הלל מאלי

מתן אלול תשע"ז

בא מדרך הקדים
שיבת השכינה לירושלים בנבואת יחזקאל :ארץ ,עיר ,מקדש ומעיין.
ַאחר ֲא ֶׁשר ֻה ְּכ ָתה ָה ִעיר
ַאר ַבע ֶע ְּש ֵרה ָׁשנָה ַ
ָלּותנּו ְּברֹאׁש ַה ָשנָה ֶב ָעשֹור ַלח ֶֹדׁש ְּב ְּ
( )1א ְּב ֶע ְּש ִרים וְּ ָח ֵמׁש ָׁשנָה ְּלג ֵ
יחנִ י
יִש ָר ֵאל וַיְּ נִ ֵ
ָבא א ִֹתי ָׁש ָמה .ב ְּב ַמ ְּראֹות ֱאל ִֹהים ֱה ִביַאנִ י ֶאלֶ -א ֶרץ ְּ
ְּב ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהזֶה ָהיְּ ָתה ָע ַלי יַד ה' ַוּי ֵ
ּופ ִתיל-
אֹותי ָׁש ָמה וְּ ִהנֵהִ -איׁש ַמ ְּר ֵאהּו ְּכ ַמ ְּר ֵאה נְּ ח ֶֹׁשת ְּ
ָביא ִ
ֶאלַ -הר ָגב ַֹה ְּמאֹד וְּ ָע ָליו ְּכ ִמ ְּבנֵהִ -עיר ִמ ֶנגֶב .ג ַוּי ֵ
ֶיך ְּש ָמע וְּ ִשים
ָאזנ ָ
ּוב ְּ
ֶיך ְּ
ָאדם ְּר ֵאה ְּב ֵעינ ָ
ּוקנֵה ַה ִמ ָדה וְּ הּוא ע ֵֹמד ַב ָש ַער .ד וַיְּ ַד ֵבר ֵא ַלי ָה ִאיׁש ֶבןָ -
ִפ ְּׁש ִתים ְּביָדֹו ְּ
ַאתה ר ֶֹאה ְּל ֵבית
אתה ֵהנָה ַהגֵד ֶאתָ -כלֲ -א ֶׁשרָ -
אֹות ָכה ֻה ָב ָ
אֹות ְּך ִכי ְּל ַמ ַען ַה ְּר ְּ
ִל ְּב ָך ְּלכֹל ֲא ֶׁשרֲ -אנִ י ַמ ְּר ֶאה ָ
חֹומה ִמחּוץ ַל ַביִ ת ָס ִביב ָס ִביב( ...יחזקאל מ ,א-ה)
יִ ְּש ָר ֵאל .ה וְּ ִהנֵה ָ
הּודה ֶא ָחד
אּובן ֶא ָחד ַׁש ַער יְּ ָ
לֹוׁשה ָצפֹונָהַׁ --ש ַער ְּר ֵ
ֲרי ָה ִעיר ַעלְּׁ -שמֹות ִׁש ְּב ֵטי יִ ְּש ָר ֵאל ְּׁש ָע ִרים ְּׁש ָ
(..." )2וְּ ַׁשע ֵ
ָמן
יֹוסף ֶא ָחד ַׁש ַער ִבנְּ י ִ
ּוׁש ָע ִרים ְּׁשל ָֹׁשה וְּ ַׁש ַער ֵ
ַאר ַב ַעת ֲא ָל ִפים ְּ
ימה ֲח ֵמׁש ֵמאֹות וְּ ְּ
ַׁש ַער ֵלוִ י ֶא ָחד וְּ ֶאלְּ -פַאת ָק ִד ָ
וְשםָ -ה ִעיר ִמּיֹום ה' ָש ָמה (מח ,ל-לה)
ֶא ָחד ַׁש ַער ָדן ֶא ָחדֵׁ ...
יה
ָת ָתה ָע ֶל ָ
רּוׁש ָלִם .ב וְּ נ ַ
יה ִעירֶ ,את-יְּ ָ
ּקֹות ָע ֶל ָ
ֶיך; וְּ ַח ָ
אֹותה ְּל ָפנ ָ
ָת ָתה ָ
ָאדם ַקחְּ -ל ָך ְּל ֵבנָה ,וְּ נ ַ
ַאתה ֶבןָ -
( )3א וְּ ָ
ַאתה
יה ָכ ִריםָ ,ס ִביב .ג וְּ ָ
יה ַמ ֲחנֹות וְּ ִשיםָ -ע ֶל ָ
ָת ָתה ָע ֶל ָ
יה ,ס ְֹּל ָלה; וְּ נ ַ
יה ָדיֵק  ,וְּ ָׁש ַפ ְּכ ָת ָע ֶל ָ
ית ָע ֶל ָ
ּובנִ ָ
ָמצֹורָ ,
יה וְּ ָהיְּ ָתה ַב ָמצֹור,
ֶיך ֵא ֶל ָ
ַה ִכינ ָֹתה ֶאתָ -פנ ָ
ּובין ָה ִעיר; ו ֲ
אֹותה ִקיר ַב ְּרזֶלֵ ,בינְּ ָך ֵ
ָת ָתה ָ
ַקחְּ -ל ָךַ ,מ ֲח ַבת ַב ְּרזֶל ,וְּ נ ַ
יִש ָר ֵאל( .יחזקאל ד)
יה--אֹות ִהיאְּ ,ל ֵבית ְּ
וְּ ַצ ְּר ָת ָע ֶל ָ
'הקרובות והרחוקות ממך יתקלסו בך טמאת השם רבת המהומה" (כב ,ה)
ֶא ָמנָה (ישעיהו
ַאח ֵרי ֵכן יִ ָּק ֵרא ָל ְּך ִעיר ַה ֶצ ֶדק ִק ְּריָה נ ֱ
ֲציִ ְּך ְּכ ַב ְּת ִח ָלה ֲ
יבה ׁש ְֹּפ ַטיִ ְּך ְּכ ָב ִראׁשֹנָה וְּ יֹע ַ
ָאׁש ָ
( )4וְּ ִ
יׁשּוע ָתה ְּכ ַל ִפיד יִ ְּב ָער:
ֵצא ַכנֹגַה ִצ ְּד ָקה וִ ָ
רּוׁש ַלִם לֹא ֶא ְּׁשקֹוט ַעד י ֵ
ּול ַמ ַען יְּ ָ
א:כו); " ְּל ַמ ַען ִצּיֹון לֹא ֶא ֱח ֶׁשה ְּ
בֹוד ְּך וְּ ק ָֹרא ָל ְּך ֵׁשם ָח ָדׁש ֲא ֶׁשר ִפי ה' יִ ֳּּק ֶבנו (שם סב); " ָב ֵעת ַה ִהיא יִ ְּק ְּראּו
וְּ ָראּו גֹויִ ם ִצ ְּד ֵק ְּך וְּ ָכל ְּמ ָל ִכים ְּכ ֵ
הּודה
ָׁשע יְּ ָ
ָמים ָה ֵהם ִתּו ַ
ירּוׁש ָלִם( "...ירמיהו ג')ַ ;.בּי ִ
יה ָכל ַהגֹויִ ם ְּל ֵׁשם ה' ִל ָ
ירּוׁש ַלִם ִכ ֵסא ה' וְּ נִ ְּקוּו ֵא ֶל ָ
ִל ָ
ירּוׁש ַלִם ִת ְּׁשכֹון ָל ֶב ַטח וְּ זֶה ֲא ֶׁשר יִ ְּק ָרא ָלה יְּ קֹוָק ִצ ְּד ֵקנּו( :ירמיהו לג)
וִ ָ
ַּיֹול ֵכנִ י ֶאלַ -ה ָש ַער ַׁש ַער ֲא ֶׁשר פֹנֶה ֶד ֶר ְּך ַה ָּק ִדים .וְ ִהנֵׁה ְכבֹוד ֱאל ֵֹׁהי יִ ְש ָר ֵׁאל ָבא ִמ ֶּד ֶּר ְך ַה ָק ִדים וְּ קֹולֹו
( )5ו ִ
ּוכבֹוד ה' ָבא ֶאלַ -ה ָביִ ת ֶד ֶר ְּך ַׁש ַער ֲא ֶׁשר ָפנָיו ֶד ֶר ְּך ַה ָּק ִדים
ירה ִמ ְּכבֹדֹוְּ ...
ָארץ ֵה ִא ָ
ְּכקֹול ַמיִ ם ַר ִבים וְּ ָה ֶ
ָא ְּׁש ַמע ִמ ַד ֵבר ֵא ַלי ֵמ ַה ָביִ ת וְּ ִאיׁש ָהיָה
ימי וְּ ִהנֵה ָמ ֵלא ְּכבֹוד-ה' ַה ָביִ ת .ו ֶ
ַת ִב ֵאנִ י ֶאל ֶה ָח ֵצר ַה ְּפנִ ִ
רּוח ו ְּ
ַת ָש ֵאנִ י ַ
וִ
תֹוך ְּבנֵי-
ָאדם ֶאתְּ -מקֹום ִכ ְּס ִאי וְּ ֶאתְּ -מקֹום ַכפֹות ַרגְּ ַלי ֲא ֶׁשר ֶא ְּׁש ָכןָׁ -שם ְּב ְּ
ֹאמר ֵא ַלי ֶבןָ -
ע ֵֹמד ֶא ְּצ ִלי ַוּי ֶ
יהם
ּוב ִפגְּ ֵרי ַמ ְּל ֵכ ֶ
נּותם ְּ
יהם ִב ְּז ָ
ּומ ְּל ֵכ ֶ
עֹולם וְּ לֹא יְּ ַט ְּמאּו עֹוד ֵבית-יִ ְּש ָר ֵאל ֵׁשם ָק ְּד ִׁשי ֵה ָמה ַ
יִ ְּש ָר ֵאל ְּל ָ
ֵיהם וְּ ִט ְּמאּו ֶאתֵׁ -שם ָק ְּד ִׁשי
ּובינ ֶ
ָתי וְּ ַה ִּקיר ֵבינִ י ֵ
ָתם ֵא ֶצל ְּמזּוז ִ
ּומזּוז ָ
מֹותםְּ .ב ִת ָתם ִס ָפם ֶאתִ -ס ִפי ְּ
ָב ָ
תֹורת
עֹולם...זֹאת ַ
תֹוכם ְּל ָ
יהם ִמ ֶמנִ י וְּ ָׁש ַכנְּ ִתי ְּב ָ
ּופגְּ ֵרי ַמ ְּל ֵכ ֶ
נּותם ִ
ֲבֹותם ֲא ֶׁשר ָעשּוַ ...ע ָתה יְּ ַר ֲחקּו ֶאתְּ -ז ָ
ְּבתֹוע ָ
ַה ָביִ ת ַעל-רֹאׁש ָה ָהר ָכל-גְּ בֻלֹו ָס ִביב ָס ִביב ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים ִהנֵה-זֹאת תֹו ַרת ַה ָביִ ת...
( )6נחלת הגרים
תֹוכ ֶכם
ָרים ְּב ְּ
ֵרים ַהג ִ
ּול ַהג ִ
ַח ָלה ָל ֶכם ְּ
אֹותה ְּבנ ֲ
ָארץ ַהזֹאת ָל ֶכם ְּל ִׁש ְּב ֵטי יִ ְּש ָר ֵאל .וְּ ָהיָה ַת ִפלּו ָ
וְּ ִח ַל ְּק ֶתם ֶאתָ -ה ֶ
תֹוך ִׁש ְּב ֵטי יִ ְּש ָר ֵאל .וְּ ָהיָה
ַח ָלה ְּב ְּ
תֹוכ ֶכם וְּ ָהיּו ָל ֶכם ְּכ ֶא ְּז ָרח ִב ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל ִא ְּת ֶכם יִ ְּפלּו ְּבנ ֲ
הֹולדּו ָבנִ ים ְּב ְּ
ֲא ֶׁשרִ -
ַח ָלתֹו נְּ ֻאם ֲאדֹנָי (יחזקאל מז)
ַב ֵש ֶבט ֲא ֶׁשר-גָר ַהגֵר ִאתֹו ָׁשם ִת ְּתנּו נ ֲ
(" )7ולא כחלוקה של עולם הזה חלוקה של עולם הבא .העולם הזה אדם יש לו שדה לבן אין לו שדה
פרדס .שדה פרדס אין לו שדה לבן .לעולם הבא אין לך כל אחד ואחד שאין לו בהר ובשפלה ובעמק"
(בבלי ,ב"ב קכב ,א)

(" )5לא כראשונה ,איש לפקודיו ,אלא עכשיו כל השבטים שוין .וכמין שורות הכרם ,כל חלק וחלק מן
הגבול המזרחי עד ים אוקיינוס למערב ,כמו שמפורש בעניין(מח) ואין שני שבטים ברצועה אחת".
(רש"י ,יח' מז ,יד)

יחזקאל

זכריה

'ואלה תוצאות העיר מפאת צפון חמש מאות 'פרזות תשב ירושלים מרב אדם ובהמה
וארבעת אלפים מדה .ושערי העיר על שמות שבטי בתוכה'( .זכריה ב ,ח)
ישראל שערים שלושה צפונה( '..מח ,ל-לב)
"וחמשת אלפים הנותר ברוחב על פני חמשה ועשרים ונחל ה' את יהודה חלקו על אדמת הקודש'
אלף חול הוא לעיר למושב ולמגרש והיתה העיר (זכריה ב טז)
בתוכה" (יחזקאל מח טו
'שבתי לירושלים ברחמים ביתי יבנה בה'(א ,טז)'רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי
בתוכך' (ב ,יד) "ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את ה' צבאות בירושלים ולחלות את פני
ה'" (ח ,כב).
"ואמרת אל מרי אל בית ישראל כה אמר אדני ה' רב לכם "עד אשר יבואו עמים ויושבי ערים
מכל תועבותיכם בית ישראל בהביאכם בני נכר ערלי לב רבות...ובאו עמים רבים וגוים עצומים
וערלי בשר להיות במקדשי לחללו את ביתי בהקריבכם את לבקש את ה' צבאות בירושלים ולחלות
לחמי חלב ודם ויפרו את בריתי אל כל תועבותיכם"(מד ז -את פני ה'(ח' כ-כב).
ח)

אם יבוא יום וירושלים לנו תהיה ,ואם עוד יהיה לאל-ידי לפעול למענה ,יהיה מעשי הראשון
לטהרך ,עירי ירושלים .כל אשר לא קדוש הוא ,אצווה לפנות .את השיכונים אבנה מחוץ לעיר .את
קיני הכיעור והלכלוך  -אהרוס; את החורבנות ,שאין בהן קדושה  -אשרוף באש ואת בתי המסחר
אעתיק למקום אחר .ואחר כך נקים ,מסביב למקומות הקדושים  -בשמרנו ככל האפשר על סגנון
הבניה העתיק  -עיר חדשה ומרווחת ,שופעת אויר ואור שמש .את העיר העתיקה ,על כל קדשיה,
היית נוצר כקופסה יקרה .כל מלאכה ועסק ,כל משא וממכר הייתי מוציא מתוכה ,ורק בתי
התפילה ומוסדות החסד ומקומם הוא בפנים החומות .רכסי ההרים מסביב לעיר יעטו ירק עצים,
פרי עמלנו ,ובתוכם תשכון לה ירושלים ,כליל תפארת ...יד לטפחת תהפוך את ירושלים לאבן-חן.
כל הקדוש לנו יישמר בתוך החומות העתיקות ,וכל החדש  -ישתרע למרחקים מסביב לה .הרצל,
ספר הימים ,ג' עמ' 186-17
ימה ִכי ְּפנֵי ַה ַביִ ת ָק ִדים וְּ ַה ַמיִ ם י ְֹּר ִדים
(( )7א) וַיְּ ִׁש ֵבנִ י ֶאל ֶפ ַתח ַה ַביִ ת וְּ ִהנֵה ַמיִ ם י ְֹּצ ִאים ִמ ַת ַחת ִמ ְּפ ַתן ַה ַביִ ת ָק ִד ָ
ַּיֹוצ ֵאנִ י ֶד ֶר ְּך ַׁש ַער ָצפֹונָה וַיְּ ִס ֵבנִ י ֶד ֶר ְּך חּוץ ֶאל ַׁש ַער ַהחּוץ ֶד ֶר ְּך
ִמ ַת ַחת ִמ ֶכ ֶתף ַה ַביִ ת ַהיְּ ָמנִ ית ִמ ֶנגֶב ַל ִמ ְּז ֵב ַח( :ב) ו ִ
ֲב ֵרנִ י
ַאמה ַו ַּיע ִ
ָמד ֶא ֶלף ָב ָ
ַהפֹונֶה ָק ִדים וְּ ִהנֵה ַמיִ ם ְּמ ַפ ִכים ִמן ַה ָכ ֵתף ַהיְּ ָמנִ ית(ג) ְּב ֵצאת ָה ִאיׁש ָק ִדים וְּ ָקו ְּביָדֹו ַוּי ָ
ַחל
ָמד ֶא ֶלף נ ַ
ֲב ֵרנִ י ֵמי ָמ ְּתנָיִ ם(:ה) ַוּי ָ
ָמד ֶא ֶלף ַו ַּיע ִ
ֲב ֵרנִ י ַב ַמיִ ם ַמיִ ם ִב ְּר ָכיִ ם ַוּי ָ
ָמד ֶא ֶלף ַו ַּיע ִ
ָאפ ָסיִ ם(:ד) ַוּי ָ
ַב ַמיִ ם ֵמי ְּ
ַּיֹול ֵכנִ י וַיְּ ִׁש ֵבנִי
ָאדם ו ִ
ית ֶבן ָ
ֹאמר ֵא ַלי ֲה ָר ִא ָ
ֵע ֵבר(:ו) ַוּי ֶ
ַחל ֲא ֶׁשר לֹא י ָ
אּוכל ַל ֲעבֹר ִכי גָאּו ַה ַמיִ ם ֵמי ָשחּו נ ַ
ֲא ֶׁשר לֹא ַ
יֹוצ ִאים ֶאל
ֹאמר ֵא ַלי ַה ַמיִ ם ָה ֵא ֶלה ְּ
ּומזֶה(:ח) ַוּי ֶ
ַחל ֵעץ ַרב ְּמאֹד ִמזֶה ִ
ׁשּובנִי וְּ ִהנֵה ֶאל ְּש ַפת ַהנ ַ
ָחל(:ז) ְּב ֵ
ְּש ַפת ַהנ ַ
ֶפׁש ַחּיָה
מּוצ ִאים ונרפאו ַה ָמיִ ם(:ט) וְּ ָהיָה ָכל נ ֶ
ָמה ַה ָ
ָמה ֶאל ַהּי ָ
ּובאּו ַהּי ָ
ֲר ָבה ָ
ָרדּו ַעל ָהע ָ
ילה ַה ַּק ְּדמֹונָה וְּ י ְּ
ַה ְּג ִל ָ
ָחי
ֵר ְּפאּו ו ָ
ַח ַליִם יִ ְּחיֶה וְּ ָהיָה ַה ָדגָה ַר ָבה ְּמאֹד ִכי ָבאּו ָׁש ָמה ַה ַמיִ ם ָה ֵא ֶלה וְּ י ָ
ֲא ֶׁשר יִ ְּׁשרֹץ ֶאל ָכל ֲא ֶׁשר יָבֹוא ָׁשם נ ֲ
טֹוח ַל ֲח ָר ִמים יִ ְּהיּו
ֶדי וְּ ַעד ֵעין ֶעגְּ ַליִ ם ִמ ְּׁש ַ
ָחל( :י) וְּ ָהיָה ועמדו ָע ְּמדּו ָע ָליו ַדּו ִָגים ֵמ ֵעין ג ִ
כֹל ֲא ֶׁשר יָבֹוא ָׁש ָמה ַהנ ַ
ַחל
ֵר ְּפאּו ְּל ֶמ ַלח נִ ָתנּו(:יב) וְּ ַעל ַהנ ַ
ּוג ָבָאיו וְּ לֹא י ָ
ֹאתיו ְּ
ָתם ִכ ְּדגַת ַהּיָם ַהגָדֹול ַר ָבה ְּמאֹד(:יא) ִבצ ָ
ְּל ִמינָה ִת ְּהיֶה ְּדג ָ
ימיו ִמן ַה ִמ ְּק ָדׁש ֵה ָמה
ּומזֶה ָכל ֵעץ ַמ ֲא ָכל לֹא יִ בֹול ָע ֵלהּו וְּ לֹא יִ תֹם ִפ ְּריֹו ָל ֳּח ָד ָׁשיו יְּ ַב ֵכר ִכי ֵמ ָ
ֲלה ַעל ְּש ָפתֹו ִמזֶה ִ
ַיע ֶ
רּופה:
וְּע ֵלהּו ִל ְּת ָ
יֹוצ ִאים וְּ ָהיָה ִפ ְּריֹו ְּל ַמ ֲא ָכל ָ
ְּ

