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  !מתנבאים בסגנון אחדגדולי ישראל שני 
ר "כבוד קדושת האדמולפני כחודש נכנסו רבני קבר דוד המלך אל , כזכור

האות הראשונה  לכבדו בכתיבת  בכדיא "אבוחצירא שליטחי רבי דוד 

, בספר התורה שכלל ישראל הולכים להיות שותפים בכתיבתו

 .דוד מלך ישראל חי וקים' אדוננו נעים זמירות ישראל משיח ה לכבוד

את הרעיון שעומד , ר רבי דוד"רבני דוד המלך הסבירו לפני האדמו

אחדות ישראל ובקשת מלכות שמים  -מאחורי כתיבת ספר התורה 

 .ומלכות בית דוד

, ג(בספר תורה זה מקיימים עם ישראל את נבואת הנביא הושע שניבא 

אחר ישובו בני ישראל ובקשו את " :את אשר יהיה באחרית הימים) ה-ד

. "ואל טובו באחרית הימים' יהם ואת דוד מלכם ופחדו אל האלק' ה

דבאחרית הימים לאחר שיבינו עם ישראל שכלו כל הקיצין ואין להם 

ישכילו בני ישראל לבקש את שלושת הדברים , פתרון ומושיע למצוקתם

. מלכות בית דוד ובנין בית המקדש, מלכות שמים :בהם מאסו אבותינו

אמר רבי שמעון בן ): 'רמז קו' מעוני שמואל אילקוט ש(ל "כפי שאמרו חז

מלכות  –אין מראין סימן גאולה לישראל עד שיבקשו את שלשתם  מנסיא

  ".ובנין בית המקדש, מלכות בית דוד, שמים

נבקש , נעיד על אחדותנו, י כלל ישראל"יכתב ע, שכאמור, בספר תורה זה

ולוואי ונקרב את גאולתנו , מלכות שמים ומלכות בית דוד –נו ותאת מלכ

  .ופדות נפשנו ובנין בית מקדשנו

בספר  'י א את האות"ק מרן רבי דוד אבוחצירא שליט"לאחר שכתב כ

לחבר את עם ישראל , התורה והביע תשבחות על הפעולה הקדושה הזאת

הורה , לספר תורה אחד בו נבקש את מלכות שמים ומלכות בית דוד

  :נחרצות

  "!... אין לכם הרבה זמן, תכתבו את הספר תורה כמה שיותר מהר"

  !...אני מקוה שתספיקו

  "!תשתפו ותזכו את כל עם ישראל בספר תורה הזה"

פוארת מתכננים לערוך תהלוכה מ כשאמרו רבני קבר דוד המלך שהם 

בה ישתתפו רבבות עם , ומיוחדת לספר התורה שכמותה עדיין לא הייתה

  ".כראוי וכיאה למלכות, ישראל

עם ישראל יתן לו את  –בתהלוכה ישתתף כבר משיח צדקנו " :ענה ואמר

  "...יובילו שי למורא" "לך יובילו מלכים שי"ספר התורה במתנה 

שר ף אל מעונו של בימים האחרונים נכנסו רבני קבר דוד המלך א, והנה

יחד עם הקלף של תחילת  א"רבי חיים קניבסקי שליטהגאון הגדול התורה 

  :במילים ספורות כדרכו אך באותו הסגנוןספר התורה ואף הוא אמר להם 

  "!...ברכה והצלחה שיהיה בקיצור"

 :םאך בארבעה מילי, בדיוק כפי שרבי דוד אבוחצירא אמר, רכלומ

  "!ברכה והצלחה שיהיה בקיצור"

, אל ישראל יודעים שמשיח צדקנו כבר עומד להתגלותכנראה שגדולי ישר

כי אין הרבה זמן לכתוב את ספר , ולכן הם מתנבאים באותו הסגנון

בכדי שנזכה  ,בקיצור ללא אריכות, אלא צריכים למהר לכותבו, התורה

  !במהרה כולנו יחדיו להובילו לפני משיח צדקנו
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ?מה הטעם שירדו עם ישראל לגלות מצרים
: שאל רבי אלעזר לרבי שמעון אביו :מובא) ב"ד ע"דף י(בפרשתנו  בזוהר הקדוש

ה "מה ראה הקב –" מה חמא קודשא בריך הוא לנחתא ישראל למצרים בגלותא"

 –" אמר ליה חדא שאלת את שאיל או תרין", להוריד את ישראל למצרים בגלות

אמר ליה ", שאלה אחת אתה שואל או שתי שאלות, אמר לו רבי שמעון אביו

למה היתה כל  –" ולמצרים למה, גלותא למה", אני שואל שתי שאלות –" תרין

אמר לו רבי  –" י אינון ואתחחזרו לחדאמר ליה תר", ולמה דוקא למצרים, הגלות

. שתי שאלות הם ונחשבות לאחת כי בתשובה אחת יתורצו שתיהן, שמעון אביו

אלעזר בנו שיתרץ בעצמו את קושיה זו ואכן ' ובהמשך שם ביקש רבי שמעון מר

   .   עיין שם, פ הסוד"י אלעזר עתירץ ודרש רב

הסביר הסבר נפלא  ע"רבינו יוסף חיים מבבל זי" בן איש חי"ק בעל ה"הגה גם

ואף הסביר על פי , כדרכו בקודש ותירצו בטוב טעם במשל' לקושיית הזוהר הק

דוד ' נעים זמירות ישראל משיח הבתהילים  שוררפירוש נחמד על מה ש ,זה

  . המלך עליו השלום

בספר זה מובאים  ,)דרוש לשבת הגדול( "בן איש חיל"הסבר זה מובא בספרו 

שבת , שבת הגדול, שבת תשובה(חלק מדרשותיו שנשא בארבע שבתות השנה 

בהם היו נוהגים להתאסף כעשרת אלפי איש בבית הכנסת ) שבת כלה, זכור

   .במשך כשלוש או ארבע שעות רצופות' הגדול בבבל לשמוע את דבריו הק

  :אנו נביא את הדברים כלשונם ,המיוחדתהבהירה ו, ל שפתו המליציתבש
 

שאמר תרין אינון ואתחזרו , והנה מדברי רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום"

ונראה . והא בהא תליא, משמע דשתי שאלות אלו חדא מתרצתא חברתה, לחד

ות אלו חדא מיתרצא לאיך יהיו שתי שא, לפרש טעם לזה על פי הפשט הנגלה

מאחר שהקדוש ברוך , כבר חקרנוה, כי הנה שאלת הגלות למה, והוא, בחברתה

ובעבור זכותם הבטיח לתת , ישרו בעיניו מעשה האבות וצדקתם וישרתם, הוא

למה הוצרך הדבר , רץ זבת חלב ודבשלבניהם עושר וכבוד וטובה עצומה וא

לם ברום ומתכלית השפלות יע, המדרגותעד שיהיו בשפל , להקדים להם גלות מר

  .ויקיים להם הבטחתו ברבוי הטובות, המעלות

עשיר אחד שגידל יתום על  :שמספרים על פי המעשה, ואמרנו ישוב חקירה זו

ופרנסו באכילה ושתיה ומלבוש בכבוד כאחד  אחד בן חמש שנים בתוך ביתו

ויהי היום והעשיר יושב על שולחנו . עד שנעשה בן עשרים שנה, מבניו ממש

וגם אותו היתום מיסב על השולחן כאחד מבני העשיר , לימינוואשתו יושבת 

ונכמרו רחמיו , ויבוא עני אורח לבקש צדקה ונדבה מן העשיר, ביקר ובכבוד גדול

שלא , והעני נבהל מאד מרבוי המתנה הזאת, ויתן לו מאה זהובים, עליו ביותר

אדם  והמקבל הוא, שמע ולא ראה שיתנדב אדם סך כזה אפילו הוא עשיר גדול

ומעיקרא הוא לא  חשב ולא צייר בדעתו שיקבל נדבה מאותו , נכבד הרבה

על כן בראותו עתה , אף על פי שימצא חן גדול בעיניו, עשיר יותר מזהוב אחד

, סך הצדקה כי רב הוא פתח פין לברך את העשיר ואת ביתו ברכות עצומות

ניו לצאת מן וכאשר החזיר פ, ך שלא בירכם בו"ולא הניח פסוק של ברכה בתנ

, וגם אחרי צאתו חוצה ברשות הרבים, לא פסיק פומיה מן הברכות, חדר העשיר

  .פיו מלא ברכות ושבח ותהילה לשם העשיר

דלא פסיק פומיה מן , אשר שומעת קולו גם בהיותו בחוץ, והנה אשתו של העשיר

ותתפלא מאד ותאמר , נשתוממה על המראה, הברכות ותהילות לשם העשיר

הלא זה העני בעד מאה , ד נפלאתי הפלא ופלא על הדבר הזהמא, לבעלה

, הרבה טובה והחזיק לךוהודה בטובתך , ותך כל כךזהובים שנתת לו בירך א

ובלי ספק גם כל הלילה הזאת הוא , פסיק פומיהאשר גם אחר צאתו חוצה לא 

וזה היתום , ומודה על טובתך בפני בניו ואשתו, יושב ומברך אותך בתוך ביתו

אוכל ושותה ולובש ביקר וכבוד , אשר יש לו קרוב לעשרים שנה בתוך ביתנו

  הוצאות לצורך מלבושתוציא עליו אשר לפעמים יזדמן מועד אחד , כאחד מבנינו
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ועם כל זה מימי לא , ב לסך מאה זהובים שנתת לזה העניקרווכיוצא 

שמעתי שום ברכה והודאה בעבור הטובה הגדולה שאנחנו מטיבים עמו 

  .דבר יום ביומו זה שנים רבות

עתה תראי בעיניך תשובה נכונה לשאלה זו , ויצחק העשיר ויאמר לאשתו

לתי ויאמר לו עד עתה סב, ויקרא העשיר לאותו יתום. שאת מתפלאת בה

ואין לך רשות להכנס , אך עתה לך לך אל מקום אשר תחפוץ, אותך בביתי

  .לביתי

וכאשר , ויפן ויצא במלבוש אשר עליו, היתום בשמעו זאת נשק ידי העשיר

כי אין איש מאסף , הוכרח ליכנס לפונדק אחד לגור שם, יצא מבית העשיר

שב ולשכב כי אין לו אפילו מחצלת לי, שם על הקרקע ןויש, אותו הביתה

וילך אנה ואנה ללוות איזה פרוטות , ויהי לעת ערב ותרעב נפשו, עליה

ובאלף צרות עד שהיה יכול לקנות , ולא מצא מי שילוה לו, לקנות מאכל

בוקר לא מצא ויהי ב. וישן בלילה על הארץ, ככר לחם בלבד בהלוואה

כי אם עד שיזלזל עצמו לשאת , נפשו בלחם צרתרופה לעצמו להחיות 

בשכר , להוליך דבר מאכל מן השוק של חנונים לבית הקונים, וי בידומש

כי לא , ותקצר רוחו, וישאר בעמל זה שלושה ימים, איזה פרוטות שנתנו לו

  .ניסה באלה

ויאמר , ויבוא לפניו, חזר בו אותו עשיר ושלח לקרוא לו, ויהי ביום הרביעי

, ימי קדםותאכל ותשתה ותתפרנס בביתי כ, לו שבה עמדי כבראשונה

, שדימה עצמו כאילו עתה נולד חדש בעולם, וישמח היתום שמחה גדולה

. של ברכות צרורולרוב שמחתו פתח פיו לברך את העשיר ואת אשתו 

והמצוק שעבר עליו  רוזכר את המצו, ויהי לעת האוכל כשישב על השולחן

ועל כל כף וכף של , היה פיו מלא תהילות לאותו עשיר, בשלושה ימים

היה מוציא מפיו מאה ברכות ומאה שירי , ל שמכניס בתוך פיותבשי

עתה כבר , ואז לחש אותו העשיר לאשתו באזנה, תהילות לשם העשיר

דאותו , כי הדבר הזה הוא מובן מאליו, נמצאת תשובה נכונה לתמיהתך

לכן , ולא עלה בדעתו לקבל ממני יותר מזהוב אחד, עני שהיה בחסר כל

נבהל על המתנה , בבת אחת מאה זהובים ,כשראה שנתתי לו סך רב

ולכך היה פיו מלא תהילות , שלא היתה טבעית אלא פלאית, הזאת

נדמה בעיניו , וא מתפרנס בביתנואך היתום אשר עודו קטן ה, וברכות

ונחשב לו כאילו אנחנו מחוייבים , כי הורגל בכך, טובתינו טבעית והכרחית

ולא היה נראה לו  ,אשר ילדנו כאשר מחוייבים להטיב לבנינו, להטיב עמו

אך אחר שגרשתי , כדי שיודה לנו על הטובה ויברך אותנו ,הטובה חידוש

והרגיש , וישיבת קרקע וחסרון פרנסהוטעם מרירות הרעבון , אותו מביתי

זרתי לכן כאשר ח, לית ליה מגרמיה כלוםבעצמו שהוא ערום וחסר ו

בביתי הוא בתורת חסד וידע שכל הנאותיו , הכיר בטובתי, וקרבתי אותו

ובכל , הנה מאתנוולכן הוא עתה מודה לנו על הטובה וההנאה שנ, וצדקה

יוסיף לתת , רות והמרירות שהיה לו כשיצא מבתינועת שיזכור המחסו

  .עד כאן המעשה, ולברך אותנו על הטובה, שבח ותהלה

ובזה מובן בסייעתא דשמיא הטעם שהקדים השם יתברך גלות ומרירות 

כי רצה , קודם שקיים להם הבטחתו שהבטיח לאבות על זרעם ,לישראל

ולא תהיה בעיניהם , ישראל ערך הטובה שמטיב עמהם וה שיכיר"הקב

ולכן אחר שהיו , כהנאת האדם מן השמש והירח, כדבר מורגל וטבעי

הם הטובה אם היו שם פרים ורבים ויתן ל, עןהאבות דרים בארץ כנ

שיהיה להם , הן בעושר וכבוד, להםהן הנחלת הארץ שינחילנה , לזרעם

מו כ, הן בריבוי זרעם שיהיו רבים, עשר ידות מכל בני נח השבעים אומות

יתברך על חסדו ולא היו מודים להשם  ולא היו מרגישים ערך שלה, טבע

אז היה רב עליהם , ואם זה יהיה חסר מהם, שקיים הבטחתו בטובתם

כי היה עליהם , עליהם אף וחימהוהיה מתעורר , קטרוג המקטרגים למעלה

הגלה אותם מארץ כנען , לכן מה עשה השם יתברך, בזה אשמה גדולה

ושם מירר את חייהם , וישבו גולים ומטולטלים בחוסר כל בארץ לא להם

שלקחם , ופתאום ככוכב זרח אור גאולתם, בחומר ובלבנים ובכל עבודה

כה וטובה ועושר והריק להם בר, יםונשאם על כנפי נשר, מטיט ולבנים

ואז , אים כל טובובתים מל, והנחילם ארץ חמדה זבת חלב ודבש, וכבוד

וזה הוא , כי טוב לעולם חסדו' והודו לה, שהטיב להם הכירו ערך הטובה

  .טעם הגלות אשר קדם לקיום הבטחת הטובה

? למה דווקא ירדו למצרים, ובזה ממילא נתרצה גם שאלה השנית ששאל

לכך  ,כדי שיכירו ערך הטובה ויתנו הודאה ראויה, דמאחר שקדם הגלות

חדא ששם יהיו , ששם יהיו בשפל המדרגות מכל הצדדין, הגלם למצרים

קום רע ומר לנפשם מועוד כי ה, שהוא עבד לבני שם, עבדים לבני חם

מצרים היתה באותו זמן אומה ועוד אומת , כי הוא ערות הארץ, הקדושה

שמזיקין בדבר שאין להם הנאה , ותקשה ורעה ואכזרית בתכלית האכזרי

וכמה נפשות , וכאשר עשו לישראל קושי שעבוד רע ומר באכזריות, בו

והכבידו עולם על זקנים , וכמה נפשות שחטו לרחוץ מדמן, שקעו בבנין

ובאותו זמן לא נמצא אומה רעה אפילו  ,הנאה בו וקטנים בדבר שאין להם

ידתם למצרים ולא למקום ועל כן יר, לערך שליש ורביע מרעת אומה זו

  כי כל מה , בענין אשר היה הוא סיבת הגלות, אחר היה בה תועלת גדולה

  

  

ותתרבה ותגדל הודאתם , הם טובת גאולתםיתיקר בעינ, שתתרבה מרירותם

ניתרצו , גלות למה ולמצרים למה, ונמצא שתי שאלות אלו, בטובתו יתברך

    .   ונתישבו זה בזה

נעים זמירות ובזה יובן בסייעתא דשמיא מה שאמר  :"בן איש חי"וכאן מסיים ה

יבים דעל נ שופך בוז" :)ז"תהלים ק( דוד המלך עליו השלום' ישראל משיח ה

יראו ישרים , וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות, ויתעם בתוהו לא דרך

שופך " ".'מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי ה, וישמחו וכל עוולה קפצה פיה

ויתעם ", שהם זרע אברהם שנקרא נדיב, אלו ישראל" על נדיבים", הגלותזה  "בוז

כמו שאמרו רבותינו , שאין בה דרך יציאה להכנס בה, זו מצרים" בתוהו לא דרך

מכיון שכידוע , סתומה' םפתוחה וסופה ' הטעם דמצרים ראשה מ, זכרונם לברכה

ואין דרך , פיםעטויה בכשוהיתה , שעניינה הבל ותוהו, ערות הארץ היתה היא

אז הזמין להם , וגם למצרים, שהם גלות, ואחר שעשה להם תרתי .לצאת ממנה

וישגב "ולזה אמר , הן בעושר הן בריבוי הנפשות, הטובה שהבטיח לאבותם

ורין תנה אחר היסיומאחר שהטובה נ, "משפחותכצאן אביון מעוני וישם 

 ה היאאלא נפלא, לכן לא נדמית בעיניהם טבעית כמו השמש והירח, והמחסור

, אין שמחה אלא בשירה, "וישמחו", אלו ישראל" יראו ישרים"ולכן , בעיניהם

היה רבה , דאם לא היה כן, מלקטרג" כל עוולה קפצה פיה"ואז , שאמרו שירה

   .עליהם הקטרוג למעלה

מי הוא " מי חכם וישמור אלה" :מסיים דוד המלך עליו השלום ומלמדנו ולכן

בגלות , המעשים אשר נעשו לישראל במצריםכל מהחכם שיקח מוסר הש

ואז בזה , שידע איך נעשו ומה טעם יש בהם, ובטובה של היציאה, ושעבוד

הן להציבור הן ליחיד שיתנו , אשר יעשה תמיד בכל דור ודור" 'יתבוננו חסדי ה"

ולא ידמו , ולברכו בשמו על כל הטובות אשר יעשה להם, הודאות להשם יתברך

 בכךו, ולא יודו וישבחו בו, שאינו חידוש, שהוא רגיל וטבעי בעיניהם כדבר

      . "יפחיתו מעליהם את עול הגלות הנוראה בו אנו מצויים כעת

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן 

  )כג, ב(העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה 
רצונכם   – ע"צ רבי שלום שבדרון זי"המגיד הירושלמי הגהדרש בלהב אש 

דלכאורה היה ן "הרמבבפסוק זה מדייק  :בואו וראו, פילהלראות מה היא כח הת

ומדוע כתוב , "ויהי אחרי ימים רבים וימת מלך מצרים: "ראוי שיאמר הכתוב

) א"מ. 'במדרש רבה שמות א(על כן אמרו רבותינו ? "ויהי בימים הרבים ההם"

  . כי לפי שהיו ימים של צער קורא אותם רבים

כי טעם הכתוב הזה ירמוז על הימים שהיה משה , ן"ממשיך הרמב – ולפי דעתי

ויגדל משה ויצא אל "שהכתוב אמר , כי באמת בנעוריו ברח, בורח מפני פרעה

ונכסף , והגידו לו כי הוא יהודי, שהיה זה מיד כאשר גדל ועמד על דעתו, "אחיו

וביום , וביום ההוא שיצא הכה את המצרי, לראות סבלות אחיו ועמלם ולחצם

כאשר הזכירו , "שתים עשרה שנה"הנה היה כבן . ינו עליו וברחהשני הלש

ובעמדו לפני פרעה  .ועל כל פנים לא הגיע לעשרים, )ר א ה"שמו(רבותינו 

ימים (מד אם כן ע, ניםוהיה בן שמכבר ) ה לגאול את ישראל"בשליחותו של הקב(

ה את נאקת בני "עד ששמע הקב, כמו ששים שנה בורח מלפני פרעה) רבים

  .ראל ושלחו לגאול אותםיש

, והאריך הכתוב להזכיר טענות רבות בגאולתם: ן"כותב הרמב' ובפסוק כה

וידע ", "וירא אלוהים", "ויזכור אלוהים את בריתו" ,"וישמע אלוהים את נאקתם"

פ שנשלם הזמן שנגזר עליהם לא היו "כי אע ,"כי ידעתי את מכאוביו", "אלוהים

אלא מפני הצעקה , )יחזקאל כ ח(ידי יחזקאל  כמו שמפורש על, ראויים להיגאל

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים "כפי שכתוב  !בל תפלתם ברחמיויק

  ".ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה

ל נבין דבר "ן הנ"אם אנו מצרפים את שני קטעי הרמב: המשיך רבי שלום ואמר

שים שנה חיכו עם ישראל לגאולתם רק מפני שעדיין לא הבינו שבעצם שי: אחד

  !!שצריכים לצעוק ולהתפלל

שבהיות משה בגיל שתים עשרה שנה כבר היה , ן משמע"כי לפי דברי הרמב

ה לגאול את עם ישראל "אז למה לא שלחו כבר אז הקב, בכוחו להרוג את המצרי

אלא התשובה ? להיגאל כבר נשלם זמנם' ן בפסוק כה"והרי כפי שפירש הרמב -

אבל ברגע , מפני שכל אותם שישים שנה עם ישראל לא התפללו, היא כאמור

  ... אז הגיע זמנם להיגאל, שהבינו שרק הצעקה והתפילה תעזור

כי כפי  :בעומדנו בגלות הנוראה הללו מחייבים אותנו כהיוםכ הדברים "וא

שרק ברגע שעם ישראל , שמוכיח, ן"של הרמבשהובא לעיל דבריו הנחרצים 

ה שמע את תפילתם "הקב ,אך ורק אז, ה שיגאלם"החלו להתפלל ולזעוק להקב

  . רבנו שיוציאם ממצריםלהם את משה  ושלח

הרי הוכח לנו שיש דרך אחת איך לצאת מן הגלות ? למה אנחנו מחכיםכ "א

 אז בואו ונרבה". העבודהויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים מן ": הנוראה הזאת

שישלח לנו כבר את  –לפני בורא עולם  בקשות, תחנונים, זעקה, תפילהב

שיבנה את , בעולם' שיגלה את מלכות ה, שיגאלנו גאולת עולם ,משיח צדקנו

, ה כימי עולם וכשנים קדמוניות"קבבית המקדש שם נוכל לעבוד את ה

ה "שיכרית ויכלה את כל הגויים שמצירים לנו לבלתי נוכל לעבוד את הקב

ל "ואז נזכה לשלימות הרוחנית והגשמית שהבטיחו לנו חז, ברגיעות ובשלוה

   .מים מרוביםי ניסים ונפלאות ורח"אשר תהא במהרה עבעת הגאולה ' הק


