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 'סמך' מלך בבל אל ירושלים

 

 בעצם ירושלים אל בבל מלך ״סמךש -א הו( העשירי״ ״צום נקבע שבגללו) בטבת בעשרה שאירע המאורע

 ירושליםל ע  . .בבל מלך סמך ״שבו - ירושלים על ומצוק המצור התחיל זה ום, שביכלומר 1הזה״ היום

 .2ובמצוק״ במצור והביאה

 

 שאר כל כי - (שני בית דחורבן הגלות ןהו ראשון בית דחורבן הגלות הן) והגלות החורבן התחלת ההי וזה

 מלך ד״סמך למאורע בהמשך אובה( גדלי׳ וצום ,באב תשעה ,בתמוז י״ז) הצומות בשאר שאירעו המאורעות

 .ירושלים״ לא בבל

 

 בהכרח לומר שביחד עם המאורע הרי –מכה ז״ל שהקב״ה מקדים רפואה לכמינו הכלל המובא בדברי ח ל פיוע...

מלך בבל אל ירושלים״(, נרמזה גם ההוראה במה מתבטא ה״רפואה״  מךסהבלתי רצוי שאירע בעשרה בטבת )״

ענין האחדות )אהבת  -בטבת(  בעשרה יןהגלות, עד לגלותנו זה )שבא כתוצאה והמשך להתחלת הענ יןענ דכללות

 ישראל ואחדות ישראל(, כדלקמן.

 

 קלה הכי בהתבוננות הרי - לכשעצמו ירושלים״ אל בבל מלך ד״סמך במאורע מתבוננים כאשר :בזה והביאור

 מכיון כי, בירושלים שהיו היהודים כל אצל אחדות שלין ענ נפעל ירושלים על המצור בהתחלת שמיד רואים
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 בזה דוהתאח בירושלים שהיו אלו שכל מובן הרי(, צא״יו ״אין) מירושלים לצאת יכול ההי לא חדא שאף

 הם נפגשו םוש - 3לחברים״ ישראל כל עושה שהיא עיר, יחדיו לה שחוברה ״עיר - בירושלים נמצאים שכולם

 .ביומו יום מידי רעהו עם איש

 

 על המצור מהתחלת כתוצאהת המקדש( בי וחורבן העיר בקיעת) באב ובתשעה תמוז בי״ז שאירעו מאורעות]ה

 שנפעלה הפעולה ואילו. בטבת בעשרה המצור התחלת לאחרי חצהומ שנתיים אירעו – בטבת בעשרה ירושלים

 ([.בירושלים שישבוו אל) ישראל של אחדותם - היא, בטבת בעשרה המצור התחלת עםיד ומ תיכף

 ניצל, בכיפה״ ״מושל השהי ,העולם אומות ממלכי מלך, בבחירתם תלוי ההי לא שוב זה יןשענ - כך כדי ועד

 !ישראל אחדות של ומצב במעמדיו יה םשיהודי לפעול והצליח כחו את

 

, בירושלים היתה שאחדותם בזה מתבטא שהדבר פיכ - הומצוותי התורה על מיוסדת היתה זו שאחדות ומובן

 הוספה פועלת היתה לירושלים לרגל השהעלי בראשונים מובא]כ היראה״ ״שלימות על מורה ששמה עיר

 ,ידיך״ כוננו י-אדנ ״מקדש-  המקדש בית ההי שבה ירע[, למקומותיהם חוזרים היו כאשר גם שמים ביראת

 בדוכנם ולווים בעבודתם כהנים יד של שחר ותמיד של בין הערביים וכיוצא בזה(,תמ) קרבנות הקריבו שבו

 , בתורה הלכות ופסקו יןהסנהדר חברי ישבות המקדש שבבי הגזית ובלשכת, ביומו יום מידי, במעמדם וישראל

 !ישראל בני של היום־יומיים חייהם את האירו הלכה״ זו הוי׳ ״דברועל ידי 

 

 הנה - הגלות יןענ דכללות ההתחלהה הי ירושלים״ אל בבל מלך ד״סמך שהמאורע שלמרות מובן זה ומכל

ל ידי זה שע ,ישראל של אחדותם - זה לגלותנו עד הגלות יןענ לכללות ״הה״רפוא יןענ בזה נרמז זה עם ביחד

 ד״כל יןהענ ובדוגמתל דרך ע) מעיקרו הדבר את שעוקר באופן אלא, ולהבא מכאן רק ולא, הגלותין ענ מתבטל

 .בי״ אנפת כי ה׳ ד״אודך - לטוב מתהפך הגלות יןשענ ועד(, עליך״ אשים לא גו׳ המחלה

 

 רצון ״יום) רצון״ ב״עת - ובמיוחד, זמן ובכל עת בכל - מישראל ל אחד ואחתכ עבור והלימוד ההוראה וזוהי

 התנ׳׳ך במפרשי שמעיין בעת) בטבת בעשרה שאירע במאורע מתבונן יהודי כאשר :בטבת שרהדע '"(לה

, בסביבתו שנמצאים אלו לכל ומזכיר בעצמו נזכר הוא הרי - (ה״סליחות״ אמירת בעת או, כו׳לחן ערוך והשו
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 התורה על ומיוסדת המבוססת אחדות ,ישראל של אחדותם ל ידיע נפעלה( ז לותנו)ג הגלות יןענ שביטול

 (.בארוכהזכר לעיל כנ ,ירושלים״ אל בבל מלך ד״סמך במאורע מרומזת זו ש״רפואה״ כפיה )ומצוותי

 

 התורה כללות עם הקשורה אחדות, האחדות בתכלית רעהו עם איש להתאחד צריכים יהודים: אומרת זאת

 ב״נר מוארים שחייהם כך, היראה״ ״שלימות(, יחדיו״ לה שחוברה ״עיר) ״ירושלים״ב אחדות – הומצוותי

 בעבודתם דכהנים הענין ודוגמת יןמע בעבודתם וישנו (,הדרין״סנה״ של ענינם בדוגמת) אור״ ותורה מצוה

 בזמן גם דוגמתם יש אלו ענינים שכל חסידות ובספרי מוסר בספרי כמבואר) במעמדם וישראל בדוכנם ולווים

 באופן ולא, בחיים״ ״ובחרת - ובבחירתם ישראל בני של הטוב מרצונם נעשה זה וכל (.לארץ ובחוץ הגלות

 במאורע השהי כפי) אחדות של במצב להיות ישראל בני את יאלץ בבל מלך שנבוכדנצרס ושלום ח שזקוקים

 (.ירושלים״ אל בבל מלך ד״סמך

 

 אחד עץ לך ״קח: הנביא יחזקאל של נבואתו אודות מסופר שבה ויגש רשתפ בהפטרת...גם האמור לעיל מודגש

 חבריו ישראל בית וכל אפרים עץ ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח חבריו ישראל ולבני ליהודה עליו תובוכ

 אשר יוסף עץ את לוקח אני הנה . . ה׳ אמר ״כה: שם וממשיך. בידך״ לאחדים והיו אחד לעץ . . אותם וקרב

 ועשיתי . . בידי אחד והיו חדא לעץ ועשיתים יהודה עץ את עליו אותם ונתתי חבריו ישראל ושבטייד אפרים ב

 , 4לעולם״ להם נשיא עבדי ודוד  ..לכולםה יהי אחד ומלך  . .בארץ אחד לגוי אותם

 

, חבריו ישראל ובני יהודה עץ -ם סוגילשני  הם נחלקים ובכללות, שבטים י״ב שישנםף על פי א: אומרת זאת

 אל סודו ״גלה) יחזקאל של בנבואתו ההקב׳׳ הוראת באה – חבריו ישראל ובני אפרים ביד אשר יוסף ועץ

ף על א אבל(, ואפרים יהודה) הנהגה אופני שני אמנם ישנם - .אחד לעץ כולם את לאחד שיש( הנביאים״ עבדיו

 צריכים -( לעולם״ להם נשיא עבדי ״ודוד) הגאולה את ולהביא הגלות שירי את לשרוף צריכים כאשרפי כן, 

 .בידך״ לאחדים ״והיו, אחד״ ד״עץ באופן ואפרים יהודה את לאחד

 

 ומתבצעת, תקפה בכל בתורה זו הוראה קיימת ,נבואה שבטלה לאחרי שגם ,כלומר - בתורה נקבעה זו והוראה

 הדרך וזוהי. בידך״ לאחדים ״והיו - י ישראלבנ של אחדותם נפעלת ידם שעל, רבנן״ מלכי ״מאן יל ידע פועלב

 .לעולם״ להם נשיא יעבד ״ודוד - הגאולה ענין את ולהביא לפעול
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 מן לאפרים יהודה יןב החילוק ההי הנביא יחזקאל של שבזמנו בעובדה ביותר מודגש האחדות ענין גודל, והנה

 ־ינאד ״מקדש, הקודש עיר ירושלים - היתה יהודה של הבירה עיר :עיקריים הכי ובענינים, הקצה אל הקצה

ת דבי יןהענ היפך) שבע״ ו״בארן" ב״ד רצויים בלתי יםענינ עשו וחבריו אפרים - זאת לעומת". וידיך כוננו

 (.ז׳׳לשי רבותינו במדר כמבואר) כו׳ לירושלים יעלו לא ישראל שבני כדיהמקדש(, 

 

 דוגמת)ב ביותר גרוע ומצב במעמד שנמצא יהודי ישנו כאשר שגם ומודיע הנביא יחזקאל בא זה כל ולאחרי

 שלו שהגאולה כך כדי ועד, כו׳ אורה בקרן ולהעמידו עמו גם דלהתאח יש, ליצלן רחמנא(, לעיל המתואר המצב

 .אחד״ ״לעץ שיהיו אפרים ועץ יהודה עץ את שמאחד בזה התלוי( יהודה ל)ש

 

 יהודים שאותם, אלו בימינו הוא שכן ל אחת כמה וכמהע הרי - יחזקאל של לזמנו בנוגע אמורים הדברים ואם

 שצריכים בודאי, ולכןובדי כוכבים, הע יןב ובשנש תינוקות בבחינת הם רצוי בלתי ומצב במעמד הנמצאים

 ־ הגאולה יןענ כללות תלוי ובזהה. ומצוותי לתורה אותם שמקרבים ל ידי זהע עמהם גם להתאחד להשתדל

 .לעולם״ להם נשיא עבדי ״ודוד

 קטע משיחת עשרה בטבת, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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