
  )א(ירמיהו כט 
  
  כד' מלכים ב)1
ָהָאֶרץ } \ֵאיֵלי{\ַוֶּיֶגל ֶאת ְיהֹוָיִכין ָּבֶבָלה ְוֶאת ֵאם ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ְנֵׁשי ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ָסִריָסיו ְוֵאת ֵאוֵלי ) טו(

  : הֹוִליְך ּגֹוָלה ִמירּוָׁשַלם ָּבֶבָלה
 ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְנֻחְׁשָּתא ַבת ֶאְלָנָתן ֶּבן ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְיהֹוָיִכין ְּבָמְלכֹו) ח(

  :ִמירּוָׁשָלם
  
  ו- מלבים ה)2
ש לא יבנו ואחר "כמ, ג שנטיעת גנות מורה יותר על העכבה במקום מבנין בית" אע-ונטעו גנות ) ה(

  ): ב"ה כ"ישעיה ס(לא יטעו ואחר יאכל ) ומוסיף שאף(ישב 
 לבל תחשבו כי בניכם ישובו -וקחו לבניכם נשים ,  ואל יחדלו מלפרות ולרבות שם-קחו נשים ) ו(

י "י להנשא שם כי בני א" לבל ישלחו אותם לא-ואת בנותיכם תנו לאנשים , י"וישאו נשים בא
  :יהרגו

  
  .בבא בתרא כט)3

ל "עצה טובה קמדאי לא תימא הכי בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פרין מאי קאמר אלא 
  ל"הכא נמי עצה טובה קמ

  
  י"רש

א שנה קודם גלות " הרי שלח ירמיה לאותן שהיו בבבל שגלו עם יכניה י- דאי לא תימא הכי 

צדקיהו בנו בתים ושבו כי לא תצאו משם עד מלאת לבבל שבעים שנה למה ליה להזהירם על זאת 

  :למא היאל דהוא משיא אותם הכא נמי עצה טובה בע"אלא עצה טובה קמ
  
   קסה שאילתא הברכה וזאת פרשת אחאי דרב שאילתות)4

 נשים קחו' דכתי ורביה בפריה ומיעסק בני ואולודי נשי למינסב ישראל דבית דמיחייבין שאילתא
 פרו ואתם דכתיב ורביה אפריה מיפקדי גוים אפילו אלא ישראל' מיבעי ולא ובנות בנים והולידו

  . ורבו
  
   מלכות של לשלומה- הראיה מאמרי)5

  !  היקרים והאהובים אחינו
 ההולדת יוםלשמחת , חי ותודה לאל רנהלשאת ,  במקום הקדוש הזה להתפללפה נתאספנו הנה

,  בריטניא ירום הודומלךהחמישי ' יאורג' הגדול גהמלך מלכותו אדוננו הודהגדול והנכבד של 
 ולממלכתו מלכותו כבוד וחבה להדרת כבוד ורחשי אומן ובלב מלא אהבת קדשנתקבצנו ברגשי 

 לנו יהיהנעים . ושל התרבות הנעלה בעולם האנושי, של הטוב, רבת המפעל של הצדק, האדירה
וביותר אנחנו אשר חבה ,  ישראל אשר זכינו לשבת בארץ הקדושהבני אנחנו, לנו ביחוד, לדעת

 רנהדוש והאדיר הזה  מהמקום הקולשא, לשבת בעיר הקדש ירושלם' יתרה נודעת לנו מחסד ה
 בריטניא הגדולה ומלכה הגדול מלכות,  הנכבדה האדירה והחביבהמלכותותפלה לשלומה של 

, מלכות הגדולה הזאת להתפלל בשלומה של צוה היא לנו המערך וגדולת רבהכי אמנם . והנאור
עוד בתקופה הראשונה אשר . תמיד החכמים גם יחד וממצות ממצות הנבואה עליהשנצטוינו 

 הקדושה והחביבה אדמתנואחרי אשר נוטשנו מעל ,  הגלות על אדמת זריםטעם את בהעמנו ט
 צבאות'  האמר כה): "'ז' ה, ד, ט"ירמיה כ(אלינו ביד ירמיה נביאו לאמר ' היה דבר ה, וגלינו לבבל

,  פריןאתבנו בתים ושבו ונטעו גנים ואכלו :  לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים בבלהישראל אלהי
 לכם יהיהכי בשלומה ',  האל שמה והתפללו בעדה אתכם העיר אשר הגליתי שלום את רשודו

 סגן הכהנים חנינארבי ): "ב"ג מ" פאבות(אחרי הנבואה באו החכמים וצוו לנו במשנתם ". שלום
  ".  בלעוחיים רעהו אתשאלמלא מוראה איש , מלכותהוי מתפלל בשלומה של : אומר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ורה לרבי ראובן מרגליות המקרא והמס)6
  

  

  
 


