹות ֶּאת יֹום ַה ַשבָּׁ ת:
נְטּויָּׁה עַ ל כֵן ִּצּוְ ָך ה' אֱ ֶּ
ויקרא פרק יט
ִּיתם ְב ֶּא ֶּרץ ִּמ ְצ ָּׁריִּם אֲ נִּי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶּם( :לה) ל ֹּא תַ עֲשּו עָּׁ וֶּל בַ ִּמ ְשפָּׁט בַ ִּמ ָּׁדה בַ ִּמ ְש ָּׁקל
(לד) כְ ֶּאזְ ָּׁרח ִּמכֶּם י ְִּהיֶּה ָּׁלכֶּם ַהגֵר ַהגָּׁר ִּא ְתכֶּם וְ ָּׁא ַה ְב ָּׁת לֹו כָּׁמֹוָך כִּ י ג ִֵּרים הֱ י ֶּ
ֹלהיכֶּם אֲ שֶּ ר הֹוצֵ א ִּתי ֶּא ְתכֶּם מֵ אֶּ ֶּרץ ִּמצְ ָּׁריִּם:
שּורה( :לו) מ ֹּאזְ נֵי צֶּ ֶּדק ַא ְבנֵי צֶּ ֶּדק ֵאיפַת צֶּ ֶּדק וְ ִּהין צֶּ ֶּדק י ְִּהיֶּה ָּׁלכֶּם אֲ נִּי ה' אֱ ֵ
ּובַ ְמ ָּׁ
דברים פרק כד
ִּית ְב ִּמ ְצ ַריִּם וַ ִּי פְ ְדָך ה' אֱ ֹלהֶּ יָך ִּמשָּׁ ם עַ ל כֵן ָּׁאנֹּכִּ י ְמצַ ּוְ ָך ַלעֲשֹות ֶּאת הַ ָּׁדבָּׁ ר ַהזֶּה:
(יז) ל ֹּא ַת ֶּטה ִּמ ְשפַט גֵר יָּׁתֹום וְ ל ֹּא ַת ֲחבֹּל בֶּ גֶּד ַאל ְָּׁמנָּׁה( :יח) וְ ָּׁזכ ְַר ָּׁת כִּ י ֶּעבֶּ ד הָּׁ י ָּׁ

חביבה שפטר

ב"ה יום שחרור ירושלים התשע"ט
שאלו שלום ירושלים תהילים קכב
א ִׁשיר הַ ַמעֲ ֹלות ְל ָדוִׁ ד
ָש ַמ ְח ִׁתי ְבא ְֹמ ִׁרים ִׁלי

ֵּבית ה' נֵּלֵּ ְך.

דות הָ יו ַרגְ לֵּ ינו ִׁב ְש ָע ַריִׁ ְך יְ רו ָש ִׁ ָלם
ב ע ְֹמ ֹ
.ג יְ רו ָש ִׁ ַלם ַה ְבנויָ ה
.ד

ְכ ִׁעיר ֶׁשחֻ ְב ָרהָ -לה יַ ְח ָדו

ֶׁש ָשם עָ לו ְשבָ ִׁטים ִׁש ְב ֵּטי-יָ ה

אות ְל ִׁמ ְש ָפט
.ה ִׁכי ָש ָמה יָ ְשבו ִׁכ ְס ֹ

אות ְלבֵּ ית ָדוִׁ ד.
ִׁכ ְס ֹ

יִׁ ְש ָליו אֹהֲ בָ יִׁ ְך

ו ַשאֲ לו ְש ֹלום יְ רו ָש ִׁ ָלם
.ז יְ ִׁהיָ -ש ֹלום ְבחֵּ ילֵּ ְך

ֹדות ְל ֵּשם ה'
עֵּ דות ְליִׁ ְש ָראֵּ ל ְלה ֹ

ַש ְלוָ ה ְב ַא ְר ְמ ֹנותָ יִׁ ְך

.
ח ְל ַמעַ ן אַ חַ י וְ ֵּרעָ י

אֲ ַד ְב ָרה-נָא ָש ֹלום ָב ְך

.ט ְל ַמעַ ן ֵּבית-ה' אֱ לֹהֵּ ינו

טוב ָל ְך.
אֲ בַ ְק ָשה ֹ

 .1המאירי :אם נפרשהו על דוד בעצמו ,יהיה ביאורו :כשאמר דוד לנתן הנביא 'הנה אנכי יושב בבית
ארזים וארון הא-להים יושב בתוך היריעה' ,והשיבו נתן 'כל אשר בלבבך עשה כי הא-להים עמך'
) -ראה שמ"ב ז' ודהי"א י"ז( ,עד שבאתהו הנבואה 'לא אתה תבנה הבית' וכו' ,ואמר" :שמחתי
באומרים לי בית ה' נלך"  -רוצה לומר :במה שאמר לי נתן 'כל אשר בלבבך עשה' ,והייתי בטוח
לבנותה ,ושיהיו 'רגלינו עומדות בשעריך' ,ו'היו'  -עבר במקום עתיד; ושתהיה 'בנויה' ויעלו 'שם
שבטים' ,ושישבו שם 'כסאות למשפט'  -הכל עבר במקום עתיד .וכשראה שלא נתקיימה מחשבתו,
דיבר דבריו ) -החל מפסוק ו( כחושק המתאונן על שאינו יכול להפיק רצונו כחשקו ,מעורר בני גילו,
שמאחר שאינו זוכה בבניינה ,לא הוא ולא הם עמו ,שיברכוה וישאלו בשלומה לא-ל ובשלום
אוהביה .
 .2מכות י' ע"א :אמר ר' יהושע בן לוי :מאי דכתיב "שיר המעלות לדוד ,שמחתי באומרים לי בית ה'
נלך"? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,שמעתי בני אדם שהיו אומרים ,מתי ימות
זקן זה ,ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל ,ושמחתי.
 .3רד"ק " :המזמור הזה מאמר בני הגלות ,ומרוב תאוותם לבנין בית המקדש ,יזכרו עלות ישראל
לרגלים ,וידברו על לשון האבות שהיו בזמן הבית"
 .4המאירי "זה המזמור יש לפרשו על בני הגלות ...יתנבא על בשורת הגאולה :שבהגיע תור הגאולה
ויצא קול הישועה ,תגדל שמחת העם בבשורה .ולהפליג במעלת הישועה האריך "בשבחי ירושלים
ואמר  :עומדות היו רגלינו '...כלומר כשהיית במילואך
 .5אבן עזרא תהלים פרק קכב פסוק א :שיר המעלות ,שמחתי באומרים  -אמר רבי משה כי זה השיר
אמרו דוד שיאמר עם הזמירות בבית השם בעת שיבנה הבית ורבי ישועה אמר כי זה בעבור הבית

שהקים לו דוד בציון ויש אומרים על הבית השלישי כל אחד מישראל אומרים שמחתי באומרים
הם עולי רגלים:
 .6תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביכורים פרק ג הלכה ב
מתני' כיצד מעלין את הבכורים .כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד ולנים ברחובה
של עיר ולא היו נכנסים לבתים ולמשכים היה הממונה אומר קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלהינו:
גמ' כגון יהויריב ומכיריו .וילינו בבית הכנסת .תנא רבי חלפתא בן שאול מפני אוהל טומאה .בדרך
היו אומרים שמחתי באומרים לי בית ה' נלך .בירושלים היו אומרים עומדות היו רגלינו בשעריך
ירושלים .בהר הבית היו אומרים [שם קנ א ו] הללויה הללו אל בקדשו כו' .בעזרה היו אומרים
כל הנשמה תהלל יה הללויה:
 .7רש"י תהלים פרק קכב פסוק ג :ירושלים הבנויה  -כשיבנה שלמה בני בית המקדש בתוכה
תהא בנוי' בשכינה ומקדש וארון ומזבח:כעיר שחוברה לה  -כשילה שדימה הכתוב זו לזו
שנאמר (דברים י"ב) אל המנוחה ואל הנחלה מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים ,ורבותינו אמרו
יש ירושלים הבנויה בשמים ועתידה ירושלים של מטה להיות כמותה:
. 8רד"ק תהלים פרק קכב פסוק ג ירושלים הבנויה .אומרים בני הגלות :כשהיתה בנויה ירושלים
והיתה השכינה בתוכה ,כמה היתה מהוללה ,ואנא תמצא עיר כמוהֶׁ ,שחֻ ְב ָרה לה ,עדת ישראל,
יחדיו ,שלש פעמים בשנה ,מי ראה עיר כמו אותה העיר:
 .9הרב קוק חיבת ירושלים ,חזון הגאולה:
שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במלואן מירושלים ,עיר מקדש מלך :גאון הקודש וגבורת החיל .
מעת אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו ונוטל כבוד מבית חיינו נחשכו לנו שני המאורות
הללו .גאון הקדש חדל תת את כחו ,אור הנבואה הא-להית הועם ,רוח הקודש פסק וחשכים
הלכנו נודדים בגויים .גבורת החיל חדלה גם היא לעומת זה ,נתדלדל כחנו והננו כצללים נהלכים
בארצות נכר .שתי המתנות הא-להיות הללו ,הקדושה והגבורה ,שאין קץ לזיוון ותפארתן בהיותן
משולבות שתיהן יחדו ,נתקו זו מזו וכל אחת בפני עצמה נתדלדלה דלדול אחר דלדול ,עד אשר
מחשכת הגלות המנוולת נדבקו בנו טומאת כפירת א-להים תחת גאון הקודש ורשלנות ומורך
לבב תחת גבורת החיל . ...ורוח התחיה בהגיעו בשערי ירושלים כבר ידע את אשר לו ,הוא יכיר
שכבר הגיע לו התור לעמוד על רגליו הכן .הגיעה השעה לנער מעליו בבת אחת את שכחת ד'
ואת הרשלנות גם יחד ולשוב לקבל את שתי המתנות הטובות משולבות יחד :הקדושה והגבורה
בחוברת ,גאון הקודש וגבורת החיל .
 " .10ברוך ה' ,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 קודשו ,וברחמיו יוסיף
לאמצנו ,לגבר חיילים בעבודת ה' ועמו ,במכון הקודש ( הרב קוק במכתב לרב צבי יהודה .הרב
קוק עלה לירושלים בכ"ח אייר תרס"ד).
 .11הרב חרל"פ ,שירת הים:
לעת זקנתו ,כששכב הרב חרל"פ על מיטת חוליו ,היה רופאו הפרטי ד"ר שטרנבך מבקרו לעתים
מזומנות .באותה העת נערך בשכונת 'שערי חסד' פרויקט שיפור תשתיות ,והגנרטור שהפעיל את
כל כלי החפירה והקידוח וגרם לרעש רב ,הוצב ממש מתחת חלון חדרו של הרב החולה .בדאגתם
לרב ,חשבו בניו וחתניו לבקש מד"ר שטרנבך ,בהיותו גם רופאו הפרטי של ראש העיר ,זלמן
שרגאי ,שיבקש מראש העיר שיוזז מקור הרעש מחלון חדרו של הרב למקום אחר ,מרוחק יותר.
הרגיש הרב חרל"פ בכוונתם ,קרא לחתניו ובניו ובקול חרישי אמר' :עד עכשיו זכיתי לצאת

ולראות את בניינה של ירושלים .עכשיו כשאני חולה בביתי איני יכול עוד לצאת ולראות את
ירושלים בבניינה .והנה ,כשאני שומע את רעש המכונה אני יודע שירושלים נבנית .אנא ,אל
תיקחו זאת ממני .אם איני יכול עוד לצאת ולראות בבניין ירושלים – תנו לי לפחות לשמוע את
ירושלים בבניינה.
 .12פייבל מלצר ,פני ספר תהילים:
בדחילו ורחימו ניחד את עיוננו בשלישי משירי המעלות ,מזמור קכ"ב .זכינו לחויה מיוחדת בקשר
עם שיר זה :שעה שתושבי ירושלים היו עוד קרובים מאד למקלטים שלהם ולגזרת האפלה חמורה
בקע אור מ"קול ישראל" שהודיע בהודעה מיוחדת ,לא בזמן קבוע לחדשות ,כי ירושלים העתיקה
נכבשה על ידי צהל .ומיד עם ההודעה הצבאית הזאת ,השמיע קולו של המודיע משה חובב
צליל ים נלבבים ביותר ,כשקרא" :שיר המעלות לדוד ,שמחתי באומרים לי בית ה' נלך ". ...אכן
אם אפשר ואם מותר לציין דרגות במזמורי תהילים ,הרי יש לומר כי ברכסים הנעלים או בפסגות
הנעלות של מזמורי תהלים זהו אחד השיאים המופלאים ביותר ,שכן לפנינו אחד השירים הנלבבים
ביותר ,נ לבב הוא משום שהוא שופע לבביות רבה לנושא שעליו הוא שר ,נלבב הוא משום
שנושאו הוא לב ישראל – ירושלים – ונלבב הוא על ידינו כי אין ספק שזהו אחד המזמורים
הזכורים לנו ביותר ,וכמה פסוקים ובטויים שלו שגורים על פינו תמיד.

.
.13הרב משה צבי נריה זצ"ל ,ביטא באופן מופלא את תחושותיו לאחר מלחמת ששת הימים וכך
כתב" :בין ההגיגים והתחושות של הימים הגדולים האלה ,מסתמנת גם שאלה-תמיהה :מדוע לא
נתן הקב"ה את ירושלים בידינו אז ,בתש"ח ,ובמה זכינו שהיא תוחזר לנו עתה? באורח פלא,
כלל לא בדרך הטבע ,היא נשמטה מידינו אז ,ושוב באורח פלא ,מעבר להגיון ,היא ניתנה לנו,
עכשיו.
לנו
הוגשה
היא
התשובה לכך רמוזה לנו בסוד -שיח של חכמי קדם .על ירושלים נאמר בתלמוד הירושלמי:
"כעיר שחוברה לה יחדיו  -עיר שמחברת ישראל זה לזה"...אכן לפני  19שנה פרץ הפלמ"ח דרך
שער ציון ,ואילו חיילי אצ"ל עמדו לפרוץ דרך שער שכם .מפולגים ומפורדים היינו .אילו הצלחנו
אז ,היו "שנ יים אוחזין" בירושלים ,וכל אחד היה אומר "כולה שלי .ירושלים היתה הופכת למקור
של פירוד ,לסיבה של מריבה ומדון .סלעי ירושלים היו הופכים לסלעי מחלוקת" ,ואילו ירושלים
לא נתחלקה לשבטים" ,היא ניתנה לעם ישראל כולו...ירושלים באה להרבות שלום בעולם.
ולכן :רק עתה כשנכנסנו כולנו דרך שער אחד ,שער האריות" ,הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא"
 רק עתה כשכולנו מאוחדים ,כבראשנו עומדת ממשלת ליכוד לאומי ,כשמאחורינו עומדים בלבאחד כל אחינו אשר בתפוצות הגולה ,רק עתה זכינו למאורע הגדול :המחזיר שכינתו לציון ,החזיר
לנו את ירושלים!".
 ".14ירושלים הבנויה ,כעיר שחוברה לה יחדיו" ".אמר ר' יהושע בן לוי -עיר שעושה כל ישראל
חברים "(ירושלמי חגיגה ,ב' ו('
 .15מלבים :והנה יש הבדל בין שלום ובין שלוה ששלום הוא השלום החיצוני ושלוה הוא השלוה
הפנימית ,אמר שע"י שישראל יהיה להם שלוה פנימית ,שעל זה אמר אוהביך – שיהיה אהבה
ביניהם הגם שלא יהיה להם שלום עם אויביהם החיצונים זה יגרום שלום ירושלים החיצון,

