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 ירושלם זה -" את גאון עוזכם" –קותי בחו פרשת
 

 . 'את מצוות ה -או חלילה לא יקיימו  –אם יקיימו , מופיעה פרשת הברכה והתוכחה לעם ישראלבפרשתנו 

י: "אשר דומה שבא להדגיש פורענות ייחודית, ברצוני להתייחס לפסוק אחד מפרשת התוכחה  ְגאוֹן ֶאת ְוָשַבְרתִּ

י ֺעְזֶכם ם ורבי אברהם בן "דוגמת הרשב, הפשטנים(. יט, ו"ויקרא כ" )כְַמֺחָשה ַאְרְצכֶם ְוֶאת כַַבְרֶזל ֵמיכֶםְש  ֶאת ְונַָתתִּ

על פי , י"אולם רש. משבר מיוחד בעקבות תחילת הרעב: דהיינו, פרשו שמדובר כאן על שבירת השובע, עזרא

והוא מוכיח זאת מהפסוק בנבואת , קדשאלא על אבדן בית המ, מסביר שלא על רעב ללחם מדובר בפסוק, ל"חז

י 'ה דֹנָי-אֲ  ָאַמר כֹה יְִּשָרֵאל ְלֵבית ֱאֹמר(: "כא, ד"כ)יחזקאל  ְננִּ י ֶאת ְמַחֵלל הִּ ְקָדשִּ  ּוַמְחַמל ֵעינֵיכֶם ַמְחַמד ֺעְזֶכם ְגאוֹן מִּ

כשהצלבנים , ות לעם ישראלבדור של שמד וגזירות קש, י חי באירופה הנוצרית של ימי הביניים"רש...". נְַפְשֶכם

י ראה בחורבן ירושלים והמקדש את "רש, בשל הריחוק שחווה מהמקדש בירושלים; ביקשו לכבוש את ירושלים

 תשועת"שבניין ירושלים , (א"ט ע"מ)י בפירושו למסכת ברכות "בדומה כתב רש. עיקר הקושי של גלות ישראל

י לא "רש, למרות החורבן והגלות ."יכנס ישראל נדחי ואז' ה ירושלים בונה( ז"קמ תהלים) דכתיב, היא ישראל

 . הפסיק להאמין שבניין ירושלים וקיבוץ גלויות הם הסימן המובהק של תשועת ישראל

 זה בגימטריא - עזכם גאון את: "כרמז לירושלים, על ידי גימטריא, גם בעל הטורים הסביר את הפסוק בדרכו

עצם היותנו ". ֶסָלה ָאֵהב ֲאֶשר יֲַעֹקב ְגאֹון ֶאת נֲַחָלֵתנּו ֶאת ָלנּו ְבַחריִּ" :ה ,ז"מעם הפנייה לתהלים " ירושלם

 ". גאון עוזכם"הוא שבירה של  –וחלילה ריחוק מנחלתנו , "יֲַעֹקב ְגאֹון"יוצר מצב של " נֲַחָלֵתנּו"ב

 

 :לקראת יום ירושלים ברצוני לעסוק היום בברכת בניין ירושלים בתפילת העמידה
 

י ים ָתשובְולִּ יְרָך ְבַרֲחמִּ ם עִּ ַבְרתָ . רוָשַליִּ ְשכֹן ְבתוָֹכה כֲַאֶשר דִּ  . ְותִּ

ְנַין עוָֹלם ין. וְבנֵה אוָֹתה ְבָקרוֹב ְבָיֵמינו בִּ ד ְמֵהָרה ְלתוָֹכה ָתכִּ ֵסא ָדוִּ ם' ָברוְך ַאָתה ה: ְוכִּ  :בוֹנֵה ְירוָשָליִּ
 

ו החיבור כביטוי "שהרי רק ברכת המינים פותחת בוא, ולכאורה הדבר פלא, ו החיבור"הברכה מתחילה בוא

ו "הסיבה לוא, לעניות דעתי. ואבקש להציע כאן הסבר משלי, הסברים שונים ניתנו לכך. להיותה תוספת מאוחרת

ים בניין ירושל, על פי הירושלמי. החיבור היא שבתלמוד הירושלמי אין ברכה עצמאית המוקדשת לבניין ירושלים

בניין  1".שליםירו ובונה דוד להי-א: "ואת שתיהן יש לחתום כאחת, הוא חלק מן הברכה על ביאת משיח בן דוד

פיצלו , לעומת זאת, בתפוצות. ליחידה אחת ולכן הברכות משולבות, ירושלים הוא הגשמה של ימות משיח בן דוד

הזכרת  בגלות . לברכת בניין ירושליםו החיבור "וזו הסיבה לתוספת של וא, הנושאים לשתי ברכותשני את 

כדי ללמד כל , לבניין ירושליםולכן הוסיפו ברכה בפני עצמה , פשוטה כמשמעה" קובעת ברכה לעצמה"ירושלים 

לקראת ביאת ימות , (אותם הזכרנו בברכה הקודמת)יהודי שירושלים היא המקום המיועד למשכן לצדיקים 

 .(עליה מבקשים בברכה הבאה)משיח בן דוד 

 

ְנַין עוָֹלם"הביטוי  בכתב יד מצאתי מקור מאוד מעניין לנוסח זה  2.אומר דרשניו, הינו נדיר מאוד במקורותינו" בִּ

הפרק האחרון במסכת פסחים מתאר את  .של המשנהביותר נוסח הקדום לאשר נחשב כמקור מהימן , קויפמן

ֹלֵהי -נּו וֵאֹלֵהי-אֱ ' ֵכן ה: "יפים את הבקשהלפי רבי עקיבא מוס. ושם מופיעה גם ברכת הגאולה, ההגדה של פסח

ים ְרָגלִּ ים ְולִּ יֵענּו ְלמֹוֲעדִּ ְקָראֵתנּו  ֲאבֹוֵתינּו יַגִּ ים לִּ ים ַהָבאִּ ים , ְלָשלֹוםֲאֵחרִּ יֶרָךְשֵמחִּ ְנַין עִּ ים ַבֲעבוָֹדֶתָך ְבבִּ כתב ב". ְוָששִּ

רבי , אם כן, כתב יד קויפמן לפי". בבניין עולם שמחים: "שונה קצתברכת הגאולה של רבי עקיבא יד קויפמן נוסח 

                                                                 
1

 . ו"ד ה"ראש השנה פ; ה"ה ד"פ רכותב ירושלמיראו  
2

כולל כתבי יד )" ערבי פסחים"סח על פי משנה של הגדה של פבמסגרת הלימוד ". בניין עולם"במערכות חיפוש לא מצאתי את המושג  
 .  גם בתפילת עמידה" בניין עולם"הפנו את תשומת ליבי לנוסח י "נ יאירובננו  'שתח לאהבתנו  -( של המשנה
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אלא גם על קיומה הנצחי של , עקיבא מתפלל בברכת הגאולה לא רק על עצם בניין העיר החרבה והשוממה

 . לכל הדורות הבאים" בניין עולם"ירושלים עיר הקודש כ

 : הידועה ממקורות אחרים, הסבר זה מתאים בהחלט לשיטת רבי עקיבא

 ְוַהְגבּוָרה ַהְגֺדָלה 'ה ְלָך'(: "יא, ט"כ א) הימים דבריאת הפסוק ב א"ע ח"נ ברכותורש במסכת רבי עקיבא ד 

ְפֶאֶרת י ְוַההֹוד ְוַהמֵַצח ְוַהתִּ ְתנֵַשא ַהַםְמָלָכה 'ה ְלָך ּוָבָאֶרץ ַבָשַמיִּם כֹל כִּ  קריעת זו - להוהגד' ה לך: 'ְלרֹאש ְלכֹל ְוַהםִּ

 ."המקדש בית זו - וההוד, ירושלים זו - והנצח, תורה מתן זו - והתפארת, בכורות מכת זו - והגבורה, סוף ים

בניין ירושלים עם המקדש מהווים לפי דרשתו של רבי  –מכת בכורות ומתן תורה , לאחר קריעת ים סוף

רושלים כי קיומו של עם ישראל תלוי בי, "נצח"ל" בניין עולם"עקיבא כעין המשך לדורות הבאים בבחינת 

 . ובמקדש

 בו תמך רבי עקיבא, במטבעות של מרד בר כוכבא: דעתו זו של רבי עקיבא ידועה גם ממקור היסטורי ,

כעדות לכך שרבי עקיבא ראה בבניין , "לגאולת ישראל"מופיעות תמונות של ירושלים והמקדש עם הכיתוב 

 . ירושלים את גאולת ישראל

 

ם הבוֹנֵ" -שחתימת הברכה , לסיום אציין יִּ ם בוֹנֵה: "ב, ז"מבוססת על הפסוק בתהלים קמ -" ְירוָשַלִּ  -' ה ְירוָשַלִּ

ְדֵחי ואכן בדורנו אנו זוכים לראות הן בבניין ירושלים , בניין ירושלים הינו הבסיס לקיבוץ גלויות". יְַכמֵס יְִּשָרֵאל נִּ

 . והן בקיבוץ גלויות

 

 ! שבת שלום


