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 הציפיה אל קדושת ירושלים

 

 ירושלים לעומת ארץ ישראל

ר. ו: -דברי הימים ב ו, ד יו ִמֵלא ֵלאמֹּ דָּ יָּ ִויד ָאִבי ּובְׂ ִפיו ֵאת דָּ ֵאל ֲאֶשר ִדֶבר בְׂ רָּ רּוְך ה' ֱאֹלֵהי ִישְׂ אֶמר בָּ "ַויֹּ

ִתי  ַחרְׂ ַרִים ֹלא בָּ ֵצאִתי ֶאת ַעִמי ֵמֶאֶרץ ִמצְׂ ם ֲאֶשר הוֹּ יוֹּת ִמן ַהיוֹּ ת ַבִית ִלהְׂ נוֹּ ֵאל ִלבְׂ רָּ ֵטי ִישְׂ ל ִשבְׂ ִעיר ִמכֹּ בְׂ

אֶ  ם וָּ ִמי שָּ יוֹּת שְׂ ם ִלהְׂ ַלִ ַחר ִבירּושָּ ֶאבְׂ ֵאל. וָּ רָּ ִגיד ַעל ַעִמי ִישְׂ ת נָּ יוֹּ ִאיש ִלהְׂ ִתי בְׂ ַחרְׂ ֹלא בָּ ם וְׂ ִמי שָּ ַחר שְׂ בְׂ

ִויד לִ  דָּ ֵאל"בְׂ רָּ ת ַעל ַעִמי ִישְׂ יוֹּ  .הְׂ

 

ם דברי הימים ב יב, יג:  עָּ ַחבְׂ ה רְׂ נָּ ַאַחת שָּ ִעים וְׂ בָּ ֹלְך ִכי ֶבן ַארְׂ ם ַוִימְׂ ַלִ ם ִבירּושָּ עָּ ַחבְׂ ַחֵזק ַהֶמֶלְך רְׂ "ַוִיתְׂ

ֵטי ִישְׂ  ל ִשבְׂ ם ִמכֹּ מוֹּ שָּ שּום ֶאת שְׂ ַחר ה' לָּ ִעיר ֲאֶשר בָּ ם הָּ ַלִ ַלְך ִבירּושָּ ה מָּ נָּ ֵרה שָּ כוֹּ ּוֲשַבע ֶעשְׂ לְׂ מָּ ֵאל".בְׂ  רָּ

 

לרמב"ם מסכת סוכה פרק ג: מדינה, היא שאר ארץ ישראל חוץ מירושלם, וכבר פירוש המשנה 

ביארנו זה במסכת מעשר שני. ובמסכת ראש השנה פרק ד: כבר ביארנו לך כמה פעמים כי מקדש 

 נקראת ירושלם כולה. ומדינה, שאר ארץ ישראל.

 

 הרמזים הראשונים –'המקום' 

ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שית פרשת וירא פרק כב פסוק יד: "רש"י ברא

 ".שכינתו ולהקריב כאן קרבנות

אומר אני שלכך קרא שם המקום ה' יראה שית פרשת וירא פרק כב פסוק יד: "הכלי יקר ברא

משמע להבא, לפי שמקום קדוש זה לא גילה הקדוש ברוך הוא לשום בריה כי אפילו לאברהם 

ולא מצינו שאמר לו כלום זולת מה שהרגיש אברהם במה  נאמר על אחד ההרים אשר אומר אליך,

שראה ענן קשור על ההר, אבל מכל מקום אין אומר ואין דברים כי זה ההר אשר חמד אלהים 

לשבתו. כי העלימו ה' מן הטעם שיתבאר לקמן פרשת ראה )דברים יב ד( בעזר ה' לכך קראו ה' 

מן אשר ה' יראה ויבחר במקום הזה, ובאותו יראה, מלשון אלהים יראה לו השה, כך אמר שיבוא הז

זמן יאמר לדורות היום בהר ה' יראה היום ולא קודם כי עד היום שנבחר לא גילה אותו הקדוש 

 .ברוך הוא"

ונקרא הר המוריה אשר [: "475עמוד במדרש תדשא לפנחס בן יאיר ]אוצר המדרשים המתחיל ב

 אמר בהר ה' יראה".

 

 המשכן לעומת בית המקדש

 בשעה. נפשי שאהבה את בקשתי בלילות משכבי ג: "על פרשה( בובר) השירים שיר - זוטא שמדר

 בקשתיו הוא ברוך הקדוש להם אמר, הבחירה בית שהיא סבורים היו בחנוכה ישראל שהקריבו

בנו.  יצחק את אברהם שעקד במקום אלא קדושה אין, מעתה בו מקריבים אתם אין, מצאתיו ולא

 ".(ד"י ב"קל תהלים) עד עדי מנוחתי זאת. ארפנו ולא אחזתיו

 



2 

 

 ניסיות 

אלו הכניסנו ולא בנה לנו בית המקדש : "בפירוש 'ארחות חיים' על ההגדה' )לר' אהרון מלוניל(

". באופן זה מבאר גם האבודרהם פירוש שהרי יש לנו משכן ובנין בית המקדש נתוספו עשרה נסים

 על ההגדה.

 

 נצחיות 

ֶיה שמואל ב )ז (, ו: " ֶאהְׂ ַעד ַהיוֹּם ַהֶזה וָּ ַרִים וְׂ ֵאל ִמִמצְׂ רָּ ֵני ִישְׂ ִמיוֹּם ַהֲעֹלִתי ֶאת בְׂ ַבִית לְׂ ִתי בְׂ ַשבְׂ ִכי ֹלא יָּ

ן".  כָּ ִמשְׂ ֶהל ּובְׂ אֹּ ַהֵלְך בְׂ  ִמתְׂ

ן ִבירּושָּ דברי הימים א כג, כה כֹּ ַעמוֹּ ַוִישְׂ ֵאל לְׂ רָּ ִויד ֵהִניַח ה' ֱאֹלֵהי ִישְׂ ם". : "ִכי ָאַמר דָּ לָּ עוֹּ ם ַעד לְׂ  ַלִ

ִמים".  לָּ ָך עוֹּ תְׂ ִשבְׂ ן לְׂ כוֹּ ְך מָּ ֻבל לָּ ִניִתי ֵבית זְׂ ה בָּ נֹּ  וכן מכריז שלמה )מלכים א ח, יג(: "בָּ

 

הרמב"ם )בית הבחירה )א, ג(: "כיון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו כל המקומות כולן לבנות בהן 

' ולהקריב בהן קרבן, ואין שם בית לדורי הדורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה שבה בית ליי

 נאמר ויאמר דויד זה הוא בית יי' האלהים וזה מזבח לעולה לישראל ואומר זאת מנוחתי עדי עד".

 

 -במסכת ברכות )נד, א(: "אמר רב ביבי אמר רבי יהושע בן לוי: כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה 

 רוקק בבת עינו, שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים". כאילו

 

אמר רשב"ן: משחרב בית המקדש נסתלקה שכינה לשמים, שנאמר: ה' : "(רבה )פרשה ב  בשמות

בשמים הכין כסאו )שם /תהלים/ קג(. ור' אלעזר אמר: לא זזה השכינה מתוך ההיכל, שנאמר: והיו 

לי אל ה' אקרא ויענני מהר קדשו סלה )תהלים ג(, אף עיני ולבי שם כל הימים, וכן הוא אומר: קו

הוא האלהים אשר 'על פי שהוא חרב, האלהים לא זז משם בקדושתו, וראה מה כורש אומר: 

 .": אף על פי שהוא חרב, האלהים לא זז משםמר להם ]כורש[א – )עזרא א( 'בירושלים

 

 "והארץ לעולם עומדת" 

ֶבט : "בחירת המקדש הנצחית ( עלסט-, סחעחדוד המלך מספר בתהלים ) וַיְִּבַחר ֶאת שֵׁ

ביְהּוד   יֹון ֲאֶשר ָאהֵׁ שֹו  .ה ֶאת ַהר צִּ ְקד  ים מִּ מִּ עֹוָלםוַיִֶּבן ְכמֹו ר  ֶאֶרץ יְָּסָדּה לְּ רד"ק ה ". ומפרשכְּ

, כן 'והארץ לעולם עומדת'כמו שכתוב )קהלת א, ד(:   –' כארץ יסדה לעולם': "שם( תהלים)

 לעולםבנה מקדשו שם 

 

מפני כי יש בארץ מה והטעם שנקראת הארץ חיים, " :קדמה ומבואדרך חיים על אבות ה

ועוד כי  ...שלא תמצא בכל היסודות שהיא עומדת באמצע כל העולם שהיא הנקודה האמצעית

כל דבר שהוא נח הוא יותר ראוי אל הקיום, כי הדבר שהוא בעל תנועה יש לו שינוי כי כל 

ואין לך בכל היסודות שהוא נח עומד ן שהוא משתנה אין לו קיום, מתנועע משתנה וכיו

, כי כלם הם מתנועעים כמו האש היסודי האויר והמים כולם מתנועעים חוץ כמו יסוד הארץ

 ".מן הארץ שהיא נחה, לכך כתיב והארץ לעולם עומדת
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 בחירת ירושלים עם בחירת דוד

 :תהלים קלב

 : תוֹּ ל ֻעּנוֹּ ִוד ֵאת כָּ דָּ ר ה' לְׂ כוֹּ ת זְׂ  )א( ִשיר ַהַמֲעלוֹּ

ב: ַדר ַלֲאִביר ַיֲעקֹּ ַבע ַלה' נָּ  )ב( ֲאֶשר ִנשְׂ

י: צּועָּ ֶהל ֵביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרש יְׂ אֹּ א בְׂ  )ג( ִאם ָאבֹּ

ה: נּומָּ ַעַפי תְׂ ַעפְׂ י לְׂ ֵעינָּ ַנת לְׂ  )ד( ִאם ֶאֵתן שְׂ

ם ַלה קוֹּ א מָּ צָּ ב:)ה( ַעד ֶאמְׂ ת ַלֲאִביר ַיֲעקֹּ נוֹּ כָּ  ' ִמשְׂ

ַער: ֵדי יָּ אנּוהָּ ִבשְׂ צָּ ה מְׂ תָּ רָּ ֶאפְׂ ַמֲענּוהָּ בְׂ  )ו( ִהֵּנה שְׂ

יו: לָּ ם ַרגְׂ ַתֲחֶוה ַלֲהדֹּ יו ִנשְׂ תָּ נוֹּ כְׂ ִמשְׂ בוָֹּאה לְׂ  )ז( נָּ

ן ֻעֶזָך: ה ַוֲארוֹּ ֶתָך ַאתָּ נּוחָּ ה ה' ִלמְׂ  )ח( קּומָּ

שּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדי בְׂ ֲהֶניָך ִילְׂ ַרֵּננּו:)ט( כֹּ  ָך יְׂ

ִשיֶחָך: ֵני מְׂ ֵשב פְׂ ֶדָך ַאל תָּ ִוד ַעבְׂ  )י( ַבֲעבּור דָּ

ְך: ִכֵסא לָּ ִשית לְׂ ָך אָּ נְׂ ִרי ִבטְׂ ה ִמפְׂ ִוד ֱאֶמת ֹלא יָּשּוב ִמֶמּנָּ דָּ ַבע ה' לְׂ  )יא( ִנשְׂ

ְך: ִכֵסא לָּ בּו לְׂ ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵישְׂ ֵדם ַגם בְׂ ִתי זוֹּ ֲאַלמְׂ ֵעדֹּ ִריִתי וְׂ ֶניָך בְׂ רּו בָּ מְׂ  )יב( ִאם ִישְׂ

: ב לוֹּ שָּ מוֹּ ּה לְׂ ן ִאּוָּ ִציוֹּ ַחר ה' בְׂ  )יג( ִכי בָּ

: ה ֵאֵשב ִכי ִאִּוִתיהָּ ִתי ֲעֵדי ַעד פֹּ נּוחָּ את מְׂ  )יד( זֹּ

ֵרְך אֶ  ֵרְך ֲאבָּ ּה בָּ ֶחם:)טו( ֵצידָּ ִביַע לָּ ֶניהָּ ַאשְׂ יוֹּ  בְׂ

ַרֵּננּו: ִביש ֶיַשע ַוֲחִסיֶדיהָּ ַרֵּנן יְׂ ֲהֶניהָּ ַאלְׂ כֹּ  )טז( וְׂ

ִשיִחי: ִתי ֵנר ִלמְׂ ַרכְׂ ִוד עָּ דָּ ִמיַח ֶקֶרן לְׂ ם ַאצְׂ  )יז( שָּ

: רוֹּ יו יִָּציץ ִנזְׂ לָּ עָּ ֶשת וְׂ ִביש בֹּ יו ַאלְׂ בָּ יְׂ  )יח( אוֹּ

 


