
ש הרב שלמה גורן"ע–מכון מחקר תורני תורת שלמה 

מבט תורני על מלחמת ששת –' המחזיר שכינתו לציון': מלקט ועורך הספר. הרב שי הירש: מאת

הימים וליום ירושלים

'  ירושליםיום'ולמבט תורני על מלחמת ששת הימים 

מ"לע, אלי לנדאו: תמונה



:בקצרה–מלחמת ששת הימים 

ו"כיוםמבוקרהחלשנערכהמלחמההייתההימיםששתמלחמת
,מצריםלביןישראלמדינתבין.ז"תשכ'הבסיוון'ביוםועדבאייר

,סודאן,לוב,הסעודיתערב,עיראק:נוספותערביותבמדינותשנעזרו)וסוריהירדן

.(יריה'ואלגמרוקו,תוניסיה

נרחביםשטחיםישראלמדינתשחררההמלחמהבמהלך
השטח.וסיניהגולןרמת,עזהרצועת,ושומרוןיהודה,בירושלים

לפניישראלמדינתשלמשטחהשלושהפיגדול,שנכבשהכולל
.המלחמה

ושלישראלמדינתשלפניהאתלחלוטיןשינוהמלחמהתוצאות
.כולוהתיכוןהמזרח



:היבטים תורניים בעקבות מלחמת ששת הימים
ליוםגומליןיחסוכןתעניתלמגילתופוריםחנוכהלניסיהשוואה-לחייםממותהצלה

.העצמאות

המשוחרריםהארץחבלישלמעמדם)ישראלארץישובמצוותשלמשמעותיתהרחבה
ירושליםעלקריעהדין,שביעית,חלה,ומעשרותתרומות,הארץקדושת,בהלכה

.(כיוםהמקדשומקום

התורהאמיתות–ישראללארץישראלעםלשיבתביחסהנביאיםדבריהתקיימות
.והאסלאםהנצרותיסודותוערעורך"והתנ

שנה1900מזהלראשונהישראלעםידיעלירושליםואיחודשחרור.

ומשמעותםגדוליםניסים–ובעולםבארץודתיתרוחניתהתעוררות.

לארץעלייהוגלילאומיתהתעוררות.

הנוראההשואהלאחרובמיוחד,ישראלעםשלכבודוהרמת-בעולםהשםקידוש
.(פוגלמןהרב,אהרונסוןהרב)

"ביתלבנייןלגשתאוהזהבזמןקרבנותלהקריבניתןהאם)-"תקיפהישראליד
.(המקדש



הימים הגדולים בתולדות  –זויןהרב שמואל יוסף 
ישראל בכל הזמנים

ורבני,הערביםצבאותעםהאחרונהבמלחמהלנוהתרחשוניסיםשבעה
ישראלושםשמיםשםולקדשמקוםבכלעליהםלספרחייביםישראל
אלפישמנעוהקרבותמהירות.ב;הניצחון.א:הניסיםשבעתואלה.ברבים
זוכיםהיינולאשבלעדיה,למלחמהחוסייןשלכניסתו.ג;ח״וקרבנות

.ה;חיובייםדבריםהרבההביאהאשכולשלהשתהותו.ד;השלמהלירושלים
״ונשגבידינועלשנתקייםגרמה,העמיםעםשותפותבלי,העצמאיתמלחמתנו

.הנצחלערכיההתעוררות.ז;ובתפוצותבישראלהעםשלהאחדות.ו;לבדו״ד׳

ובחו״לבא״יהיהודישהעםהמופלאההאחדותאתנסעלבמיוחדלהעלותיש
בכלישראלבתולדותהגדוליםלימיםשהפכו,המסוכניםבימיםהוכיח

ההתעוררותואת,לישראלההגנהצבאחיילישלנפשםמסירותואת;הזמנים
חייביםאלהכל.בעיןעיןד׳הנהגתאתלראות,גדולועדמקטן,העממית

והעתידההווה.כולם-שםהואבאשרויהודייהודילכלמוחשילקחלשמש
.(300-301'עמח"תשכ,"בשנהשנה"בתוך,אנגליהרבניעםשיחה)כאחד



אדר  ' יזבעניין יום ירושלים בישיבתה מיום –החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל 
ח"תשכ

(ב"תשס',שלמההיכל'הוצאת(עורכים)ורהפטיגאיתמרוהרבץ"כשמואלהרב,991'עמ'בחלק',לייסודהשנהשבעים-לישראלהראשיתהרבנות':בתוך)

:חשוביםשינוייםשניבההוכנסו(ט"תשכבשנתכנראה)נוספתפעםהודפסה(דלעיל)זוהחלטהכאשר"
"לנהוגחובהאין"נכתב"לנהוגאין"במקוםבהערה.ב.ושנהשנהבכלושמחההודיהכיוםאיירלחודשח"כיוםנקבע.א
.(22הערה,977'עמ,שם,ץ"כשמואלהרבהערת)



אונטרמןהרב איסר יהודה -הרב הראשי לישראל 

לנוהקב״השעשה,הגדולהנסאתלפרסם,ניסא-פרסומישלהחיוב
יצאנו,יתברךעזרתוידיועל,להשמידנושאפושכולם,אויבינונגדזובמלחמה

הזיכרוןביוםההללאמירתאתעושהגדוללאורומאפילהלחייםממות
לומרואפשר,גמורדאורייתאלדיןירושליםולשחרורישראללניצחון

.(תשכ״חאדרג׳,"הצופה)"בברכהכדיןהלל

בניצחוןגלוייםנסיםלראותאותנוזיכההגדולבחסדואשרומבורךהואברוך
שלעוזםמטהאתאחדיםימיםבמשךלשבור,בצה״ללבנינושהנחילהמזהיר

.גמורהתבוסההיתהחלקםומנתלהשמידנובמגמהאתנושנלחמואויבינוכל
תפילתלסדר,ירושלםשחרוריום,באייר'כחביוםקבענוכךלשם

הלליאמרוושם,הגולהובתפוצותבארץ,ישראלקהילותבכלהודיה
'כומיום',נטסימן,ב"ח',מיהודהשבט'ת"שו)ולאחריהלפניהבברכהשלם

.(ג"תשנ,אריאל,ח"תשכניסן



חבר מועצת הרבנות  –הרב שאול ישראלי 
הראשית לישראל וחבר בית הדין הגדול

הימיםששתמלחמתשלהניצחוןנסיעללדוןבבואנוומעתה,
והכרזחזורשהכריזוכפיח״וכליהבסכנתהישובעמדכאןשגם

אמנם,משחיתםוכליבחילותיהםהמדינהשהקיפו,ערבמדינות
שבימימהנסנופלשאינוודאיאבל,נסתרנסבגדרהואזהגם

אמנםואם."לחייםממות"בהגדרהזאתשהגדירוואסתרמרדכי
,שםשהיהמהדוגמתרואיםאנואיןעדיין"וקבלוקיימו"שלהתוצאות

מרצוןהתורהוקבלושלימהבתשובהשחזרוזהעללאבגמראהןאולם
נראהא״כ.גרידאלחייםממותשלהק״ועלאלא,הדבריםמבוססים

ההללאתלומרהקדמוניםנביאיםתקנתמכוחהחיובקייםדהכא
,ירושלים,קוקהרבמוסד',דאות'אלשערנוספות',אחלק,חמדהארץ)

.(ט"תשנ,רביעיתהדפסה



רבה של נתניה וחבר מועצת -הרב דוד שלוש 
הרבנות הראשית לישראל

כ"יוהומלחמתהימיםששתומלחמתהקוממיותמלחמתשלהנס,כןעליתר
לאחלילהואםי"לאנשואותהיוהעולםשבכלישראלעיניכי,ישראלכלשלנסהיה
לרדיפותנתוןהעולםבכלישראלעםהיה,האויבמנצחוהיההנסמתרחשהיה

איהאומריםשהיוהגוייםביןמתחללשמיםשםהיהועודזאת,מרצוןשמדולסכנת
היתהלחייםממיתהוהצלתנו,הטפלותאמונותיהםבהבליומתחזקיםאלהיהם
הלללתקןראוילכן,ברביםשמיםשםוקדושכולובעולםישראללעםפליטה

.הגוייםבעיניהגדולשמווקדושישראללכלשנעשהכנסדהויבברכה

שכל,גדולהמסכנהשנחלצנוהימיםששתבמלחמתהגדולהההצלהועל
הנוראההסכנהאתבנפשוחשבציוןהיושבהעםוכל,לגורלנוחרדאזהעולם

מהירבניצחוןגדוללאורמאפלהויצאנו,בלעונוחייםאזילנושהיהה׳ולולי
,ה׳ידבוראוומהגוייםמהיהודיםמאדורביםבעולםכמותוהיהשלאומזהיר

שאלה,א"ח',גנוזהחמדה'ת"שו)בברכההללבולומרשראויספקמכלנעלה
('כא



מוצקין-קריתרבה של –פוגלמןהרב מרדכי 

עםשלבמלחמתוז"תשכשנתשלאיירחודששלהאחרוניםבימיםהניצחוןשלהפלא
נסועל.ישראלבארץהיהישראלמדינתקיוםועלקיומועלישראלבארץישראל

ניצחוןשלהנסו.(א,ידמגילה'ע)הלללומרשצריךחולקיןאיןישראלשבארץ
מאןליתובזה,לחייםוממותלגאולהמשעבוד:כפולהיההימיםששתמלחמת

א"הרחידשלשאלחייםת"בשו'ע.ומלכותבשםבברכההלללומרשצריךדפליג
יום,איירח"כיוםלישראלהראשיתהרבנותמועצתי"ענקבעבינתיים)יאסימן,ב"ח

והודיהתפילהליום,ירושליםליום,הביתוהרהמקדשומקוםירושליםשלשיחרורה
.(ומלכותבשםבברכההללבאמירת

שלהמאוחדיםהצבאותנגדהימיםששתבמלחמתלישראלההגנהצבאניצחון
במיוחד,המלחמותבתולדותביותרהמפואריםהניצחונותאחדהואערבארצות

שומריישןולאינוםלאכיבעיןעיןראינו.ואויביוצורריונגדישראלעםבמערכות
עםשלהיחידהנחמתווזוהי.ישראלמדינתעלשמרהחזקהובידוישראל
מדינתאתלהשמידשזממומסביבנוהאויביםנגדדורנושלהשואהאחריישראל
'אחלק,מרדכי-ביתת"שו)...בקרבהוהנבנההבונה,בההיושבישראלועםישראל

.('ולג'כגסימן



יפו וחבר  -א"רבה של ת–הרב חיים דוד הלוי 
מועצת הרבנות הראשית לישראל  

בעתהה׳אני"בחינתהם,איירח"וכה׳אכןכיוהחושב,אלהבכללבבתוםהמאמין
שעליהם,בלבדואויבמצרכהצלהלאהאלההימיםאתשיחזיקהרי"אחישנה
נוסףהעםיצאעת,וחנוכההפסחכימיאלא,ל"הנא"החידומרןהמאירידברימוסבים
חשמונאימתתיהובדורישראלשחכמיוכשם.לחרותמשעבודגם,לחייםמותמצרת

והודיההלללימיוקבעוהו,שבימיהםהגדולהנסמשמעותאתתפסו,ובניוגדולכהן
ח"וכה׳בימילראותדורנוחכמייחליטואםכך,בשעתוכפסחשהעריכוהומתוך,בברכה

,דוד-בןמשיחוהופעתהמקדשביתבנין,השלמהלגאולהבדרךמפנהנקודותכימי,אייר
.ולאחריהלפניההללאמירתעלברכהלהתקיןכוחםגדול

לקבועשמותרבלבדזולא,לטובההאומהפנידמותכלאתמשנהשאירועםגדוליםנסים
מקביעתהתעלמותהמצדיקיםנימוקיםאותםכלכי,היאשחובהאלא,לזכרםטובים-ימים
היהבהםשהנסאיירח"כויוםה׳יוםשכןוכל.לגביהםתופסיםאינםטובים-ימים
כיבושהשלמת,ובשני,המדינההקמת,בראשון:וכן,לחייםממיתההצלה,כפול

כבירמפנהמשוםאלהגדוליםבמאורעותויש,המקדשמקוםירושליםולבהי"א
לקבעםראויים,בוח"כוכן,באיירה׳יום,ולכן,ובתפוצותבארץכולוהעםבחיי
עולםלדורותושמחהמשתהלימיוכן,חסדועלינוגברכיעללה׳והודיההלללימי

.(ט"תשכ,א"ת',ומדינהדת')



עקיבא-ראש ישיבות בני–הרב משה צבי  נריה 

...מלאלשחרורזכינושטרםי"אעפ,בזמננושגם,הדעהאתמבססהאמורכל
לעירהחדשההעירצירוףי"ע,הגדולהההתקדמותהרי,שלמהולגאולה
עלייתידיעלוכן,החומותבין,העתיקההעירבתוךיהודיישובידיועל,העתיקה

יש,ירושליםבתוככי-יהודיםרבבותשלביקורחגובימי-אלפיםביקור,שבטים
"הימים-ששתמלחמת"וניסי.והעירהחומותחנוכתמשוםאלהבכל

כיום,באיירח"כיוםאתעושות,בפרטירושליםשחרור-וכיבוש,בכללם
,143-160'עמ'מלוכהצניף',בהלכהירושליםשיבת)לדורותלקובעושראוי

.(ב"תשנ'ה,ה"הרא-כפר

באה״קשהתרחשמהכלשלהכותרתגולתרקלאבשבילנוהואבאיירכ״ח
של,הישירה,החגיגיתמתנתוגםאלא,הנהועדז״לן"הרמבעלייתמאז

אתשהעלההואהקב״ה!מירושלים״'ה״דבר-זהו.ישראללעמוהקב״ה
אגרת)ניצחונותינוראשעל,מלחמותינוראשעל,מאבקנוראשעלירושלים

.(ח"תשכ,ע"בנישיבותלתלמידי



'הרב-מרכז'ראש ישיבת –הרב צבי יהודה קוק 

עשריםבמשךכהעדאםהנה.החדשד׳אורשלהתגלותואלנקלענו
לקב״הלהלל,דומיהלהיאלםנאלצנוהמדינהשלקיומהשנות

ועתהזכינו,ומלכותבשםברכהבלאעמנוונפלאותיונסיועל
בשםאנוומודיםהעינייםשנפקחומקדשנומקוםשחרורמתוך

להתגלותכאלומיוחדיםמצביםיוסיפושעודלנווודאי.ובמלכות
עםמעשיואחודשלדומיםכשמצבים,חילאלמחילונלךונוסיף,לעינינו

ירושליםיוםבעצרת,מדבריו)לפנינווהולכיםנפרשיםמעשינו
.('הרב-מרכז'בישיבת,ח"תשכ'ה

"ואתהגילהאתלהעריךאין."בוונשמחהנגילה',דעשההיוםזה
ח"כאותומאז,העליוניםובעולמותכולובעולםשישהשמחה

עלשזרח,קודשי-ורוחנבואי,רוחני"כיבוש"אותומאז,באייר
.('הרב-מרכז'בישיבת,ד"תשל'הירושליםיוםבעצרת,מדבריו)ישראל



מה -רבה של ירושלים –הרב שלום משאש 
?משמעות הברכה על ההלל

ל"הנהרבניםבתקנתמפורשהדברבאאםוהנה...הברכותלענייןאמנם'.
כיון.לדברמהאיןודאי.המחברמדבריקצתוכנראה.בברכהלהיותשצריך

חזרודאי.הרבהזמןהדברונמשך.לברךשצריךמפורשתשהתקנה
איןאזי.הדורחכמיביןמחלוקתהיוםתהיה'ואפי.לברךמנהגלהיות
מפורשאיןבאמתאםאמנם.כידועמנהגלגבילהקלברכותספקלומר

הנראהכפיאך.ל"סבל"יולכאורה.במחלוקתהדברנשאראזי.לברךבתקנה
שנהגושאלולינראה.עתהועדמאזלברךנהגוכנסיותבתיאועדותכמה

משוםבזהואין.יברכולאלברךנהגושלאומי.לברךבמנהגםישארולברך
שעלוהספרדיםוגם...לברךנהגוהרבהחודשבראששהרי.אגודותאגודות

ההללעללברךבמנהגםנשארושכולםלברךשנהגווממדינותמרוקוממדינות
אחרותובעריםגניםועיריובלוקריתמנחםובקריתבבקעה.חודשבראש
הכיובלאולהללגדולוערךחשיבותנותנתברכהואותה.ישראלבארץ
ביוםההללברכתלגבינאמר)בעלמאתהיליםמזמורכקוראליההוא

.(א"תשנ,שרקיאוריהרבשל'מלוכה-בית'לסידורברכהמכתב,העצמאות



' ההלל'רבנים נוספים הסוברים שניתן לברך על 
ביום ירושלים

אדריזביוםישיבה)התלמודית'האנציקועורךהראשיתהרבנותמועצתחבר–זויןיוסףשלמההרב
(ח"תשכ

והפטרהבתורהקריאהגםלתקןהציע-('חאקיבבא')אביחציראיצחקהרב.

המלחמהבימישנהמידיימיםששהתחנוןמאמירתלהימנעהציע,וכן–הלוייצחקשלוםהרב.

נחו'בואשר,בסיון'בגההודאהיוםאתלקבועהציע,ר"הרהמועצתחבר-פיטוסייהושעהרב
להוסיףהמזוןובברכתעשרהשמונהבתפילת,וביוםבלילהבברכההלללומר'מאויביהםהיהודים

יוםתיק,הראשיתרבנותארכיון)'עמלקויבוא'בבתורהוקריאה'הנסיםעל'לשחיברמיוחדנוסח
.(ץ"כשמואלהרבי"עמובא,ירושלים

לישראלהראשיתהרבנותמועצתוחברחיפהשלרבה–קניאליהושעהרב.

הראשיתהרבנותמועצתוחברז"הפוהעמי"שעהרבניםחברר"יו–טכורשפישלכתריאלהרב
.לישראל

לישראלהראשיתהרבנותמועצתוחברגןרמתשלרבה–אושפיזאייהודהמנחםהרב.

(ל"תשבשנתר"הרהמועצתבאסיפתעמדתו)הגדולהדיןביתחבר–עבודיחוגיסלמאןהרב.



ל"הרב הראשי לצה–הרב שלמה גורן 
הודיהכיוםונקבעהמערביוהכותלהביתהר,ירושליםשחרוריוםהואבאיירח"כיום

להסתפרלומותרבעומרג"ללאחרהעומרספירתשלאבילותשנוהגמי.לדורות
"למנצח"ולא"תחנון"אומריםאיןאפייםעלנופליםאין.באיירח"בכירושליםביום
ארךאל"תפלתולא"רחוםוהוא"אומריםאין,השבועבשניחלואם,ירושליםביום

,מתהליםח"וקכו"קכ,ב"קכמזמוריםשחריתתפלתלאחרלומריש."אפיים
הימיםששתבמלחמתשהראנווהנפלאותהניסיםעלה"לקבהודיהולתת

ובמכתבא"תשל,ל"צהלחייליתפילהסידור)המקדשומקוםירושליםבשחרור
(ל"תשבטבתא"כמיום,בשמולשכתוראשששלח

שלאמשום'ירושליםיום'ב'הלל'לומראיןכיהייתהגורןהרבשלהאישיתדעתו
קיומיתסכנהנשקפהלא,שלדעתומכיוון,לחייםממותהצלהזהביוםהייתה

,לישראלהראשיכרבלכהןמשנבחר,מקוםמכל.העצמאותביוםכ"משא,למדינה
לומרשישהראשיתהרבנותמועצתהחלטתאתואימץבמחלוקתלהרבותרצהלא

.ירושליםביוםגםבברכההלללומרהחל,ומאז,זהביוםגםבברכהשלםהלל

..הנסמשוםהואהעצמאותבלילהלללאמירתשהבסיסמכיוון,ירושליםליוםבאשר
היהלאהימיםששתבמלחמתכי,ירושליםליוםדומההנדוןאין,לחייםממותשיצאנו

אין,לכן,השחרורבמלחמתשהיינוכפיו"חהשמדהלסכנתנתוןי"באישראלעם
.(מ"תשדניסןה"כמיוםמכתב)בלילהההללאתבולגמור



הרב הראשי לישראל–הרב שלמה גורן 

ישגהשלומכם.'בארה״בהמזרחיהפועלהמזרחישלהתורניהחינוךועד'לכבוד
ליוםתפילותסדרלאורמוציאיםהנכםכי,הידיעהאתבשמחהקבלתי,לעולם

,למדינההכ״חשנתאתמסיימיםאנו.לטובהעלינוהבאיםירושליםוליוםהעצמאות
,ותפארתנוקודשנועירשלזריםמעוללשחרורההעשורשנתאתוחוגגים

...לישראלהגנהצבאע״י,ישראלמערכותאלקיבעזרתואיחודה,תובב״אירושלים
הרבנותתקנותעלמושתת,ירושליםוליוםהעצמאותליוםהמוקדשהתפלותסדר

ישראלבמדינתהרואיםישראלאמונישלומישלמנהגםועל,לישראלהראשית
ותקוהאחריתזולהתחלהישובעז״ה,"דגאולהו״אתחלתא,"גאולתנוצמיחתראשית"

טובביוםכמו"שהחיינו"ברכתאלוחגיםעללברךישולכן.שלישיתלגאולה
בשם"שלםהלל"בוובכ״חבאייר'בהאלוטוביםבימיםולגמור,ממש

אמרינןלחירותמעבדותומה"('אי״ד)מגילהבמסכתשאמרומהטעם.ובמלכות
ישראלארץיושביאחראלאזהבנסהולכיןואין."שכןכללאלחייםממיתה,שירה
.(א"תשמ,הדתייםהמוריםבביטאוןנדפס,ז"תשל'המשנתמכתב)...בלבד

מ"לע, יעקב סער: צילום



הראשון לציון הרב יצחק נסים
עודישראלשםיזכרולאמגויונכחידםלכו:ואמרוחזרוותומכיהןעצומותאומותאשרגדולותמדינות,

אמתתובכוחתחתיווהדבירםמסביבאויביוהדףלבדוהוא,בעוזריומדינותהיולאאשרהקטןהעם
וכהרףהרבההרבהאלאמארצנואויבינוגורשומעטמעטולאוריעאחלהאיןאשרובמסירות

להודותיכולים,גליוכהמוןרינההםאשרושפתיםכיםשירהמלאהואאשרפההיש.עין
צבאותבידיעמועלשהביאהתשועהועלשהראנווהנפלאותהנסיםכלעללה׳ולהלל
.(תשכ״זבסיוןב׳',הארץ',ירושליםשחרורלמחרתשנכתבודברים)?ישראל

גדולהואירושליםשלשחרורהונס,לברךאנומחויביםישראללכללבגלוישנעשהנסעל
הנסיםעללאלהינוומפארים,ומשבחיםאותווחוגגיםעליובמיוחדשמחיםאנולכן,לכלל

אותוולחוגהשמחהבולהרבותמצווהלפיכך.אחרדברמכליותרעמנושעשהוהנפלאות
,ח"תשכ,שבשוויץבמונטרה'חייםעץ'בישיבת',ירושליםיום'לכבודנאוםמתוך)"...והודיהבהלל

.(ח"קי-ז"קט'עמ,ג"תשעירושלים,ונאומיםמאמרים:אחלק,ולדורותלדור

לא.היוםכמותגדולותכהירושליםובניןויישובלארץהעלייהשמצוותזמןהיהלאמעולם
צבאניצחוןלאחרכמוזהלשםבפנינוהשעריםפתוחיםהיושבוהדורותמןבדורזמןהיה

ואיןויהודייהודיכלעלוכבדהגדולההיאעתההאחריות,כךומשוםהמעשהימיבששתישראל
בליירושליםבניןואיןירושליםבניןבלאהמקדשביתבניןאין...העםמנהיגיעללומרצריך

מסוגלתאנושדעתשאיןלדבריםזכינו,הטבעמערכותלמעננונשתנו...ישראלנדחיקיבוץ
כלעושהשאינויהודיכל,זהבמצב?בהםונבעטאלהכלנקבלחלילהכלום,לכלכלם
להםומנחהקהילתובנילפניחלוץיוצאשאינוומנהיגרבוכלישראללארץלעלותשבכוחו

'פהשבעלתורהכנס'בדברים)וביהדותובאמונתוהואששלםלומההואיכולאםספק-הדרך
.(ח"תשכקוקהרבמוסדשלהעשירי



חבר מועצת הרבנות  –הדאיההרב עובדיה 
"אל-בית"הראשית וראש ישיבת המקובלים 

...עתהמכ״שזריםשלטוןתחתבחרבנהשהיאבזמןאפי׳תחנםלאאיסורויש
אחריידינומתחתלהוציאהלנושאיןודאילבעליהאותהלהחזירה׳שזיכנו
פלאינסבזההיהכי,הימיםששתבמלחמתלנושעשהוהנפלאותהנסים
אשרובמתנהבטובהונבגוד,לנועשהאשרטובהכפויילהיותלנוואין,ואלהי

הגיעכברכיעלינודיבראשרהטובדברוויקים,יטשינוולאיעזבינולאה׳...לנוחננו
אלפיכברמארצינושגלינוגרםהעוןאם,אימתיעכשיולאואם,הקץזמן

שמחינולקייםועליו,עונותינולכפרסיפוקדיבהםישכברשעברוהשנים
.עינתנוכימות

בידעשוקהשהיתהונחלתנוארצנולכבושה׳זיכנוכאשרהנהזאתעוד(ב
לגבולונכנסה,א"הסטהעשוקהמידנפדתההכיבושאחריעתההנהזרים

ואם,זריםבידבגלותשרויהשהיתה,מעפראשכינתאהקמנוובזה,הקדושה
...א"ולסטלקלי׳שליטהנותניםאנובזההרידהואכלשעלאפי׳נחזירו"ח



חבר מועצת הרבנות  –הדאיההרב עובדיה 
"  אל-בית"הראשית וראש ישיבת המקובלים 

...הרואהיראהכאשרהימיםששתמלחמתשלבניצחוןגםשייךהטעםואותו,
'בבחיהתפלהגמראחרירקהלללתקןדאפשר(ח׳באות)העלתיולכן

קצתפ"עכבהשיש,זוהגאולההתחלתעלעכ״פלה׳להודותהודאה
נעשהבניסוהמודהכל'בבחינתוה״זבכללישראללכלגדולהתשועה

ישכיל)...ברכהשוםבליהללקריאתרקכיפשוטאךוכו׳אחרנסלו
.('ד'סי,השמטות,ח"ח,עבדי

...על,הגדולוהללחיכלנשמתכהגדתלה׳הודיהברכתלברך,אולי
ולא,חלליםחלליםלפנינואויבינושהפיל,עמנושעשהונפלאותהנסים

ומושכיםזוממיםשהיומחשבותםוקלקלעצתםוהפר,תושיהידיהםעשה
גמולםלהםוהשיב,מחשבותםוקלקלעצתםהפרלכלותינורעהעלינו

כן,בהםשנתקיימוהואנהפוך,עלינושחשבוהמחשבותשאותם,בראשם
...ה׳אויביךכליאבדו



חבר בית הדין –וולדינברגהרב אליעזר יהודה 
והלכות מדינה' ציץ אליעזר'ת "הגדול ומחבר שו

והחזרתציון'דבשובבעיןעיןלאחרונהלחזותזכינוהגדוליםוברחמיועלינו'דבחסד
איךלראותהתמורהועלהגאולהעלהיינוכחולמיםממש.קדשולעםנחלתוארץ

המההיהודיםישלטואשרהואונהפוךבנוקויםספוריםימיםשבמשך
לגאולהמשעבודויצאנועמושוועתקולוקיבלשמעתפלהשומע,בשונאיהם

נוראעליון'הכיבפיהםהודוכרחםובעלכףתקעוהעמיםכלגם,גדוללאורומאפילה
נחלתינואתלנויבחררגלינותחתולאומיםתחתינועמיםידברהארץכלעלגדולמלך

השטחיםשלרובםרוב,לפנינונפתחוהארץשעריכל.סלהאהבאשריעקבגאוןאת
שירהמלאפינואילוממש,הםשלטונינותחתהקדושיםהמקומותוכלהמהבידנו
הטובכלעל'לדלהודותמספיקיםאנחנואיןגליוכהמוןרינהולשונינוכים

.(ל"תש'ה,ירושלים',אסימן'יחלק',אליעזרציץ'ת"שו)גמלנואשר

אמירתבעתכךעליכוונוההצלהנסעללהודותרוציםשאםעודשהוריתיומה
ראשוניםמדברי,להלכהוהעלהביררל"זא"החיד...הסמוךחדשראשביוםהלל

כשנעשהרקהיתה,וניצלותבואשלאצרהכלעלהלללומרנביאיםדתקנתופוסקים
',יסימן'יחלק,שם)ומפורדמפוזרישראלעםבעוןהןועתה...דווקאישראללכלהנס

.(ל"תש'ה,ירושלים



הרב עובדיה יוסףצ"הראשל
יתברךהשםהפליאאלהבימיםכיבהיות.ו"תירושלים,ק"לפ,ז"תשכסיון'ג.ה"ב

,אלהינוישועתאתארץאפסיכלוראו,חסדועלינוגבר,עמנוונפלאותיוחסדיו
ומיגון,לאורהמאפלהויצאנו,הגדולשמובעבורעמואת'היטושלאכי

,רגלינולמוטנתןולאבחייםנפשנושםאשרשמוומבורךהואברוך,לשמחה
מקדשינוביתשרידהמערביהכותלשללשחרורוגםזכינווחסדיורחמיווברוב

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

...ביתרונבניתהולכתהיאשהריק"עהירושליםעלגםלקרועשאיןונראה
באוכלוסיוהתיישבה,הגולהתפוצותמכלבתוכהונקבצו,עוזויתרשאת

שאנשיזכינולאשעדייןפ"אעוהנה...ירבוכן,מצריםמיוצאייותראף,ישראל
הםוגם,לחורבןשייךזהאיןמ"מ,ומצותתורהשומריכולםיהיושלנוהשלטון

,לרגלםנרוהם,ישראלנדחיוקיבוץ,ובנינהישראלארץיישובשלהמצוהבידםיש
וזה,(בינהרוחתועיוידעושלימהבתשובהיחזירםחסדוברובת"שהשירצוןויהי)

,עובדיהחזון)ישראלארץבהתפתחותמאדצרהשעיניהםהאומותשלטוןהיפך
.('תלח-'תלז'עמ'דק"ס',ההלכה,המקדשביתלחורבןזכר'הל,תעניות



המשך–הרב עובדיה יוסף צ"הראשל
בברכההלללומרלקבועשאמרוהקודמתהראשיתהרבנותמחברישישידועאמנם,

תורהגדוליהרבהדעתוכן.תוקףבכללזההתנגדוהמועצהמחברירביםאולם
ברכהאיסורמשוםבהישזהביוםההללעלשהברכה,א"שליטזמנינומגאוני

מכל,הדורגדוליביןמחלוקתמידיהדבריצאשלאפיעלאףוהנה....לבטלה
ולהודיעמאיסוראלאפרושיומצוה....להקלברכותספקבידינוגדולכללמקום
אחרודוקא,"ברכהבלי"הלליאמרוירצואם,ולכן.....לברךשאיןנועםבדרכי
שאלבחייםא"החידמרןשכתבוכמו,עשרהשמנהתפלתאחרולא,לשבחעלינו

,עמנועשהאשרונפלאותיוניסיוכלעללה׳להודותוטוב(יאסי׳)ב"ח
.(ג"תשל)חסדיווגודלרחמיוברוב,הימיםששתבמלחמת

שלשמוישתבח.ישראלארץבכלאזהיההנסאבל.ירושליםיוםנקראהיום
שמוישתבח....אויבינומידיאותנוהציל.ונפלאותניסיםלנועשהאיךה"הקב

והםרבותרבבותהיו,לידנוכולםאותםנתן,עלינורחמנותוברוב,ה"הקבשל
אותםלימדו,הרשעיםהבריטיםהיו,מלחמהמלומדיכןגםהיוהרשעיםהירדנים
היא'הועצתאישבלבמחשבותרבות",להםעזרלאדברשום,אבל,נגדנומלחמה

נהיהשלארוצהה"הקב,אותוולברךה"לקבלהודותצריך,שמוישתבח,"תקום
.(ג"תשע)ה"לקבלהודות,טובהכפויי



הרב מרדכי אליהוצ"הראשל
ולנולאבותינונעשואלושבימיםספקכלאין-ירושליםויוםהעצמאותיוםחגיגתלגבי

,לכלותינועמדורביםשהרי,פלאותפלאיאפילולומרואפשר,ונפלאותניסים
שניסיםהואברור.אויבינועלגברהוידינו,מהםשניצלנוסייעה"הקבדליםובאמצעים

כולםשצורפואבותינוואבותאבותינובזכותאלא,נעשובזכותנולא,לנושנעשואלו
אתולרומםלשבח,ולהלללהודותחייבנסלושנעשהמיכלההלכהפ"ע,לפיכך.יחדיו

הספרדים.נסלושנעשהמיי"עשייאמרובתהיליםמיוחדיםפרקיםהתקיןהמלךדוד.'השם
בימים."לציוןובא"שלאחרתתקבלקדישלאחרלאומרוויש,ברכהבלאההללאתלומרנהגו
(457'עמב"ח,הראשיהרבת"שו)לישראלניסיםבהםשנעשוכיון,וידויאומריםאיןאלו

ולהודותלשמוחהעיקר.משמעותשוםלזהאיןברכהבליאוברכהעםהללשאומרמי
(ח"תשמאייר'ד,חגמוסף',הצופה')ולנולאבותינושעשההנסיםעלה"לקב

המזרחיתירושליםשוחררהשבעקבותיההימיםששתבמלחמתלנושאירעהגלויהנס
ראויבלבדהזההנסעל.ישראללריבונותושבהזרשלטוןמעולהקדושיםאתריהעל

."בוונשמחהנגילהה׳עשההיוםזה"בבחינתשמחהביוםהיוםאתולצייןהלללשיר
יצאנושבהזובמלחמהלנושאירעווהנפלאותהנסיםאתגםמצייןירושליםיום,אבל

היההראוימןהימיםששתמלחמתשלהמופלאותהניצחונותללאגם,אבללאורהמאפילה
כב,הצופה)...לירושליםאהבתואתביטוילידילהביאישראלעםיוכלשבו"ירושליםיום"לקבוע

.(ב"תשנאייר

שישמודיםכולםירושליםביוםאבל,שוניםימיםבקביעתמפקפקיםהרבהשישלמרות
.(ו"תשסאיירכד,"צופיךקול)"עמנושעשההניסיםעלה"להקבהודאהשלכיוםלקובעו

דרכי הוראה לרבנים: צילום



הרב אברהם שפירא  , הרב הראשי לישראל
...אתהמבטאנסמשוםזהבניצחוןיש.למלחמהשקדמוהחרדהימיאתזוכראינומי

בארץההתיישבותראשיתעםהחלהגאולהתהליך.בארצוישראלעםגאולתתהליךהמשך
כיבושמצותגםישאבל.ישראלבארץהישיבהעצם,עצמהבפנימצוההיאהארץישוב.ישראל

לכבשהבהלהתיישבלארץלעלותשמצוהבסה״מהרמב״ןכמו״ש.זריםמעולושחרורההארץ
מצוהזוהי,"רשעלה":לאמוריהושעאתצוהשמשהמה,שםהרמב״ןדברילפי.בהולהחזיק

מעולישראלעםשחרורזה.זריםמידיהארץשלפיסישחרוררקלאזהישראלעצמאות.לדורות
זריםמידהארץשחרור.שנהכאלפיםבמשךישראללעםגדוללאומיאסוןשהייתההגלות

ששתבמלחמתהיהוהמשכוהעצמאותבמלחמתהחלהגוייםמעולישראלעםושחרור
שהיוהקדושיםהמקומותכולל,כולההארץכלאלינוחזרושבעקבותיההימים

אתלהללמצוהיש.הדיןמצדחיובלכךויש.והודאההללמחייבזה.מאתנומנותקים
"תעבודואותו"מצוהשישכתב"וב״יראים.הסמ״קבספרככתוב-"תהילתךוהיא"כמו״שהשם

אנושכן,טובהכפוישאינך-"אליוואמרת"ביכוריםבפרשתוכמו״שטובהכפויתהיהולא
ה׳עשההיוםזה":שנאמרכפי,הקב״הכלפיטובהכפויינהיהשלאכדיולחוגלשמוחמצווים

.(ב"תשנאיירב"כ,"הצופה"מוסף)..."בוונשמחהנגילה

"לאהצעירהדור.מעשיוכלעל'לדולהלללהודות,ירושליםיום,זהליוםשובשהגיענוה"ב
ולכותל,לירושליםהֲחזרהשלהעמוקהלמשמעות,בזמנושהיההנסלגודלמודע

עלההתרפקות.כתלינומאחרזזהלאשמעולםהשכינהעםשובלהיפגש,המערבי
,ציוןואסירירוסיהלמרחביעד,היהודיהעולםבכלהדהד,ותחנוניםבבכי,הכותלאבני

ירושליםליוםשיחהמתוך)"זההעבריםמילדיותאמר,בוכהנערוהנהותראהוותפתח"
.(ז"תשס'ה



'מפוניבזהרב –כהנמןהרב יוסף שלמה 
במברקכתב,בשווייץהעתבאותהששהה,כהנמןשלמהיוסףהרב',פוניבזישיבתראש

ונפלאותיוהגדוליםשמיםלחסדיוהודאהבברכהיחדעמכםהנני":ישיבתולבני
אהרון).הקדושהבארצנונשמעותצדקנומשיחפעמילעמנולנולעשותשהפליא

.(.א''ר'עמ',ד',ומוסרתורהמרביצי'וב'קעבעמ׳,תשנ״ט,ברק-בני,׳מפוניבזהרב,סורסקי

'בארץשהתרחשווהמלחמותהתשועות,והנפלאותהנסים.'בנסומכירהנסבעלאין
זאתשחזואלהגם,בעיניהםזאתשראואלהגם,והמקדשהקודשובעירהקודש

נדדאשרכמוניומי.רגשותיהםמעמקיאתלהביעמצליחיםאינם,ממשמבשרם
,הנסיםתעצומותאתלחושיותרמסוגל,בגלויותהיהודיםקיבוציפניעלאלהבימים

ואף,מלבטאומוגבלתדלהשלנוהלשון.מאדהמופלאיםהמאורעותפשרעליותרלחשוב
,"חידושיםקובץ)"".הדבריםמשמעותאתולהקיףלתפוסמכדימדימצומצםהדמיוןכוח
.(ט"כ'עמ

בתפילת,ז"תשכ'הבאייר'כחיוםלמחרת',פוניבזשבישיבת,שמעתייעקבבןמנחםמהרב
הרב,אצלמובא)(קלותהילים)"הגדולהלל"ביניהםהודיהפרקינאמרו,מנחה

(967'עמ,ב"ח'לישראלר"הרה',ירושלים-ויוםר"הרה',ץ"כשמואל

במלחמתהניצחוןלאחר:ז"תשכ'הבשנת'פוניבזישיבתתלמיד,בוטבולגבריאלהרבסיפר
בעקבות.ירושליםשחרורביום'הלל'שנתייםבמשך,בישיבהאמרוהימיםששת

שבעקבותיה'פוניבזבישיבתדתיתציוניתרוחשלהתעוררותהייתה,הימיםששתמלחמת
רזשמחה',ישועהמשמיע').לצבאלהתגייסשרצווהיו'הרבמרכז'ללעבורתלמידיםביקשו
(356'עמ,ע"תש,שפיראמרכז,וולברשטיןוהילה



'מיר'ראש ישיבת –שמואלביץהרב חיים 
"מכריזהיההואנביאהיוםהיהשאםליברוראבל,פשוטאישאנינביאאינני:

עלינוגברכיהאומיםכלשבחוהוגוייםכל'האתהללו"!מאזכסאךנכון"
באגרתכתבא"הגר."שמו'המלחמהאיש'ה","ה-הללוילעולם'הואמתחסדו
אנחנו,זכהלאהוא.בעדכםאתפללהשמיםשערילידואעמודאזכהאם:לאמו
.ישראלכללעבורלהתפללהמערביהכותל-השמיםשערילידנעמודה"ובעזזכינו

חייביםכולנו.הישיבהכלבשם,כולםבשם."מאזכסאךנכון",והודאהשבחניתן
',מיר'בישיבתמיוחדתשיחת")...עתהזאתעשינוה"וב,ה"להקבוהודיהבשבח

.(נדפסהטרם,הימים-ששתמלחמתתוםלאחרשבוע

על,שראהחיילכללפניקםשמואלביץחייםהרבהגאון,מירישיבתראש
סעודתלעשותנהגוכן,ישראלעםלהצלתשלונפשמסירותעלטובהכרת

,עמנואל,ברנדיצחקהרב)הישיבהשלהצלהנסשהיהבזמןבאיירח"בכהודאה
(ירושליםיוםעלמאמר

הלוייאירעםאישיתשיחה)בקרשמואלהרבסיפר'מיר'בישיבת'הלל'האמירתאודות,
מידיכי,מביאץ"כשמואלהרב(97'עמ,הימיםששתלמלחמתהמרכזיהחרדיהזרםתגובת'

כזוסעודהקיים',שמואלביץח"הרי"רהוגםאיירח"בכחגיגיתסעודהמירבישיבתנערכהשנה
.(976'עמ,ב"ח,לישראלר"הרה:בתוך,ירושליםויוםר"הרה)בביתו



ראש ישיבת חברון–סרנאהרב יחזקאל 
הגדולחסדועלהשםברוךאבל.תוכןורבותקשותתקופותלאחרונהעברנו,

מצריםמארץצאתךכימי"הפסוקאצלנוונתקייםולנחמותלישועותשזכינו
,קוקהרבמוסד,שוריןאהרוןהרב,177'עמ,ב"חגיבוריםקשת)."נפלאותאראנו

.(ב"תשס

ישאבל.בה׳להאמיןוהתחילוהתפעלוהחופשייםכי,עתהקורהמשונהודבר
פעלולאהניסיםאצלםכי,בקרירותםלעמודשנשארומהחרדיםלצערנו

כיטובלאוזה,משהו'הבעבודתמוסיפיםולאהקודמתבאדיקותםומסתפקים
-כולםאשר."מצריםיציאת"שלבדורכןוראינו.מתפעלהוא,נפלאותרואהכשאדם

כיטובלאוזה,לצאתרצוולאהתפעלושלא"ואבירםדתן"היוזאתובכל,התפעלו
אלול'י,שישייום,נאמן-יתד,סרנאהרבמרשימות)ולהועיללהוסיףצריכיםכולם
.(ד"תשע

הראשונהבשנה,לדבריו.חברוןבישיבתצעירתלמידאזשהיה.גליסישראלהרבסיפר
.ברכהללא'הלל',(ח"תשכ)שלאחריהובשנהברכהעם'הלל',בישיבהאמרו(ז"תשכ)

'הלל'אמרו,(ט"תשכאלול'בונפטרסרנאהרב),הישיבהראשלחייהאחרונהבשנה
תחנוןאמירת-באיהסתפקומכןשלאחרבשנים.חגיגיתסעודהונערכהברכהללא

.(ב"תשסבאיירח"כ,מועדקצרחג,ראשוןמקור,גפןשיאצלמובא)



תורה-ישיבת קול–אויערבאךהרב שלמה זלמן 

הגאון,ורבילמוריהודיעוכאשר":שאולאבאאליהוהרב,ז"הגרששלתלמידוסיפר
באורפניונהרו,המערביהכותלשחרוראודות,ל"זצוקאוירבךזלמןשלמהרבי

להביןשהתחלנועדבהתרגשותעימנולרקודז"הגרשהחל,מכןלאחר,מיוחד
לצאתניתןלאאמרשכן,לישיבהמחוץבריקודיםלצאתאסראך,הרגעגודלאת

נתן)המתיםאתקוברים,הרצלבהרממולכאןכאשר,העירשלברחובהבריקודים
.(11'עמ,ז"תשכפסח',משפחה',קראתיהמיצרמן,וייס

היו,המלחמהשלבשבוערביעיביום:'תורהקול'ישיבתבוגר,פריימןדודהרבסיפר
להחוברהשירושליםהרדיוכשהודיע,הצהרייםארוחתבאמצעהישיבהתלמידי

שבקומההמדרשלביתהישיבהכלעלתה,אוירבךהרבשלפסקפיעל.יחדיו
:בעמידהיחדאמרווכולם,אדםמלאהמדרשביתאתזוכראני,העליונה

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

עלינו(ז"תשכ)השבועותבחג...":לייזרזוןיוסףאברהםהרב,ז"הגרששלאחיינוסיפר
זלמןשלמהרביהגאוןמרן,דודיעםצעדתיהאלפיםעשרותבין.לירושליםכולנו

עדונרגשרציניהיהז"הגרש.שהתקדמנוככלעלההלבדפיקותקצב.ל"זצאויערבך
אתהחציןלאכללבדרך.תפילותמלמלהואהדרךכל.איתולדברהיהניתןלאכי

.(64'עמ,שם',משפחה')התפעמותואתפניוהסגירו,הפעםאך,רגשותיו



תורה-ישיבת קול–אויערבאךהרב שלמה זלמן 
נוהגים,בשכונהמדרשובביתכיסיפר,בירושלים'הכרםבית'שכונתרב,שפיראדודהרב

הברורההוראתופיעל,וזאתבתפילהבברכהההללאמירתכולל',ירושליםיום'אתלחגוג
הרבעם(ה.ש)שקיימתיבשיחה('חי-קול'רדיו,לביאלמרדכיראיון)אוירבעךהרבשל

סדרעלאויערבאךז"הגרשאתשכששאלואמרבאזניאלודבריםעלחזר,שפירא
בשם'הלל'בלהודותצריכיםירושליםביום":הרבלוהשיבזהביוםהתפילה
.(ז"תשעחשון,המלקטעםשיחה)"ומלכות

ביוםהמערביבכותלאוירבעךזלמןשלמההרבאתפגשתי:קלכהייםעוזיהרבסיפר
"!בוונשמחהנגילה'דעשההיוםזה":ליאמרהוא,אותיראההואוכאשר,ירושלים

,אליהויורםהרבבשם',פה'עמ,ג"ח"יבוללאועלהו",סטפנסקינחוםהרבאצלמובא)
.(ירושליםמאיר-במכוןמ"ר

בכותלשבהיותו:נאמןמעדשמעתי:ץ"כשמואלהרב,לישראלהראשיתהרבנותחוקרכתב
קול"ישיבתתלמידיאתראההוא,תשכ״טאותשכ״חבשנתבאיירכ״חבלילהמערבי

ויוםר"הרה')הללפרקיאומרים,אויערבאךש״זהרבהישיבהראשעם,"תורה
,שלמההיכל,ב"ח,שנהשבעיםלישראלר"הרהבתוך,19'הע976'עמ',ירושלים

.(ב"תשס

לאחראמרוכך.זהליוםמורכביחסהיהאויערבאךלרב,השניםברבות,זאתעםיחד
משיח":ומתלמידיו'חסדשערי'שכונתאיש,ויסבורדמיכאללרביהימיםששתמלחמת

."אותולקבלהשכלנולארק,פההיה



ברק-מגדולי התורה בבני–דבליצקיהרב שריה 
לנושבאההגדולהוהישועההגדוליםהנסים,אשתקדעלינושעברוהחרדהימי

ותעניותותהליםסליחות,והתחנוניםהתפלותבעקבות,לחייםבטוחממותשניצלנו
ושמחההודיהיוםקביעתבהחלטמחייבים,ולילהיומםהעולםוברחביבארץשקוימו

לתומנודורמדורזהישראלמנהגוכפי,ונפלאותיוה"הקבניסילזכרושנהשנהבכל
כי,ומעשדעהתמימיהקצהעדמהקצהוגדולינורבנינוכליהיוכזהפוריםיוםשבקביעתחשבנו

שהשלוכאלהשקיימיםלאפשרותנאמיןלא.נסבאותוהיווכולםכולםעלהיתההגזירה
אוזהלחוגשייכיםשהנם,שלהםהזהותתעודתאתהפראיםלרוצחיםיראושאםעצמםאת

גרםהדבר..ונבוןהחכםעמנובתוךבאלהטיפשיםקיימיםלאעדיין.ממותניצוליםהיואחר
שלהשמיםויראתחרדיותושמידת,מצחיקמאשריותר,מזעזעכמעט.לאבסורדרק

,תהיליםואמירת,ברכות,תפילותריבויידיעלההמוןבעינינקבעהשתמידאדם
.ממשהפוךבאופן,עקוםבראיהכולשרואיםאלהידיעלזוובשנהאשתקדנמדדה

החרדיםהם,הם,אחתבמלהאףש"יתלבוראותודהשבחהביעולאמהשמשוםאלה
.לבדיקהנצרכיםכןשהודוואלה.ביותר

הקהילותבכלנהוגשהיהכפיתחנוןאמירתבאי,להתבטאזהיוםצריךהצעתנוכפי
וכפסק,והיכרשינוילשםממשהתפלהאחרברכהבלישלםהללואמירת,כזהביום

,שערים)יוםבאותומצוהסעודתוקביעת,ותעניתהספדאיסור,שאלבחייםא"החיד
.(ח"תשכסיוןה"כ



ניץ'מויזר "האדמו–הרב חיים מאיר הגר 
...והכותלהעתיקההעירשנכבשהל"זצוקלרבינומשנודע,למלחמההשלישיהיום,רביעיוביום

התחילכ"ואח....בבכיפרץ(התרגשותואתלתארשיכולהסופראיה),מאדנתרגש,שוחררהמערבי
שלארק:רבותפעמיםושינן..."בידינוהכותל":בהתרגשותלואמרלחדרונכנסשרקמיוכללרקוד
שכבר,ל"זצוקלרבינוידיעהבאה,זהאחרי.ה"הקבשלמכוחובאשהכלוידעו"ידיועוצםכוחי"יאמרו

ניתנתשאינהעצומההתרגשותכדיתוך)ממיטתומידקם,ל"זצוקרבינו,הכותללידמנחההתפללו
את–הקהלכשסביבו-לרקודוהתחיל,נמצאשרקמיכלפנימהלחדרולקרואוצווה(לתאר
במשךנמשכהוההרקדהומזונותש"יילהביאוצווה,"'וכוקדשיהראלוהביאותים"הניגון
לקרואוצווה,"כבתחילהביתךבנה"בניגוןלרקודהמשיכוושםלגזוזטראיצא.ארוכהשעה

אחרהקהלשאמרו)שבת-גוטאמירתבאמצע,קודששבתבערב...ברחובשעברמילכלפנימה
עמד,מהתרגשותמאדובכה"אורההיתהליהודים"לזמרל"זצוקרבינוהתחיל(התפילה
שעשההחסדיםגודלעל,בביתורבותפעמיםדיברהשבתיוםובמשך.ורקדקדשומכיסא

,ה"רשלבנוסח'עולםאדון'זימר(בבוקרק"בשב)הכנסתלביתובעלותו.ת"השיעמנו
ואברכיתלמידיהתאחדות',נדברואז')"אורההיתהליהודים"וזימרוציווהשלישיתובסעודה

.('כד-'כב'עמט"תשלתמוזסיון12-13'מסגיליון,ניץ'ויז

מביעובו,שםוביקורוהכותלשחרורלאחד,מווישומאיריודאחייםהרב,אחיובןאלשכתבמכתב
ב״א,ונפשילביאהוב.לפ״קואמ״תחס״דור״ב,קרחה׳יוםניץ'ויזשכוןברקבני,ה"ב:לבורחשיאת

חסדורובעל,להשי״תוהודיהחדוה,גילמלאיםכולנואנחנו.שליט״אמוהרחי״מהיקר
המההיהודיםישלטואשרהואונהפוך"בנוקיים,עמנושעשה,הטבעמדרךחוץ,ונפלאותיו
בשירהשמההייתיב״האני.ושמחיםבוכים,המערביכותלאלזורמיםישראלבניעם."בשונאיהם

שלאלנויעזורשמיםהשוכן.בארה״קשקטשורר.המכפלהומערתרחלבקברוכן,וריקודיןוזמרה
בהה״צמאירחיים'הק..."ידינוומעשיכוחנו"נאמרולאהבוראנפלאותהכלאשרנשכח

.('שנה'עמ',החייםמאיר')זצללה״המוהר״י



ברק-בני, רחמים-כסאישיבת –מאזוזהרב מאיר 

הללקוראיםשאינםאלהאפילו,ירושליםיוםנקרא,באיירח"כיום
להיותלאדםאסור.ה"לקבתודהלהגידלפחותאבל,תחנוןואומרים

נסליראךנתת"ניסיםועודניסיםעודמקבל,שמודהאדם.טובהכפוי
לעמודהתפילהאחרי?הדעותלכללעשותניתןמה...להתנוסס

אתאמר',חיכלנשמת'ולקרואההיכלאתלפתוח,הכנסתבבית
מי.לוהסכימולא,ח"בתשכשיחיהדבליצקישריההרבהגאוןזה

ה"לקבלהודותבמקום,טובהכפויהואהזהלדברמסכיםשלא
,אליולהגיענוכל,רחלקבר,שלושפישתיםפי,גדלהישראלשארץ
שיעור)...זהאתלעשותאסור!?טובהכפויילהיות,בידינומערביכותל

.(ירושליםליום'יומיתהלכה'



לטענותמענה'  יום ירושלים'כנגד ציון טענות הלכתיות

'חילוני'יהודילשלטוןדתיתמשמעותאין
בירושלים

'חילוני'יהודילשלטוןגםהלכתימעמדיש
(מלוכהמשפטי',דמלכותאדינא',הקהלתקנות)
.(יוסףעובדיההרב,אליעזר-ציץ)

חכמיבידכוחהיההגלותשנותכללאורך.אלדורותמחייבותתקנותלתקןבדורנוסמכותאין
.דורםלבניביחסשונותתקנותלתקןהדור

אךמוגבלתהבאיםדורותעבורלתקןהסמכות.ב
או–שוניםבאופניםזאתלהסבירניתן)קיימת

.(בזמןמוגבלתכתקנהאו,כחיובולאכתקנה
מרא'שלגדרישלישראלהראשיתלרבנות.ג

.הוראותיהלפילנהוגיש,ובמקומה–'דאתרא

בתיאתלבעראפשראיאםשלטוןמוגדרזהאין
תלויים,וכן(ז"הגרש)מירושליםהזרההעבודה
.(הסטייפלער)ב"ארהשלבחסדיה

חשש'קייםשבו)'רגיל'שלטוןביןלהבחיןיש
ישראליד'שבו)'מעצמתישלטון'לבין('איבה

.('תקיפה

וירושליםהואילישראלשלטוןמוגדרזהאין
.(וואזנרהרב)בנוכריםמלאה(המקודשת)

הרכבי"עולאמדיניתריבונותי"עמוגדרשלטון
הרב,אליהוהרב,פיינשטייןהרב)אוכלוסייה

.(גורןהרב,שפיראאברהםהרב,עובדיה

קיימתהתורהמן.הזהבזמןלירושליםקדושהאין
בית'הל)ד"ראב-המקדשבזמןרקהקדושה
–רוזנטלניסן.יהרב,ק'סולובייציהרב,(הבחירה

.(כיפיןגביעלבנויה

פדיון)הזהבזמןאףבטלהלאירושליםקדושת
(הבחירהבית'הל)ם"רמב)(שנימעשרפירות

.(אליהומרדכיהרב,אליעזרהציץ



מענה לטענות'ירושליםיום'ציוןכנגדהשקפתיותטענות

וישהציונותאתמחזקתירושליםיוםחגיגת
הרבי,שךהרב)אחריהלהימשךמהציבורלמנוע

(הסטייפלער,יצחק-המנחת,מסאטמר

מהוהירושליםיוםחגיגת-'לאומי-דתי'מענה.א
שחרור–צדקהאכןהציונות.עליונהדתיתחובה

מלמטהההתעוררותעקבהתרחשירושלים
להיותיש,כןועל(מלמעלההרוחניוהסיוע)
(קוקה"הרצי)הזהבהקשר'ציוניים'

משוםכזהחששאיןכיום–'חרדי'מענה.ב
.מכוחהאיבדהכברשהציונות

ששתמלחמתמהישגידברנשארלאכיום
הרשות,קטיףגוש,ימיתחבל,הבית-הר)הימים
(ש"ביו'הפלס

לאמעולםירושלים.שגויהטיעוןעובדתית.א
וסופחבנוי–הגולן.ומיושבתבנויהכךכלהייתה

אלפימאותגרים–ושומרוןביהודה.לישראל
–הביתבהר.נמשכתההתיישבותומגמתיהודים

לעשותבכוחהישראלממשלתתחליטרקאם
.סדרשם

לאחרבטללאהפסחחגגם–פורמלית-ב
הואההלכתיההודאהחיוב.הביתחורבן

החיובאתביטלוהדורחכמיכןאםאלא,לדורות
.כאןהתרחששלאמה–

ירושליםיוםאתציינורביםתורהגדולי.אירושליםיוםאתמצייניםלא'הגדולים'כל
.שונותבדרכים

מכיראינךשאולי'גדולים'הרבהקיימים.ב
.קביעתומאזזהיוםמצייניםהםאך...בהם



?עם ברכה או ללא ברכה' הלל'אמירת ה
–ללא ברכה 

הציץ  , הרב עובדיה יוסף, הדאיההרב
אליעזר

,  הרב ישראלי, אונטרמןהרב -עם ברכה 
הרב , הרב חיים דוד הלוי,( גורןהרב)

שלוש

זהכרוכיםועצבשמחה.עולםשלדרכוכך.במלחמההרוגיםהרבההיו
עלהלללהגידאפשראילעולם,אחרת,בזה

.במלחמהניצחון

,ובכלל'נסתרים'ניסיםעלגםהללאומרים.גלוייםניסיםעלאלאהללאומריםאין
.החשמונאיםניסיעלעלוהמלחמהניסי

יששעקרוניתפוריםניסיעלשעלוובוודאי
.הללכןגםעליהםלומר

לדורותהלללומרקבעלאהמלךדודגם
.ירושליםאתכשכבש

לדורותטוביםימיםקבעושניביתבימי.א
משההרב)ירושליםחומותביצורבעקבות

.(נריהצבי
לאאולםט"יוקבעוראשוןביתבימיגם.ב

יעקבהרב,הלוידודחייםהרב)אלינוהגיעו
.(אריאל

ללאההללאתלומרניתן,זולשיטהגם.א.'להקלברכותספק'הואהכלל
מנהגבמקוםל"סבאומריםלא.ב.ברכה

במקוםל"סבאומריםלא.ג.(משאשהרב)
.(אסאדי"מהר)הוראה



אליעזר  , משרד הביטחון: תמונות
'הרב-מרכז'ישיבת , שפר



עצרות ממלכתיות לציון יום ירושלים

מ"לע: תמונות



'הרב-מרכז'ישיבת : תמונות



ְמחּו ֶאת  ל  ִׂםשִׂ ל א  ְירּושָׁ ּה כָׁ ילּו בָׁ ֶביהָׁ ְוגִׂ הב



...עוד אבנך ונבנית

עיריית ירושלים, יהודה אייזנברג, ויקיפדיה: תמונות


