


הסיפור הבא זכור היטב לרבים מאיתנו, רק שניים 
וחצי עשורים חלפו מאז. ובכל זאת, בכל פעם שנזכרים 
בו, מצטמררים שוב ושוב, הלב נקרע מאימה לרגע, 

וגואה בהודאה ברגע הבא...
שונאי  תשנ"א.  שנת  הסוכות,  חג  בערב  זה  היה 
על  החליטו  לרגע,  ולו  שקטים  אינם  אשר  ישראל 
התלקחות חריגה במתחם הכותל המערבי והר הבית, 
תוך שבירת שיאי הסתה וקריאות לבצע פוגרום וטבח 

באלפי העולים לרגל לירושלים, במהלך חג הסוכות.
שנכתבו  דפים  כרוזים,  הופצו  הערבית  בירושלים 
הקריאה  ביותר.  הנחות  מהסוג  אנטישמי  וארס  בדם 
הן  ושוב,  שוב  עצמה  על  חזרה  יהוד'  אל  'איטבח 
והן בדרשות השייחים השונים  בכרוזים, הן במואזין, 
במסגדים. לא היה צל של ספק, כי המון ערבי מופרע 
הרגל  עולי  על  ואש  דם  במהומות  להסתער  מתעתד 

היהודיים...
הזכות  היהודיות  בשכונות  העיר,  של  השני  בצד 
לחלוטין.  אחרת  במתכונת  לחג  נערכו  והאצילות, 
כמסורת רבת שנים אותה ייסד הגה"צ רבי מנחם מנדל 
זצ"ל, החלה ההיערכות למעמד ברכת הכהנים  גפנר 
ההמונית, שנקבעה ליום שני, ד' דחול המועד, ברחבת 
הכהנים  הוכנו,  גדולות  מודעות  המערבי.  הכותל 

עודכנו, חברות התחבורה הציבורית נערכו...
המידע על התכנסות היהודים ביום שני - עורר את 
ביום  למלחמה  להיערך  הטרור,  שבארגוני  הקיצוניים 
לכן, החל ההמון  ימים ארוכים קודם  זה בדיוק. כבר 
ברזל  כלי  גדולות,  אבנים  לאסוף  והמוסת  המשולהב 
וגרוטאות ואף מטעני חבלה מאולתרים, ולהביא את 
להיערך  מטרה  מתוך  הבית,  להר  העשיר  היבול  כל 

למלחמה ביום שני.
הס  הושלך  בבוקר,   7:30 בשעה  שני  ביום  ואז, 
ברחבת הכותל והחלה תפילת השחרית. רבבות גדשו 
את הרחבה מפה לפה, אינם מודעים לסכנה המאיימת 
המצויידים  המשולהבים  הערבים  לאלפי  ראשם,  על 
ממתינים  ורק  בישין  מרעין  ושאר  אבנים  נשק,  בכלי 
לאות ההתפרעות. התפילה התנהלה בשלווה, ובשעה 
תפילת  של  הכהנים  ברכת  מעמד  החל  לערך,   8:30

שחרית...
עמדו,  כהנים  מאות  לב.  מרטיט  מעמד  זה  היה 
פניהם מכוונות אל הקהל, עטופים בטלית ומתנועעים 
מתברכים,  יהודים  רבבות  עמדו  מולם,  בהתרגשות. 
'וישמרך'  מתנגן,  'יברכך'  של  קורטוב  עוד  שואפים 

מתרונן, 'וישם לך שלום' מבטיח...
כי  הגבול  משמר  פלוגת  מפקד  גילה  זה,  ברגע 
יותר מאלפיים ערבים כבר התקהלו בהר הבית, והם 
וכלי המשחית, הגרזנים,  החלו מובילים את האבנים 
הפטישים ומטעני החבלה, לכיוון רחבת הכותל. ברכיו 
רעדו באימה, הוא התכסה זיעה קרה, והתקשה לשמור 

על קור רוח כשהזעיק תגבורת, שבוששה מלבוא...
המתוכנן,  הקצב  לפי  התפילה  המשיכה  בינתיים, 
יהודים שבאו  ועוד  ובכל רגע פלטו האוטובוסים עוד 
לזכות להתברך מפי הכהנים, בברכת הכהנים בתפילת 
מוסף. גם בהר הבית לא היה שקט - למעלה מאלף 

מצויידים  להר  להגיע  לקריאה  נענו  נוספים  ערבים 
מהפורעים  וביקש  חזר  והמואזין  וגרזנים,  באבנים 

לבוא ולהפוך לשאהידים, עכשיו ומיד...
תפילה  פרוסים,  בהירים  שמים  הכותל,  ברחבת 
חגיגית נישאת בחלל. רבבות יהודים עומדים בתפילה, 
אין להם מושג מה קורה ממש מעליהם, איזו סכנת 
חיים נשקפת להם בכל רגע. רק תושבי הרובע היהודי 
ההיערכות  את  ראו  הבית  להר  משקיפים  שבתיהם 
למשטרה  להתקשר  ומיהרו  במקום,  הטרוריסטית 

בחרדה נוראה...
בודדות.  דקות  של  זמן,  של  ענין  היה  הפוגרום 
רחבת הכותל והר הבית היו כשתי חזיתות, רגע לפני 
מלחמה. בצד אחד רבבות יהודים עטופים בטליתות 
ועוד רבבות נשים וטף, ובצד השני - ממש מעליהם, 
בהר הבית, למעלה משלושת אלפים צעירים ערבים 
חמומי מוח משולהבים אשר אמרו 'לכו ונכחידם מגוי, 

ולא ייזכר שם ישראל עוד...'
כשהגיעה שעת ברכת הכהנים, עין לא נותרה יבשה. 
רחבת הכותל דמתה לתפילת נעילה... הכהנים עמדו 
בברכת  כולו  הקהל  את  מברכים  ברגש,  והשתפכו 
שמירה והגנה הנחוצה להם יותר מאי פעם... הקהל 

עמד וקיבל את הברכה בעיניים עצומות בדבקות, 
מכוון עצמו לשערי השמים הפתוחים בעת 

והעילאית  הקדומה  השמימית  הברכה 
ביותר, במקום המקודש ביותר...

קולות התפילה וברכת הכהנים, 
זעקות ה'וישמרך' המתנגנות בניגון 
הר  לרחבת  היטב  הגיעו  מסורתי, 
הבית, בה עמד ההמון המשולהב 
ורק ציפה לאות היציאה לטבח. גם 

הגיעו  אליך'  פניו  ה'  'ישא  קריאות 
והטרוריסטים  הבית,  הר  למרומי 

הזוטרים,  גם פקודיהם  המובילים כמו 
בלי  התמהמהו  אך  והאזינו,  שמעו  כולם 

שום סיבה... רק כשהרוב המוחלט של הציבור 
את  לתת  הערבים  הטרור  מפקדי  'נזכרו'  אז  התפזר, 

האות - - - 
בבת אחת, הפכה רחבת הכותל לאדמת מלחמה. 
ברזל חדים התרוממו,  כלי  וסלעים התעופפו,  אבנים 
נמלטו  היהודים  התפזרו.  עשן  ורימוני  חבלה  מטעני 
מהמקום בזעקות אימה, כשקולות הפורעים הערבים 
רודפים אחריהם: 'איטבח אל יאהוד! ג'יהאד! ג'-י-ה-

א-דדדדד' - - - 
בתוך דקות ספורות, הפך הכותל לחזית של ממש, 
נפצעו  בודדים  יהודים  ומסוכן.  מאולתר  קרב  שדה 
קלות עד שהספיקו להימלט, אך רחבת הכותל מעולם 
פטישים  נפץ,  חומרי  רסיסי   - יותר  רע  נראתה  לא 
שאי  הרס  והצורות,  הגדלים  בכל  אבנים  וגרזנים, 

אפשר לתאר...
על  להשתלט  השוטרים  ניסו  הקרובות,  בדקות 
כלי  בעזרת  הצלחה.  ללא  אך  המתחוללת,  המהומה 
מההר,  לרדת  הפורעים  הצליחו  שבידיהם  המשחית 
להעלות באש נקודת משטרה, ורק אחרי שכח מיוחד 
המתפרעים,  הפורעים  לעבר  חי  בירי  והחל  הוזעק 

החלה המהומה להירגע...
הכותל המערבי היה נראה כשדה קטל, ועד היום, 
כל מי שמביט בתמונות מאותו יום נוראי - אינו מבין 
איך יצאו משם יהודים חיים וקיימים על שתי רגליהם. 
איך הסתיים האירוע באפס אבידות לצד היהודי, ובלא 
פחות מעשרים ואחד הרוגים בצד הטרוריסטי. הן עד 
ועד  מפריע,  באין  הפורעים  הכוחות השתוללו  הגעת 
יהודים  - המה הכותל ברבבות  לכן  שעה קלה קודם 

שבאו להתברך...
בצווארו,  ונתונה  שלופה  חרב  רואה  אדם  'אפילו 
משכים לבית הכנסת ושומע ברכת כהנים, ואין דבר 
להכיר.  שכדאי  הבטחה  חז"ל  מגלים   - מזיקו!'  רע 
מכונסים  מאיימים,  ערבים  פורעים  אלפי  אפילו 
בגרזנים,  באלות,  מצויידים  ומוסתים,  משולהבים 
בפטישים ובסלעים - אינם יכולים להזיק, אינם יכולים 
להרע, כי היהודים שמעו ברכת כהנים המהווה עבורם 

שמירה והגנה עילאית ושמימית!
ומחוץ,  מבית  מתגברים  כשאיומים  כאלה,  בימים 
הזה,  הסיפור  לדאוג...  באמת  סיבה  אין  ליהודים 
כל מה שצריך  כהנים', מלמד:  'ברכת  המובא בספר 
הוא לשמוע בברכת כהנים בכוונה, להתרכז בברכה, 
להקשיב למה שהכהנים מברכים. וכבר מובטחנו 
מהזוהר הקדוש, שבשעת ברכת כהנים יש 
שעה  ובאותה  העולמות,  בכל  רחמים 

מתהפך הדין לרחמים!
ברכת הכהנים אינה מסוגלת רק 
העולם.  אומות  מאיומי  להצלה 
ותקוותינו  בקשותינו  כל  הלא 
השלימה,  בגאולה  לזכות  נשואות 
אך גם היא תלויה בברכת כהנים. 
גילוי מסעיר זה, כותב אחד מגדולי 
האחרונים - הגאון רבי יששכר בער 
למעלה  לפני  נפטר  אשר  זצ"ל,  בלאך 
סופר  שהחתם  נשגב  צדיק  שנה,  מ-200 
'בינת  ובספרו  קדוש',  אלוקים  'איש  מכנה 
יששכר' הוא פותח בתיאור הקשיים והצרות העוברים 
על ישראל בגלות ועדיין לא נושענו, כשהכל שואלים 

'מתי נזכה לגאולה, מתי נצא מאפילה לאורה?'
'ברכת  אחת,  מצוה  ישנה  התגלית:  מגיעה  וכאן 
עמוסת  השפעות,  רוויית  מצוה  זוהי  שמה.  כהנים' 
הזו,  המצוה  על  נקפיד  אם  רחמים.  מליאת  מתנות, 
שנכיר  ככל  ליבנו,  אל  אותה  ונאמץ  בה  נתמקד  אם 
בחשיבותה ובעוצמתה, ככל שהכהנים יקפידו על קיום 
הלכותיה, ככל שנקשיב בריכוז ובכוונה - כך נקרב את 

הגאולה, כך נזכה לשפע האלוקי הטוב והמבורך!
שלוחי  להיות  שזכיתם  אשריכם  יקרים!  כהנים 
מצוה, לעטר לראשינו הגנה ושמירה שמימית. יהודים 
יקרים! הבה נתרכז בברכת הכהנים מתוך הבנה שהיא 
'וישם  ונזכה בברכת הקדוש ברוך  מתנה להגן עלינו, 

לך שלום'!
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שם, א.  ואוכלים  שבת  סעודות  שסועדים  במקום  להיות  צריך  הנרות  הדלקת  מקום 
שבכלל עונג שבת הוא לאכול במקום שמאירים הנרות, אולם אם נח להם יותר לאכול 
בחצר מפני האויר הנעים וכדומה, יכולים להדליק את הנרות במקום שרגילים להשתמש 
בו, כגון במטבח כדי שיוכלו ליהנות מאור הנרות. אבל אם מדליקה את הנרות במקום 

שאין משתמשים בו כלל, אינה יוצאת בזה ידי חובת הדלקת נרות.
לכתחילה צריך להשאיר את הנרות מונחים במקום שמדליקים אותם, מפני שהכלל ב. 

בהדלקת נרות הוא "שהדלקה עושה מצוה", ולכן אין להדליק את הנרות במקום שאינו 
ראוי להדלקה אף על פי שלאחר מכן לוקח את הנרות ומניחם במקום הראוי להדלקה.

אולם במקום צורך יש לסמוך על המקילים. ולכן אשה יולדת או חולה ששוכבת במיטת 
חוליה יכולים להביא לפניה את הנרות ולהניחם על כסא או ספסל, והיא תברך ותדליק, 
ניכר שעושה  זה  ובפרט שבאופן  ולהניחם בחדר האוכל,  ליטלם משם  כך  ויכולים אחר 
כיון  להדלקה,  הראוי  מקום  הוא  בו  ומדליקה  בו  שנמצאת  החדר  וגם  שבת,  לכבוד  כן 

שנמצאת שם ונהנית מאור הנרות.
מצד הדין יוצאים ידי חובת הדלקת הנרות בנרות שעווה שמספיקים להידלק עד שעת ג. 

יותר נכון להדליק בנר של שמן,  סעודת שבת כדי שיוכלו לאכול וליהנות לאורם, אבל 
ומצוה מן המובחר להדליק בשמן זית לפי שאורו צלול ביותר.

אשה המדליקה נרות שבת צריכה להדליק את רוב הפתילה היוצאת מן הנר, כדי שמיד ד. 
לאחר שתסלק את ידה, תהיה השלהבת עולה יפה כמו בהדלקת מנורת בית המקדש.

ראוי מאוד שקודם שמדליקה נרות שבת תכבה את אור החשמל ותחזור להדליקו ה. 
לאחר הדלקת נרות שבת, ובעת הברכה תכוון לפטור גם את אור החשמל שתדליק לאחר 
הדלקת הנרות, ואם חל חג ביום שישי ואינה יכולה לכבות את החשמל, תכוון שעון שבת 
מלפני החג שיכבה האור לזמן הדלקת הנרות, או שתדליק בחדר שרגילים להשתמש בו 

ושאין שם אור חשמל.
הטעם לדין זה הוא, כיון שלדעת מרן השלחן ערוך אין לברך על תוספת אורה, ולכן אם 
אור החשמל דלוק קודם ההדלקה, נמצא שהנרות הם רק תוספת אורה ואין לברך עליהם, 
שאור  כיון  מקום  מכל  אורה,  תוספת  על  לברך  שאפשר  שסובר  הרמ"א  לדעת  ואפילו 
החשמל מאיר בדרך כלל את כל הבית, נראה שהדלקת הנרות אינם אפילו בגדר "תוספת 

אורה", ולכן עדיף לכבות את אור החשמל קודם הדלקת הנרות.
ויש שאינם נזהרים בדין זה, מפני שסוברים שרק אם כבר הודלק נר לכבוד שבת אז הנר 
השני הוא בגדר תוספת אורה, אבל כיון שאור החשמל הדולק בבית לא הודלק לצורך 

שבת, אם כן בוודאי שאפשר לברך על נרות המיוחדים להדלקה לכבוד שבת.
מותר ו.  למים,  צמאה  שהיא  בעצמה  הרגישה  כך  ואחר  שבת  נרות  שהדליקה  אשה 

לה לשתות מים או שאר משקים כל עוד שלא שקעה החמה, ודין זה הוא אפילו למנהג 
האשכנזים שמקבלים עליהם שבת בהדלקת הנרות. 

והטעם לדין זה הוא כיון שאיסור אכילה ושתיה קודם הקידוש של ליל שבת חל משקיעת 
נכנסת שבת, או מזמן קבלת שבת בציבור בבית הכנסת בשעה שאומרים  החמה שאז 
"מזמור שיר ליום השבת" ואף אם קיבלה שבת ביחידות יש מקילים שלא נאסרה מאז אלא 
בעשיית מלאכה גמורה אבל מותר לה לעשות דברים האסורים מדרבנן ובכלל דברים אלו, 
הוא איסור אכילה ושתייה קודם הקידוש, ולכן במקום צורך כגון שצמאה קצת יש להקל.

אשה שקודם ההדלקה אכלה לחם והתחייבה לברך ברכת המזון ולא בירכה, ולאחר ז. 
שהדליקה נרות שבת נזכרה שעדיין לא בירכה ברכת המזון, כשמברכת ברכת המזון אין 
לה להזכיר "רצה והחליצנו", ודין זה הוא אפילו למנהג האשכנזים הנוהגים לקבל עליהם 

שבת בהדלקת הנרות.
אף אשה שהיא סומא ואינה רואה תברך ותדליק נרות שבת, כמו שאמרו חז"ל שאף ח. 

הסומא מברך ברכת "יוצר המאורות" לפי שנהנה מהאור על ידי שאחרים רואים אותו 
ומיישרים את דרכו שלא יכשל בעץ ואבן. ומכל מקום אם בעלה בריא ורואה, טוב שהוא 
יברך וידליק את הנרות. ואם הבעל רוצה שאשתו הסומא תברך כדי שיגרם לה בזה שמחה 

וקורת רוח, רשאית לברך.          

בפרשת בהעלותך מצינו שני סוגי שאיפות שהיו 
נמשכים  גם  ועד עתה  ומאז  בעם באותה תקופה, 
אותם סוגי השאיפות. האדם נברא עם שאיפה לא 
להסתפק במה שיש לו ותמיד יש בו כמיהה לרצות 
ועוד. אך הבחירה ביד האדם למה לנווט את  עוד 

הכח הגדול הזה.
הנה בפרשה נאמר "ויהי אנשים אשר היו טמאים 
ההוא"  ביום  הפסח  לעשות  יכלו  ולא  אדם  לנפש 
ומדוע היו אנשים אלו טמאים במה עסקו שנמנע 
הובאו  כה)  (סוכה  בחז"ל  הפסח.  לעשות  מהם 
שתי דיעות, יש אומרים אלו נושאי ארונו של יוסף 
בנדב  עסוקים  שהיו  ואלצפן  מישאל  אומרים  ויש 
ואביהוא. הרי על פי הדין הם פטורים, והיה להם 
אולם  אחרת,  במצוה  עסקו  שהם  בזה  להתנחם 
כיון שאנשים אלו שאפו לעוד קרבת אלוקים, לכן 
נגשו אל משה ובקשו פתרון חליפי. ואכן נתחדשה 
יכול לעשות  היה  ולא  אנוס  זו שמי שהיה  פרשה 
הפסח בזמנו יש לו "פסח שני". וכך נאמר בספרי 
"ויאמרו האנשים ההמה אליו מגיד שהיו בני אדם 
הרי  ע"כ.  המצוות".  על  וחרדים  וצדיקים  כשרים 
לנו כאן שאיפה לא לוותר על עוד מצוה, ולמרות 
את  לקיים  אפשרות  שום  ניתן  לא  שלכאורה 
לבקש  וניסו  התיאשו  לא  הם  זאת  בכל  המצוה, 

כביכול 'הארכת זמן'. 
לעומת זאת מצינו בהמשך הפרשה את הפסוק 
ענין המדרש  וכתב הרמב"ן אבל  ה"  "ויסעו מהר 
הבורח  כתינוק  בשמחה  סיני  מהר  שנסעו  הזה, 
מבית הספר, אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצות, וזהו 
ויסעו מהר ה', שהיה מחשבתם להסיע עצמן משם 
מפני שהוא הר ה', וזהו פורענות ראשונה, והפסיק 
ונמצאו  לזו  זו  סמוכות  פורעניות  יהיו שלש  שלא 
מוחזקים בפורענות. וקרא החטא "פורענות" אע"פ 
אלמלא  ושמא  פורענות.  ממנו  להם  אירע  שלא 

חטאם זה היה מכניסם לארץ מיד. ע"כ. 
שמא  פוחדים  הם  אנשים,  של  אחר  סוג  הרי 
ה',  מהר  ויסעו  לכך  מצוות,  עוד  עלינו  ירבה 
במהירות כתינוק הבורח מבית הספר. ולזה קורא 
המצות  אל  כזו  התיחסות  כי  "פורענות"  המדרש 

היא הפורענות בעצמה.
אומר  מיד  גשמיות  עניני  על  מדובר  וכאשר 
את  זכרנו  תאוה..  התאוו  "והאספסוף..  הפסוק 
נפשנו  חינם...ועתה  במצרים  נאכל  אשר  הדגה 
וביאר החתם  יבשה אין כל בלתי אל המן ענינו". 
סופר בשם רבו הנה בתהלים (קמ"ה ט"ז) נאמר 
ברוך  שהקדוש  פירוש:  רצון",  חי  לכל  "ומשביע 
הוא משביע לכל צדיק הנקרא "חי" משביעהו רצון 
להם  יש  אם  אשר  מאותן  יהא  שלא  והסתפקות, 
מנה מבקשים מאתיים, אלא משביעם רצון. והנה 
האספסוף ערב רב לא זכו להשבעת רצון מאת ה', 
ולא הי' ראוים לברכה זו, לכן התאוו תאוה טבעית, 
וכל מה שאתה מוסיף בשבחו של מן שהיה כדבש 
יותר, ע"כ התאוו  עוד תאוה  זה מוסיף  כל  וכשמן 

תאוה הטבעיית. ע"כ.
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