
 
 

 בעריכת דניאל שילה   מה טיבה?    ישועה ללא זכות ועל ידי בלתי זכאים 
 

 
 הבעיה 

 
ואנחנו צריכים להאמין שביאת המשיח, ואפילו אתחלתא דגאולה, לא צריכה לבוא על ידי צינורות כאלה שאין להם שום יחס  

הרב אליעזר מנחם מן שך זצ"ל, מכתבים     ושום גישה לתורת ישראל. שהגאולה לא קשורה בחילול שבת ועקירת המצוות. 
 ומאמרים, בני ברק תש"מ. 

 
 

   דגלנו שבט תשל"ז
 שאיפותינו ותפילותינו חייבים להיות שהשם ישלח לנו את הישועה, ולא על ידם.   

 
 
 

 
 ישועה ללא זכות 

 
ואם יראה האדון כי אין כח בעם לסבול חבלים  כח ואומרו ואם לא מצאה ידו די השיב פירוש        כה    אור החיים על ויקרא

, ורבו חובותיהם למעלה ראש, ואפס בהם כח הסבל, והיה ממכרו עד שנת היובל, שהוא זמן המוגבל לגאולה בעתה, ואז עוד

  כי קץ הגלות ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים ח"ו:ויצא ביובל ושב לאחוזתו, 

 
   כו   פסוק   לב   פרק   דברים   ן "רמב 

 
( מד מא כ) ביחזקאל  שאמר כענין, שמו  בעבור רק העמים מיד הצלה לנו ואין אבות זכות תמה עתה  בגלותנו כי, זה  ויורה   

 לא שמי למען  אתכם בעשותי' ה אני  כי וידעתם, הגוים לעיני בכם ונקדשתי בם נפוצותם אשר הארצות מן אתכם וקבצתי
 הגוים לעיני החל  לבלתי שמי למען ואעש( ט פסוק שם) עוד נאמר וכן, ישראל בית הנשחתות וכעלילותיכם הרעים כדרכיכם

 ':וגו
  
יא ְסָמָכְתהּו:      טז    נט    ישעיהו  ְדָקתֹו הִּ יַע ַוּתֹוַׁשע לֹו ְזֹרעֹו ְוצִּ י ֵאין ַמְפגִּ ְׁשּתֹוֵמם כִּ יׁש ַויִּ י ֵאין אִּ  ַוַיְרא כִּ

 
וגם בדברי רז"ל ראינו שהיו נבוכים בזה אם יצאו על ידי תשובה   נראה כי בחסד האל ובזכות האבות יצאו לא בזכותם   רד"ק

  וזה מפני מחלוקת הפסוקים ואפשר לתרץ הפסוקים כי רוב ישראל ישובו בתשובה אחר שיראו סימני הגאולה  …אם לאו,  ,  
   
     רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה  

וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה  ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה,כל הנביאים כולן צוו על התשובה   

 .גאלין  בסוף גלותן ומיד הן נ

   הלכות מלכים פרק יב הלכה ב רמב"ם  

כל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם     

קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו  

דם בדברי ההגדות, ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן, ולא דקדוקיהן עיקר בדת, ולעולם לא יתעסק א 

ולא ישימם עיקר, שאין מביאין לא ידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב הקצין, אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי 

 הקצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו. 

 



ים ָהַר   שמות פרק ב  כג   י ַבָימִּ ְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ַוְיהִּ ן ָהֲעֹבָדה ַויִּ ְשָרֵאל מִּ ם ַוֵיָאְנחּו ְבֵני יִּ ְצַריִּ ים ָהֵהם ַוָיָמת ֶמֶלְך מִּ בִּ

ים ְׁשַמע ֱאֹלהִּ ן ָהֲעֹבָדה:)כד( ַויִּ ים מִּ ים  -ֶאל ָהֱאֹלהִּ ְזֹכר ֱאֹלהִּ ְצָחק ְואֶ  -ֶאת ַנֲאָקָתם     ַויִּ יתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת יִּ ת ַיֲעֹקב:)כה( ֶאת ְברִּ

ים: ס ְשָרֵאל ַוֵיַדע ֱאֹלהִּ ים ֶאת ְבֵני יִּ רבי יהודה בן לקיש אומר: הרי הוא אומר,   -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו      ַוַיְרא ֱאֹלהִּ

ידע בהם שעשו +שמות ב כה+ וירא אלהים את בני ישראל ראה בהם שעשו תשובה והם לא ראו זה את זה; וידע אלהים, 

  א ידעו זה בזה.תשובה והם ל

,   אותם אוהב שהיה האהבה את הוא ברוך  הקדוש הפך כן, שראה כיון, כמצרים נהיה אמרו מילה ברית הפרו יוסף כשמת 
 תנחומא, שמות. קשות. מדרש גזירות עליהן וחדש

 
    
 

ן ַהֹחר ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו:         שיר השירים פרק ה  י ָׁשַלח ָידֹו מִּ  )ד( ּדֹודִּ
א ]ג[   דודי שלח ידו מן החור, אמר ר' אבא בר כהנא וכי מה טיבו של חור זה להיות מגדל שרצים, אלא כך אמרה כנסת  

  ועל ידי אדם צדיק,  נסים שעשית לי על ידי כורש, לא היה מוטב לעשותן לי על ידי דניאל,ישראל לפני הקב"ה רבש"ע כל 
 , אעפ"כ מעי המו עלי

ים ְמַקֵפץ ַעל ַהְגָבעֹות:      שיר השירים פרק ב פסוק ח ֵנה ֶזה ָבא ְמַדֵלג ַעל ֶהָהרִּ י הִּ  קֹול ּדֹודִּ

רבנן אמרי קול דודי הנה זה בא זה משה, בשעה שבא ואמר לישראל בחדש הזה אתם נגאלין אמרו לו       שיר השירים רבה

אמר להם הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט  ינו היאך אנו נגאלין וכל מצרים מטונפת מעבודת כוכבים שלנו, משה רב

 אלא מדלג על ההרים ואין הרים אלא עבודת כוכבים    בעבודת כוכבים שלכם

מאחר שאנו רוצים אין הדבר סותר את הצורך בתשובה לפני הגאולה. אכן, נחוצה תשובה קודם הגאולה, ובמיוחד  ....
שהגאולה תבוא באופן של 'זכו' ובבחינת 'אחישנה'. אך התשובה הזאת, שלפני הגאולה, אינה חייבת להיות תשובה 
יהיו   והתשובה השלמה  העוונות  דיי בהתחלה של התעוררות בלבד. מחיקת  העוונות, אלא  כל  גמורה, שמוחקת את 

 בעלון חב"ד. "מנחת אלעזר" הרבי ממונקטש. מובא   אחרי הגאולה.

 

 זכותם של  בלתי  זכאים 

ְשָרֵאל בְ          מלכים ב פרק יד כג  ְׁשַנת ֲחֵמׁש ֶעְשֵרה ָׁשָנה ַלֲאַמְצָיהּו ֶבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ָיָרְבָעם ֶבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך יִּ ֹׁשְמרֹון בִּ
ָכל ַחֹטאות ָיָרְבָעם ֶבן ְנָבט ֲאֶׁשר הֶ  ים ְוַאַחת ָׁשָנה:)כד( ַוַיַעש ָהַרע ְבֵעיֵני ְיֹקָוק ֹלא ָסר מִּ יב ַאְרָבעִּ ְשָרֵאל:)כה( הּוא ֵהׁשִּ יא ֶאת יִּ ֱחטִּ

ֶבר ְבַיד ַעְבּדֹו י ְשָרֵאל ֲאֶׁשר ּדִּ ְדַבר ְיֹקָוק ֱאֹלֵהי יִּ ְלבֹוא ֲחָמת ַעד ָים ָהֲעָרָבה כִּ ְשָרֵאל מִּ ַגת ֶאת ְגבּול יִּ יא ֲאֶׁשר מִּ ַּתי ַהָנבִּ ֹוָנה ֶבן ֲאמִּ
ְש  י יִּ י ָרָאה ְיֹקָוק ֶאת ֳענִּ ְמחֹות ֶאת ַהֵחֶפר:  )כו( כִּ ֶבר ְיֹקָוק לִּ ְשָרֵאל:)כז( ְוֹלא דִּ ָרֵאל ֹמֶרה ְמֹאד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוֶאֶפס ָעזּוב ְוֵאין ֹעֵזר ְליִּ

יֵעם ְבַיד ָיָרְבָעם ֶבן יֹוָאׁש: ם ַויֹוׁשִּ ַּתַחת ַהָשָמיִּ ְשָרֵאל מִּ  ֵׁשם יִּ
 

 כי ראה עניים: שעשו אלא שריחם עליהם לא בשביל תשובה -( כי ראה ה' רד"ק  )כו

 ר"ל אע"פ שהי' מורה מאד את פי השם ית' במה שעזבו את בריתו:  -כי ראה את עני ישראל מורה מאד    רלב"ג
 

ְשָרֵאל ְׁשֵּתים ֶעְשֵרה ָׁשָנה ְבתִּ        מלכים א פרק טז  י ַעל יִּ ים ְוַאַחת ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ָעְמרִּ ְׁשַנת ְׁשֹלׁשִּ ְרָצה ָמַלְך )כג( בִּ

ְקָרא ֶאת ֵׁשם ָהעִּ  ֶבן ֶאת ָהָהר ַויִּ ם ָכֶסף ַויִּ ְכַריִּ ֶקן ֶאת ָהָהר ֹׁשְמרֹון ֵמֶאת ֶׁשֶמר ְבכִּ ים: )כד( ַויִּ יר ֲאֶׁשר ָבָנה ַעל ֶׁשם ֶׁשֶמר ֲאֹדֵני ֵׁשׁש ָׁשנִּ

י ָהַרע ְבֵעיֵני ְיֹקָוק ַוָיַרע  ֹכל ֲאֶׁשר ְלָפָניו:  )כו( ַוֵיֶלְך ְבָכל ֶּדֶרְך ָיָרְבָעם ֶבן ְנָבט >ובחטאתיו< ָהָהר ֹׁשְמרֹון: )כה( ַוַיֲעֶשה ָעְמרִּ מִּ

ְשָרֵאל ְבַהְבֵליֶהם:  יס ֶאת ְיֹקָוק ֱאֹלֵהי יִּ ְשָרֵאל ְלַהְכעִּ יא ֶאת יִּ  ּוְבַחָטאתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱחטִּ

   
מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל. שנאמר   -אמר רבי יוחנן: מפני מה זכה עמרי למלכות    סנהדרין דף קב עמוד ב   

+מלכים א' ט"ז+ ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא ]את[ שם העיר אשר בנה על שם שמר 
מפני שכיבד את התורה שניתנה  -אדני ההר שמרון. אמר רבי יוחנן: מפני מה זכה אחאב למלכות עשרים ושתים שנה 

 ות. בעשרים ושתים אותי
  



רבי יוסי ממלחיא ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמרו מצינו תינוקות בימי דוד עד שלא טעמו        ויקרא רבה )וילנא( פרשה כו     

אחר כל השבח הזה יוצאין למלחמה ונופלין אלא ע"י      …טעם חטא היו יודעין לדרוש את התורה מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור  

ודת כוכבים היו וע"י שלא היו בהן דילטורין היו יוצאין למלחמה אבל דורו של אחאב כלן עובדי עבהיו בהם דלטורין היו נופלין   ש

 הוא שעובדיה אמר לאליהו )מלכים א יח( הלא הוגד לאדוני וגו' ואכלכלם לחם ומים      וכל עמא ידעי ולא מפרסמי למלכא   ונוצחין

    

אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו שנאמר על רוב עונך, וכן מדינה       רמב"ם הלכות תשובה   ג הלכה ב  

שעונותיה מרובין מיד היא אובדת שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה וגו', וכן כל העולם כולו אם היו עונותיהם מרובין  

י מנין הזכיות והעונות אלא לפי גודלם, יש מזכיותיהן מיד הן נשחתין שנאמר וירא ה' כי רבה רעת האדם, ושקול זה אינו לפ

זכות שהיא כנגד כמה עונות שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה  

  ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות.הרבה, 

 
י    שופטים   ה   כג     בֹורִּ י ֹלא ָבאּו ְלֶעְזַרת ְיֹקָוק ְלֶעְזַרת ְיֹקָוק ַבגִּ  ם: אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך ְיֹקָוק ֹארּו ָארֹור ֹיְׁשֶביָה כִּ
 

 : כביכול שמי שהוא עוזר את ישראל כעוזר את השכינה -לעזרת ה'    רש"י
 

 על ידי בלתי זכאים גם  
 
יב    יא שמואל א פרק יב פסוק    ָסבִּ ַיד ֹאְיֵביֶכם מִּ ְפָּתח ְוֶאת ְׁשמּוֵאל ַוַיֵצל ֶאְתֶכם מִּ ְׁשַלח ְיֹקָוק ֶאת ְיֻרַבַעל ְוֶאת ְבָדן ְוֶאת יִּ ַוֵּתְׁשבּו ַויִּ

 ֶבַטח: 
 

 רלב"ג על שמואל א פרק יב פסוק ו  
פעם על יד  שם יתברך היה שהושיע את ישראל מאויביהם  וידמה שלא זכר אלו הארבעה כי אם לבאר להם שמרוב חסדי ה

אף על פי שלא היו ראויים לזה מצד עצמם כמו הענין בירובעל ויפתח כי ירובעל היה עובד ע"א כשקרא    הבלתי שלמים מאד
השם אליו להושיע את ישראל ויפתח גם כן לא ראינו לו מעלה כי אם בגבורה ופעם הושיעם על יד השלמים מאד כמו הענין  

לו מהשלמות שכבר שה   כי בדן שהוא שמשון מצאנו  וזה  וזה בבדן ושמואל  ידו וכאשר קרא אל ה' ענהו  הש"י מופת על 
 הורה על שלמותו והיותו באופן מה במדרגת הנביאים כי המופתים לא יעשה הש"י רק על יד הראוי 

 
 

יָת ֵאת       מלכים א פרק כ )יג(  ְשָרֵאל ַוֹיאֶמר ֹכה ָאַמר ְיֹקָוק ֲהָראִּ ַגׁש ֶאל ַאְחָאב ֶמֶלְך יִּ יא ֶאָחד נִּ ֵנה ָנבִּ ָכל ֶהָהמֹון ַהָגדֹול ַהֶזה  ְוהִּ
י ְיֹקָוק: י ֲאנִּ י ֹנְתנֹו ְבָיְדָך ַהיֹום ְוָיַדְעָּת כִּ ְננִּ י ֶיְאֹסר  הִּ ינֹות ַוֹיאֶמר מִּ י ַוֹיאֶמר ֹכה ָאַמר ְיֹקָוק ְבַנֲעֵרי ָשֵרי ַהְמדִּ )יד( ַוֹיאֶמר ַאְחָאב ְבמִּ

ְלָחָמה ַוֹיאֶמר ָאָּתה:  ַהמִּ
  
למה שאל אחאב מי יאסר ומי יאסור אלא הוא שהיה מלך אלא לפי שהיה עובד ע"ג והקב"ה עושה         רק כ רד"ק מלכים א פ   

עם ישראל נס חשב אחאב שלא יעשה הקב"ה הנס אם יהיה שם הוא לפי שהוא עובד ע"ג לפיכך שאל מי יאסור המלחמה 
 ויאמר אתה:

 
 בדרך הטבע 

 
ים ְלַדֵבר ֶאל ָהָעם ּוָפְקדּו ָשֵרי ְצָבאֹות ְבֹראׁש ָהָעם: ס   דברים פרק כ פסוק ט   ְוָהָיה ְכַכֹּלת ַהֹשְטרִּ

  
   
ואין החפץ כי התורה תצוה בדרך הארץ, ותעשה הנסים עם יראיו בהסתר.  -וצוה ופקדו שרי צבאות בראש העם     רמב"ן    

צלה אחרת, או להודיע שמו לצריו לעתים, כאשר היה בקריעת ים  , זולתי כאשר אין שם דרך בהלפניו לשנות טבעו של עולם 
 סוף וכיוצא בו: 

 
ֵנה ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהָיָׁשר:     שמואל ב פרק א פסוק יח    ַוֹיאֶמר ְלַלֵמד ְבֵני ְיהּוָדה ָקֶׁשת הִּ

ולא היו בעבור שראה כי מיתת שאול היתה בסבת יראתו מהמורים בקשת  -יח( ויאמר ללמד את בני יהודה קשת וגו'   רלב"ג
 אמר דוד ללמד את בני יהודה קשת כי הוא מהנבחרים שבכלי המלחמה   בישראל מי שיהיה בקי בזה



 
ְבֵני ְראּובֵ     במדבר פרק לב פסוק ו ְבֵני ָגד ְולִּ ְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה:  ַוֹיאֶמר ֹמֶׁשה לִּ  ן ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלמִּ

 
 : פירוש אמת כי ה' הוא הנלחם להם, אבל על כל פנים צריכים להזדמן במלחמה,    אור החיים

 
 מגלגלים על ידי זכאי 

 
ים ַאְרנֹון: במדבר   כא )יד( ְלֲחֹמת ְיֹקָוק ֶאת ָוֵהב ְבסּוָפה ְוֶאת ַהְנָחלִּ  ַעל ֵכן ֵיָאַמר ְבֵסֶפר מִּ

  
שני מצורעים היו דהוו מהלכין בסוף מחנה ישראל, כי הוו קא חלפי ישראל   -תנא: את והב בסופה     ברכות דף נד עמוד א      

י חלפי ישראל הכא נקטלינון, ולא הוו ידעי דארון הוה מסגי קמייהו עבדי להון נקירותא וטשו בהון, אמרי: כ אתו אמוראי  
דישראל והוה ממיך להו טורי מקמייהו; כיון דאתא ארון, אדבקו טורי בהדי הדדי וקטלינון, ונחת דמייהו לנחלי ארנון. כי  

 אתו את והב, חזו דמא דקא נפיק מביני טורי, אתו ואמרי להו לישראל ואמרו שירה, 
 
 
 
 
 
 
 

   מלכים ב פרק ז
ים בְ     ם ְׁשֹערִּ ְמעּו ְּדַבר ְיֹקָוק ֹכה ָאַמר ְיֹקָוק ָכֵעת ָמָחר ְסָאה ֹסֶלת ְבֶׁשֶקל ְוָסאַתיִּ יָׁשע ׁשִּ ֶׁשֶקל ְבַׁשַער ֹׁשְמרֹון:  )ב( ַוַיַען  )א( ַוֹיאֶמר ֱאלִּ

ים וַ  יׁש ָהֱאֹלהִּ ְׁשָען ַעל ָידֹו ֶאת אִּ יׁש ֲאֶׁשר ַלֶמֶלְך נִּ ְנָכה ֹרֶאה ַהָשלִּ ְהֶיה ַהָּדָבר ַהֶזה ַוֹיאֶמר הִּ ם ֲהיִּ ֵנה ְיֹקָוק ֹעֶשה ֲאֻרבֹות ַבָשַמיִּ ֹיאַמר הִּ
יׁש ֶאל ֵרֵעהּו ים ֶפַתח ַהָשַער ַוֹיאְמרּו אִּ ים ָהיּו ְמֹצָרעִּ ָשם ֹלא ֹתאֵכל: ס )ג( ְוַאְרָבָעה ֲאָנׁשִּ ים ְבֵעיֶניָך ּומִּ ֹפה ַעד ָמְתנּו:  ָמה ֲאַנְחנּו ֹיְׁשבִּ

ְפָלה ֶאל ם ָיַׁשְבנּו ֹפה ָוָמְתנּו ְוַעָּתה ְלכּו ְונִּ יר ָוַמְתנּו ָׁשם ְואִּ יר ְוָהָרָעב ָבעִּ ם ָאַמְרנּו ָנבֹוא ָהעִּ ם   )ד( אִּ ְחֶיה ְואִּ ם ְיַחיֻנּו נִּ ַמֲחֵנה ֲאָרם אִּ
יֻתנּו ָוָמְתנּו: )ה( ַוָיקּומּו ַבֶנֶׁשף ָלבֹוא ֶאל ַמֲחֵנה אֲ  יׁש:ְימִּ ֵנה ֵאין ָׁשם אִּ   ָרם ַוָיֹבאּו ַעד ְקֵצה ַמֲחֵנה ֲאָרם ְוהִּ

 
ֵנה ָשַכר  יו הִּ יׁש ֶאל ָאחִּ ל ָגדֹול ַוֹיאְמרּו אִּ יַע ֶאת ַמֲחֵנה ֲאָרם קֹול ֶרֶכב קֹול סּוס קֹול ַחיִּ ְׁשמִּ ְשָרֵאל ֶאת ַמְלֵכי )ו( ַואֹדָני הִּ ָעֵלינּו ֶמֶלְך יִּ

ים ְוֶאת ַמְלֵכי מִּ  ּתִּ ם ָלבֹוא ָעֵלינּו: )ז( ַוָיקּומּו ַוָינּוסּו ַבֶנֶׁשף ַוַיַעְזבּו ֶאת ָאֳהֵליֶהם ְוֶאת סּוֵסיֶהם ְוֶאת ֲחֹמֵריֶהם ַהחִּ ַהַמֲחֶנה ַכֲאֶׁשר ְצַריִּ
ים ָהֵאֶלה ַעד ְקֵצה ַהַמֲחֶנה ַוָיֹבאּו ֶאל ֹאֶהל אֶ  יא ַוָינֻסּו ֶאל ַנְפָׁשם: )ח( ַוָיֹבאּו ַהְמֹצָרעִּ ָשם ֶכֶסף ְוָזָהב  הִּ ְשאּו מִּ ְׁשּתּו ַויִּ ָחד ַוֹיאְכלּו ַויִּ

נּו: ָשם ַוֵיְלכּו ַוַיְטמִּ ְשאּו מִּ נּו ַוָיֻׁשבּו ַוָיֹבאּו ֶאל ֹאֶהל ַאֵחר ַויִּ ים ַוֵיְלכּו ַוַיְטמִּ  ּוְבָגדִּ
ים ַהיֹום ַהזֶ  יׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֹלא ֵכן ֲאַנְחנּו ֹעשִּ ינּו ַעד אֹור ַהֹבֶקר ּוְמָצָאנּו ָעוֹון  )ט( ַוֹיאְמרּו אִּ כִּ ים ְוחִּ ה יֹום ְבשָֹרה הּוא ַוֲאַנְחנּו ַמְחׁשִּ

ידּו ָלֶהם ֵלאֹמר יר ַוַיגִּ ְקְראּו ֶאל ֹׁשֵער ָהעִּ יָדה ֵבית ַהֶמֶלְך: )י( ַוָיֹבאּו ַויִּ ֵנה אֵ  ְוַעָּתה ְלכּו ְוָנֹבָאה ְוַנגִּ יׁש ָבאנּו ֶאל ַמֲחֵנה ֲאָרם ְוהִּ ין ָׁשם אִּ
ים ַכֲאֶׁשר ֵהָמה ם ַהסּוס ָאסּור ְוַהֲחמֹור ָאסּור ְוֹאָהלִּ י אִּ י ְסָאה ֹסֶלת   .............. ְוקֹול ָאָדם כִּ )טז( ַוֵיֵצא ָהָעם ַוָיֹבזּו ֵאת ַמֲחֵנה ֲאָרם ַוְיהִּ

ְדַבר ְיֹקָוק:  ים ְבֶׁשֶקל כִּ ם ְשֹערִּ  ְבֶׁשֶקל ְוָסאַתיִּ
בֶ )יז( ְוַהֶמלֶ  ְרְמֻסהּו ָהָעם ַבַשַער ַוָיֹמת ַכֲאֶׁשר ּדִּ ְׁשָען ַעל ָידֹו ַעל ַהַשַער ַויִּ יׁש ֲאֶׁשר נִּ יד ֶאת ַהָשלִּ ְפקִּ ֶבר  ְך הִּ ים ֲאֶׁשר ּדִּ יׁש ָהֱאֹלהִּ ר אִּ

ם ים ֶאל ַהֶמֶלְך ֵלאֹמר ָסאַתיִּ יׁש ָהֱאֹלהִּ י ְכַדֵבר אִּ ְהֶיה ָכֵעת ָמָחר  ְבֶרֶדת ַהֶמֶלְך ֵאָליו:  )יח( ַוְיהִּ ים ְבֶׁשֶקל ּוְסָאה ֹסֶלת ְבֶׁשֶקל יִּ ְשֹערִּ
ם  ֵנה ְיֹקָוק ֹעֶשה ֲאֻרבֹות ַבָשַמיִּ ים ַוֹיאַמר ְוהִּ יׁש ָהֱאֹלהִּ יׁש ֶאת אִּ ְנָך ֹרֶאה ְבַׁשַער ֹׁשְמרֹון: )יט( ַוַיַען ַהָשלִּ ְהֶיה ַכָּדָבר ַהֶזה ַוֹיאֶמר הִּ ֲהיִּ

ְרְמסּו ֹאתֹו ָהָעם ַבַשַער ַוָיֹמת: ס ְבֵעיֶניָך ּו י לֹו ֵכן ַויִּ ָשם ֹל א ֹתאֵכל: )כ( ַוְיהִּ  מִּ
 
 

 ר' צדוק הכהן מלובלין   –פרי צדיק  
, ואין  ומכל מקום נעשה על ידם התשועה הגדולה הזו, דאיתא בגמ' שהם גיחזי ושלשת בניו, מפטירין ארבעה מצורעים
 זכאי, ומזה מוכח שבשורש יש להם תקנה. מגלגלין זכות אלא על ידי 

 
 
 

 כשומרון במצור כל הארץ כולה       יבשר הטהור! הטהור יגאל!            בשכבר הימים האויב הנורא 
 -ואם תקצר ידו מלגאול    וכבד הרעב מנשוא                   את שומרון הביא במצור

 אז נבחר לי לנפול ממצוקת המצור ה בשורת גאולה אך אני לא אוב       ארבעה מצורעים לה בשרו בשורה ,
 אם מפי מצורע היא תבוא                אור ליום בשורה הגדול!       לה בשרו בשורת הדרור 

 
 


