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  ב"מצורע תשע-תזריע' לפמאת הרב דוד ספקטור דרשה 

  :  ובנושאטאשר צוקרברובר המצוה ' לכב

  !מחר חודש 
  

ברכה . להורים לדוד ולביבסי ולסבתא פרל צוקרברוט) 'א' א( שבת שלום וברכת מזל טוב לאשר אפרים
, סבא ירחמיאל וסבתא גיטה קופל אשר בחודש אדר זיכו את קהילתנו בספר תורה מהודרמיוחדת ל

, ו פרשה כפולה וזה היה מצויןקראת עכשי ,מתוך ספר התורה הזה,  אשר.מעוטף במעיל צהוב שכולו אור
מצוה , פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה"אע" ):א,ספר תורה ז( ם" הרמבכפי שכותב, אבל אין להסתפק בזה

   !תורת אשר , ה תוסיף תורה משלך"כבר מצוה בע מעכשיו ".לכתוב משלו
? אש חודש ונשאלת השאלה למה בחרו בסיפור הזה כהפטרה לערב ר. 'מחר חודש'קראת היום הפטרת 

, ומה הקשר בין ראש חודש לסיפור על דוד ויונתן?  במשפט הראשון 'מחר חודש'האם רק בגלל המילים 
 הרב יוסף דב ?ישראל על מלך במקומו שויתר למעשה על המלכות ורצה שדוד יהיה , בנו של שאול המלך

 אקטואלי בימים אלה שהיא גם מאד,  נותן הסבר נפלא להפטרה הזאת)קכט- דברי הרב קכו( סולוביציק
  .בין יום השואה ליום העצמאות

ואז מכריז ' המולד'הירח וזה נקרא אור בראש חודש כביכול נולד .  היא סמל למלכות ישראלההלבנ
 רח מכוסה שעות הי24-משך כ, בערב ראש חודש כן -אבל לפני. מקודש מקודש: הסנהדרין לכל ישראל

 של עוד לא הופיע האור.  והעולם חשוך מאד"מיכסי סיהרא ד שעות"וכ" ::)כ( כמובא במסכת ראש השנה
  .מלכות דוד מלך ישראל חי וקיים, מחר תתחיל מלכות ישראל . מחר חודש: החזון הוא. מלכות ישראל

החושך הנורא שקדם , אור הלבנה מתוך השואה, וכך מתאר הרב סולוביציק את תקומת מדינת ישראל
זה לא כבר שקע האור ונעלם הירח . נפל בחרב' ל באש ושליש עם העוד אתמול הוצתו ישוביי ישרא" :לה

) את(ראש חודש  לוחש לנו... הנה הלבנה עולה על פני האופק עוד פעם: אבל ראה. וליל חושך אופף את הכל
". בדמייך חיי"בבחינת , בנין מתוך הרס וחיי עוז מתוך דם ואש. בשורת הגאולה והישועה מתוך החורבן

רבי ( שאמר רבי ):כה( מסופר במסכת ראש השנהו. מתוך הפגימה )של הירח( את המלוי ראש חודש מסמל
. שאדע שקידשת אותו לך למקום עין טובה וקדש שם הירח ושלח לי סימן" :לרבי חייא) יהודה הנשיא

דוד מלך ישראל נמשל "ש, י שם"ומפרש רש. 'דוד מלך ישראל חי וקיים' :) ? במיליםבאיזה, ומה הסימן(
  ".כירח יכון עולם, כסאו כשמש נגדי" ):תהילים פט(שנאמר בו , לבנהל

, שביום האחרון של החודש', מחר חודש' ענין" :למה יונתן רוצה בדוד כמלךועוד מסביר הרב סולוביצק 
 מובטחים אנחנו שתחזור המלכות לישראל ושיבא -  אשר זה מסמל את זמן חשכת הגלות -אין אורה כלל 

אלא , לא בתור ידידות פרטית, ומטעם זה מסר יונתן את המלכות לדוד. מזרע דודאשר הוא , המשיח
וחסדי לא  ...וכוננתי את כסא ממלכתו עד עולם" ):שמואל ב פרק ז(  שרק לדוד הובטח.לטובת כלל ישראל

  ."  הסירותי מעם שאולכאשר, יסור ממנו
 הלבנה בראשון" : ללבנה,של דודבנו , נמשלה מלכות שלמה )פסקה כו, ו"פרשה ט( במדרש שמות רבה

דור ) 15( ו"טיש ישראל )ב(כך ... ימים) 15( ו"מאירה עד ט) היא( להאיר וכל שהיא הולכת הלי מתח)לחודש(
 )כט,דברי הימים א( שנאמר, של לבנה) העיגול( דסקוסכיון שבא שלמה נתמלא ...ועד שלמה מן אברהם

. ז,אורות ישראל ו( כתב הרב קוק, המתחדשת בימינועל מלכות ישראל  ".למלך' וישב שלמה על כסא ה"
' כסא ה-שמוגדר כ, לעומת מלכות שלמה." בעולם'  יסוד כסא ה)היא( מדינת ישראל, מדינתנו" :)קס' עמ

היסודות הם ההתחלה של הבנין . 'יסוד כסא ה. יסוד: מילה אחתהרב קוק בהגדרת מדינת ישראל הוסיף 
גם בעתיד משיח בן יוסף הוא . שהיה משנה למלך במצרים, נת יוסףהוא בקבלה בחי" יסוד"וכן המושג 

. ראשית צמיחת גאולתנושהיא מדינת ישראל , זו המדינה שלנו. לפני משיח בן דוד והוא אתחלתא דגאולה
שעם ישראל חד  זה מעבר .שבוע אחרי יום השואה, ביום העצמאותשלם עם ברכה הלל נאמר אנו זה על 

.  בישראלגדוללמקטן .  כבר מצוהבקטןעובר , אשרלמעבר שאתה קצת  דומה עובר השבוע בגדול וזה
.  שפטרני ועול תורה ומצוות מעכשיו עליךךשבו אבא אמר ברו, בר המצוה הוא יום העצמאות שלךחגיגת 

כך לך יש יסודות איתנים של תורה וחסד אצל ,  שנה 64ח לפני "אבל כמו שעם ישראל לא התחיל בתש
והסבתות וכלל הדורות הקודמים ואתה הולך בדרכם ועוד מוסיף על זה קומה חשובה בים ההורים והס

ואתה מוזמן לעלות קבל ספר  בשם הקהילה נברך אותך שתמשיך לקיים את המצוות תמיד בשמחה. משלך
  . זה

  


