
1

מלחמת ששת הימיםשנת היובל לראשית,תשע"והאייר לקראת כ"ח , בס"ד

דל תשועת מלחמת ששת הימים וליום שחרור ירושליםוגאודות ליקוטים מדברי רבנן ותלמידיהון 

:1שי הירשליקוט ועריכה: -

לישראל בדבר 'יום ירושלים' מיום יז' אדר התשכ"ח:הראשיתהחלטת מועצת הרבנות

החלטתה של מועצת הרבנות הראשית לישראל, נקבע יום כ"ח לחודש אייר כיום הודיהעפ"י "

ושמחה, שהחובה מוטלת לעשות ולקיים גם לתושבי ארץ ישראל וגם לאחינו בית ישראל בארצות 

פזוריהם.

סדר ההודיה הוא כדלקמן: בבקר יום כ"ח אייר יתפללו ברב עם בבתי הכנסת ובמצב רוח חגיגי, 

תף בתפילת זו בהמונים. ומצוה להשת

עד ה' ימלוך לעולם ועד), פסוק בפסוק -בפסוקי דזמרה יאמר הצבור את שירת הים (מן ויושע ה' 

בהטעמה. 

אחרי תפילת שמונה עשרה כרגיל, יאמר הלל שלם בברכה. אחרי הלל ראוי שידרוש הרב או אחד 

אל, שהוא כולו ממש בדרך נס מן הצבור מעין המאורע הכביר, שהביא הקב"ה ניצחון מזהיר לישר

רתו, ועלינו להביע רחשי הודיה בתפילה ובשמחה. וכנו וגם בצולמעלה מן הטבע גם בת

הדורש ידגיש במיוחד, את המצוה הגדולה של פרסומי ניסא, שהיא מצוה מן התורה להודות 

ולהלל להקב"ה על חסדיו הגדולים עם עמו ועם נחלתו. 

ומסדרים בבית סעודת פרק ק"ז בתהילים המדבר מקיבוץ גלויותאחרי תפלת 'עלינו' אומרים 

.משתה ושמחה

אין לנהוג באותו יום הגבלות של ספירה, אחרי שבכמה קהילות בישראל לא נוהגים הערה:

בהגבלות אחרי ל"ג בעומר, וכ"ש שזה נדחה עתה מפני חשיבות הנס שעשה הקב"ה לעמו ישראל, 

ירושלים עיר הקודש". הם ושחרורה שליבנצחונם על אויב

***

(דלעיל) הודפסה שינוייםשניבההוכנסוט)"תשכבשנת(כנראהנוספתפעם"כאשר החלטה זו 

חשובים:

.ושנהשנהבכלושמחההודיהכיוםאיירלחודשח"כיוםנקבעא.

לנהוג".חובה"איןנכתבלנהוג""איןבמקוםבהערהב.

).22, הערה 977לישראל, היכל שלמה, תשס"ב, ח"ב, עמ' (הערת הרב שמואל כ"ץ, הרה"ר 

***

ז) ומלמד בישיבות.   -הרב', עורך משנה לספר 'אוצרות הראי"ה' (כרך ו-בוגר ישיבת 'מרכז1
מלחמת'עלתורנימבט-'לציוןשכינתוהמחזיר':ספרבפיע אי"ה יוהמלאלקט ה,מקוצרלקט כאן מובא

שעתיד לראות  אור  בקרוב.מאת המלקט. ושיר, רז, רמז, אמונה, דרוש, מוסר, הלכה-'הימיםששת
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2

:ניסיםיצחקהרבהראשל"צ –הבית..."חורבןלמןכמותוגדולהיה"לא

הם. קודםיומייםששוחררהמערבילכותלשהניעוהראשוניםהאזרחיםביוהיוהראשייםהרבנים

עםבירךנסיםהרב,תשכ״ז)באיירכ״ט, 'פהוהצ'(והמדינההעםלמעןמיוחדתתפילהשםנשאו

:בפנקסוכתבהואהעתיקההעירכיבושיוםעל". שהחיינו"ברכתהחיילים

שבוהיום. ירושליםבשעריךרגלינוהיועומדות, נלךה׳ביתליבאומרים"שמחתי-ליום ירושלים

שהואהביתחורבןכמותו למיןגדולהיהלא, וכבשוההקיפוה, ירושליםלחומתישראלצבאותעלו

: נשבעואשרה'בחרבהאשרהעיראתלרגעאףשכחלאאשרהעם. אומתנושבחייהמרהיום

ירושליםאתאעלהלאאם, אזכרךלאאםלחכילשוניתדבק, ימיניתשכחירושליםאשכחךאם

כללוזכושלאלמהזכהאשרהדורואשרי.השבועהבושתתקייםעתהזכה, שמחתיראשעל

.הדורות

אתוריצועפרהאתחיננואשרכולםהדורותכלאלא, לבנומשושאתגאלנובלבדאנחנולא. אכן

, לבניהבשובהירושליםחרפתמעלינווהתפללו שתיגולזעו, חרדו, נזעקו, המערביהכותלאבני

.לשיריהכינורעתההם,כתניםענותהבכואשרוהם

שםיזכרולאמגויונכחידםלכו: ואמרוחזרוותומכיהןעצומותאומותאשרגדולותמדינות

והדבירםמסביבאויביוהדףלבדוהוא, בעוזריומדינותהיולאאשרהקטןהעם, עודישראל

אלאמארצנואויבינוגורשומעטמעטולאוריעאחלהאיןאשרובמסירותאמתתובכוחתחתיו

, גליוכהמוןרינההםאשרושפתיםכיםשירהמלאהואאשרפההיש. עיןוכהרףהרבההרבה

בידיעמועלשהביאהתשועהועלשהראנווהנפלאותהנסיםכלעללה׳ולהלללהודותיכולים

ישראל?צבאות

היאואשרבהה׳עיניאשרהעירהיא, הטהורדמואתושפךעליהליבואתנתןהעםאשרהעיר

רוחאתתרומםאלא, ישראלמלכותאתותבצרשתחזקבלבדזולא, ישראלכללבאתמאחדת

זוכךאשרמכלוטהרהקדושהשפעיהודיכלעלותשפיעצרופהאמונהבלבבותתחדיר, ישראל

מבחינתגםלכךראויהעםיהא. ממנהשבינהזזהשלאזובעירנסתמלואשרהדורותבכלונאצר

.ומכאובשברעודידעולאזאת

בשוב: ישראלמלךדודשללדבריובנפשולדמותאדםהיהשיכולהנפלאותהמשמעויותכל, אכן

ה׳הגדילבגוייםיאמרואז" רינהולשוננופינושחוקימלאאז, כחולמיםהיינוציוןשיבתאתה׳

כהעדלהםלהיותיכולותהיולא-שמחיםהיינו, עמנוה׳ לעשותהגדיל. אלהעםלעשות

ברינהישראלצבאבאשבוהיום, ציוןשיבתאתה׳בשובשמעוואזנינוראושעינינוהמשמעויות

הכותרתתחת, הכיבושלמחרתשנכתבודברים, 21תיק, נסים״הרביד"(ארכיון.אלומותיונושא

).294,278עמי, תשכ״ח, בשנהשנה, כהןיונה; תשכ״זבסיוןב׳, , הארץ"ירושליםליום"

הרב איסר יהודה אונטרמן, הרב הראשי לישראל: -"חיוב פירסומי ניסא"

, אויבינונגדזובמלחמהלנוהקב״השעשה, הגדולהנסאתלפרסם, ניסא-פרסומישלהחיוב"

אתעושהגדוללאורומאפילהלחייםממותיצאנו, יתברךעזרתוידיועל, להשמידנושאפושכולם
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לומרואפשר, גמורדאורייתאלדיןירושליםולשחרורישראללניצחוןהזיכרוןביוםההללאמירת

).תשכ״חאדרג׳", הצופה("בברכהכדיןהלל

שהנחילהמזהירבניצחוןגלוייםנסיםלראותאותנוזיכההגדולבחסדואשרומבורךהוא"...ברוך

במגמהאתנושנלחמואויבינוכלשלמטה עוזםאתאחדיםימיםבמשךלשבור, בצה״ללבנינו

, ירושלםשחרוריום, באיירכח'ביוםקבענוכךלשם. גמורהתבוסההיתהחלקםומנתלהשמידנו

בברכהשלםהלליאמרוושם, הגולהובתפוצותבארץ, ישראלקהילותבכלהודיהתפילתלסדר

(שו"ת 'שבט מיהודה' סימן נט', כו' ניסן תשכ"ח)..ולאחריהלפניה

(חבר מועצת הרה"ר ועורך -הזמנים" בכלישראלבתולדותהגדולים"ימים הרב שלמה יוסף זוין 

:האנציקלופדיה התלמודית)

לספרחייביםישראלורבני, הערביםצבאותעםהאחררונהבמלחמהלנוהתרחשוניסיםשבעה

:הניסיםשבעתואלה. ברביםישראלושםשמיםשםולקדשמקוםבכלעליהם

, למלחמהחוסייןשלכניסתו. ג; ח״וקרבנותאלפישמנעוהקרבותמהירות. ב; הניצחון. א

דבריםהרבההביאהאשכולשלהשתהותו. ד; השלמהלירושליםזוכיםהיינולאשבלעדיה

ד׳״ונשגבידינועלשנתקייםגרמה, העמיםעםשותפותבלי, העצמאיתמלחמתנו. ה; חיוביים

. לערכי הנצחההתעוררות. ז; ובתפוצותבישראלהעםשלהאחדות. ו; לבדו״

בימיםהוכיחובחו״לבא״יהיהודישהעםהמופלאההאחדותאתנסעלבמיוחדלהעלותיש

חיילישלנפשםמסירותואת; הזמניםבכלישראלבתולדותהגדוליםלימיםשהפכו, המסוכנים

. בעיןעיןד׳הנהגתאתלראות, גדולועדמקטן, העממיתההתעוררותואת, לישראלההגנהצבא

והעתידההווה. כולם-שםהואבאשרויהודייהודילכלמוחשילקחלשמשחייביםאלהכל

.כאחד

לוד וחבר מועצת -רבה של רמלה-הרב יצחק אביחצירא -"אין יום גדול בעולם כמו יום זה" 

הרה"ר לישראל: 

מלחמת ששת הימים ויום שחרור ירושלים:

בשבילל"מחוחזרתיהימיםששתבמלחמתחאקי':'הבבאשלבנו, אביחציראסיפר, מר אהרון

אניגםאותימקבליםהיואם, בני: 'ליאמרואבא? חזרתלמהושאלהבכתהאמילהתגייס לצה"ל,

. בן שישיםאזהיההוא'. מצטרףהייתי

לאחר מלחמת ששת הימים, בפרוטוקול ישיבה מיוחדת של מועצת הרה"ר לישראל בעניין קביעת 

יצחקהרב, רמלה ולודשלרבה הראשיכיום הודאה לדורות. נכתב: לדעתיום ירושלים 

תפילהתחברהראשיתהרבנות. א: הציעהואלכן. !"זהיוםכמובעולםגדוליוםאין": אביחצירא

קריאהעללהחליט. ב. עשרהשמונהתפילתלאחראו" שאמרברוך"לפנישתיאמר, מיוחדת

תשכ״ח, , אדרלישראל,הראשיתהרבנותמועצתישיבתפרוטוקול(מיוחדתהפטרהועלבתורה

מובא במאמרו של הרב שמואל כ"ץ, הרה"ר ויום ירושלים, הרה"ר לישראל ח"ב, היכל שלמה, 

.)תשס"ב
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, בירושליםהקדושיםהמקומותאתלפקודבמוניתויצאהזדרז, הימיםששתמלחמתלאחר"מיד

בעלישהםהרגשהלינתנוהגויים, ה"תרפבשנתארצהכשבאתי: "אמרכךועל. וחברוןלחםבית

ליישועכשיו... נתגברתיד"בסאךאליהםמלהיכנסאותילמנועורצו, האלההמקומותעלהבית

רציתילאלכן', אדוניהואנושלנוהיאחברון'ועדהעםקבללהםולומרבהםלמחותהזדמנות

-אבוחציראיצחקרבי(מאמר: הגאוןכן"לעשותשיכולתיהראשונהההזדמנותאתלהחמיץ

טמיר).רונןהרב-ל "זצ" חאקיבבא"

:חבר בבית הדין הגדול ומח"ס "ישכיל עבדי"-הרב עובדיה הדאיה -ואלהי"פלאי"נס

להחזירה׳שזיכנועתהמכ״שזריםשלטוןתחתבחרבנהשהיאבזמןאפי׳תחנםלאאיסור"...ויש

במלחמתלנושעשהוהנפלאותהנסיםאחריידינומתחתלהוציאהלנושאיןודאילבעליהאותה

ונבגוד, לנועשהאשרטובהכפויילהיותלנוואין, ואלהיפלאינסבזההיהכי, הימיםששת

".לנוחננואשרובמתנהבטובה

הגדול ומחבר חבר בית הדין -הרב אליעזר יהודה וולדינברג -ציון"' דבשובבעין"זכינו לחזות עין

אליעזר':-שו"ת 'ציץ

ארץוהחזרתציון' דבשובבעיןעיןלאחרונהלחזותזכינוהגדוליםוברחמיועלינו' ד"בחסד

ימיםשבמשךאיךלראותהתמורהועלהגאולהעלהיינוכחולמיםממש. קדשולעםנחלתו

קולוקיבלשמעתפלהשומע, בשונאיהםהמההיהודיםישלטואשרהואונהפוךבנוקויםספורים

הודוכרחםובעלכףתקעוהעמיםכלגם, גדוללאורומאפילהלגאולהמשיעבודויצאנועמושועת

לנויבחררגלינותחתולאומיםתחתינועמיםידברהארץכלעלגדולמלךנוראעליון' הכיבפיהם

. סלהאהבאשריעקבגאוןאתנחלתינואת

תחתהקדושיםהמקומותוכלהמהבידנוהשטחיםשלרובםרוב, לפנינונפתחוהארץשעריכל

מספיקיםאנחנואיןגליוכהמוןרינהולשונינוכיםשירהמלאפינואילוממש, הםשלטונינו

שנזכההעתידעלובקשהתפלההעברעלההודאהועם. גמלנואשרהטובכלעל' לדלהודות

ונכוןקדשועירובירושליםכבודומשכןציוןבהרלמלוךעוזוגאוןבהדר' דבהופעתבמהרהלראות

סימן' יחלקאליעזרציץת"(שוכולנו"עליהיהאחדומלךיראה' דבהרמכונועלאלקיםביתיהיה

א).

חבר ביה"ד הגדול –הרב שאול ישראלי -ההלל" אתלומרהקדמוניםנביאיםתקנתמכוח"חיוב

וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל:

צחון של מלחמת ששת הימים, שגם כאן עמד הישוב בסכנת כליה ניומעתה בבואנו לדון על נסי ה"

ח״ו כפי שהכריזו חזור והכרז מדינות ערב, שהקיפו המדינה בחילותיהם וכלי משחיתם, אמנם גם 

ל מהנס שבימי מרדכי ואסתר שהגדירו זאת בהגדרה זה הוא בגדר נס נסתר, אבל ודאי שאינו נופ

"ממות לחיים". ואם אמנם התוצאות של "קיימו וקבלו" עדיין אין אנו רואים דוגמת מה שהיה 

שם, אולם הן בגמרא לא על זה שחזרו בתשובה שלימה וקבלו התורה מרצון מבוססים הדברים, 

ם החיוב מכוח תקנת נביאים א״כ נראה דהכא קייאלא על הק״ו של ממות לחיים גרידא. 

" (ארץ חמדה, חלק א', נוספות לשער א' אות ד'). הקדמונים לומר את ההלל
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חבר בית הדין הגדול:-הרב אברהם שפירא -' מעשיוכלעל' לדולהלללהודות'

הדור הצעיר לא מודע ."ה שהגיענו שוב ליום זה, יום ירושלים, להודות ולהלל לד' על כל מעשיוב

הנס שהיה בזמנו, למשמעות העמוקה של הֲחזרה לירושלים, ולכותל המערבי, להיפגש שוב לגודל

עם השכינה שמעולם לא זזה מאחר כתלינו. ההתרפקות על אבני הכותל, בבכי ותחנונים, הדהד 

"ותפתח ותראהו והנה נער בוכה, ותאמר  בכל העולם היהודי, עד למרחבי רוסיה ואסירי ציון, 

).'הרבמרכז'בישיבת, ו"התשסירושליםליוםשיחה("מילדי העברים זה

הרב הצבאי הראשי:-הרב שלמה גורן -"מנחם ציון ובונה ירושלים" 

" (מדבריו בעצרת הודיה בת"א, מיד' הנסשלומהותוהמאורעגודלאתלהגדירבפימיליםאין"

סיון תשכ"ז, נתפרסמו בעיתון ה'צופה' למחרת).

"ואכן במלחמת ששת הימים, כאשר ראינו עין בעין את נסי ה' ונפלאותיו, כאשר שחררנו את עיר 

האלקים ומקום מקדשנו ושריד תפארתנו, החלה נבואתו של יחזקאל להתגשם, בהתקדש שם 

אתחלתא של שמים ושם ישראל לעיני עמים רבים בעולם, ובהקבץ נדחי ישראל...היתה בזה משום 

).390ד אשר נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו" (תורת השבת והמועד, עמ' , עתהליך הגאולה

אתשיניתי...ירושליםבברכת' נחם'תפילתהוספתיעשרהשמונהתפילתשלץ"השבחזרת"'

לתוכהשביםשבניהוהצהלההשמחה, המשוחררתהעיראתאלקינו' הינחם"אמרתי...נוסחה

בשםברכהעםבמלהמלהרםבקולהגדולהללבאמירתפתחתי, העמידהתפילתסיוםעם. ''וכו

. (מכתב מארכיון הרב גורן ובו תיאור שחרור ירושלים, מובא אצל "ולאחריוההלללפניובמלכות

, הקלטה של אותה תפילה היסטורית נפוצה בציבור ובאמצעי המדיה).262אביעד הולנדר, עמ' 

, פרדסאליהוהרב-ישראל" לעםהגדולההתשועהנתןובידם, והאמיציםהגבורים"בחורי ישראל

ירושלים.שלרבה

הרביםאויבינוכלעצתהופרהאיךלהביןאפשרכךרק. למוילעג' הישחקבשמיםיושב''

ישראללבחורי, ותושיהעוז, ואומץכחונתן, עצתםאתהפיר' ה. ובכמותבאיכות, ממנווהעצומים

ירושליםשחרורהכלועל... ישראללעםהגדולההתשועהנתןובידם, והאמיציםהגבורים

שכינהזזהלאאשר, המערביהכותלהואהלואותפארתנומקדשנוביתשרידובתוכה, העתיקה

שלשהוד, היומיןעתיקתזועםהחדשהירושליםשלמחדשולחיבורהלאיחודהזכינו, משם

קובץ,'הרב אליהו פרדס'יחדיו... (להשחוברהכעיר: ''הכתובלעינינונתקיים,עליהחופףקדושה

)'קפו' עמלזכרו, התשל"ד,

רבה של חיפה:-הרב יוסף משאש -חבש" ישועה"כובע

חיבחסד, חייםמיםמקור, ירושליםבכיבוש, חבשישועהכובעאשר, ש"תלבבאיירח"כובאור"

ליום, במדינההוקבעאשר, ח"כביוםבאייר, ח"תשכא"לשנת, הימיםששתבמלחמת, העולמים

ועלהניסיםעל, והרצאותנאומיםעם, כנסיותבבתי, חגיגיותבתפילות, ושנהשנהבכלחג

.ירושליםיום, ובשפתייםבלבונקראהנפלאות
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, היפה, חיפהחיפהק"עיהפה, המרכזיהכנסתבבית, ומעוזיעוזיבעזרתחלקיעניתי, העני, אניוגם

אויבאשרלאל, תשבחתאובשירתא, בחדותא, דמהימנותאסעודתאואכלנו, הביתההלכתיומשם

רבי: הלשוןבזהפסוקבפיונפל, ובששוןבשמחההשכמתי, בוקרויהיערבויהי, עיקרמארצנו

).'בחלקעל פרקי אבות,",אבותנחלת"לספרו(הקדמה..."ירושליםאתשמחו: אומר

רבה של רמת גן:-הרב מנחם יהודה אושפיזאי -הזמן" "יום ירושלים ...כלל לא משתייך למושגי

הקובעהיוםהואהמערביוהכותלהבית-הרדוד,עירלישראלהוחזרשבוז,"תשכאיירח"כיום

ששתבמלחמתישראלעםלרשותשהוחזרהוהרחבההטובההארץועלירושליםעל' התשועת

שיומוירושליםיום.עולמיםוישעאוראלומותוהקריןהאירזהביוםהשכינהגילויהימים.

ולאמתחבראינוישראלתשועתמופלאותעללה'והודייהבהכרהבאיירכ"חלילבכניסתנתקדש

בתמידיותובעצמוהנצחזהו,זמןלמושגימשתייךלאכללהואוליליומםלעתותמתחלק

(ברכותעקיבארביאומרירושלים"זו"והנצחזמניםסימוןללאותנוחההפסקללאהנמשכת

נח.)... (שערי חן, הוצאת המחבר, עמ' לד' פרק א, התשמ"ב)

(רבה של נס ציונה, וחתן הרי"מ -נפלאות" אראנומצריםמארץצאתך"כימי הרב ישראל בארי 

חרל"פ)

שטופת, הודרבתלתקופהשזכינועלמבורך' השםנפלאות' יהימצרים אראנומארץצאתך'כימי

שונאינובהדיפת, נפלאותאראנומצריםמארץצאתךכימיהכתובבנונתקיים, שמיםוחסדיאור

גםמוצףמקדשנוביתשרידהמערביכותל, משביהנגאלהקדשנועירירושלים,הארץוכיבוש

ח)"תשכפסחשללהגדה(פתיחה. גילדמעות

הרב אריה לוין: -החרכים' מןולאהחלונותמןגלויה'השגחה

לאחר מלחמת ששת הימים, תאר את תחושותיו בעקבות ניסי המלחמה וההשגחה הגלויה במכתב 

:2שכתב

, אמנורחלקבורתמצבתולראות, כתלנואחרעומדזהמי, הלבבהרגשתבעינינולראותזכינו"

, המכפלהבמערתהאבותעירבחברוןד"בסכ"אחהייתי. לגבולםבניםישובובזכותהאשר

המיליםהרגשתי, מנחהתפילתשתיקןאבינויצחק... מקוםאצלציבור"שבתורמנחההתפללתי

זהישליםבקניןעולםבורא, לקיום' שיהית"להשיונתפללנקוה... הקדושיםהאבותמפישהוצאתי

כמוהמערביהכותללראותזכינואנחנו... מרוביםשמיםלרחמיאנוזקוקיםכמובן, בתקונוהבנין

מד"י , המערביהכותלשלפניהמקוםכלהרחיבו, המקוםהרבהשברוכעת, השניםכלשהיה

אלפים' היהשבועותבחג. המערבילכותלשמגיעיםוהסמטאותהבתיםכל(מדינת ישראל) הרסו

לאהשבועותבחג, לסובבצריךעדיין, ברגללילךעדייןאבל, יוםבכלמבקריםכן, אישויותר

מןגלויההשגחה, המקצתמןמקצתאפילואפשרותאיןחדשותלכתובאם...בשביליקשה, הייתי

3'וכו' וכוכנישתא] מי[וכלימי,אילוהחרכים, דיומןולאהחלונות

כ"ח אייר, תשע"ה.–, פרשת בחוקתי 25נדפס ע"י הנ"ל. גליון מספר 2
התיאור נלקח מ'אקדמות', פיוט בלשון ארמית. שאומרים האשכנזים בקריאת התורה בחג השבועות. המתאר 3

את גדולת השם. 
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חסורי, קשיםומיקליםמי, הפצועיםהחייליםאחינושלרוחםמאומץנתרשמתימהכליותר

ביחודחוליםבבתיאותםלעודדבאאני, באהבהומקבליםויסוריהםכאבםעלשמבליגים, אברים

מי, ממושךלזמןשיתקייםהלואי. א"כאוללבנגעהההתעוררותרוח.אותימעודדיםוהם.. בהדסה

.. ארץמלכיהאמינולא, הפנימיבשלוםהרבהתלויזה, מלהחזיקלכבושנקליותר, יקוםומייעלה

'.בשלוםעמואתיברך' ה... צריבואכי

:רחל המשוחררבקברהראשון של רבי אריה,אודות הביקורסיפר ר' מנחם פורוש

אשררחללקברעמיולקחתיואריה' רשללביתוניגשתי, הימיםששתמלחמתשלהשישיביום

אריה' רפרץ, הקברלאוהלונכנסנוהדלתמשנפתחה.שוחררהעתהשזה, לחםביתהעירבפאתי

? מעשייךומהשלומךמה, רחלמאמא, רחלמאמא: אימועלהמתרפקכתינוקלמלמלוהחלבבכי

אתאףכיחשנו, לבקרךולסורלקברךלעלותיכולנולארבותשניםכיואף, אלייךהתגעגענוכה

אימנוברוכההיי, עלינורחמיםבקשי, רחלמאמאהוי. אותנושכחתולאאלינומתגעגעת

)361' עמ, עולםיסודצדיק: מתוך("...היקרה

בציוןהבוחרד'בעזרתכשזכינוהימיםששתמלחמתאחריקצרסיפר הרב משה צבי נריה: "זמן

לפגישהמוקדמתבשעת בוקרזכיתיז"התשכאיירח"ותפארתנו בכקדשנועירירושליםלשחרור

לכלשלוםודוברלעמוטובהדורשהזה,המופלאאיש החסדעםהמערביהכותלידעלנרגשת

אםואמרתיהכותלעלכשהצבעתילישועה.מהמצפיםאחד מיוחדל,"זלויןאריהרביזרעו,

הגיבויותר.יותרלתתהואיכולזכאיםאנושאיןי"אעפכזאתמתנהלנולהעניקהואילה"הקב

אבל,זכאי,שאינועצמועללומררשאייחידרקכך,להתבטאאיןואמר:בנועם לחשואריהרבי

ישראל.-כללשלזכויותיואתכלללהעריךיודעיםאנושאיןלדעתעלינוהכלל,עלכשמדובר

העתיקהלירושליםשובנושלהחויהמעוצםנרגשיםהיוכשהלבבותאריהרביעםפגישהבאותה

בשריד גסלבנויהאשלאולבקש,להתפללשעלינוליואמראריהרביהוסיףהמערביולכותל

הרגשתמתוךההםבימיםהכותלאלמגיעיםכשהיינואז,בלבנוושאותה חויה שהיתהמקדשנו

ובשמחה." (בשדה הראי"ה, מהדורת בששוןאליובאיםכשאנועתהגםלהתקייםתמשיךחרדה.

כת ר' שמחה רז)., וראה עוד בספר 'איש צדיק היה', בערי350-351תשע"ה, עמ' 

הרב':-ראש ישיבת 'מרכז-הרב צבי יהודה קוק -"ד׳כחיגדלועתה..."

שלהכוללתמצותנואתקיומנושלשיכלולוהושלם, איירח"בכשנהלפני, ד׳כחיגדלועתה...

עוזנוקדשנועיר, ירושליםכלבהחזרת-אבותינונחלתחיינוארץשלעיקרהאת, ירושתנו

, זהחיינו-כותלבפני, אזוהכרזנוונשבענוחזרנו. אנולרשותנו, בהמקדשנוומקום, ותפארתנו

. מכאןנזוזולא, וכמובן, אבותינומורשתאלחזרנוכי, העולםאומותוכלישראלכללעומת

שלשנתנובסדר, הביתהשובנובהתגלות, והדורותהעולמיםרבוןמעשהשלהנפלאהתהליך

. חלילהורפיונותלנסיגותולאוהתחזקותהתבססותלהתקדמותהוא, כוחנו-תושיית

כמצותואמרנונשגבנו, חיללעשותכחלנונותןוהדורותהעולמיםרבוןאלהינו' דכיבזכרנו

-וקודשאאורייתאלישראל, הזההחילאתלנועשהידנוועוצםכוחנוכי, תודענובתקףהתורה

תפילותינו-ובסדריובכתוביםבנביאיםבתורהומלאהחוזר, עולם-אדוןשלזהדברו. הוא-בריך

. קיומוהופעתבהגיע, חלילה, ולהסתלףלהשתנותניתןולא, חלוף-בןאינו, חיינו-ימיודברי
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צוארנומעלהגוייםעולונשברהלך, ל"וחזוהנביאיםהתורהכהודעת, זהגלותנוקץבהגיע

לשניםוהשורשהיסודשנת, הזאתהקודש-שנתשלובתקפה. רוחנו-ובמהלכיהמעשיבמצבנו

מתוךגם, ארץאפסיכללעיני, והדרנוכבודנוומתגדלוחוזרהולך, לטובהעלינוהבאיםולדורות

נבושלא,"הגוייםבעיניולקלסללעגעודנהיהולאעצמנונעשהולא, והסיבוכיםהמעקשיםכל

". בישועתךונשמחהנגילהבטחנווהנוראהגדולקדשךבשםכיועדלעולםניכלםולא

וארצנועמנושלהכלליבעניננוכאןשאין, תורהחסריאו, תורהגדולי, יאמרופעמיםאלףאםוגם

גם, יודעים-בלאוגםביודעיםגם, כולנוכולנוכיממציאותההאמתמשתניתאינה, הלכהשלענין

כלהמלאה, הכללישראליתהגדולהההלכהאתבזהמקיימיםהלא", דתייםה״לאוגם" ה״דתיים

בעלותנולרשותאבותינונחלתארץהחזרתשל, ואחרוניםראשוניםממקורותואורייתאישראל

. הממשלתית

הנוצריתוהרשעההבלתיאורייתלעומתהאלהיתתקומתנובמשגבאשרהנעימותאיכלוגם

עלובבנייתםבהתיישבותםהערביתהגוייתבהתרגלותאו, ישראללנצחביחסהמתפוררת

בזואו, ועמוד׳אויבייורשיהבממשלתהרוסיהצוררהצרשלהרשעהשלטוןבהמשךאו, אדמתנו

הקייםדברואלהואואפסאיןזהכלהלא-, העמיםארצותבטומאתפזורינונדחינוהסתבכות

ומקיימנו, עמוחייודבריונביאיותורתובהבעותהמופיע, והדורותהעולמיםרבוןשלוהנאמן

. ארץאפסיכללעיני, ממשותובבהירות, ומקדשנוומרוממנו

אומדינאיםחולשותשל, יהודיםשלאוגוייםשל, והסכמיםותחבולות" עצות"מיניכלוכלפי

לגביומבוטליםבטליםכולםשהם, האלהיתפקודתנורוממותשלוהרפיותבהפרעות, מלומדים

-, כולוהעולםלכלרוחוושפעשלומוותחייתוארצוד׳עםתקומתשלוהיושרוהצדקהאמתערך

דורוכל, כולוישראלעםכלשלהאדירהכחבצורהחוסןכחומתיעמודהלאזהכלולעומת

הקהלדעתוכל, והבניםהאבותתשלובתבכל, והקוממיותוהגבורההגאולהדור, הקדושנעורינו

. והחמריתהרוחניתוגבורתנוערכנובמלוא, אתנוולהתחשבולהכירנולהביננותתרומםהעולמית

מלכותנושלוםמשום, איירכ״חוהנשגבהגדולביוםסידורינובצמצומיהתחשבותנוכלועם

הלא), האנגליםשלטוןבימיכמוהכותלאצלתפילותינושבהיתרוהמבדחהמכאיבעם(וליכודה

" ונושעהפניךהארהשיבנוצבאותא׳ד׳. נקראובשמךתחיינו, ממךנסוגלא"כיכולנוונזכורנדע

) נדפסו ח"התשכ(הראשוןירושליםיוםלקראתדברים(קוקהכהןיהודהצבי).פ׳תהלים(

ב'לנתיבות ישראל').

:מתלמידי הראי"ה קוק ועורך כתביו–' הרב הנזיר'–הרב דוד כהן -"וברוך ה' שזכינו לזה" 

נרוויחמהאמרתימצריםעםהמלחמה"כשפרצהפנקסו:עלהכהןדודר'הרבאלקים,נזירכתב

המלחמהכלענייןמובןזהאמרנו:מצריםעםהתחברירדןשמלךוכששמענוננצחאםגםמזה

' עמח"ב,אחיו'('נזירלזה!שזכינו' דוברוךאיה"ש.ולכותללירושליםונשובאי"הששננצחהזאת!

שו').

בעינינוזאתראינוהקודש.תחיתישראל,רוחבתחיתמלווהישראל,מדינתתחיתישראל,"גאולת

המערבי,לכותלקדשנו,ביתלהרהבית,להרבהגיעומישראל,אחדכלירושלים.גאולתביום
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ישראל,שמע.פניועלגילבדמעותבוודבקנשקהוהכותל,אלפניונצמדוראשו,כסההנגאל,

("התנוצצות אורו של משיח").ישראלרוחתחיתמשיח,שלאורוהתנוצצותישראל,גאולת

ראש ישיבות בנ"ע בישראל:–הרב משה צבי נריה -"דבר ה' מירושלים" 

ן"הרמבעלייתמאזבאה״קשהתרחשמהכלשלהכותרתגולתרקלאבשבילנוהואבאיירכ״ח

' ה״דבר-זהו. ישראללעמוהקב״השל, הישירה, החגיגיתמתנתוגםאלא, הנהועדז״ל

ראשעל, מלחמותינוראשעל, מאבקנוראשעלירושליםאתשהעלההואהקב״ה!מירושלים״

.נצחונותינו

כל, שהרגישכלעםהלב-יחודיעמוד'), כח', כגויקרארמב״ןעי׳(יוםשלבקרנו, יוםשלבעיצומו

הבשורה", אתןמבשרולירושלים"-ירושליםשחרורעלהמרנינההבשורהבהגיעמישראלאדם

דדךאתירושליםתאיר". מקדשנומקוםמראשוןמרום"שרידאל, חיינולביתשובנועלהמרוממת

קומי"הנחמה-נביאחזוןבמלואובנויתקייםעדנלךלאורה, השלמההגאולה-יוםנכוןעדחיינו

"! אוהביהכלבהוגילוירושליםאתשמחו"-". זרחעליך' הוכבודאורךבאכיאורי

מרכזהוצאת', העשהימיםששתכי"בחוברתנדפס, תשכ״ח, אייר, בנ״עלישיבותאגרתמתוך(

)א, עמ' י'"תשל, ה"הרואכפר, עקיבאבניישיבות

הרב יצחק אריאלי, מחבר ספר 'עיניים למשפט':-"זולגות עינינו דמעות גיל" 

לשחרורשנהבמלאת-תשכ״חאיירלכ״חאור, הרב'-בישיבת 'מרכזשנערכההודיה-במסיבת

:ואמרדברואריאלי אתיצחקרבינשאהחומות,שביןירושלים

, הארץכלמשושהיאשירושליםאלא, בלבדבירושליםולא,"סלההאלקיםעירבךמדוברנכבדות"

בכילידייבואניאשרדבראין: "זצ״לת"האדרבשם(פרק ה' עמ' סו')"היקרב״אדרמביאזצ״להרב

וגלותהתורהגלות, השכינהגלות, תפארתנווביתקדשנועירירושלםזיכרוןשמביאניכמו, תיכף

, ירושליםשלבגופהכשזכינוהיוםוהנה". דמעותעיניזולגותבמוהתבונניברגעאשר, ישראל

האלקים-בעירלדברכעתהיאוזכותנו, ת"האדרשלהצער-דמעותתחתגיל-דמעותעינינוזולגות

.נכבדות

, בידינוואיןבידינויששלזהבינים-מצב. לבנותובידינוואין, תפארתנוביתאתלבנותבידינויש

בזכותהגעתנוזאתוכל. בידינוהדבריעלההגעגועיםשירבווככל, לבנייתוגעגועינואתמרבה

גדוליםלנסיםמצפיםאנוועוד, והארץהעירשחרורעל,ממשנפשםאת, נפשםאתשמסרואותם

".האלקיםשד׳ הואהכלשיודועד, מזה

ואתהמדינהאתפעםמדיהתוקף(הקנאיםאחדמצאוהימיםששתמלחמתשלבעיצומה

: יצחקר׳לוהשיב. כךעלתמיהתואתהביעכשההוא, ברדיולחדשותמאזיןכשהוא) הציונים

ידעשכן, בכתפיומשךההוא״!שלומםמהלדעתחרדבצבא, ואניואחיםבצבאבניםליישהלא"

אחיםואיןבניםאין'לך–יצחקרביהמשיך-כן.בצבאאינםמזמןכברובניולואיןאחיםכי

)317-318..'                   (בשדה הראי"ה, מהדורת תשע"ה, .אחיםואלפיבניםאלפיישולי, בצבא
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תורה' ירושלים:-ארץ' ור"י 'קולשו"ת 'מנחת שלמה', 'מעדני -הרב שלמה זלמן אוירבך 

"נשמת כל חי":-מלחמת ששת הימים 

'קול תורה' לאחר כל אחת -במשך תקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת הימים אמרו בישיבת 

משלושת תפילות היום את מזמור פ"ג בתהילים, "שיר מזמור לאסף" (מפי הרב יואל עמיטל, בוגר 

הישיבה). 

שלמהרביהגאוןורבי,למוריהודיעוכאשרשאול:אבאאליהורבשל הגרש"ז, הסיפר תלמידו

החלמכןלאחר", "מיוחדבאורפניונהרו, המערביהכותלשחרוראודותל,"זצוקאוירבךזלמן

ממול,הרצלבהראמרשכןברחובבריקודיםלצאתאסראך, בהתרגשותעימנולרקודז"הגרש

?".נרקודאיך. המלחמהשלהמתיםאתקוברים

תלמידיהיו, המלחמהשלבשבוערביעיביום': תורהקול'ישיבתבוגר, פריימןדודהרבסיפר

שלפסקפיעל. יחדיולהחוברהשירושליםהרדיוכשהודיע, הצהרייםארוחתבאמצעהישיבה

מלאהמדרשביתאתזוכראני, העליונהשבקומההמדרשלביתהישיבהכלעלתה, אוירבךהרב

)317' עמ, ח"תשנאלבית', המשמחתהתורה..". ('חיכלנשמת: "בעמידהיחדאמרווכולם, אדם

הגרש"ז, נסע עם תלמידי ישיבת 'קול תורה' לתפילה במערת המכפלה המשוחררת.

בלילהמערביבכותלשבהיותו: נאמןמעדכתב חוקר הרה"ר לישראל, הרב שמואל כ"ץ: שמעתי

הישיבהראשעם", תורהקול"ישיבתתלמידיאתראההוא,״טתשכאותשכ״חבשנתבאיירכ״ח

, בתוך הרה"ר 19הע' 976הלל. ('הרה"ר ויום ירושלים', עמ' פרקיאומרים, אויערבאךש״זהרב

לישראל שבעים שנה, ח"ב, היכל שלמה, תשס"ב).

יום'אתלחגוגנוהגיםמדרשובביתכיסיפר, בירושלים' הכרםבית'שכונתרב, שפיראדודהרב

הרב אוירבך. (ראיון שלהברורההוראתופיוזאת, על. ההלל בתפילהאמירתכולל',ירושלים

למרדכי לביא, רדיו קול חי).

, ירושליםביוםהמערבישלמה זלמן אוירבך בכותלהרבאתספר הרב עוזי קלכהיים: פגשתי

(מובא אצל הרב נחום "!בוונשמחהנגילה' דעשההיוםזה: "ליאמרהוא, אותיראההואוכאשר

מאיר ירושלים).-סטפנסקי, "ועלהו לא יבול" ח"ג, עמ' פה', בשם הרב יורם אליהו, ר"מ במכון

יחד עם זאת, ברבות השנים, לרב אוירבך היה יחס מורכב ליום זה. וכך אמר לאחר מלחמת ששת 

משיח היה פה, רק לא השכלנו הימים לרבי מיכאל ויסבורד, איש שכונת 'שערי חסד' ומתלמידיו: "

.  4לקבל אותו"

שרואיםזמןדכלהרב סבר שחובת הקריעה על ירושלים קיימת גם כיום וזאת משום ש'חושבני

למעקריכוליםאנוואין', וכום"עכוקבריוגםנכריםשלכנסיותוהמקדשהקודשבעירעדיין

דשמיאבפולחנאמהרהלראותהלשמיםנשואותעינינוועתה, בחרבנההיאעדיין, נוכראהפולחנא

).'עגסימן' אחלקשלמהמנחתת"שו(לנצחבישועתוונשמחה' בדונגילההבחירהביתבבנין

אנשיםויש, הללשאומריםאנשיםיש: הרבהשיב, העצמאותביוםהלללאמירתביחס, ל"הנלשאלתבתשובה4
אחד'שמביאגםושם', תלח' עמ, ב"ח,"היאאתחלתא"בספרמובא(לסמוךמיעללוישאחדוכל, אומריםשאין

').רבותשניםבמשךירושליםביום" הלל"פרקיאומרראהורבינוממקורבי
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:חבר בית הדין הגדול–הרב יוסף שלום אלישיב-הפוגות בליבכי

בישיבתהוחלט, תשכ"זאיירבחודשהימים'ששת'מלחמתלאחרהמערביהכותלשחרורעם

כולםילכוהשבועותחגשביום. זצ״לאלישיבשלוםיוסףהרבעמדשבראשהבחורים''תפארת

וההליכה, הפזוריםהמוקשיםשיירימןסכנהבחזקתאזהייתההדרךלכותל,בסמוךמוסףלתפילת

.תמימותכשעתייםוארכהמשה'ימין'שכונתדרךבעקיפיןהייתה

הצליחלא, הכותללאבניבסמוךמוסףשללחשלתפילתונעמדוהמערבילכותלהגיעוכאשרויהי

לפי. הרףללאדמעותפרציזלגוהטהורותעיניוומן, ההומהרוחורגשותבעדלעצוראלישיבהרב

בכלאריכלבשליבו, אביהםאתראולאמעולםכאשרכביר,רושםעליהםעשההדבר, בניועדות

...הפוגותמעיןדמעותיומוחההואכאשר, זומעיןוגלויהעזהרגשותבהתפרצות, החייםמצבי

בחגשנהכשמידי, אלישיבהרבשלהאחרונותשנותיועד, בשניםעשרותעודהמשיךזהמנהג

לכותלכולםצועדיםהיו, הכנסתבביתהתורהוקריאתהלל, שחריתתפילתאחר, תורהמתן

מקוםכנגדלירושליםהעבודהסדרהחזרתעלולהתחנן, מוסףתפילתאתלהתפלל, המערבי

).88-89והמקדש (משוש דור ודור עמ' הקודש

אףדמעותשהורידזוכראינושבאמתליואמר,שליט״אאלישיב משהרביהגאון"...סיפר דודי

, התינוקבנוובפטירת, זצ״לאביושלהפתאומיתבפטירתוכגון, אבלותשלקשיםבמצבים

, ברליןהרבנית, זילברשטייןהרבניתהצדקניותבנותיושלובפטירתם, הילדהבתווכפטירת

הראשונהבפעםתשכ״זבשנתהמערבילכותלכשהלכואחתמפעםחוץ, ע״האויערבאךוהרבנית

בבכי. (ריש"א דגלותא) פרץלכותלכשהגיעו, הימיםששתמלחמתלאחר

הודיהסעודתלעשותבירושליםאחדכלשעללאברך ששאלוהורהיוסף שלום אלישיב"..הרב

.תורהבלימודולהתחזקברכהללא'הלל'חצילומרובסעודהכךלנהוגעליולכןניצלבוביום

(הרב שמואל כ"ץ, הרה"ר לישראל, ח"ב, כלליתלהודיהאחדיוםמקביעתנוחההיתהלאדעתו

).19, הערה 976עמ' 

יוסף שלמה כהנמן (הרב מפוניבז'):הרב-הקדושה' בארצנונשמעותצדקנומשיח'פעמי

לבניבמברקכתב, בשוייץהעתבאותהששהה,כהנמןיוסף שלמההרב', פוניבזישיבתראש

לנולעשותשהפליאונפלאותיוהגדוליםשמיםלחסדיוהודאהבברכהיחדעמכםהנני": ישיבתו

, תשנ״טברק-בני, מפוניבז׳הרב, . (א׳ סורסקינשמעות בארצנו הקדושהצדקנומשיחפעמילעמנו

)..א''ר' עמ', ד, ומוסר'תורהוב'מרביציקעב'עמ׳

ובעירהקודשבארץשהתרחשווהמלחמותהתשועות, והנפלאותהנסים'. בנסומכירהנסבעלאין'

מצליחיםאינם, ממשמבשרםזאתשחזואלהגם, בעיניהםזאתשראואלהגם, והמקדשהקודש

, בגלויותהיהודיםקיבוציפניעלאלהבימיםנדדאשרכמוניומי. רגשותיהםמעמקיאתלהביע

הלשון. מאדהמופלאיםהמאורעותפשרעליותרלחשוב, הנסיםתעצומותאתלחושיותרמסוגל

משמעותאתולהקיףלתפוסמכדימדימצומצםהדמיוןכחואף, מלבטאומוגבלתדלהשלנו

).ט"כ' עמ", חידושיםקובץ." ("הדברים



12

, מנחהיום כח' באייר התשכ"ז, בתפילתלמחרת', פוניבזשבישיבת, שמעתייעקבבןמנחם"מהרב

-(מובא אצל, הרב שמואל כ"ץ, 'הרה"ר ויום).קלותהילים" (הגדולהלל"ביניהםהודיהפרקינאמרו

)967ירושלים', הרה"ר לישראל' ח"ב, עמ' 

ראש ישיבת חברון:–הרב יחזקאל סרנא -"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" 

במכתב שכתב לתלמידו, הרב צבי זאב שורין לאחר מלחמת ששת הימים כתב רב סרנא: "עברנו

ולנחמותלישועותשזכינו, הגדולחסדועלהשםברוךאבל. תוכןורבותקשותתקופותלאחרונה

, 177". (קשת גיבורים ח"ב, עמ' נפלאותאראנומצריםמארץצאתך"כימיהפסוקאצלנוונתקיים

הרב אהרון שורין, מוסד הרב קוק, תשס"ב). ביטוי לשמחתו הגדולה על איחוד ירושלים ניתן 

לראות בהסכמה שכתב לספר "שפריר צדק" מאת הרב רפאל וולפוביץ מספר שבועות לאחר 

שנת בע"ה ו' עש"ק בלק "מה טובו אהליך יעקב" מלחמת ששת הימים שאותה פתח הרב במילים:

".התשכ"ז ירושלים השלמה והקדושה, העיר שחוברה לה יחדיו

סרנא השתתף בעצרת הודיה שנערכה לאחר מלחמת ששת הימים בככר מנורה בירושלים (יז' הרב

וםסעודת הודיה בילערוךנהגסרנא). הרב211בסיון תשכ"ז, ראה תמונה באלבום 'רבנו' עמ' 

הללשבישיבה אמרואף העידגליסישראלבו המלחמה. בוגר ישיבת חברון, הרבשהסתיימה

בשנה הראשונה (ראה להלן).בברכה

בספר הזיכרון לרב סרנא "אחר האסף" (ירושלים תשל"א) כתב הרב דב כץ, מאמר הערכה על 

"דמותו של הרב סרנא ושם כתב (עמ' קנז') ביאתשימיבשיחותיותמידמזכירהיהיחזקאל,ר': 

ההתישבותהתפתחותלמן, התקופההשתלשלויותבכלראההוא. לעינינווקרביםהולכיםהמשיח

לבמקרבתמידזעקאבל, הגאולהלהתקרבותהכנות-הארץובניןהגלויותקיבוץ, בארץ

. התורהיסודותלפילאחוקיםומחוקקיםישראללדתהמתכחשיםאנשיםבידינפלשהשלטון

האותותבהםהתגלודעתושלפי, שאירעומהנסיםמאדנרגשהיה, הימיםששתמלחמתלאחר

ועיקר. בתשובהושביםבאמונהמתחזקיםלאאשרעלמוכיחוהיההגאולהשלהראשונים

סימניםניכריםהרחוקיםביןכיהתורהולאנשידתלשומרי, לעצמנולנומכוונותהיותביעותיו

ניכרולאבקפאונםנשארוהמאמיניםודוקאבה'אמונהלידיבאומהםורביםהתקרבותשלרבים

. חדשמפנהבהם

מועצת גדולי התורה:-ונפלאות' נסיםהראנוגדוליםשברחמיםלאלקינוגודל'הבו

"הבו גודל לאלקינו שברחמים גדולים הראנו נסים ונפלאות, הצילנו מכף כל אויב". "הדור שעליו 

, כמאמר הנביא: ׳בשצף קצף הסתרתי פני רגע לראות באתערותא דלעילאהתרעלה... זכהעבר כוס 

ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גואלך ה׳ (ישעיהו נד ח)". "יצאנו מאפלה לאורה אך עדיין לא באנו 

אל המנוחה והנחלה. הגאולה עדיין לא באה". "כגודל הנסים והנפלאות שהראנו ה׳ יתברך שמו כך 

תנו לעורר אתערותא דלתתא, שובו אלי ואשובה אליכם". "הבה נקרא אל העם היושב גדולה חוב

בציון לחשבון הנפש ולפשפוש המעשים". "במיוחד נקרא כל איש אשר שאר רוח בו לצאת מד׳ 

אמותיו, להשפיע מרוחו הקרובה והרחוקה". "זכות זו תעמוד לנו להיות נגאלים גאולה שלימה על 

(מתוך אמן. בברכת גמר חתימה טובה ושנת גאולה וישועה לכלל ולפרט".ידי משיח צדקנו בקרוב

, תשריערב יום הכיפורים'המודיע', התשובה,ימילרגלהתורהגדולימועצתשלקורא''קול

)תשכ"ח
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מאיר:יששכרהרב-לאורה..." מאפלהויצאתנושנושענוהגדולהמהישועהומשתאים"עומדים

ל בעיתונות: "הנהמכתבאתמאיר,הרב יששכרישיבת הנגב,ראשכתב, הימיםששתמלחמתאחר

הבהלכן. לאורהמאפלהויצאתנושנושענוהגדולהמהישועהומשתאיםעומדיםאנועדיין"

אחדכלבזה, איפוא, מזמין, הנני.אותנוומקדשותהמרוממותמצוותיוולקיים' הלדעתנתקרב

בניאתלשלוחמוכןהנניוכןהצפונישבנגבנתיבותבעיירתהקדושהבישיבתנולביקורלבוא

מאיר, ראשיששכרהרבנתיבות,.בתורתנושיעוריםשנידרשמקוםבכללארגןשלנוהתורה

.)ז''התשכבאב' ט', גיום", דבר("הנגב. ישיבת

חבר ביה"ד הגדול:-ז'ולטי בצלאל הרב יעקב -ישראל" וגבר"

בעצםרקלאלספראנומחויביםהימיםששתמלחמתבנסאנוכשמספרים, כןאנחנוואף"...

תורהובניישיבותשלקיומםעללמקוםושבחהודאהליתן, לניצחוןשהביאבמהאלא, המלחמה

".ישראלוגבר"ונהיהקםכןוע״ישבשמיםלאביהםלבםאתששעבדו

כדי", בתורהעמליםשתהיו-תלכובחוקותי״אםלקייםעלינותורהמדבריעצמןשריפוכנגד

וישבתםתלכובחוקותיאם". "בארצכםלבטחוישבתם"מכןלאחרשכתובמקראבנושיתקיים

הרב').-(מדרשתו ביום ירושלים התשכ"ח, בישיבת 'מרכז"בארצכםלבטח

בני ברק:–דבליצקי שריההרב-אלה" בימיםעלינוחסדושהפליאאלקינו"ברוך

ז:"תשכסיון, ברקבני, כתלנו'אחרל'קונטרסהקדמה

ושונאינואויבינוכלמידוהצילנוטובכלוגמלנואלהבימיםעלינוחסדושהפליאאלקינוברוך

, רגלנולמוטנתןלאבחייםנפשנוהשם. ונוראיםגדוליםונפלאותנסיםע״י, לכלותינועלינושקמו

לכלגמולוהמשלםמצרינולנוהנפרעהאל, העריציםכלמכףהגואלנומלכנו, מלכיםמידהפודנו

לעולםכיטובכילה׳הודו.שונאינוכלעלקרננווירםאויבינובמותעלהמדריכנו, נפשינואויבי

. לנצחאלקינוה׳תטשנוואלחסדיךעזבונוולארחמיךעזרונוהנהעד.הצלתנומחרבכיעל, חסדו

והואיל.עליתגמלוהיכללה׳אשיבמה.צדקךמשיחידיעלחסדיךלמעןופדנולנועזרתהקומה

פנילראותשוביכוליםואנחנווזכינווהיות). ע״בל״גשבת(מילתאונתקיןניזילניסאואיתרחיש

הדיניםכלאתלסדראמרתי, המערביהכותלותפארתנומחמדנושרידאצלישראלאלקיה׳האדון

כו״עולאו. בחורבנומקדשהרואהכללקרועהדיןעפ״ישצריךהקריעהדיניובפרט, בזההנוהגים

פהנסדרולכן. מעולםאלובדיניםנהגושלאלארץחוץאנשיעתהרביםשהןובפרט, גמירידינא

הרביםאתלזכותבכדי, וכו'והקריעההמקדשוקדושתהמערבילכותלהשייכיםהדיניםרוב

ביתואליבואפתאוםבוהיוםנכוןעד, ישראליעשהמהלדעתבישראלולהפיצםביעקבלחלקם

כהנים, מכונועלהיכלציוןה׳בשובנראהבעיןועיןתימלאציוןועירהמקדשויבנה, האדון

-בני. אס״ו, בימינובמהרהאלהכלתראהעיןאשרי.במעמדםוישראלבדוכנםלויים, בעבודתם

דבליצקי. תשכ״ז, שריה, דשבועותחג-אסרו, ברק
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שעשהנתקייםהשםירושלים', "ברוךועליהודהעריעלהאומותמושליםאיןת"השי'בחסדי

פיינשטיןמשההרב-המרובים"הערבייםעלהניצחון

לאשעדייןשאףמסתברישראל?לארץהנוסעיםואלוירושליםראייתעלהיוםלקרועישהאם

פ"עכואינהלתפארתבנויהת"השיבחסדשהיאמאחרירושליםבראייתלקרועאיןר"בעוהנגאלנו

ש"וכמרחוקאותוכשרואיםאףהמקדשמקוםבראותורקלברךוצריך, ם"עכואומותברשות

ברשותמירושליםחלקאיכאאםוכןהאומותברשותשהםיהודהעריוכשרואין, לכותלכשבאים

אות יא')עסימןדחלקחייםאורחמשהאגרותת"(שו.לקרועצריךיפהנבנואםאףהאומות

ממשלתתחתשהםז"בזהאפילו, מיושבותשהם, חרבותאינןדאםמזהדדייקשםי"בב'ועיין

, יישובבהםשישפיעלאףם"עכובידישהםדכלדעיקרמסיקאך. לקרועצ"דאנראההיהם"עכו

פיעלאףשכתב, ביותרזהענייןא"המג' ופי, א"סקא"והמגז"הטכתבווכן. מיקריבחורבנן

ב"במגםכתבא"המגוכלשון. חורבןמיקריעליהםמושליםשהאומותכיוןישראלבהםשיושבין

גםוהם, ירושליםועליהודהעריעלהאומותמושליםאיןת"השישבחסדיעתהכ"שא. ב"סק

ואנו, המשיחמלךי"עהגאולהבאהלאשעדייןאף. לקרועשלאגדולטעםהוא, מיושבים

בירמיה(יהודהעריעללקרועשצריךמשםשלמדיםהקראדהא. לקרועאיןמהאומותמתפחדים

באוהרי') וגובגדיםוקרעיזקןמגלחיאיששמניםומשמרוןמשלומשכםאנשיםויבואו', ה, א"מ

ירמיהוי"עידועשהיהאף, החורבןקודםאחדליוםאפילומזהללמודשאין, ממששנחרבואחר

כלכשיהיובקרוביבואהמשיחשמלךאנחנושמקוויםעתהש"וכ. החורבןיהיהכי, ועודהנביא

ולא, בחורבנוהואשעדייןהמקדשמקוםכשרואהאבל. לקרועצורךשאין, מכונםעלישראלערי

אף, בימינובמהרההמשיחמלךוכשיבוא. בפשיטותלקרועצריךהמשיחמלךי"עאלאשיבנהשייך

(שו.לעשותאיךוסנהדריןהמשיחמלךיורנו, שיבנהעדזמןקצתשיהיהנימאאם 'אגרותת"' 

לז)סימןה'חלקחיים,אורחמשה',

ובהסברת העניין מדוע דווקא קטני אמנה זקוקים לעשיית ניסים במלחמה כפי שנעשו במלחמת 

עה"ת דברים)–ששת הימים כתב אודות ארבעת מלכי יהודה (ספר דרשותיו "דרש משה" 

המלך שהיה דור צדיק והאמין בה', לכן יכל דוד לבקש מה' לנצח במלחמה בדרך שדורו של דוד

כיישראלכלידעווינצחם,וישיגםהמלחמהעניניוכלבנשקעמהםהטבע משום ש"גם אם ילחם

מלחמהיעשהשאםיראהיהבטחוןבעליכךכלהיושלאבדורואסאאבל, הישועהעשהת"השי

ירדוףרקשהואת"מהשיבקשלכן, זהעשהשכחםו"חיאמרווינצחםוישיגםשירדוףדהיינו

אמרבאמונהשנתקטןמדורוחושששהיהויהושפט, שהשיגםקודםאףחלליםשיפלונסויעשה

יאמררקוהואיכהה"שהקבהתפללולכן, מעצמםנצחושהםיאמרושמאיראהואלרדוףשגם

כחבושאיןאמרולכן, סגולהמעיןעזרשזהיאמרוו"חשמאשירהלומרגםיראוחזקיה, שירה

שירה.."לומראף

שהיינונתרבואמנהשקטניבדורנושכן"וכלוניסי מלחמת ששת הימים: –ומסיים שם לגבי דורנו 

עלהניצחוןשעשהנתקייםהשםברוךוכן,.  זהעשהת"שהשייבינואולילנסיםרקצריכים

הרבהיותר, הזהכבזמןנשקענייניבהרבהגדולהממלוכהנעזרווגםערךללאהמרוביםהערביים

ומקוים', היוםיוםעד' במיוםומצריםהערביםעמיכלאתנצחוימים' בדורק, י"באממדינתנו

מלחמה..."איש' הכיישראלכלויכירובקרובהמשיחמלךשישלחאנו
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יוסף':ראש ישיבת 'פורת -הרב עזרא עטייה -"נשמת כל חי" 

עטיההרב עזראידעלא, ירושליםשחרורשלהשמועההגיעהכאשר, הימיםששתמלחמתלאחר

לאחר.המערביבכותלהראשונהתפילתואתלשכוחיכלולאמשפחתובני. שמחהמרובנפשואת

הניסיםעלבהודאה,"חיכלנשמת"עצומהובשמחהבדבקותעטיההרבקראההודיהפרקי

)443א, עמ' "תשעאייר, עטיהמאת ר' יהודה(ע"פ ספר, 'האיש על העדה',.הגדולים

יוסף:-ראש ישיבת 'פורת–הרב בן ציון אבא שאול –חובה להודות על הנס 

נגדערבונשיאימלכישלמלחמהשקמהבעתתשכ"זבשנתכיסיפר הרב עובדיה יוסף: "זכורני

עלישראלשגברעד(ירושליםאתוהפגיזוותותחיםמרגמותבאשפתחוהירדניםישראלמדינת

ואניעליהלהשתלטוזכינוחילעושהוישראלירדןמחיילישוחררההעתיקהוירושליםאויביו

(הגאון רבי בן ציון)"והגרב שהיינוהזמןמשךובכללמקלטלרדתנאלצנושכנים,אזבהיותינוצ 

סביבינוהנוראותלהפגזותלבשמנוולארבהבהתלהבותבתורהעסקנוזעםיעבורעדבמקלט

שבואיירכ"חביוםנדרבליי"בעזהנסלנוונעשההואילציוןבןרביאמרמהמקלטוכשיצאו

באותובישיבהלהתפללוכשהגיעת"להיוהודאהשמחהכיוםוידוינאמרלאישראלתשועתהיתה

כ"חביוםוידוילומרדעתוהביעעמוהכמוסמטעםל"זצצדקהיהודהר'המנוחהגאוןהנהיום,

מתבטלציוןבןר'היהכיצדקהיהודהלר'להתנגדניסהולאהחרישהכללמרותציוןבןרביאייר,

חזון('התורה."קרןלהרמתזכולכןבעיניוגדולהיההמנוחהגאוןוכבודיתירהבענוהלפניו

. )צדקהיהודהלרבהספד, תעניות' עובדיה

ציוןבןרביהגאוןיוסףפורתישיבתראששלמשמושמענויהודה': "הנה-בשו"ת 'ברכתוכן כתב 

ואנשיםמאחר, באיירכ״חביוםתחנוןיאמרולאירושליםשיושביאומרשהיהזצ״לשאולאבא

משום, הירדנילגיוןשלהפגזיםאתאזניהםבמוושמעו, בסכנהשרוייםהיובירושליםבזמנושגרו

ולפיכך), עצמהירושליםבתוךכאןהיההגבולהימיםששתמלחמתשלפני(לגבולסמוךגריםשהיו

. זהביוםתחנוןלומראין, וממילא, עמהםהקב״השעשההנסעללהודותמחובתםשניצלובעת

יהודה).-ע״כ. (שו"ת ברכת

ברכה) ביום וכן, הביא הרב יצחק דדון, בשם תלמידו של הרב"צ (הרב ט.א), שיש לומר הלל (ללא 

זה ("אתחלתא היא" ח"ב עמ' רסח') והוסיף אותו תלמיד שכמדומה כך היה המנהג בישיבת 'פורת 

יוסף' בתחילה, אך אח"כ חזרו להנהיג כמו בכל יום, אבל אצל הרב"צ במניין, תמיד אמרו הלל ללא 

ברכה.

ראש ישיבת פורת יוסף:–הרב יוסף עדס -"יום שנעשו בו ניסים גדולים" 

שנים (שנת כעשרים וחמש"לפניסיפר הרב יאיר חדד (מח"ס שו"ת "דבריך יאיר" מירושלים):

כקיצוניידועהיהוהרבל"זצוקעדסיוסףג"הרהר"מואצליוסףפורתבישיבתלמדתיהתשמ"ו),

לואמרוהרבהשלחןעלידועלראשוהניחהתלמידיםאחדירושלים',ב'יוםאךבדעותיו,

התלמידיםולפליאתפניהם?עלנופליםאיןהיוםהריאפים''נפילתעושהאתהמהבבדיחותא:

'.'תחנוןבואומריםאיןהדעותולכלגדוליםנסיםבושנעשויוםירושלים','יוםהיוםכן,הסביר:

ד (ירחון 'אור תורה', אב התשע"א, עמ' תתרע"ה)."עכ
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–עובדיה יוסף אשל"צ הרבהר-חסדו'  עלינוגבר, עמנוונפלאותיוחסדיויתברךהשם'הפליא

:  אומר'-חבר בבית הדין הגדול ומחבר שו"ת 'יביע

חסדיויתברךהשםהפליאאלהבימיםכיבהיות. ו"תירושלים, ק"לפ, ז"תשכסיוןג'. ה"ב

את' היטושלאכי, אלהינוישועתאתארץאפסיכלוראו, חסדועלינוגבר, עמנוונפלאותיו

שםאשרשמוומבורךהואברוך, לשמחהומיגון, לאורהמאפלהויצאנו, הגדולשמובעבורעמו

המערביהכותלשללשחרורוגםזכינווחסדיורחמיווברוב, רגלינולמוטנתןולאבחייםנפשנו

בחסותהמהנתוניםנתוניםוהמקדשהביתהרשטחכלואף, ותפארתינומקדשינוביתשריד

)'כוסימןדעהיורה-החלק', אומריביע'ת"שו(ישראל...שלטון

ויחדהאבאמרןעםיחדהלכתיהמערבי,הכותלסיפר בנו, הראשל"צ הרב יצחק יוסף: "כשנכבש

אבא, המערבילכתלז"בתשכשהיההראשוןהשבועותבחגוששוןבשמחהישראלביתכלעם

המנהיגיםבידיכחתן, עולםשלריבונו"שהתפלל,מהשומעואנילידועומדאני, לכותלהגיע

שהתפלל. (דרשה ביום מהזה"הכבושיםהשטחיםאתלהחזירשלאבנסיונותשיעמדושלנו

ירושלים התשע"ד, ישיבת 'מרכז הרב')

:ליום העצמאות וליום ירושלים-מדברי הראשל"צ הרב מרדכי אליהו 

:5ה''חיוב על פי ההלכה להודות ולהלל, לשבח ולרומם את שם

אין כל ספק שבימים אלו נעשו לאבותינו ולנו ניסים -לגבי חגיגת יום העצמאות ויום ירושלים 

שהרי רבים עמדו לכלותינו, ובאמצעים דלים הקב"ה ונפלאות, ואפשר לומר אפילו פלאי פלאות,

סייע שניצלנו מהם, וידינו גברה על אויבינו. ברור הוא שניסים אלו שנעשו לנו, לא בזכותנו נעשו, 

לפיכך, ע"פ ההלכה כל מי שנעשה לו נס אלא בזכות אבותינו ואבות אבותינו שצורפו כולם יחדיו. 

. דוד המלך התקין פרקים מיוחדים בתהילים שם ה'חייב להודות ולהלל, לשבח ולרומם את 

שייאמרו ע"י מי שנעשה לו נס. הספרדים נהגו לומר את ההלל בלא ברכה, ויש לאומרו לאחר 

אין אומרים וידוי, כיון שנעשו בהם ניסים בימים אלו.  6קדיש תתקבל שלאחר "ובא לציון"

לישראל.

אז, דהיינו ביום ראשון הסמוך לה' אייר או 7בעניין הימים הסמוכים להם אם אפשר לחגוג אותם

בזה יש הבדל בין הימים הנ"ל. לגבי "יום ירושלים" החל בכ"ח באייר, שהוא אחר ל"ג -לכ"ח באייר 

בעומר, ודאי שאפשר להקדים או לאחר את מסיבת ההודיה, בה יעשו פרסומי ניסא בהלל והודאה 

ר את החגיגות. אך מסיבה שבה יסבירו את נסי ה' לה'. אך לגבי ה' אייר, אי אפשר להקדים או לאח

. כמובן 8אזי אפשר להקדים או לאחר-שנעשו לנו ויפארו את שם ה', ללא תזמורת, שירים וכד' 

שכל המסיבות הנ"ל יש לקיים "וגילו ברעדה", שמחה של מצוה ולא הוללות וכד'.

, שלושת הערות לקמן הן של הרב אליהו ולקוחות מן השו"ת..457שו"ת הרב הראשי ח"ב עמ' 5
שתקנו אנשי כנסת הגדולה.הנימוק לכך: כי אין זה חלק מהתפילה המקורית, ואין להוסיף על התפילות 6
השאלה הייתה: האם מותר לחגוג את יום העצמאות ויום ירושלים בראש חוצות, בעיצומם של ימי ספירת 7

העומר? והאם אפשר לערוך את החגיגות ביום הקרוב לה' באייר או לכ"ח באייר מטעמים אירגוניים (לדוגמא, 
ביום ראשון קל יותר לערוך אירועים)?

ום העצמאות מוקדם או נדחה, ביום ה' באייר המקורי יש לומר "תחנון".בשנה בה י8
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ישראל (התשנ"ז):למדינת49ההעצמאותליוםהרבמדרשת

ה"שהקבשנההיאח"תששנת....ישראלמדינתלקוםט"מבשנתנמצאיםאנחנו!ורבותימורי

עשהה"שהקבוהנפלאותהנסיםאתלהביןמסוגליםלאאנחנוהיוםעד. ונפלאותנסיםעמנועשה

עמנו.

, ונפלאותניסיםלנונעשו, הסקאדיםמלחמת, סינימדברמלחמת, הימיםששתמלחמת--הלאה

עמדוהאויבים?! לשכוחהספקנו!! זהאתחיינו?! זהאתמבינים?! זהאתמעכליםאנחנו

ישראלעםאתלזרוקאמרופעםואם, ישראלעםכללכלאתולכלותלהשמידוביקשומסביבנו

וקלקלעצתםהפרה"והקב! ולאפרלעפראותנוולהפוךאותנולהשמידחשבוכךאחראז, לים

?! בעושרבטחנוהמדינהבקום! לפועליצאומחשבותיהםולאתושיהידיהםעשהולא, מחשבתם

במה! היהלאנשק! היהלאמים! במצורהיתהירושלים! היהלאאוכל! היהלא?! בחילבטחנו

. לנוסייעוזהעזרזהרק! וגואלוישראלבצורבבטחון! עולםבבוראבבטחון? הצלחנו

וממזרחומדרוםמצפון, שמסביבהאויביםכל! האויביםמכלהיינומוקפיםהימיםששתבמלחמת

כבשנו, לנועזרה"הקב,נכשלוכולם, עמון, לבנון, סוריה, מצרים, אותנוהתקיפוממערבוגם

רחלקבר, אבותקברי, הקדושיםהמקומותאתלנוהחזרנו,הקדושותאדמותינואתלנווהחזרנו

שלמברקלייש.דשמיאבסייעתאוהכל, בידםשבוייםשהיו, המערביכותל, המקדשמקום, אמנו

"המלחמהבסיוםשלח, ל"הרמטכאזשהיהרבין , לבשימו".לנועזרהדשמיאסייעתארק: 

שזהמודההוא! ונפלאותאת הניסיםשהוא ראהההתרגשות, תקופהאותהשלל"הרמטכ

עלהבוטחים"לאאנחנוהמלחמותבכל, אנחנו, דשמיאהסייעתאאתראינו". דשמיאסייעתא"

היינוהימים,ששתבמלחמת! מלוכדים! חרדיםשהיינועםאנחנו"!התהללועושרםוברובחילם

אזהרי. 'התשועתאת" בעיןעין: "ראינו". התשועה' "רק לההאמנו, ונדכהנשברלב, נשברעם

כחנתןה"והקב! המתינוהצבאראשי! חששו! בדבריהםגמגמוהעםוראשיהציבורראשי

שםאבל! אטוםבחדרלהתחבא! להתחבא? הסקאדיםבמלחמתלעשותיכולנומה! ותעצומות

"ואביוןעשיריחד! "עולםבוראלפניהתפללנו! בכינו! זעקנו! התפללנוהאטוםבחדר

רבונו, ונפלאותניסיםעמנועושהאתה, ונפלאותניסיםעמנועשית, עולםלבוראמצפיםאנחנו

שבאחריםהטובאתלראותזובשנהנדעאנחנו. ונפלאותניסיםעמנולעשותתמשיךעולםשל

אימתהעליהםתיפול"ו. תחתינושונאינוידברה"הקבזובשנה. זהאתולתקןשבנוהרעואת

. אחרתשיטהבכלולאבדרכיםולאבאוטובוסיםלאמחבליםולאמשחיתיםעודיהיולא". ופחד

וחיילי. האלקיםהוא' הכיידעוובסביבנובתוכנושנמצאיםאלהוכולםלבבםאתיכניעה"שהקב

' הבבחינתונצחוןהודבעטרתועטוריםושלמיםבריאיםלביתםויחזרוילכולישראל,הגנהצבא

וכמו, מאתנואותםיסירה"הקב, התאונותכל, המלחמותכל, המחלותכל..ובואםצאתםישמור

"שכתוב ולבבניםעלאבותלבה"הקבישיב". עליךאשיםלאבמצריםשמתיאשרהמחלהכל: 

הגואללביאתונזכה. מחרידואיןושאנןשקטישבישראלשעםזובשנהונזכה. אבותםעלבנים

.אמןבימינובמהרהצדקנומשיחלביאת, אריאלולבנין

עמנו":שעשההניסיםעלה"להקבהודאהשל"יום-ירושלים יום



18

והצליחו, ונפלאיםגדוליםניסיםהיוזהביום". הקודשעירירושליםשחרוריום"יחולשישי"ביום

רבההשיריםשיר(ל"חזשדרשווכמו, מעולםזזהלאהשכינהשממנו, המערביהכותלאתלשחרר

שאינוה"הקבלושנשבע, למה, המקדשביתשלמערביכותלאחר, כתלנואחרעומדזההנה): "ב

, ובאמת. ל"עכ", ה"הקבשיחדשםעדלעולםחרבולאחולדהושערהכהןושער, לעולםחרב

לקובעושישמודיםכולםירושליםביוםאבל, שוניםימיםבקביעתמפקפקיםהרבהשישלמרות

ו)."התשסאייר' כד,458" צופיךקול"(שיעורעמנו"שעשההניסיםעלה"להקבהודאהשלכיום

:הימיםמבט אמוני על מלחמת ששת 

הארץ,אתייתןשהואהבטיחה"שהקבשאמרשך,הרבשלמנשראיזהבזמנוקראתיאני: שאלה

, אותהלתתירצהה"שהקבכמולאכמוהו, הכוחבכוחשנלקחמהאותה,ייתןלאשהואועד

?לךנראהלאזה', וכושלוםתמורתלהחזירעדיף: אמרולכןמחייבתאיננהבכוחוהלקיחה

בהסתכלותמסתכלהייתיאם. שלוההסתכלותומהשליההסתכלותמהלךאגידואני, לא: הרב

ניצחנואנחנו, הכיפוריםיוםבמלחמתאו, דוגמהנגיד, למשלהימיםששתבמלחמתשלמשלשלו

. ככהאומרלאאני. בכוחתחזיר, בכוחזהאתלקחת: אומרשהואכמואומרהייתיאז, בכוח

הריהימיםששתבמלחמת. לנצחיכוליםהיינולאאנחנו, הגיוניתמבחינה, הימיםששתבמלחמת

התאחדותאזהייתהאבל. ביםאותנולהטביעורצהנאצר-אלעבדעמדוכבר, אויביםהיומסביבנו

אומרכשאני. נסהיהוזהה"בקבוהאמינוהתפללווכולם. גדולההתעוררותהייתה, ישראלעםשל

.הזההמקוםאתלכבושלהםעזרה"הקבאבל, לחםשהצבאנכון, דברשלפירושו, נסהיהשזה

השם, דוגמהאומראני, יריחו, לדוגמה, מסויםמקוםלכבושלימסייעה"כשהקב: אומראניכןועל

שהשםמהמחזיראני, ממישהופוחדשאניבגלל, אני, ליישזכותאיזה, יריחואתלכבושליסייע

שמינינר,2לערוץ (ראיוןונפלאותבניסים. ה"הקבבזכותזהשכבשנומהשכלמאמיןאני? לינתן

ס)."התש, חנוכהשל

:רבה של ראשל"צ-הלוי דודחייםהרב-"לך דומיה תהילה"

ציבורשליחלאותוהדברדומה. השתיקהיפה, עלינושחלפוהגדוליםבימיםאירעאשרכלעל

החזקוהיראויהאמתיוהעזוזוהאמיץוהאדירוהנוראוהגבורהגדולהאל: ואמרהתיבהלפנישירד

אלפיםבאלףאותומשבחיםשהיולמלךמשל, אלקיךשבחיכלהסיימת: חנינא' רלווהעיר' וכו

שלמעשיולגביגם). ג"לברכות(לוהואגנאיוהלא, זהבדינריאלפיםאלףלווהיו, כסףדינרי

טרם". תהלהדומיהלך, "לומרהראוימן, לישראלההגנהצבאחייליהנאמניםשליחיוע״י, הקב״ה

ולשוננוכיםשירהמלאפינוואילו, "אלהימיםגדולתעצמתלתארהיכולותההודיהמלותנוצרו

, הכרתומלואבכלומרגישחשאדםשכלבכךדי". אלקינוה׳לךלהודותמספיקיןאנואין' וכורינה

ביטוילידילהביאהיוכללאמעולםכיאף, השעהגדולתהיקףכלאתרגשותיועצמתובכל

).ז"בתשכנכתב()23-24' עמ' ומדינהדת'(..מוצלח

ברק:-רחמים" בני-הרב מאיר מאזוז, ראש ישיבת "כסא-"נשמת כל חי" 

לפחותאבל, תחנוןואומריםהללקוראיםשאינםאלהאפילו, ירושליםיוםנקרא, באיירח"כיום

ניסיםועודניסיםעודמקבל, שמודהאדם. טובהכפוילהיותלאדםאסור. ה"לקבתודהלהגיד
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אני. להתנוסס-עליוותודהנסתקבל, (שיחיה)עובדיההרבאמר, להתנוססנסליריאךנתת"

–' נהאות. נוןעודשמהיש, שלהמהמילויבעצמה' נס'המילהגםהרי, נסועודנסעודלךיעשה

-וגם היא (במילוי שישיםזהס'-אז הנ' הולידה נו"ן. האות , ן"נוו"ואן"נו'. נון'–היאבמילוי

הדעות?לכללעשותניתןמה. נסועודנסמולידנסיש שם פעמיים שישים, ס' ועוד 'מך,''סמך')

הגאוןזהאתאמר', חיכלנשמת'ולקרואההיכלאתלפתוח, הכנסתבביתלעמודהתפילהאחרי

, טובהכפויהואהזהלדברמסכיםשלאמי. לוהסכימולא, ח"בתשכשיחיהדבליצקישריההרב

כותל, אליולהגיענוכל, רחלקבר, שלושפישתיםפי, גדלהישראלשארץה"לקבלהודותבמקום

(שיעור 'הלכה יומית' ליום ירושלים).... זהאתלעשותאסור?! טובהכפויילהיות, בידינומערבי

וולבה:שלמההמשגיח הרב–'מעין גילוי שכינה בהנהגת העם וישועתו' 

שזכינוהגלוייםהנסיםהם: השםעםשלתפיסהלקראתלהעלותינוהעליונהלהשגחהדרך'עוד

לאיןהעובדותרבואשר, האחרונהבמלחמהשאתוביתר, האחרונההתקופהכלבמשךלראות

שלידואתמאמין-כאינוכמאמין, כולםראו. החזיתותבכלהלוחמיםשראונפלאותשלספור

לעשור', ירושלים ששת'בין(.וישועתוהעםבהנהגתשכינהגילויהעתיק מעיןישראלאלוקי

)'פב' עמתשל"ו,

לווינשטיין:יחזקאלהמשגיח הרב–לא לחינם באו" -"הניסים הגלויים שראינו 

נותנתהסבראוגםשותקיםאינםהגויםרשעי, באיםמיוחדיםשזמנים, ליאומרולבי, נראההמצב

. משהולעשותרוצההבורא. ביבשותשיעברוכדישעברנואלהפלאמאורעותעשהלאשהבורא

ידישעלכדי, ובטחוןבאמונהלהתחזקלנונותןהקב״ה.באולחנםלא-שראינוהגלוייםהנסים

לד')' עמתשכ״ז,עניינים,(קובץ. בעזרנויהיה' ודחיזוקוצריך. ומשבריםנסיונותלעבורנוכלזה

'שועת משה':-אהרונסון משההרב-בעינינו" נפלאתהיאזאתהיתה' ה"מאת

רקולאשהתפתחוכפישיתפתחוהמאורעותאתסיבבכותלינותחתהעומדהקב״הוהנה

ומקומותהעתיקההעיראתבידנולמסורחסדועלינוגבראלאר״לוכליוןהשמדהמידישהצילנו

כעתלקבלוחלמנוולאפללנושלא-המקודשתישראלמארץגדולושטח'וכו' וכוהקדושים

-והגלויותהשעבודמצרותאטום' שהי-הלבופתיחתטהרה, אמונהשלרוחנסךהכלועל. בחזרה

עומדשאינוהאמתעלהמודההישרהשכלמבעליאישלךאין. ישראלעםשלרובםברוב

משה(ישועת. בעינינונפלאתהיאזאתהיתה'המאתאכן; בסתראובגלויומחליטומשתהא

ח').' עמהתשכ״ז

מנחם מנדל הרב-האדמו"ר מליובאוויטש -במצרים" ה'עשהאשרהגדולההידאתישראל"וירא

שניאורסון:

וזה תוכנה:מר זלמן שז"ר כתב הרבי, אגרת לנשיא מדינת ישראל, מיד בסיום המלחמה,

ב"ה, ער"ח סיון, ה'תשכ"ז. ברוקלין, נ.י. לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב 

לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א. שלום וברכה! שמחתי 

נוגע לכ' להוודע זה עתה אשר ביתו לא נפגע מהפצצות וכו' שלכן תקותי חזקה, ומכל שכן וק"ו, ב
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וכל משפחתו שליט"א, שהשלום בשלימות אתם. ויהי רצון שיקויים בזה וכן בנוגע לכל אחינו בני 

ישראל שליט"א שבאה"ק ת"ו ובכל מקום שהם, הודעת חכמינו ז"ל (ב"ב יב, ב) שכל שמטיבין לו 

ראש, הרי בודאי שיהי' לזה המשך בהטבה, טוב בגשם וברוח גם יחד. ומובן ופשוט שכולל ולכל ל

וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה הוי' במצרים והמסייעים שלהם, ומסר ובסגנון הכתוב, 

רבים ביד מעטים שהלכו במס"נ ל"עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם", ואז הרי בודאי ובודאי 

(שכאו"א יוסיף בתומ"צ, ביחד עם ההודאה מקול"ע למקור הנסים), -שיהי' כסיום הודאה הידועה 

ראש חודש השלישי, וימי הכנה והגבלה -והרי הימים ימי סגולה דות ולהלל לשמך הגדול. להו-

למתן תורה ולקבלת התורה, תורת חיים, א לעבעדיגע תורה, ובפתגם ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר 

אויף לעבן, חיים ראויים לשמם, ימים בם נבחרו בנ"י להיות סגולה מכל -א תורה וואס מאכט-

-לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות -בנוסח המסורתי -כוהנים וגוי קדוש. בברכה העמים ממלכת

כד', קודש, כרךהמצפה לבשו"ט, מ. שניאורסאהן (אגרות-מתוך בריאות הנכונה ובכבוד ובהוקרה 

שכד).'ט

מלחמהעלגםשקאי...התורהפ"עמצוההיתהזומלחמה"את מהותה של המלחמה הגדיר כ

ביןהשםליחודמצרדהגנהבהשייכותלחלקטעםואין'....עליהםשבאצרמידישראלעזרת"ד

וכן כתב עוד כנגד שיטת :קסב)-קנחעמ'א,כרךמנחם,(היכל".ל"עכלאאובישראלכשמלך

הישיבותכולל(ותכונןתבנההקודששבארץי"בנמיליון2.5דניצולושזה"ברורסאטמר בעניין זה:

הרבי אף הרבה לדבר בשבועות שלאחר המלחמה על הניסים . 'וכודקדושההשמיםמןנס-') וכו

שהתרחשו בה.

השנה -של ראששנייוםהרבי גם התייחס למשמעות הרוחנית של ניצחון המלחמה ובהתוועדות

בספר גדול', נדפסבשופריתקעההואביום'והיה(ד״המאמר חסידותהרביאמרהתשכ"ח,

, גדולבשופריתקעההואביוםוהיהוזהואמר: ובסיומו), ואילךעמ' ט'ח״ומלוקטהמאמרים

רקשנשארוהגלותזמןשבסוף, היא, מעצמויתקע, גדולבשופריתקעההואשביוםמזהדההוראה

העניןכברהתחילענייניםלכמה(שבנוגעגדולבשופרשיתקעההואליוםשקודםרגעיםכמה

אדמו״ר (מאמר 'והיה ביום ההוא', משנת מו"חמכ״קהנ״לממאמרכמובן,גדולבשופרדתקע

ועל  אחת ,שניםכך וכךעברוכברעכשיועדהמאמרכתיבתשמעתובפרט,. התש"ג של הריי"צ)

רח״לונדחים''אובדיםשלבמצבתחלהשהיושכמה וכמהבמוחששראוהאחרוןבזמןכמה וכמה

שכלוהרגשהההכרה, בביטולהעבודהלהיותצריכהגדול)בשופרהתקיעהע״יבתשובההתעוררו

אלאשלוהמעלותמצדלאהיא, לזולתובנוגעוהןלעצמובנוגעהן, עבודתוע״ישנפעלוהענינים

מלמעלה...כחהנתינתמצד

מביאלא:' יהושעחלקת'ה-רבינוביץ יהושעיחיאלהרב-"אוזר ישראל בגבורה" 

בעתיוםבכללכווןלתלמידיו,מצוהמביאלה, היהיהושוע', ה'חלקת לאחר מלחמת ששת הימים

אלודברים.תשכ"זבשנתישראללבניגבורהשהנחילעל' להלהודותבגבורה'ישראל'אוזרברכת

עמ׳, תשנ׳׳חירושליםהראשונהבמהדורההחול,(ימות' יהושעחלקת'הסידורבתוךהודפסואף

כאןלכווןשישזצללה׳׳הרבנואמר, המלחמהלאחר, תשכ׳׳זבשנת: "העמודבתחתיתהערהעה')

.ההערה)הושמטההבאות(במהדורות". בגבורהישראלעמואתאזראשרעללהשי״תלהודות
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הרב שלום נח ברזובסקי:-ה'נתיבות שלום' -"ניסים גלוים שלא זכינו לראות במשך הרבה דורות" 

פסחביןהאחרונהבתקופהעלינושעברוהכביריםהמאורעותאחרי. אדרושורעיאחישלום"..את

בניסיםה׳ישועותאתראושכולםוסופו, רח״להשמדהואימתויגוןצערשתחילתו, לעצרת

.דורותהרבהבמשךלראותזכינושלאגלוייםנסיםממש. דאסבילמוחאכלשלאו, ונפלאות

כיסופישלומקומות, והאמהותהאבותוקברי. המערביהכותל, מקדשנוביתשרידלנווהוחזר

. בשמחהשותפיםואח״כ, חרדהבימיאתנושותפיםכולכםשהייתםספקליאין. לנונגלודורות

אתעברנושכולנוב״ה, כאןמשלומנותהילה לאל.יטשנואלובודאי, ית״שרחמיועזרונוהנהועד

לביתםכברחזרושנסעוחו״למבניוחלקהרגיללמסלולםחזרובישיבהוהחיים. בשלוםהתקופה

והתחזקות, הקדושהכחלהגבירכעתתפקידנוכיהעמוקהההכרההיאומושרשת, אברהם''בית

בלימוד... (נתיבות שלום, מכתבים, פח' עמ' קמא').

***


