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What’s So Important About Yerushalayim? 
 
 רמב"ם )בית הבחירה ב:ב(( 1)

 ועקד המזבח אברהם בו שבנה המקום הוא ארונה בגורן המזבח ושלמה דוד בו שבנה שהמקום הכל ביד ומסורת

 אדם הקריב ובו ,והבל קין עליו שהקריב המזבח והוא ,התיבה מן כשיצא נח בו שבנה המקום והוא ,יצחק עליו

  נברא. כפרתו ממקום אדם חכמים אמרו – נברא ומשם ,כשנברא רבןק הראשון
 
 (ח 'ד סיח"יו"ד )שו"ת אגרות משה ( 2)

מסתבר שיש להחשיב זה לנס גלוי, כי ובדבר יהודי שנחטף באוגנדא וניצול משם ע"י החיילים שבאו לשם, 
ח"ו  רק יד השי"ת בין הטוב ובין. וכל מה שנעשה בעולם הוא יות דבר כזהבדרך הטבע לא היה אפשר לה

להיפוך, והוא המכה והמרפא. והוא עשה שנשבו, והוא עשה ההצלה בזה שנתן אומץ ורצון שילכו להציל, ואשר 
ודרכי השי"ת שעשה הנס ע"י פושעים נעלמו ממנו. ואסור לשום אדם להתחכם הצליח דרכם שהצילו. 

 .(י"גי"ח  דברים) "תמים תהיה עם ה'", אלא הקב"ה בקושיות על
 

 יז( -בראשית )כח:טז( 3)
י טז תִּ י, ֹלא ָיָדעְּׁ ָאֹנכִּ הָוה ַבָמקֹום ַהֶזה; וְּׁ ָנתֹו, ַוֹיאֶמר, ָאֵכן ֵיׁש יְּׁ שְּׁ יַקץ ַיֲעֹקב, מִּ יָרא, ַוֹיאַמר, ַמה יז. ַויִּ ּנֹוָרא, ַהָמקֹום -ַויִּ

םַהֶזה:  י אִּ ֶזה ַׁשַער ַהָשמָ בֵ -ֵאין ֶזה כִּ ים, וְּׁ םית ֱאֹלהִּ  .יִּ
 
 .(ל) כותברגמ' ( 4)

היה עומד בארץ  ,"והתפללו אליך דרך ארצם"שנאמר:  ,יכוין את לבו כנגד ארץ ישראלהיה עומד בחוץ לארץ 
 היה עומד בירושלים ",והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת", שנאמר: יכוין את לבו כנגד ירושליםישראל 

מחזיר פניו למזרח, בדרום מחזיר פניו למערב, במערב מזרח נמצא: עומד ב...  יכוין את לבו כנגד בית המקדש
 .למקום אחדנמצאו כל ישראל מכוונין את לבם מחזיר פניו לדרום; מחזיר פניו לצפון, בצפון 

 
 אבות )ה:ז(( 5)

 בירושלים שאלין המקום לי צר לחברו אדם אמר ולא .... המקדש בבית לאבותינו נעשו נסים עשרה
 
 גמ' יומא )יב.(( 6)

אמר רבי יהודה אני לא ...  אחוזתכם מטמאה בנגעים ואין ירושלים מטמאה בנגעים "אחוזתכם"והתניא 
ורבי יהודה  תנא קמא סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים ?במאי קא מיפלגי ,אלא מקום מקודש בלבד שמעתי

 סבר ירושלים נתחלקה לשבטים
 
  :יא(טומאת צרעת ידרמב"ם )( 7)

 וירושלים לא נתחלקה לשבטים ,"שנאמר "בבית ארץ אחוזתכם ,םאין מיטמאין בנגעי ירושלים וחוצה לארץ
 
 (כב:יד)בראשית ( 8)
ָרָהם ֵׁשםיִּ ו ָרא ַאבְּׁ הָוה ֵיָרֶאה-קְּׁ ַהר יְּׁ ֶאה, ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהיֹום, בְּׁ רְּׁ הָוה יִּ  .ַהָמקֹום ַההּוא, יְּׁ
 
 (יד:יח)בראשית ( 9)

י כִּ ֵאלֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם, הֹוצִּ -ּוַמלְּׁ הּוא ֹכֵהן, לְּׁ ן; וְּׁ יֹון יא ֶלֶחם ָוָייִּ  .ֶעלְּׁ
 
  (ג-אתהלים )קכב:( 10)

ָדוִּ  יר ַהַמֲעלֹות, לְּׁ ם: דׁשִּ רּוָׁשָלִּ ְך, יְּׁ ָעַריִּ ׁשְּׁ ֵלינּו בִּ דֹות, ָהיּו ַרגְּׁ הָוה ֵנֵלְך. ֹעמְּׁ י ֵבית יְּׁ ים לִּ רִּ ֹאמְּׁ י, בְּׁ תִּ נּוָיה .ָשַמחְּׁ ם ַהבְּׁ רּוָׁשַלִּ -יְּׁ
ָרה יר, ֶׁשֻחבְּׁ עִּ ָדוָלּה-כְּׁ  . ַיחְּׁ

 
 .(ה) תענית' גמ( 11)

 למעלה? ירושלים איכא ומי .מטה של לירושלים שאבוא עד מעלה של בירושלים אבוא לא הוא ברוך הקדוש אמר

 "יחדו. לה שחברה כעיר הבנויה ירושלים" דכתיב אין,
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 ירושלמי ב"ק )ז:ז(( 21)
ָרה הבנויה ירושלם" יר, ֶׁשֻחבְּׁ עִּ ָדו-כְּׁ  לזה זה ישראל רתחבעיר שמ "ָלּה ַיחְּׁ
 
 (ב:ו) ירושלמי חגיגה( 31)
ָרה הבנויה ירושלם" יר, ֶׁשֻחבְּׁ עִּ ָדו-כְּׁ  ישראל חברים כל עיר שעושה אמר ר' יהושע בן לוי "ָלּה ַיחְּׁ

 
 ה לד(נד) תחיו ץ"מהר( 41)
יפה  ברהעורר תוככר ה... רשו דש דקבפרק חומר  ירושלמי חגיגהבל בא ...ה גרסינן בפרק מרו "קב ירושלמיב

ל ימים בא"וז"ל  הרמכ"ם פמ"ג למורה ח"ג תבככר כד ,הם דחשניהם ענין אדונ"ל  ?על השנוי הלזה מראה
ה בענין האהב תועלתהם בויש  ,ם צריכין עליהםדני אבהם הנאה שבוץ שיש בים המה כולם לשמחה ולקבטו

 ,וע למהדים יבימים טו תועלת לבא"וז"ל ( פמ"ו)שם  דועו ",םייינדוצים המבקבם דני אבין בהיה תשצריכה ש
ם תם קצתרב"א וחבנ באהתוה .ההוא תעולופהבורה תש הדחתהו ,וץ ההואבמן הק תועלתם דשיגיע לא

ו על תהרחוקים ומשרה שכינ תא בתולה לגימה שמקרדג :()קגרין פ' חלק דוככר אמרו חז"ל סנה ,ע"ש "םתלקצ
רעה  תפרט עבו ,ירובכול אצל ישראל חעצמו לאם מונע דמה שאב דול הפירודגלהיפוך  ד"דה .עלביאי הבנ

"ח ואנשכנו כחמור תן לי תולא לחנם אמר ר"ע כשהיה ע"ה מי י ,תטהרוועל ה תשאינו נאמן אצלו על המעשרו
ושג תיין לא דל עבא ,ישראל זה לזה תובל תר אברגל משום לח תלעליי הבוהיה עיקר הסי ב(,פסחים מט ע")

 דא השטן לרקבהמונע שלא י תיבמרחוק להש תוראו חז"ל עצו ת,זה לטהרוהמטרה אם לא יהי' נאמנים זה ל
ואף עמי  .הרגל תשעברים בועשאו כל ישראל ח ת,ובבהל דופירו ושים הללו לגרום שנאהדימים הקביניהם ב

 דתסעוב דיח תלחם ולהיו דר ועם הארץ לאכול יחבלח תומפ"ז הרשו ,הארץ נאמנים אז על יינם ועל שמנם
 זה לזה תובברו הלבחתה ויבל האהדגת ים וע"זמרע

 
 (נו:י)בראשית רבה ( 51)

אברהם קרא אותו יראה, שנאמר: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה," שם קרא אותו שלם,  "ה' יראה".
אמר הקב"ה: אם קורא אני אותו יראה, כשם שקרא אותו אברהם, שם אדם "ומלכי צדק מלך שלם."  :שנאמר

אלא הריני קורא אותו ירושלים, כמו קורא אני אותו שלם, אברהם אדם צדיק מתרעם,  צדיק מתרעם. ואם
 שקראו שניהם, יראה שלם ירושלים

 
 ט(-תהלים )קכב:ו( 61)
רּוׁשַ  ו לֹום יְּׁ םֲאלּו, ׁשְּׁ ְך ,ָׁשָלִּ ָליּו ֹאֲהָביִּ ׁשְּׁ י ז .יִּ הִּ ֵחיֵלְך ָׁשלֹום יְּׁ ָוה ,בְּׁ ְך ַׁשלְּׁ נֹוָתיִּ מְּׁ ַארְּׁ ַמַען, ַאחַ  ח. בְּׁ ֵרָעי ֲאדַ לְּׁ ָרהי וְּׁ ָּנא -בְּׁ

ַמַען ֵבית ט .ָׁשלֹום ָבְך הָוה ֱאֹלֵהינּו-לְּׁ ָׁשה טֹוב ָלְך יְּׁ  .ֲאַבקְּׁ
 
 (שם)מלבי"ם ( 71)

 הגויה לשלום השואל כמו אומר ואחדותה, הכללית הגויה יבורח המעמדת שירושלים שבאר אחר .שאלו )ו(

 יעשה בעת כי יחדיו, שלום להם ויש מקושרים שבנוית והכחות האיברים אם תלוי ששלומה לו נשיב האשיית

 ,ישליו אוהביך אם תלוי ששלומה התשובה, נאמר ירושלים לשלום ישאלו אם כן המות, יבוא אז ביניהם פירוד
 אחדות היא ירושלים ענין שעיקר אחר ירושלים, שלום תלוי בזה פנימית שלוה ביניהם יהיה םירושלי אוהבי אם

 אם היא שלומה עיקר כי ירושלים, שלום נמצא לא לבבות ופירוד . . . ריב אישיהם ןבי יתעורר אם א"כ ,האומה

 השלום הוא "שלום"ש שלוה, ובין שלום בין הבדל יש הנה .יתפרדו אם לא יחדוי, לה לא שחוברה כעיר הוא

 הבהא יהשיה אוהביך, שעז"א פנימית שלוה להם יהיה שיראל שע"י אמר ,הפנימית השלוה הוא ו"שלוה" החיצוני

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

 

 

 


