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ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

בפתח היובל לניצחון הניסי
כמעט חמישים שנה מתווכחים אצלנו על ה'שטחים', והתעמולה הערבית 

מצליחה לטעת שקרים בדעת הקהל העולמית. צריך לחזור לעובדות

ימים האלה אנו נכנסים לשנת ב
־היובל לניצחון הניסי של מלח

מת ששת הימים, שבה אוחדה 
העיר ירושלים ועם ישראל חזר לערש 
התנ"ך, ליבה של ארץ ישראל. כמעט 
חמישים שנה יהודים גרים באלון מורה 
ובחברון, בגוש עציון ובבנימין, בבקעת 
המדמים  יש  ועדיין  ובשומרון,  הירדן 

שאפשר להחזיר את הגלגל לאחור.

בין  ההבדל  מה  לרמלה.  אפרת  בין 
אדומים  מעלה  בין  לעכו?  אריאל 
ונצרת  לבאר־שבע  עילית  וביתר 
עילית? אלה גם אלה שטחים שנכבשו 
במלחמה. אלה גם אלה נמצאים מחוץ 

על־ידי  היהודית שהוכרה  המדינה  לתחומה של 
העולם )גבולות החלוקה(. כל ההבדל הוא תשע־
 )1948( בתש"ח  שוחררו  אלה   — שנים  עשרה 

ואלה בתשכ"ז )1967(. זה הכול. 

מקור הסכסוך
לטעת  הצליחה  הערבית  התעמולה  השקר. 
בדעת הקהל העולמית את השקר ששטחי יהודה 
ושומרון הם מקור הסכסוך והסיבה לאי־השקט 
את  ולשוב  שוב  להזכיר  חשוב  התיכון.  במזרח 

העובדות הפשוטות.

ובכל־ 'שטחים',  בעיית  הייתה  לא   '67 לפני 
ישראל  נגד  למלחמה  ערב  מדינות  יצאו  זאת 
פלסטיניים  טרור  ארגוני  להשמידה.  בשאיפה 
קודם  גם  יהודים  על  רצחניות  להתקפות  יצאו 
לכן, וארגון־הגג שלהם הוקם בשנת 1964, שלוש 
שנים לפני ה'כיבוש'. הוא נקרא אש"ף — ארגון 
ולחיפה  לתל־אביב  והכוונה  פלסטין,  לשחרור 

ולארץ ישראל כולה.

מחיר התוקפנות. התעמולה הערבית מציגה את 
הוא  הגמור  שההפך  בשעה  כתוקפנית,  ישראל 
הנכון. מצרים, סוריה וירדן, בסיוע עוד מדינות 
בישראל.  השמדה  למלחמת  נערכו  ערביות, 
התעמולה הערבית דיברה על "השלכת היהודים 
לים". אחמד שוקיירי, יו"ר אש"ף, נשאל מה יהיה 
תשובתו  הערבים.  ניצחון  אחרי  היהודים  גורל 
הייתה: "אני מעדיף שאף אחד מהם לא ישרוד".

הניצחון במלחמה שאויבינו כפו עלינו גבה מהם 

על  איימו  שמהם  ארץ  חבלי  איבדו  הם  מחיר. 
ביטחוננו. כך היה מאז ומעולם וכך צריך להיות. 

לתוקפנות יש מחיר.

מאיתנו  דורש  העולם  הערבית.  האוכלוסייה 
חירות  להעניק  כדי  ושומרון  מיהודה  לסגת 
לדאגת  יוצא  ממש  הלב  הערבית.  לאוכלוסייה 
העולם לאוכלוסייה. הנה, נסוגנו מרצועת עזה; 
ספק  יש  וכי  שם?  לאוכלוסייה  יש  חירות  איזו 
שזה יהיה גורל התושבים ביהודה ושומרון? מי 
שדואג לתושבים צריך לפעול להפסקת הטרור, 

כדי שבאמת יוכלו לחיות ברווחה ובשגשוג.

מצילנו מידינו
הרחקת השלום. הנוסחה 'שטחים תמורת שלום' 
הייתה שקרית מלכתחילה והוכחה כאסון. מסירת 
שטחים אינה מקרבת את השלום אלא מרחיקה 
אותו. היא מעודדת את התקווה הערבית לחסל 
נוטעת  היא  בשלבים.  היהודית  המדינה  את 
תחושת ניצחון בפעילי הטרור. הלוא ניסינו את 

הדרך הזאת ונוכחנו.

הנס.  גודל  מתברר  חולפות  שהשנים  ככל  הנס. 
רפיסות,  עלינו  נפלה  הניצחון  אחרי  מיד  הלוא 
להחזיר  נכונותה  על  הודיעה  ישראל  וממשלת 
במשך  שלום'.  'תמורת  ששוחררו  השטחים  את 
'פרטנר'  אצלנו  מחפשים  שנה  חמישים  כמעט 
שיסכים לקבל את חבלי מולדתנו תמורת חתימה 
ושוב  שוב  אותנו  מציל  והקב"ה  על המדשאות. 

מיד עצמנו.
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בפרשתנו מופיעים דיני ערכין, העוסקים באדם 
של  לערכו  השווה  סכום  המקדש  לבית  שנדר 
אדם. התורה קובעת תעריפים לבני־אדם, על־
מערכה  גבוה  הזכר  של  ערכו  ומינם.  גילם  פי 

של האישה, ושל הצעיר מן הילד. 

בטווח הגילים עשרים־שישים ערכו של האיש 
שלושים  האישה  ושל  כסף,  שקלי  חמישים 
משתנה:  התמונה  שישים  בגיל  אך  שקלים. 
ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ָזָכר  ָוַמְעָלה, ִאם  ָׁשָנה  ים  ִׁשּׁשִ "ִמֶּבן 
ְׁשָקִלים".  ֲעָׂשָרה  ְוַלְּנֵקָבה  ָׁשֶקל,  ָעָׂשר  ה  ֲחִמּׁשָ
אמנם ערכו של הזכר גבוה משל הנקבה, אולם 
)מחמישים  יותר  הרבה  קיצונית  ערכו  ירידת 
לחמישה־עשרה(, ואילו האישה, אף שגם ערכה 
)משלושים  יחסית  מתונה  הירידה  אצלה  ירד, 

לעשרה(.

סבא בבית
לימי  "כשמגיע  הדבר:  פשר  את  מסביר  רש"י 
לפיכך  כאיש,  להיחשב  קרובה  האישה  הִזקנה 
בערכו,  משליש  יותר  בהזדקנו  פוחת  האיש 
והאישה אינה פוחתת אלא שליש בערכה. כפי 
בבית;  שבר   — בבית  סבא  האנשים:  שאומרים 

וסימן טוב בבית".  סבתא בבית — אוצר בבית 
כלומר, הִזקנה מורידה מערכם של גברים יותר 

מכפי שהיא גורעת מערכן של נשים.

אמנם  אם  גדולה:  שאלה  מתעוררת  כאן  אך 
הזקנה  האישה  בעוד  בבית'  'שבר  נחשב  הזקן 
היא בבחינת 'אוצר', הרי הזקן היה צריך להיות 
חמישה־ שווה  הוא  ולמה  לחלוטין,  ערך  חסר 

עשר שקלים?

ירידת ערך
ל"בן  פירושו  את  מכוון  רש"י  הדברים:  הסבר 
חמש למקרא", ללומד הפשט. תלמיד זה למד 
על ערכו של הזקן, על שבעים הזקנים — חברי 
הסנהדרין, "זקני ישראל". הוא מכיר את דברי 
המשנה המציינת את מעלת בן השישים — "בן 
שישים לִזקנה", במשמעות של כבוד וחשיבות. 
צונח  מדוע   — במוחו  שאלה  אפוא  מתעוררת 
פתאום ערכו של בן השישים במידה רבה כל־

כך דווקא בשעה שהגיע למעלת הִזקנה?!

על כך עונה רש"י: "סבא בבית — שבר בבית". 
מחוץ  בביתו.  הזקן  של  ערכו  על  הוא  הדגש 

לבית ערכו אינו פוחת כלל וכלל. להפך, יכולת 
ההשפעה שלו גבוהה משל הצעיר, בהיותו זקן, 
יורד,  ערכו  בביתו  אולם  וניסיון.  חכמה  בעל 
בעבודות  ויכולותיו  מתמעט,  הפיזי  כוחו  שכן 

הבית מצטמצמות.

כוחו בדיבורו
את  המקדש  לבית  לתרום  נודר  אדם  כאשר 
ערכו של זקן, כוונתו היא לערך מועט יחסית, 
שכן דעתו היא על ערכו של האדם בין כותלי 
ביתו. עם זה, אין הכוונה לחוסר ערך מוחלט. 
'שבר' איננו דבר חסר ערך לחלוטין. אמנם אין 
הוא כלי שלם, אבל עדיין אפשר להשתמש בו. 

בעת  לנשים  גברים  בין  ההבדל  על  הפתגם 
הוא  ו'שבר'  בארמית,  במקורו  נאמר  ִזקנתם 
'ָּפָחא'. אפשר לומר ש'פחא' מזכיר את המילה 
ַחִּיים",  ִנְׁשַמת  ְּבַאָּפיו  "ַוִּיַּפח  )מהפסוק  'ַוִּיַּפח' 
שנאמר בבריאת האדם(. אמנם הזקן יעיל פחות 
בדברים הדורשים כוח פיזי, אך עדיין רב ערכו 
מתן  לימוד,   — בדיבור  הקשורים  בתפקידים 

עצה והדרכה.

)שיחות קודש תשל"ח, כרך ב, עמ' 360(

מה ערכו של זקן?

תוכחה כואבת
כו,כח(. בשעה  )ויקרא  אני״  אף  ״ויסרתי אתכם 
שהאב מכה את בנו, כואב גם לו. אף הוא מתייסר 

בייסורים. זהו ״ויסרתי אתכם — אף אני״.

)רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב(

רדיפה פנימית
״ורדף אתכם קול עלה נדף... וכשלו איש באחיו״ 
)ויקרא כו,לו־לז(. לא דיי שהאויב ירדפם, אלא גם 
״וכשלו איש באחיו״ — יהודי יהיה רודף את אחיו; 

בני ישראל יריבו בינם לבין עצמם.
)כלי יקר(

תחילת הירידה
תחילת  כו,כא(.  )ויקרא  קרי״  עמי  תלכו  ״ואם 
העבודה  העדר  היא  ליצלן  רחמנא  הירידה 
בתפילה, שאז הכול נהיה יבש וקר. גם המצוות 
אנשים  ״מצוות  בדרך  נעשות  שמקיימים 
מלומדה״. הן הופכות לנטל. בני־אדם ממהרים, 
מאבדים את כל הטעם בתורה, והאוויר מתגשם. 
וישפיע  יפעל  שהאדם  כלל  שייך  לא  וכמובן 

לטובה על הזולת.
)היום יום(

ייחוס כתוכחה
״וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק״ 
אלא  ולתוכחה?  זה  לפסוק  מה  כו,מב(.  )ויקרא 
שכאשר יוצא לתרבות רעה אדם שנולד להורים 

גדולה כאשמת מי  אין אשמתו  ופשוטים  בורים 
היו  שסביו  ומיוחסת,  מכובדת  ממשפחה  שבא 

יעקב ויצחק.
)השל״ה(

התוכחה מרככת
אחרי  רק  כז,ב(.  )ויקרא  נדר״  יפליא  כי  ״איש 
רק  לב.  וטוב  שמים  ירא  יהודי  נעֶשה  התוכחה 
אז ליבו מתרכך והוא מתחיל לנדור נדרים ולתת 

צדקה.
)כלי יקר(

ברכות נסתרות
עוד  ולא  ברכות,  אלא  אינן  שבתוכחה  הקללות 
מפני  ביותר.  ונעלות  רמות  ברכות  שהן  אלא 
היותן נעלות כל־כך אין הן יכולות לרדת לעולם 

אלא באופן מוסתר.

)לקוטי תורה(

אפיית התורה
)ויקרא  אחד״  בתנור  לחמכם  נשים  עשר  ״ואפו 
כמו  ללחם,  שנמשלה  התורה  הוא  לחם  כו,כו(. 
 — נשים״  ״עשר  בלחמי״.  לחמו  ״לכו  שכתוב 
אלה עשר כוחות הנפש. יש 'לאפות' את התורה 
המתעוררת  לה׳,  האהבה  אש  ברשפי  שלומדים 
בעת התפילה, אהבה החודרת לכל עשר כוחות 

הנפש.

)אדמו״ר הזקן(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

תוכחה | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

אחת מהשתיים
ישראל'  'אהבת  בעל  האדמו"ר  של  בימיו 
לצבא  הצעירים  על  גיוס  גֵזרת  חלה  מוויז'ניץ 
עשה  חיים',  ה'אמרי  בנו,  כשבגר  הרומני. 
האדמו"ר מאמצים רבים לפוטרו מחובת הגיוס.

הלשין  העיר  בן  שיהודי  נודע  זמן  כעבור 
מוויז'ניץ  האדמו"ר  של  בנו  כי  לשלטונות 
לתדהמת  מגיוס.  ומתחמק  עליהם  מערים 
אצל  ה'שולחן'  לעריכת  המלשין  הופיע  הכול 
לכבדו  לגבאי  הורה  הצדיק  ואולם  האדמו"ר. 

בכוס יין.

אל  חסידים  כמה  נכנסו  השבת  במוצאי 
השיב  הדבר.  לפשר  ושאלוהו  האדמו"ר 
האדמו"ר: "אחת מהשתיים — אם הוא בר־דעת, 
היה עליו לכבוש את פניו בקרקע מבושה על 
אתקוטט  וכי  בר־דעת,  הוא  אין  ואם  מעשהו; 

עם שוטה?"...

אמרת השבוע מן המעיין

"כשאדם מודה לה' על הטוב שנתן לו, 
עליו לבקש מיד: כן יעזור ה' גם הלאה. 
התודה על העבר צריכה להיות מחוברת 
לבקשה על העתיד"      )החוזה מלובלין(

פתגם חסידי



משחרר 
הכותל

"לפרוץ!", נשמעה הפקודה.

את  כיוון  קדימה,  מעט  נע  הטנק 
זה אחר  פגזים,  וירה עשרים  התותח 
הנעול.  האשפות  שער  לעבר  זה, 
המשוריין  ברכב  התפוצץ.  השער 
הבא ישב הכוח הפורץ של הצנחנים, 
על  הגדול  הקרב  לקראת  דרוך 
עמד  הכוח  בראש  העתיקה.  העיר 
הרב.  מרכז  ישיבת  בוגר  זמוש,  יורם 
חלומו  האּומנם  בפראות.  הלם  ליבו 

מתגשם?! 

לחבריו  צנחן.  להיות  שאף  תמיד 
כאלה  הסברים  סיפק  יבנה  בקיבוץ 
נצר  האמיתי  המניע  את  ואחרים. 
בליבו. בבוא העת, כאשר תגיע השעה 
לשחרר את ירושלים, תוטל המשימה 
רוצה  והוא  הצנחנים;  על  הסתם  מן 
פנימי  קול  הגדול.  ברגע  שם  להיות 
על  יילחם  והוא  יבוא  שיום  לו  לחש 

עיר הקודש. 

הִמתקפה  הימים.  ששת  מלחמת 
קצרה  לא  החזיתות.  בכל  מתנהלת 
דרכם של יורם וחייליו להתייצב מול 
מפקד  גור,  מוטה  האשפות.  שער 
התלהבותו  את  מצנן  הצנחנים, 
את  לקבל  מבקש  כשהוא  יורם  של 
הוא  יודעים",  אין  "עוד  המשימה. 

אומר לו. "אנו ממתינים להוראות".

מבקש  אני   — ההוראה  בהינתן  "אבל 
שתיתן לי את הכותל המערבי ואת הר 

הבית", מפציר יורם במפקדו.

"בסדר", משיב מוטה גור, "אעשה כל 
מאמץ".

הלוחמים  יוצאים  נפש  במסירות 
הם  שני.  יום  זה  ירושלים.  על  לקרב 
המבוצר  האויב  לעבר  קדימה,  נעים 
בין  שועטים  הלוחמים  בעמדותיו. 
גדרות  על  ומסתערים  הסמטאות 
זמוש  יורם  העיר.  את  התיל שחילקו 
מביט בחייליו ורואה בהם את גבורת 
באומץ  הנלחמת  היהודית,  הנשמה 
הקדושים  המקומות  את  לשחרר 

ביותר אחרי אלפי שנים.

המשימה  לגודל  מּודעים  הלוחמים 
רבים  חללים  כתפיהם.  על  המוטלת 
אינם  החיילים  אך  המערכה,  גובה 

מהססים להשליך את חייהם מנגד.

מתרחשת  הקשות  ההיתקלויות  אחת 
יורם  הצדיק.  שמעון  לקבר  סמוך 
מעמדה  לירי  נחשפים  ואנשיו 
קירות  אל  נצמדים  הם  מבוצרת. 
מחסה.  להשיג  בתקווה  הבתים, 
העמדה  לעבר  רימונים  משליך  יורם 
לתוכה  מזנק  מכן  ולאחר  הירדנית, 
העמדה  האישי.  מנשקו  ויורה 

הבא.  ליעד  ממשיכים  הם  מחוסלת. 
עד יום רביעי, בתשע בבוקר, נכבשים 

עוד ועוד יעדים בדרך אל המטרה. 

נשמעה  בבוקר,  וחצי  בתשע  ואז, 
הפקודה: העיר העתיקה. 

העיר  בחומת  הביטו  הלוחמים 
מאחורי  מסתתר  מה  העתיקה. 
האבנים העתיקות? יורם נכנס ראשון 
בשער. אחריו אנשי הפלוגה, שצעדו 

רגלי, ומאחוריהם החטיבה כולה. 

יורם שלח כוח מאנשיו לטהר בעזרת 
רימונים את הצלפים שהיו ממוקמים 
הירדנים  כי  גילו  הללו  החומה.  על 
יורם  בם.  רוחם  עוד  כל  פשוט ברחו 
הדרך.  תפילת  את  למלמל  החל 
המילים "ותגיענו למחוז חפצנו לחיים 
משמעות  בעיניו  קיבלו  ולשלום" 

עמוקה, היסטורית.

הקרב נמשך. עוד סמטה, עוד רחוב, 
הוא  בתדהמה:  עיניו  נפערו  ולפתע 

ראה לנגד עיניו את הכותל המערבי. 
עמד  לבדו  מסביב.  שררה  דממה 
נפעם  המקדש,  בית  שריד  לרגלי 
ונרגש. לרגע שכח שהוא שרוי בלהט 
קרב. הוא התקרב אל הכותל בחרדת 
ונגע  אצבע  הושיט  ואט־אט  קודש, 

באבנים הקדושות.

מוקסם הביט בכותל המתנשא מעליו 
בהוד קדומים. עיניו התמלאו דמעות. 
לנרתיק  מאליה  כמו  נשלחה  ידו 
כמי  פעל  הוא  עליו.  שנשא  התפילין 
את  הניח  במהירות  בחלום.  ששרוי 
התפילין, קרא 'שמע ישראל', והוסיף 
עדיין  העמידה.  תפילת  את  והתפלל 
עמד  הוא  הגיע.  לא  מחייליו  איש 
המערבי.  הכותל  עם  והתייחד  לבדו 
שם,  עמד  תמימות  דקות  עשר 
היהודי הראשון מאז מלחמת תש"ח. 
תשוב",  ברחמים  עירך  "ולירושלים 
בונה  ה'  אתה  "ברוך  שפתיו,  רחשו 

ירושלים".

פתאום, בבת אחת, התפרצו הרגשות. 
הצנחן  של  גופו  את  ִטלטל  עז  בכי 
בבכי  וגעה  עמד  הוא  הקשוח. 

שמעורבים בו שמחה וגעגועים. 

אחת  בבת  אותו  ניתק  יריות  צרור 
אותו.  שאפפה  ההתעלות  מתחושת 
סגנו  דרוך.  לוחם  להיות  רגע שב  בן 
לחלוץ  מיהר  יורם  בריצה.  אליו  בא 
עיניו  את  נשא  הוא  התפילין.  את 
ולהפתעתו גילה מולו, ברחבת הכותל, 
ארבעה ערבים עומדים ומתבוננים בו 

בעיניים קרועות מתדהמה ומאימה.

"הרימו ידיים!", קרא לעברם בערבית, 
צייתו  הערבים  לקיר!".  "היצמדו 
לעשות  ללוחמים  וִאפשרו  בהכנעה 
סביבו.  התבונן  יורם  עליהם.  בדיקה 
באבן,  חרותה  כתובת  זיהה  לפתע 
מעל ראשם של הערבים: "אם אשכחך 

ירושלים תשכח ימיני", נכתב שם. 

התקרב  הוא  בליבו.  הלמו  המילים 
שהעז  מיהו  החקוקה.  הכתובת  אל 
של  הנצח  שבועת  את  כאן  לחקוק 
היה  שבהם  בימים  היהודי,  העם 
הכותל נתון לשלטון זר? האם זה היה 
תייר יהודי מלא ערגה, או שמא תושב 

ירושלים אמיץ? 

רבים  לוחמים  רבה.  המולה  פתאום 
לוחמים  בהמוניהם.  למקום  זרמו 
זוטרים,  וחיילים  קצינים  ומפקדים, 
כבנים  הכותל  על  התרפקו  הכול 
לאבנים,  נשקו  הם  אימם.  אל  ששבו 

רקדו ובכו, צהלו והתפללו.

הקצין  לו  עמד  ההמונים  ובתוך 
קרועות  בעיניים  זמוש, מתבונן  יורם 
המשוחררת,  בירושלים  מתדהמה 
שאכן  להאמין  מתקשה  ליבו  ובתוך 
נפלה  ירושלים  של  שחרורה  זכות   —

בידו. 

)על־פי עדותו בביטאון 'בית יעקב'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

משוש תבל
ירושלים.  הקודש  לעיר  חשוב  מקום  שמור  העתידה  הגאולה  ייעודי  בין 
הנביאים וחז"ל מתארים בביטויים מופלאים את עתידה הזוהר של העיר, את 
עושרה הרב, את התפשטותה הגדולה, ובעיקר — את הקדושה שתשרה בה. 
כי ירושלים, שבה ייכון בית המקדש השלישי — לא תהיה עיר הבירה של 
ארץ ישראל בלבד, אלא של העולם כולו — "משוש תבל" )כלשונו של רבי 
ָהָאֶרץ, ַהר  ָּכל  "ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש  יהודה הלוי, על־פי הפסוק ]תהילים מח,ג[: 

ִצּיֹון... ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב"(.
להיעשות  ירושלים  "עתידה  כג,יא(:  פרשה  רבה  )שמות  חז"ל  אומרים  וכך 
מטרופולין לכל הארצות". כל בני־האדם יכירו כי העוצמה האמיתית מרוכזת 
וממילא  המלך המשיח,  ובירתו של  מקום משכנה של השכינה  בירושלים, 
יראו בה את בירת העולם כולו. וכפי שחז"ל אומרים )פסיקתא רבתי פרשת 
קומי אורי(: "עתידה ירושלים להיעשות קסילופנס ]=לפיד מאיר[ לכל אומות 

העולם".
ִיְקְראּו  ַהִהיא  "ָּבֵעת  ג,יז(:  )ירמיה  נאמר  בירושלים  שתשרה  הקדושה  על 
ם ִּכֵּסא ה', ְוִנְקוּו ֵאֶליָה ָכל ַהּגֹוִים". מוסבר בתורת החסידות שעד כה  ִלירּוָׁשלִַ
מצומצם  לאור  הרומז  אלוקים,  לשם  כלי  אלוקינו",  "עיר  ירושלים  נקראה 
ומוגבל, אבל לעתיד לבוא תיקרא "כיסא ה'" — מקום משכנו של שם הוי'ה, 

הקב"ה בכבודו ובעצמו.

הקב"ה יזכך את העיר
על עושרה האגדי של ירושלים העתידית אפשר להתרשם ממאמרי חז"ל: 
"עתיד הקב"ה לייסד את ירושלים בעשרה מיני אבנים טובות: אודם, פטדה 
ומרגליות"  טובות  אבנים  מלאים  להיות  ירושלים  תחומי  "עתידין  וברקת". 
)פסיקתא דרב כהנא קלז(. העושר העולמי יתרכז בירושלים, כנרמז במאמר 
חז"ל: "עתיד הקב"ה לכנוס כל אומות העולם ולהעלותם לירושלים, ולחלק 

שללם לישראל".
בה  הקימו  והללו  זרות  ודתות  זרים  עמים  אליה  משכה  ירושלים  קדושת 
בתי תיפלה. על כך נאמר בזוהר )שמות דף יז,א(: "עתיד הקב"ה להתגלות 
בירושלים של מטה ולזכך אותה מטינופי העמים". האם ייעשה הדבר על־ידי 
ודרכים  זו,  מלאכה  יעשה  עצמו  הזוהר משמע שהקב"ה  מדברי  מלחמות? 

רבות למקום.

ירושלים תתרחב
חז"ל  בלתי־נתפסת.  במידה  הגאולה  בתקופת  להתרחב  עתידה  ירושלים 
אומרים ש"שערי ירושלים עתידין להיות מגיעין עד דמשק" )ספרי דברים 
א(. בגמרא נאמר: "עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים אלף טפף גינואות" 
)בבא בתרא עה,ב(, וכן: "עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים עד שהסוס רץ 

ומציל" )פסחים נ,א(.
ם", וכפי  דברים אלה מרומזים בדברי זכריה הנביא )ב,ח(: "ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשלִַ
שמשתמע מהקשר הדברים הכוונה היא שלא יהיו לה גבול ומידה. בתורת 
מימד  מקבלים  הדברים  ועוד(  יג.  עמ'  א,  כרך  נ"ך  התורה  )אור  החסידות 
נוסף, ולפיו 'פרזות' רומז ל"אור שאינו מתיישב בכלי". יש אור אלוקי מוגבל 
הקב"ה  אולם  והגדרתו.  הגבלתו  על־פי  כלשהם,  בכלים  שמתלבש  ומוגדר, 
יכול  כלי  אין שום  וממילא  הגדרה,  ובלי שום  בלתי־מוגבל  אין־סופי,  עצמו 
להכילו. כאשר מתגלה אור זה אין הוא מתלבש בכלים, אלא בא לידי ביטוי 
בלי גבול ומידה. זו הכוונה הפנימית בייעוד "פרזות תשב ירושלים" — יאיר 
בה הגילוי האלוקי המוחלט, בלי שום הגבלות. זה יהיה השיא שאליו תגיע 

ירושלים בגאולה העתידה לבוא בקרוב ממש.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

מתפללי בית הכנסת 'אור תורה' בעכו התעוררו 
כוונתם  על  מחריד  לדיווח  מחודש  פחות  לפני 
ג'דיידה־מכר  תושבי  מחבלים,  שלושה  של 
בית  בתוך  ירי  פיגוע  לבצע  המערבי,  שבגליל 
בידי  החוליה  נלכדה  שמים  בחסדי  הכנסת. 

כוחות הביטחון. 

הכנסת  בבית  שעות  הסתובבו  "המחבלים 
לביצוע  להתכונן  כדי  המקום,  את  וצילמו 
זממם", סיפר אחד המתפללים בסעודת ההודיה 
אחדים  ימים  הכנסת,  בבית  שנערכה  המרגשת 

אחרי חשיפת הפרשה. 

יצירות מספרות
בית  זה  מקרית.  הייתה  לא  המחבלים  בחירת 
יום.  מדי  המונים  מבקרים  שבו  ייחודי,  כנסת 
הבאים בשעריו מביטים בהשתאות בפאר הניבט 
מכל פינה. בית הכנסת מעוטר פסיפס מרהיב, 
מן הרצפה ועד התקרה, והכול עבודת יד, באבן 
של  ההיסטוריה  את  מספרות  היצירות  טבעית. 
סיפורי  דרך  ישראל,  ארץ  ושל  היהודי  העם 

התנ"ך ועוד. 

בעדאש  ציון  אחד:  איש  של  חיים  מפעל  זה 
ז"ל. ציון השקיע בבית הכנסת את כל חייו. את 
הרעיון העתיק מבית כנסת באי ג'רבה שבתוניס, 
ששם נולד, ומכאן גם כינויו בפי תושבי המקום: 

'הג'ריבה', או 'התוניסאי'.

מיליוני אבני פסיפס
קבעה  והמשפחה  נער,  בעודו  לארץ  עלה  ציון 
מסגד  כשראה  אחד,  יום  בעכו.  מגוריה  את 
תתפרסם  ועכו  יום  שיבוא  בליבו  אמר  מפואר, 
בזכות בית כנסת מפואר עוד יותר. שנים חלפו, 
ציון מונה לגבאי בית הכנסת 'אור תורה', שנבנה 
בבית  התגשם.  והחלום  מתוניס,  עולים  בידי 
שבעה  ויטראז',  חלונות  וארבעים  מאה  הכנסת 
מארץ  טבעיות  אבנים  ומיליוני  תורה  היכלי 
ישראל. ארבע קומות למבנה: בית מדרש, בית 
קדושי  לזכר  מרגש  ומתחם  נשים  עזרת  כנסת, 

השואה הי"ד.

"רבים  חודשים.  כשבעה  לפני  נפטר  בעדאש 
מספר  אותו",  ליוו  לה  ומחוצה  העיר  מתושבי 
"ציון  הרב אברהם הרוש, משלוחי חב"ד בעיר. 
יצירה  שכל  הקפיד  הוא  הכול.  על  נערץ  היה 
תהיה מדוייקת בתכלית. כשראה את דברי הרבי 
להיות  צריכים  המנורה  קני  כי  מליובאוויטש 
אלכסוניים ולוחות הברית מרובעים — דאג שכל 

היצירות החדשות בבית הכנסת יהיו כאלה".

נס גדול
"בכל  אביה.  של  דרכו  את  ממשיכה  יפה,  בתו, 
מספרת,  היא  מבקרים",  מאות  לכאן  באים  יום 
יוצאים  כולם  העולם.  מכל  תיירים  "ובהם 

אבא  חשובים.  דברים  לומדים  וגם  בהתפעלות 
חי ונשם את ארץ ישראל ואת התורה הקדושה. 
לספר  המבקרים,  את  ללוות  נהנה  היה  הוא 
הנחיות  לנו  השאיר  פטירתו  קודם  ולהסביר. 

בדבר המשך התפעול".

את הדיווח על כוונות הפיגוע קיבלה בהפתעה 
גמורה. "התקשרו אליי ואמרו לי לבוא בדחיפות 
תקשורת  צוותי  וראיתי  באתי  הכנסת.  לבית 
עכשיו  כי  לי  סיפר  העיתונאים  אחד  רבים. 
הותר לפרסום שזה בית הכנסת שסומן כמטרה 
בנס  ניצלנו  בהלם.  הייתי  גדול.  פיגוע  לביצוע 
גדול. אמרתי לכל העיתונאים שאין לי ספק כי 
אבא פעל בעבורנו מלמעלה אצל בורא העולם". 

"אבא שמר עלינו מלמעלה"

בית הכנסת בעכו. מפעל של איש אחד

ובא לציון גואל
לציון'  'ובא  תפילת  את  אומרים  למה  שאלה: 

בתפילת שחרית?
מה  על  העולם  "ואלא  אמרו:  בגמרא  תשובה: 
מתקיים? על קדושה דסידרא" )הקטע ב'ובא לציון' 
ימלוך  'ה'  הפסוק  תרגום  סיום  עד  קדוש'  מ'ואתה 
לעולם ועד'(, שיש בה לימוד תורה וקדושת השם. 
תיקנו לתרגם זאת לארמית כדי שהכול יבינו )בזמן 

שהמון העם דיברו ארמית(.
נוסח זה תוקן בשעת השמד, שגזרו המינים )הנוצרים 
'יוצר'  בברכת  'קדושה'  לענות  שלא  הביזנטים( 
ה'חזרה',  גמר  אחרי  לכן  שמונה־עשרה.  ובתפילת 
כשהיו האורבים הולכים, היו אומרים "קדוש, קדוש, 
קדוש" ומתרגמים זאת לארמית, ונחשב להם כאילו 
שחזרו  ואף  במקומן.  ה'קדושות'  שתי  את  אמרו 
אחר־כך לאומרן במקומן, לא ביטלו קדושה זו, אלא 
ובמנחת  החזרה,  אחרי  חול  בימי  אותה  אומרים 

שבת ויום טוב ובנעילת יום הכיפורים לפני התפילה 
)וכן במוצאי שבת ועוד(. נמצא שאומרים בתפילת 

שחרית שלוש פעמים קדושה משולשת זו.
נחלקו הפוסקים אם רשאי היחיד לומר קדושה זו 
)וקדושה שב'יוצר'(. למעשה, גם היחיד אומר אותה.
למנהג הספרדים והליטאים אומר כל הציבור יחד 
בקול את הפסוקים עצמם. החסידים אינם מקפידים 
לומר זאת בקול, וסומכים על כך שגם האמירה יחד 
זה ממשיכים  'בציבור'. לאחר סדר  נחשבת  בשקט 

בפסוקים ובדברי תחנונים.
ה'קדושה  את  לכבד  שיש  גאון  עמרם  רב  כתב 
לצאת  ולא  עליה",  מתקיים  ש"העולם  דסידרא', 
מבית הכנסת לפני סיומה אלא באקראי ומפני סיבה 

נחוצה.
ה"ו־ז,  פ"ט  תפילה  הל'  רמב"ם  מט,א.  סוטה  מקורות: 
ובסדר התפילות שבסו"ס אהבה. טושו"ע או"ח סי' קלב. 
פסקי תשובות שם ס"ק א־ה, וש"נ. שו"ע אדה"ז סי' נט 
ס"ב. סידור צלותא דאברהם ח"א עמ' שעט ואילך, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

ברכות וישועות
רבים נושעו מברכותיו הקדושות 

של הרבי מליובאוויטש 

גם כיום אפשר לעלות ולהשתטח 
על 'הציּון' הקדוש של הרבי, ולשלוח 

מכתבים ל'ציּון' לבקשת ברכה.
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הספר שמסביר בלשון בהירה את 
 חשיבות האמונה בביאת המשיח, 
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רוצים לדעת מה יהיה?
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 שני כרכים של 'צדיקים למופת',
מסיפורי המופת של 'שיחת השבוע'

 סיפורים מופלאים על 
צדיקי ישראל מכל העדות

 סיפורים שנוטעים יראת שמים, 
אמונת צדיקים ומידות טובות

 סיפורים לנשמה
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