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                                                                                                                                                                ב"המ

 ?חירות כפויהעבדות מרצון או 

 בראשית פרק מז

תֹּם ְקנֵ  )יח( ַותִּ ף ּומִּ סֶּ ם ַתם ַהכֶּ י אִּ י כִּ נִּ ֹּא ְנַכֵחד ֵמֲאדֹּ ֹּאְמרּו לֹו ל ית ַוי נָּׁה ַהֵשנִּ יו ַבשָּׁ וא ַויָּׁבֹּאּו ֵאלָּׁ נָּׁה ַההִּ ה ַהשָּׁ ה ַהְבֵהמָּׁ

ֵתנּו: )יט(  ֵתנּו ְוַאְדמָּׁ יָּׁ ם ְגוִּ י אִּ ְלתִּ י בִּ נִּ ְפֵני ֲאדֹּ ְשַאר לִּ ֹּא נִּ י ל נִּ ל ֲאדֹּ ְדָמֵתנּו ְקֵנה ָלָמה ָנמּות ְלֵעיֶניָך ג  אֶּ ְחנּו ג ם א  ם ֲאנ 

ע ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות וְ  ְרֹעה ְוֶתן ֶזר  ְדָמֵתנּו ֲעָבִדים ְלפ  ְחנּו ְוא  ָלֶחם ְוִנְהֶיה ֲאנ  ְדָמֵתנּו ב   ָהֲאָדָמה לֹא ֵתָָׁם ֹאָתנּו ְוֶאת א 

ְכרּו מִּ  י מָּׁ ם ְלַפְרעֹּה כִּ ְצַריִּ ל ַאְדַמת מִּ ת כָּׁ ן יֹוֵסף אֶּ קֶּ ץ )כ( ַויִּ רֶּ אָּׁ י הָּׁ ב ַוְתהִּ עָּׁ רָּׁ ם הָּׁ ַזק ֲעֵלהֶּ י חָּׁ ֵדהּו כִּ יש שָּׁ ם אִּ ְצַריִּ

ְרֹעהְלַפְרעֹּה:... )כה(  יֹאְמרּו ֶהֱחִיָתנּו ִנְמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ֲאֹדִני ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלפ   : ו 

 

 דברים פרק כח

ַמְרתִּ  ר אָּׁ ְך ֲאשֶּ רֶּ יֹות ַבדֶּ ֳאנִּ ם בָּׁ ְצַריִּ יְבָך ה' מִּ ֱהשִּ ּה )סח( וֶּ ְראֹּתָּׁ יף עֹוד לִּ ֹּא תֹּסִּ ְרֶתםי ְלָך ל כ  ים  ְוִהְתמ  דִּ יָך ַלֲעבָּׁ ְיבֶּ ם ְלאֹּ שָּׁ

נֶּה: חֹות ְוֵאין קֹּ ְשפָּׁ  ְולִּ

 אבן עזרא דברים פרשת כי תבוא פרק כח פסוק סח

 אינו כמו ונמכרתם, רק פי': אתם תבקשו למכור עצמכם, אנשים ונשים ואין קונה. -והתמכרתם 

 

 שמואל א פרק ח

שָּׁ )יא( וַ  רָּׁ ְרַכְבתֹו ּוְבפָּׁ ם לֹו ְבמֶּ ח ְושָּׁ קָּׁ ם יִּ ת ְבֵניכֶּ ם אֶּ ְמֹלְך ֲעֵליכֶּ ר יִּ ְך ֲאשֶּ לֶּ ְשַפט ַהמֶּ ְהיֶּה מִּ ה יִּ ר זֶּ ֹּאמֶּ ְפֵני י צּו לִּ יו ְורָּׁ

ְרַכְבתֹו: חֹות ּוְלאֹּפֹות:... מֶּ חֹות ּוְלַטבָּׁ ח ְלַרקָּׁ קָּׁ ם יִּ ת ְבנֹוֵתיכֶּ ם ַיְעשֹּר )יז... )יג( ְואֶּ ֹּאְנכֶּ ֲעָבִדים( צ ֶתם ִתְהיּו לֹו ל  : ְוא 

ם ַביֹום ַההּוא: )י ְתכֶּ ֹּא ַיֲענֶּה ה' אֶּ ם ְול כֶּ ם לָּׁ ר ְבַחְרתֶּ ם ֲאשֶּ ְפֵני ַמְלְככֶּ לִּ ם ַביֹום ַההּוא מִּ ְיָמֲאנּו ָהָעם ט( )יח( ּוְזַעְקתֶּ ו 

יֹאְמרּו לֹא ִכי ִאם מֶ   :ֶלְך ִיְהֶיה ָעֵלינּוִלְָֹׁמע  ְבקֹול ְָׁמּוֵאל ו 

 

 שמות פרק כא

ְקנֶּה  י תִּ ד)ב( כִּ בֶּ ים  עֶּ נִּ י ֵשש שָּׁ ְברִּ עִּ

י  ְפשִּ ת ֵיֵצא ַלחָּׁ עִּ םַיֲעבֹּד ּוַבְשבִּ נָּׁ  :חִּ

ם ַבַעל  ֹּא ְבַגפֹו ֵיֵצא אִּ ב ם ְבַגפֹו יָּׁ )ג( אִּ

מֹו: ְשתֹו עִּ ה אִּ ה הּוא ְויְָּׁצאָּׁ שָּׁ )ד(  אִּ

ה שָּׁ ן לֹו אִּ תֶּ יו יִּ נָּׁ ם ֲאדֹּ ה לֹו  אִּ ְויְָּׁלדָּׁ

נֹות  ים אֹו בָּׁ נִּ ָהִאָשה ִויָלֶדיָה בָּׁ

אֹדֶניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבג ּפֹו  : ִתְהֶיה ל 

ד  בֶּ עֶּ ֹּאַמר הָּׁ מֹּר י ם אָּׁ ְבִתי )ה( ְואִּ ָאה 

ֶאת ֲאֹדִני ֶאת ִאְִָׁתי ְוֶאת ָבָני לֹא 

ל  :ֵאֵצא ָחְפִָׁי יו אֶּ נָּׁ ישֹו ֲאדֹּ גִּ )ו( ְוהִּ

ים ֱאֹלהִּ ל  הָּׁ ת אֹו אֶּ לֶּ ל ַהדֶּ ישֹו אֶּ גִּ ְוהִּ

ְזנֹו  ת אָּׁ יו אֶּ נָּׁ ַצע ֲאדֹּ ה ְורָּׁ ַהְמזּוזָּׁ

ם: דֹו ְלעֹּלָּׁ  ַבַמְרֵצַע ַוֲעבָּׁ

 ויקרא פרק כה

ר )לט(  ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָמְך ְוִנְמכ 

ת ָעֶבד   ֲעֹבד בֹו ֲעֹבד  )מ(  ָלְך לֹא ת 

ְך ַעד ְשנַ  ְכָשִכיר ְכתֹוָָׁב מָּׁ ְהיֶּה עִּ ת יִּ

ְך: מָּׁ ֵבל ַיֲעבֹּד עִּ א  ַהיֹּ )מא( ְויָּׁצָּׁ

ְך  מָּׁ ל  הּוא ּוָבָניו ִעמֹוֵמעִּ ב אֶּ ְושָּׁ

יו יָּׁשּוב:  ל ֲאֻחַזת ֲאבֹּתָּׁ ְשַפְחתֹו ְואֶּ  מִּ

י  ר הֹוֵצאתִּ ַדי ֵהם ֲאשֶּ י ֲעבָּׁ )מב( כִּ

ם  יִּ ְצרָּׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ לֹא ִיָמְכרּו אֹּתָּׁ

לֹא ִתְרֶדה בֹו )מג( ִמְמֶכֶרת ָעֶבד  

יָך: ְךְבָפֶר   ְויֵָּׁראתָּׁ ֵמֱאֹלהֶּ

 

 דברים פרק טו

אֹו  ִכי ִיָמֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי)יב( 

נָּׁה  ים ּוַבשָּׁ נִּ ְדָך ֵשש שָּׁ יָּׁה ַוֲעבָּׁ ְברִּ עִּ הָּׁ

ְך: מָּׁ י ֵמעִּ ְפשִּ נּו חָּׁ ת ְתַשְלחֶּ יעִּ  ַהְשבִּ

ְלֶחּנּו ָחְפִָׁי ֵמִעָמְך לֹא )יג(  ְוִכי ְתָׁ 

ְלֶחּנּו ֵריָקם ֲעֵניק )יד(  :ְתָׁ  ה 

ֲעִניק לֹו ִמצֹאְנָך ּוִמָגְרְנָך ּוִמִיְקֶבָך  ת 

ן לֹו: תֶּ יָך תִּ ר ֵבַרְכָך ה' ֱאֹלהֶּ  ֲאשֶּ

ץ  רֶּ יתָּׁ ְבאֶּ יִּ ד הָּׁ בֶּ י עֶּ ַכְרתָּׁ כִּ )טו( ְוזָּׁ

יָך ַעל ֵכן  ְפְדָך ה' ֱאֹלהֶּ ם ַויִּ ְצַריִּ מִּ

ה ַהיֹום: ר ַהזֶּ בָּׁ ת ַהדָּׁ י ְמַצְּוָך אֶּ כִּ נֹּ  אָּׁ

 

 פרק ידשמות 



נּו  יתָּׁ לָּׁ שִּ ֹּאת עָּׁ ר ַמה ז ְדבָּׁ מּות ַבמִּ נּו לָּׁ ם ְלַקְחתָּׁ ְצַריִּ ים ְבמִּ רִּ י ֵאין ְקבָּׁ ְבלִּ ה ַהמִּ ל מֹּשֶּ ֹּאְמרּו אֶּ נּו )יא( ַוי יאָּׁ ְלהֹוצִּ

יִּם: ְצרָּׁ מִּ נּו ְוַנַעְבדָּׁ  מִּ מֶּ ם ֵלאמֹּר ֲחַדל מִּ ְצַריִּ יָך ְבמִּ ַבְרנּו ֵאלֶּ ר דִּ ר ֲאשֶּ בָּׁ ה ַהדָּׁ ֹּא זֶּ נּו ֲעבֹּד )יב( ֲהל י טֹוב לָּׁ ם כִּ יִּ ְצרָּׁ ת מִּ ה אֶּ

ר: ְדבָּׁ ֻמֵתנּו ַבמִּ ם מִּ ְצַריִּ ת מִּ  אֶּ

 במדבר פרק יד

נּו שּו ַבז ֲהלֹוא טֹוב לָּׁ ְהיּו לָּׁ ֵשינּו ְוַטֵפנּו יִּ ב נָּׁ רֶּ ְנפֹּל ַבחֶּ ֹּאת לִּ ץ ַהז רֶּ אָּׁ ל הָּׁ נּו אֶּ יא אֹּתָּׁ ה ה' ֵמבִּ מָּׁ ה:)ג( ְולָּׁ ְימָּׁ ְצרָּׁ )ד(  ב מִּ

ל  יש אֶּ ֹּאְמרּו אִּ ה:ַוי ְימָּׁ ְצרָּׁ ה מִּ ֹּאש ְונָּׁשּובָּׁ ְתנָּׁה ר יו נִּ חִּ  אָּׁ

 שו"ת הריב"ש סימן תפד

ראובן שלוה משמעון ונתחייב לו בקנין בכל תוקף בתפישת הגוף... וחק זה הוא נהוג במלכות ארגון שאם אין 

קש לו מטלטלין בני חורין שהוא נתפש בגופו. ועתה שמעון המלוה תבע חובו מראובן הלוה ונמצא שאין לו. ב

 ..שאינו מן הדין שיהיה נתפש בגופו.שיהיה הלוה נתפש בגופו כפי החיוב שנתחייב לו. והלוה טוען 

דין עם ראובן הלוה שאין אדם יכול לשעבד עצמו ולהתנות להיות נתפש בגופו... ובכאן נמי להיות ה –תשובה 

מטוליטול"ה ז"ל כתב כן בתשובת שאלה נתפס בגופו איכא צערא דגופא, ואינו יכול להתנות בו... והרא"ש 

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 

ש כל אדם על כל תביעה שיתבעוהו, או יתן ערבים על התביעה הקהל. ועוד תקנו הקהל שאף בלא חיוב יתפ

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 

ו מטלטלין ומבריחן, אפשר לבית דין לכופו ולאסרו גם להכותו בגופו... אבל אם הלוה עני הלוה מוחזק שיש ל

ואין לו מה לשלם הדבר ברור שאסור לתפשו בגופו ולענות נפשו ואף אם נתחייב בזה בשטר והיה התנאי 

מן הדין לתפסו . ואיני רואה שום צד אחר שיהיה .מועיל מן הדין. שהרי אפילו לעבור לפניו כדי לביישו אסור.

 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 

 דים )ויקרא כה, נה(, ולא עבדים לעבדים. הבית, יכול לחזור בו והמעות חוב עליו, שנאמר: כי לי בני ישראל עב

 

 87חופש וקודש, עמ'  –לוחות ושברי לוחות  -הרב שג"ר  

החופש האישי,  –החירות התנ"כית איננה החופש המודרני, היא איננה החירות של האדם המודרני 

הו טוב ומהו . ניתן לבחור בטוב או ברע, אך לא ניתן לבחור מ.האוטונומיה של הפרט והאינדיבידואליות.

רע.... החירות של התנ"ך תתפרש לא כחירות לעשות ככל העולה על רוחי, מין חופש גחמני, גם לא החירות 

החירות ית להיות מה שאני. הניטשאנית ליצור את עצמי בעצמי, ואפילו לא החירות האקזיסטנציאל

. יש קשורה לצדק ולשנאת העבדות, המונחת עמוק בתשתיות הראשוניות ביותר של אמונת ישראל תהתנ"כי

לה תפקיד מרכזי בעיצוב ההיסטוריה של עם שמרד בעבדות ושילם על כך מחיר יקר )למשל בימי בר כוכבא 

מצרים  אתידי אם נזכיר כדוגמה למרכזיות החירות בהקשר זה את יצאו בעקבות המרד הגדול ברומאים(. 

זוהי החירות מכוחו של שלטון נצלני וגחמני, . מבית עבדים, ההופכת לנימוק של רבות מהמצוות בתורה

פני החוק וגם שוויון כלכלי לוויון . מצד זה היא קשורה גם לשוויון, שוהכפיפות לחוקו הצודק של הקב"ה

 הבא לכלל ביטוי במצוות השביעית והיובל ובמצוות נוספות.

... ך שהוא כפוף לו ושהוא הופך רכושואה תנ"כית לעבדות הנו בעוול שבשעבוד איש לרעהו, בכקורה של השנמ

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



ת ְלַקְדשֹו )יב(  ת יֹום ַהַשבָּׁ מֹור אֶּ יָך:שָּׁ ְּוָך ה' ֱאֹלהֶּ ר צִּ ָך וְ ... ַכֲאשֶּ תֶּ ָך ְוַעְבְדָך ַוֲאמָּׁ תֶּ ְנָך ּובִּ ה ּובִּ ה ַאתָּׁ ל ְמלָּׁאכָּׁ ה כָּׁ ֹּא ַתֲעשֶּ יָך ל ת ַלה' ֱאֹלהֶּ י ַשבָּׁ יעִּ שֹוְרָך )יד( ְויֹום ַהְשבִּ

ָך ְוֵגְרָך ְמתֶּ ל ְבהֶּ ְרָך ְוכָּׁ ם וַ  ַוֲחמֹּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶּ יתָּׁ ְבאֶּ יִּ ד הָּׁ בֶּ י עֶּ ַכְרתָּׁ כִּ מֹוָך: )טו( ְוזָּׁ ְתָך כָּׁ נּוַח ַעְבְדָך ַוֲאמָּׁ יָך ְלַמַען יָּׁ רֶּ ְשעָּׁ ר בִּ ְזרַֹּע ֲאשֶּ ה ּובִּ קָּׁ ם ְביָּׁד ֲחזָּׁ שָּׁ יָך מִּ ֲאָך ה' ֱאֹלהֶּ צִּ יֹּ

ת: ת יֹום ַהַשבָּׁ יָך ַלֲעשֹות אֶּ ְּוָך ה' ֱאֹלהֶּ  ְנטּויָּׁה ַעל ֵכן צִּ

 ויקרא פרק יט

ם  יִּ ְצרָּׁ ץ מִּ רֶּ ם ְבאֶּ יתֶּ ים ֱהיִּ י ֵגרִּ מֹוָך כִּ ַהְבתָּׁ לֹו כָּׁ ם ְואָּׁ ְתכֶּ ר אִּ ם ַהֵגר ַהגָּׁ כֶּ ְהיֶּה לָּׁ ם יִּ כֶּ ח מִּ ְזרָּׁ ל )לד( ְכאֶּ ְשקָּׁ ה ַבמִּ דָּׁ ט ַבמִּ ְשפָּׁ ל ַבמִּ וֶּ ֹּא ַתֲעשּו עָּׁ ם: )לה( ל י ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ֲאנִּ

ק דֶּ ֹּאְזֵני צֶּ ה: )לו( מ ר הֹוֵצא ּוַבְמשּורָּׁ ם ֲאשֶּ י ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ם ֲאנִּ כֶּ ְהיֶּה לָּׁ ק יִּ דֶּ ין צֶּ ק ְוהִּ דֶּ ק ֵאיַפת צֶּ דֶּ ם: ַאְבֵני צֶּ יִּ ְצרָּׁ ץ מִּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְתכֶּ י אֶּ  תִּ

 דברים פרק כד 

ם ַויִּ  ְצַריִּ יתָּׁ ְבמִּ יִּ ד הָּׁ בֶּ י עֶּ ַכְרתָּׁ כִּ ה: )יח( ְוזָּׁ נָּׁ ד ַאְלמָּׁ גֶּ ל בֶּ ֹּא ַתֲחבֹּ ְשַפט ֵגר יָּׁתֹום ְול ה מִּ ֹּא ַתטֶּ י ְמַצְּוָך )יז( ל נֹּכִּ ם ַעל ֵכן אָּׁ שָּׁ יָך מִּ ה: ְפְדָך ה' ֱאֹלהֶּ ר ַהזֶּ בָּׁ ת ַהדָּׁ  ַלֲעשֹות אֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שפטר חביבה     תשע"טה ירושלים שחרור יום ב"ה

 קכב תהילים ירושלים שלום שאלו

ד    א ֲעלֹות ְלָדוִׁ ַ יר ַהמ   ש ִׁ

י     ים לִׁ ֹאְמרִׁ י ב ְ ַמְחת ִׁ ית ה'   ש ָ ךְ  ב ֵּ  .נֵּלֵּ

ינו     ב  ְך    ֹעְמדֹות ָהיו  ַרְגלֵּ ָעַריִׁ ש ְ םב ִׁ ָלִׁ ָ  ְירו ש 

ם  ג. ַלִׁ ָ ָיה ְירו ש  נו  ָרה   ַהב ְ ֻחב ְ ֶׁ יר ש  עִׁ ו-כ ְ ה  ַיְחד ָ  ל ָ

 

ם        ד.  ָ ש   ֶׁ י ש  ְבטֵּ ים ש ִׁ ָבטִׁ ל   ָיה  -ָעלו  ש ְ ָראֵּ ש ְ דו ת ְליִׁ םְלהֹדֹות לְ  עֵּ ֵּ  ה' ש 

י    ה.  הכ ִׁ ָ מ  ט  ש ָ ָ פ  ש ְ ְסאֹות ְלמִׁ בו  כִׁ ד   ָיש ְ וִׁ ית ד ָ ְסאֹות ְלבֵּ  .כ ִׁ

  

ֲאלו     ו לֹום  ש ַ םש ְ ָלִׁ ָ ךְ     ְירו ש  ָליו  ֹאֲהָביִׁ ש ְ  יִׁ

י   ז.  לֹום-ְיהִׁ ְך  ש ָ ילֵּ חֵּ ךְ    ב ְ ַאְרְמנֹוָתיִׁ ְלָוה ב ְ ַ  ש 

. 

ָעי   ח  ָרה    ְלַמַען ַאַחי ְורֵּ לֹוםנ ָא -ֲאַדב ְ ךְ  ש ָ  ב ָ

יתְלַמַען    ט.  ינו   ה'-ב ֵּ ה טֹוב ָלךְ    ֱאלֹהֵּ  .ֲאַבְקש ָ

המאירי: אם נפרשהו על דוד בעצמו, יהיה ביאורו: כשאמר דוד לנתן הנביא 'הנה אנכי יושב בבית  .1
להים עמך' -כל אשר בלבבך עשה כי הא'להים יושב בתוך היריעה', והשיבו נתן -ארזים וארון הא

ראה שמ"ב ז' ודהי"א י"ז), עד שבאתהו הנבואה 'לא אתה תבנה הבית' וכו', ואמר: "שמחתי  -(

רוצה לומר: במה שאמר לי נתן 'כל אשר בלבבך עשה', והייתי בטוח  -באומרים לי בית ה' נלך" 
ם עתיד; ושתהיה 'בנויה' ויעלו 'שם עבר במקו -לבנותה, ושיהיו 'רגלינו עומדות בשעריך', ו'היו' 

וכשראה שלא נתקיימה מחשבתו,  .הכל עבר במקום עתיד -שבטים', ושישבו שם 'כסאות למשפט' 

החל מפסוק ו) כחושק המתאונן על שאינו יכול להפיק רצונו כחשקו, מעורר בני גילו,  -דיבר דבריו (
ל ובשלום -וישאלו בשלומה לא שמאחר שאינו זוכה בבניינה, לא הוא ולא הם עמו, שיברכוה

  .אוהביה

מכות י' ע"א: אמר ר' יהושע בן לוי: מאי דכתיב "שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית ה'  .2

נלך"? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, שמעתי בני אדם שהיו אומרים, מתי ימות 
 .ל, ושמחתיזקן זה, ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרג

המזמור הזה מאמר בני הגלות, ומרוב תאוותם לבנין בית המקדש, יזכרו עלות ישראל "רד"ק:  .3

 וידברו על לשון האבות שהיו בזמן הבית"  ,לרגלים
שבהגיע תור הגאולה  :המאירי "זה המזמור יש לפרשו על בני הגלות... יתנבא על בשורת הגאולה .4

ורה. ולהפליג במעלת הישועה האריך "בשבחי ירושלים ויצא קול הישועה, תגדל שמחת העם בבש

 עומדות היו רגלינו...' כלומר כשהיית במילואך :ואמר

אמר רבי משה כי זה השיר  -אבן עזרא תהלים פרק קכב פסוק א :שיר המעלות, שמחתי באומרים  .5

בית אמרו דוד שיאמר עם הזמירות בבית השם בעת שיבנה הבית ורבי ישועה אמר כי זה בעבור ה



שהקים לו דוד בציון ויש אומרים על הבית השלישי כל אחד מישראל אומרים שמחתי באומרים 

 הם עולי רגלים:
 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ביכורים פרק ג הלכה ב  .6

מתני' כיצד מעלין את הבכורים. כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד ולנים ברחובה 

ם ולמשכים היה הממונה אומר קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלהינו: של עיר ולא היו נכנסים לבתי

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 

אומרים ]שם קנ א ו[ הללויה הללו אל בקדשו כו'. בעזרה היו אומרים ירושלים. בהר הבית היו 

 כל הנשמה תהלל יה הללויה:

כשיבנה שלמה בני בית המקדש בתוכה  -ירושלים הבנויה  : . רש"י תהלים פרק קכב פסוק ג7
כשילה שדימה הכתוב זו לזו  -שחוברה לה  תהא בנוי' בשכינה ומקדש וארון ומזבח:כעיר

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:

ירושלים .רד"ק תהלים פרק קכב פסוק ג  ירושלים הבנויה. אומרים בני הגלות: כשהיתה בנויה 8
ָרה לה, עדת ישראל,  ֻחב ְ ֶׁ והיתה השכינה בתוכה, כמה היתה מהוללה, ואנא תמצא עיר כמוה, ש 

 יחדיו, שלש פעמים בשנה, מי ראה עיר כמו אותה העיר:

 . הרב קוק חיבת ירושלים, חזון הגאולה:9

 .חילשתי מתנות טובות נשתלמו לנו במלואן מירושלים, עיר מקדש מלך: גאון הקודש וגבורת ה

מעת אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו ונוטל כבוד מבית חיינו נחשכו לנו שני המאורות 

להית הועם, רוח הקודש פסק וחשכים -הללו. גאון הקדש חדל תת את כחו, אור הנבואה הא
הלכנו נודדים בגויים. גבורת החיל חדלה גם היא לעומת זה, נתדלדל כחנו והננו כצללים נהלכים 

להיות הללו, הקדושה והגבורה, שאין קץ לזיוון ותפארתן בהיותן -ר. שתי המתנות האבארצות נכ

משולבות שתיהן יחדו, נתקו זו מזו וכל אחת בפני עצמה נתדלדלה דלדול אחר דלדול, עד אשר 
להים תחת גאון הקודש ורשלנות ומורך -מחשכת הגלות המנוולת נדבקו בנו טומאת כפירת א

ורוח התחיה בהגיעו בשערי ירושלים כבר ידע את אשר לו, הוא יכיר  ... .לבב תחת גבורת החיל

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

ברוך ה', עבר עלינו יום אתמול כ"ח אייר, זה היום הגדול אשר בו זיכנו צור ישראל ברוך " . 10

הוא לבוא לארץ חמדתו, ולראות בעינינו התחלת צמיחת קרן ישעו לעם קודשו, וברחמיו יוסיף 

הרב קוק במכתב לרב צבי יהודה. הרב  לאמצנו, לגבר חיילים בעבודת ה' ועמו, במכון הקודש )

 עלה לירושלים בכ"ח אייר תרס"ד(.קוק 

 . הרב חרל"פ, שירת הים:11

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 

וצב ממש מתחת חלון חדרו של הרב החולה. בדאגתם כל כלי החפירה והקידוח וגרם לרעש רב, ה

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. 

י אמר: 'עד עכשיו זכיתי לצאת הרגיש הרב חרל"פ בכוונתם, קרא לחתניו ובניו ובקול חריש



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 
לי לפחות לשמוע את תנו  –תיקחו זאת ממני. אם איני יכול עוד לצאת ולראות בבניין ירושלים 

 ירושלים בבניינה.

 :. פייבל מלצר, פני ספר תהילים12

מיוחדת בקשר  בדחילו ורחימו ניחד את עיוננו בשלישי משירי המעלות, מזמור קכ"ב. זכינו לחויה

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 

אכן  ... ."ים נלבבים ביותר, כשקרא: "שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית ה' נלךצליל

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 

לבב הוא משום שהוא שופע לבביות רבה לנושא שעליו הוא שר, נלבב הוא משום ביותר, נ

ונלבב הוא על ידינו כי אין ספק שזהו אחד המזמורים  –ירושלים  –שנושאו הוא לב ישראל 
 הזכורים לנו ביותר, וכמה פסוקים ובטויים שלו שגורים על פינו תמיד.   

 . 

מופלא את תחושותיו לאחר מלחמת ששת הימים וכך הרב משה צבי נריה זצ"ל, ביטא באופן .13

תמיהה: מדוע לא -בין ההגיגים והתחושות של הימים הגדולים האלה, מסתמנת גם שאלהכתב: "

נתן הקב"ה את ירושלים בידינו אז, בתש"ח, ובמה זכינו שהיא תוחזר לנו עתה? באורח פלא, 

א, מעבר להגיון, היא ניתנה לנו, כלל לא בדרך הטבע, היא נשמטה מידינו אז, ושוב באורח פל
  היא הוגשה לנו עכשיו.

שיח של חכמי קדם. על ירושלים נאמר בתלמוד הירושלמי: -התשובה לכך רמוזה לנו בסוד

שנה פרץ הפלמ"ח דרך  19עיר שמחברת ישראל זה לזה"...אכן לפני  -"כעיר שחוברה לה יחדיו 
שער ציון, ואילו חיילי אצ"ל עמדו לפרוץ דרך שער שכם. מפולגים ומפורדים היינו. אילו הצלחנו 

יים אוחזין" בירושלים, וכל אחד היה אומר "כולה שלי. ירושלים היתה הופכת למקור אז, היו "שנ

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.

סנו כולנו דרך שער אחד, שער האריות, "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" ולכן: רק עתה כשנכנ

רק עתה כשכולנו מאוחדים, כבראשנו עומדת ממשלת ליכוד לאומי, כשמאחורינו עומדים בלב  -

אחד כל אחינו אשר בתפוצות הגולה, רק עתה זכינו למאורע הגדול: המחזיר שכינתו לציון, החזיר 

  לנו את ירושלים!".
ישראל  כל עיר שעושה -אמר ר' יהושע בן לוי." "ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו ".14

 )'ירושלמי חגיגה, ב' ו) "חברים

 והנה יש הבדל בין שלום ובין שלוה ששלום הוא השלום החיצוני ושלוה הוא השלוה. מלבים: 15
שיהיה אהבה  –הפנימית, אמר שע"י שישראל יהיה להם שלוה פנימית, שעל זה אמר אוהביך 

 ביניהם הגם שלא יהיה להם שלום עם אויביהם החיצונים זה יגרום שלום ירושלים החיצון,
 


