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 *החינם קריאה לזכור את הכותל המערבי ולעקור את נגע שנאת

 ה"תשכ אבב' י 

 

 בעיר להיראות יכולים אנו אין ועדיין, החומה עלינו שסגרה היום למן שנה עשרה שבע יצאו

 לאחר ואף מירושלים יהודית רגל חדלה לא מעולם. הארץ כל משוש, העתיקה ירושלים, קדשנו

 למצוא, החורבן על לקונן, מחמדנו שריד, המערבי לכותל עלינו שלא זמן היה לא המקדש חורבן

 .העם רוח את ולאמץ הגלות בחשכת נוחם

 מושפעים ולהיות, הזה הקדוש המקום את לראות עדיין זכו לא הגלויות ונקבצי ישראל ילדי

 .ממנו זזה שלא השכינה ומן הקדומים מהוד

 שנלקח פארנו את תמיד לזכור, ומאויינו שמחתנו ראש על ירושלים את להעלות אנו מחוייבים

 .ולהיראות ולעלות לשוב שנוכל ולהתפלל

 ירושלים חרבה לא: "ל"חז אמרו, ללמוד שיש הלקח ועל שנה מדי אבלים שאנו החורבן גורמי על

: ב,ט יומא פ"ע" )מזה זה פנים בושת להם היתה שלא" וכן(, ב, קיט שבת" )חנם שנאת בשל אלא

 בתוכנו לאחרונה פושה להוותנו(, חנם שנאת בו שהייתה מפני? חרב מה מפני... שני בית אבל

. הדברים יגיעו להיכן יודע ומי, גבולות יודעת שאינה אחים בין ותחרות שנאה של המשפחה

 . שנאה ולהרחיק אהבה להגביר עלינו הארץ ובבנין ירושלים בבנין אנו רוצים אם

 דעות חילוקי יהיו. הארץ ושלום לגורלנו חרדים ויחיד יחיד וכל ועסקניו העם ראשי יהיו

 .לרעהו איש אהבה נרחש, בזולת כבוד ננהג, בנועם נשמעים

 אל' ה את המזכירים, יחשו לא תמיד הלילה וכל היום כל שומרים הפקדתי ירושלם חומותיך על"

 ( .ז-ו, סב ישעיה". )בארץ תהלה ירושלם את ישים ועד יכונן עד לו דמי תנו ואל. לכם דמי

 זקופה )בהדפסה(לדור ולדורות, חלק ב: בקומה 

ן' בירושלים, הזכיר הרב נסים את וכבר בטקס הכתרתו לראשון לציון, בו' בניסן תשט"ו בבית הכנסת 'ישור* 
הבושה שהכותל המערבי נמצא בידי האויב. ראש הממשלה, משה שרת, כעס על דבריו בשל חששו מתקרית 

מנשר, בו הוא חזר והזכיר ענין זה. זכה הרב  דיפלומטית. מאז, בכל ערב תשעה באב פרסם הרב נסים בעיתונות
נסים להיות בין האזרחים הראשונים שהגיעו לכותל המערבי עם כיבושו ע"י הצנחנים, בכ"ח באייר תשכ"ז, 

 במלחמת ששת הימים.

 



 

 
 

 

 

 

 

  



 

 היסטורי לאתר המערבי הכותל את להפוך הניסיון על

 ט"תשכ באב' כ

 אחרי וגם עומדים הם בקדושתם ותפארתנו קודשינו בית של הכתלים ויתר המערבי הכותל

 ותפילה שיח הבורא לפני ושפכו זה למקום עלו בית־ישראל המוני. מהם שכינה זזה לא החורבן

 ליד ופעם המערבי הכותל ליד פעם, והפרט הכלל בקשות בפניו ושטחו העם של גורלו על

 .המזרחי הכותל ליד הקדומות ובתקופות הדרומי הכותל

 שאין שלו והייחודיות המרכזיות מן הפקעתו: פירושו היסטורי לאתר המקום להפוך נסיון

 הוא ענין המקום של וצפונותיו עברו גילוי. זמן ובשום מקום בשום היהודי בעולם להן דומה

 של חישופם לצורך אלא ייעשה שלא הוא דין ייעשה אשר וכל, העבר תפארת להסברת

 .תפילה למקום שטחיהם כל והחזרת קדושתם לצורך פארם בכל הכתלים

 עבודתם לתכנן ועליהם למקום הראויים ובצניעות בכבוד לנהוג במקום החופרים על, לפיכך

 *.לייעודו יוכשר והמקום ומוגבלת זמן קצרה תקופת תוך שתסתיים באופן

, ודרגות עדיפויות יש. ונתקדשו הכתלים נתעלו, סתם היסטורי אתר המקום היות בשל לא

 ושעתה דורותיו בכל המקום את העם שקידש הקדושה עומדת היסטורית חשיבות כל ומעל

 צמצמו הללו. זרים בשלוט כמותו ידענו שלא בשיעור ונתהדקה נתעצמה לידינו החזרתו עם

 מחלקים רגלינו תידחק ישראל בשלטון שגם הדעת על יעלה כלום, צעדינו והיצרו תחומנו

 ?שהוא מקום בכל תפילה מאיתנו ותימנע שלו גדולים

 בעם שלום המשכין ומרכז האומה חלקי לכל מפגש ישמשו הקדושים שהמקומות מקווים אנו

 המקום של לשמירתו נאמנה ערובה שאין נכוחה לראות העינים, איפוא, תיפקחנה. היפוכו ולא

 .הכתלים קדושת בשמירת אלא ירושלים על בעלותינו לטענת חיזוק ואין

 הזה המקום אל המופנות ישראל כל תפילות ובזכות, ויעודו כרוחו, מכל היקר, זה נכס יישמר

 .ישב תילו על וארמון כקדם ימינו ויחדש אויבינו עצת השם יפר

 

 לדור ולדורות, חלק ב: בקומה זקופה )בהדפסה(                                                      

 

בתוקף  דרש נסים הרב. לו צמודים שהיו המבנים הריסת י"ע המערבי הכותל של נוסף קטע חשיפת לאחר נתגלעה * מחלוקת

 לזמן הכתלים של מחלקים התפילה תישלל שלא כדי וזאת, וקצוב קצר לזמן במקום הארכיאולוגיות החפירות את להגביל

 השרים ועדת'ל ,ח"תשכ באדר' בה ,ששיגר בתזכיר גם זאת הביע הוא .תפילה מקומותכ לשמש הללו שישובו מנת ועל, ארוך

 '.קדושים מקומות לענייני

 



 

  

 על הליכת האדם הראשון על הירח תגובת הרב נסים

 ו' באב תשכ"ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ערב עיון לזכרו של הרב זצ"ל

 
 מרכז מורשת הרב נסים 

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 
 ירושלים 

 
 

במלאת שלושים וחמש שנה להסתלקותו 
 של הראשון לציון,

 הרב הראשי לישראל
 
 

 הרב יצחק נסים זצ"ל
 
 
 עיון לזכרויתקיים ערב 

 11/8/16ביום חמישי, ז' מנחם אב תשע"ו 
 19:00-21:00בשעות 

 ,44ז'בוטינסקי  –ב"יד הרב נסים" 
 ירושלים

 
 19:00 –התכנסות ותפילת מנחה 

 
 ישאו דברים:

 

  ד ירושלים.אב –הרב עזרא בצרי" 

  אש ישיבת ר –הרב חיים סבתו
 ההסדר מעלה אדומים.

  רבה של גבעת  –הרב יוסף שרעבי
 .מרדכי

  כ לשעבר.חה –הרב חיים אמסלם" 

 
 הרב שמואל כץ. מנחה:

 חוקר הרבנות הראשית. 

 20:45 –תפילת ערבית 

העלייה לקבר למחרת, יום שישי, ח' מנחם 
 בבוקר. 08:30, בשעה 12/8/16אב תשע"ו, 

 
אוטובוס יצא מרחבת "יד הרב נסים", רח' 

 , להר הזיתים.44ז'בוטינסקי 

 

 קרה החודש בעולם


