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"כי אין לה אב ואם"/ הרב ברוך סליי

תהילים פרק כב.1
(א) ַלְמנֵַּצַח ַעל ַאּיֶֶלת ַהַּׁשַחר ִמזְמֹור ְלָדִוד:

ְוַאָּתה(ד)ִלי:ֻדִמּיָהְו�אְוַליְָלהַתֲענֶהְו�איֹוָמםֶאְקָראֶא�ַהי(ג)ַׁשֲאגִָתי:ִּדְבֵריִמיׁשּוָעִתיָרחֹוקֲעזְַבָּתנִיָלָמהֵאִליֵאִלי(ב)
ְוָאנִֹכי(ז)בֹוׁשּו:ְו�אָבְטחּוְּב�ְונְִמָלטּוזֲָעקּוֵאֶלי�(ו)ַוְּתַפְּלֵטמֹו:ָּבְטחּוֲאבֵֹתינּוָּבְטחּוְּב�(ה)יְִׂשָרֵאל:ְּתִהּלֹותיֹוֵׁשבָקדֹוׁש

ִּכייִַּציֵלהּויְַפְּלֵטהּויְהָֹוהֶאלּגֹל(ט)רֹאׁש:יָנִיעּוְבָׂשָפהיְַפִטירּוִלייְַלִעגּורַֹאיָּכל(ח)ָעם:ּוְבזּויָאָדםֶחְרַּפתִאיׁשְו�אתֹוַלַעת
ִמֶּבֶטן ִאִמי ֵאִלי ָאָּתה:(יא) ָעֶלי� ָהְׁשַלְכִּתי ֵמָרֶחםַעל ְׁשֵדי ִאִּמי:(י) ִּכי ַאָּתה גִֹחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחיָחֵפץ ּבֹו:

ַאְריֵהִּפיֶהםָעַליָּפצּו(יד)ִּכְּתרּונִי:ָבָׁשןַאִּביֵריַרִּביםָּפִריםְסָבבּונִי(יג)עֹוזֵר:ֵאיןִּכיְקרֹוָבהָצָרהִּכיִמֶּמּנִיִּתְרַחקַאל(יב)
ֻמְדָּבקּוְלׁשֹונִיּכִֹחיַּכֶחֶרׂשיֵָבׁש(טז)ֵמָעי:ְּבתֹו�נֵָמסַּכּדֹונָגִלִּביָהיָהַעְצמֹוָתיָּכלְוִהְתָּפְרדּונְִׁשַּפְכִּתיַּכַּמיִם(טו)ְוׁשֵֹאג:טֵֹרף

ֵהָּמהַעְצמֹוָתיָּכלֲאַסֵּפר(יח)ְוַרגְָלי:יַָדיָּכֲאִריִהִּקיפּונִיְמֵרִעיםֲעַדתְּכָלִביםְסָבבּונִיִּכי(יז)ִּתְׁשְּפֵתנִי:ָמֶותְוַלֲעַפרַמְלקֹוָחי
(כא)חּוָׁשה:ְלֶעזְָרִתיֱאיָלּוִתיִּתְרָחקַאליְהָֹוהְוַאָּתה(כ)גֹוָרל:יִַּפילּוְלבּוִׁשיְוַעלָלֶהםְבגַָדייְַחְּלקּו(יט)ִבי:יְִראּויִַּביטּו

ֲענִיָתנִי:(כב) הֹוִׁשיֵענִי ִמִּפי ַאְריֵה ּוִמַּקְרנֵי ֵרִמיםְפִׁשי ִמּיַד ֶּכֶלב יְִחיָדִתי:נֶַחֶרבֵמִּציָלהַה
יְִׂשָרֵאל:זֶַרעָּכלִמֶּמנּוְוגּורּוַּכְּבדּוהּויֲַעקֹבזֶַרעָּכלַהְללּוהּויְהָֹוהיְִרֵאי(כד)ֲאַהְלֶלָּך:ָקָהלְּבתֹו�ְלֶאָחיִׁשְמ�ֲאַסְּפָרה(כג)
ֲאַׁשֵּלםנְָדַריָרבְּבָקָהלְּתִהָּלִתיֵמִאְּת�(כו)ָׁשֵמַע:ֵאָליוּוְבַׁשְּועֹוִמֶּמּנּוָּפנָיוִהְסִּתירְו�אָענִיֱענּותִׁשַּקץְו�אָבזָה�אִּכי(כה)

ָאֶרץַאְפֵסיָּכליְהָֹוהֶאלְויָֻׁשבּויִזְְּכרּו(כח)ָלַעד:ְלַבְבֶכםיְִחיּדְֹרָׁשיויְהָֹוהיְַהְללּוְויְִׂשָּבעּוֲענִָויםיֹאְכלּו(כז)יְֵרָאיו:נֶגֶד
ָּכליְִכְרעּוְלָפנָיוֶאֶרץִּדְׁשנֵיָּכלַוּיְִׁשַּתֲחוּוָאְכלּו(ל)ַּבּגֹויִם:ּומֵֹׁשלַהְּמלּוָכהַליהָֹוהִּכי(כט)ּגֹויִם:ִמְׁשְּפחֹותָּכלְלָפנֶי�ְויְִׁשַּתֲחוּו

ְויִַּגידּו ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה:(לב) יָבֹאּויַַעְבֶדּנּו יְֻסַּפר ַלאדֹנָי ַלּדֹור:(לא) זֶַרעיֹוְרֵדי ָעָפר ְונְַפׁשֹו �א ִחּיָה:
יומא דף כט/א.1

תפלתןבתפלהשמרביןזמןכלצדיקיםאףמפצילותקרניהשמגדלתזמןכלזואילהמהלךלומרכאילתצדיקיםשלתפלתןנמשלולמהאלעזררביאמריפתברבנימיןרבידאמר
נשמעת:

רש"י יומא דף כט/א.2
שכינה,הימנהנסתלקההצלמיםלביתשהגיעהכיוןזה,מזמוראמרהדאסתראמרינןב)(טו,מגילהבמסכת-כאילתאסתרנמשלהלמה

תפלתןנמשלהלמהיפת:ברבנימיןכרבישחרלהאידרישכלומר-יפתברבנימיןכר'להמוקים:עזבתנילמהאליאליאמרה
זמןשכלכאילת,שהיאהתפלהעללמנצחכו),(ישעיהאשחרךבקרבירוחיכמוליה,דרישהואתפלהלשוןשחרדהאי-כו'צדיקיםשל

שמגדלת קרניה מפצילות, בכל שנה ושנה נוסף בה פיצול אחד:

מגילה דף טו/ב.3
עלדןאתהשמאעזבתני'.למהאלי'אליאמרהשכינההימנהנסתלקההצלמיםלביתשהגיעהכיוןלוירביאמרהפנימיתהמלךביתבחצרותעמד

מפי'הושיענישנאמראריהוקראתוחזרהיחידתי'.כלבמידנפשימחרב'הצילהשנאמרכלבשקראתיועלשמאאוכרצון?אונסועלכמזידשוגג
אריה'.

רש"י על שמות פרק לד פסוק ו.4
מצאתיכךעזבתנילמההדיןלמדתלומרואיןעזבתנילמהאליאליכב)(תהליםאומרהואוכןרחמיםמדתזואף-אל

במכילתא:
מדרש רבה איכה פרשה ה פסקה ג.5

הגואלאףחייכםאבואיןהיינויתומיםלפניואמרתםבכיתםאתםלישראלהקב"הלהםאמראמרלויר'בשםברכיהר'אבואיןהיינויתומים(ג')
אב ואם:ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין להב')(אסתרשאני עתיד להעמיד מכם במדי לא יהיה לו אב ואם הה"ד

מגילה דף יג/א.6
כי אין לה אב ואם ובמות אביה ואמה למה לי אמר רב אחא עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת

רש"י על מגילה דף יג/א.7
ואם:אבלההיהלאאחדיוםשאפילוללמדנואלאואם,אבלהאיןכידכתיבמאחר-לילמהתוואמהאביהובמות
-מתהאמהוכשילדתהאב:להקרותשנראהמשעהאבלההיהשלאנמצא-אביהמתאמהשנתעברהבשעה

ולא נראית לקרות אם:

שמות פרק כג.8
עמו.(ה) ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשנֲַא� רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעזֹב לֹו ָעזֹב ַּתֲעזֹב

תרגום יונתן על שמות פרק כג פסוק ה.9
מלמקרובלנפשךותמנועטוניהתחותרביעבלחודךביהידעדאנתחובתאעלליהסנידאנתדסנאךחמראתחמיאין(ה)
ותטעון עמיה:ותפרוקמשבוק תשבוק בההיא שעתא ית סנא דבלבך עלויליה

רש"י על שמות פרק כג פסוק ה.10
את'ויעזבוג)(נחמיהוכןועזוב''עצוריד)(מ"אוכןעזרהלשוןזועזיבה-עמותעזבעזבבתמיה:-לומעזבוחדלת

ירושלים עד החומה' מלאוה עפר לעזוב ולסייע את חוזק החומה.
רשב"ם על שמות פרק כג פסוק ה.11
עד החומה' ו'אפס עצור ועזוב':. כדכתיב 'ויעזבו את ירושליםלשון סיוע וחיזוק-עזוב תעזוב
סוכה דף טו/א.12

אחתנוטלאומפקפקאומריםהללוביתמבינתיםאחתונוטלמפקפקאומריםשמאיביתאומריהודהרבימעזיבהעליהשאיןתקרהמשנה
מבינתים רבי מאיר אומר נוטל אחת מבינתים ואינו מפקפק:



בס"ל

רש"י על סוכה דף טו/א.13
רצפת טיט, ודומה לו במקרא בספר עזרא-מעזיבה- סתם תקרה בנסרים.תקרה שאין עליה מעזיבה

להחזיק החומה:ויעזבו את ירושלים עד החומה מלאוה מתוכה עפר(נחמיה ג)

מלבי"ם על תהילים פרק כב פסוק א - חלק באור הענין.14
אתקראלכןוהנס,ההשגחהגודל,הבטחוןחוזקמצייןהאופל,אתומאירממזרחהעולההאורשהואהשחר,..אילת

בין הצרה והתשועה, היאוש והבטחון, הרפיון והגבורה:בין החשך והאור,והנקודה המצרניתהמזמור בשם אילת השחר,
מלבי"ם לספר תהילים פרק כב פסוק כ - חלק באור המלים.15

:אתה כוכב השחר שלי- מלשון אילת השחר,אילותי(כ)

מדרש תהילים מזמור כב.16
לישראללהםשהיתהאפילהשלשעהלךשאיןמרדכי.שלבדורומדברגדול'.אורראובחושךההולכים'העםא)ט,(ישעיההכתוב,שאמר..וזה

מלפנייצאומרדכיטו)ח,(אסתרשנאמרמרדכי,זהוגאלם,גואללהםשנצמחגדול'אורו'ראוולאבד.להרוגלהשמידעליהןשנגזרהבירה,כשושן
ליהודים היתה אורה:(שם, טז)המלך. ומה כתיב אחריו

מדרש תהילים מזמור כב.17
קופץשהואלמילמנצחדוד,אמרלי.אורה'בחשךאשבכיקמתינפלתיכיליאויבתיתשמחיאלח)ז,(מיכההכתובשאמרזהואילת.אחרדבר

,השחרמעלותחושך,הואואימתיוהכוכבים.הלבנהאורבוישלילה,שהואפיעלאףבלילה.מאיר,הואואימתי.חשכהבשעתלעולםומאירכאיל
ומאיר לעולם.החשךמעלה את השחר מתוך. והקב"ה באותה שעהאין חשך גדול מזההלבנה והכוכבים נכנסין והמזלות הולכין להם, ואותה שעה

מאותהושתיתםשאכלתםעלעליצומואמרה,אלאכן.אמרהולמהושותה,ואוכלצםאדםישוכיתשתו.ואלתאכלוואלעליוצומוטז)(שם,
אילתעלנאמר,לכךימים.שלשהגזרה..לכךבקולתא.ליקתוןבקוראאכלתוןקולתא,והאקוראהאאומר,שהמשלזהאחשורוש.שלסעודה

.השחר. שהביאה השחר מתוך החשך
אלי אלי. יום ראשון אמרה אלי, ויום שני כן. יום שלישי צעקה בקול גדול ואמרה, למה עזבתני:

מדרש תהילים מזמור כב.18
רצון,כעסמתוךקימה.נפילהמתוךקירוב.ריחוקמתוךרוחה.צרהמתוךרחמים.רוגזומתוךאורה.אפלהומתוךרצון.כעסמתוךרבותינו,..שנו

רחמים,רוגזמתוךלי.אורה'בחשךאשבכיאורה,אפלהמתוךהרעה.עלה'וינחםיד)לב,(שמותמיד,ואשמידם.ממניהרףיד)ט,(דבריםשנאמר
אשרבמקוםוהיהא)ב,(הושעקירוב,ריחוקמתוךיושע.וממנהליעקבהיאצרהועתז)ל,(ירמיהרוחה,צרהמתוךתזכור.רחםברוגזב)ג,(חבקוק

באפלה,ויושביןלישראללהםשהיוקשיםימיםמוצאאתואיןקמתי.נפלתיכיקימה,נפילהמתוךחי.אלבנילהםיאמראתםעמילאלהםיאמר
ד,(שםאומרת,התחילהאסתר,שידעהכיוןהעמים.ביןומפורדמפוזראחדעםישנוח)ג,(אסתרלאחשורוש,שאמרהמן,בימישהיוהימיםכאותן

לך כנוס את כל היהודים.טז)
אתאטולאניאומר,ואחדאחדוכלמיתה,עליהוגוזרעליהכועסהואעכשיואומרים,פלטיןבניהתחילוהמלך.אלאבואובכן(שם)וכשאמרה,

בגדייחלקושנאמר,מלכות.שלשלהפורפריאאתאטולאניאומר,וזהקדשיה.אתאטולאניאומר,וזהתכשיטיה.אתאטולאניאומר,וזהבגדיה.
באיזהכן,דודשראהוכיוןחושה.לעזרתיאילותיתרחקאלה'אתהואומרת,מתפללתכן,ורואהצופהשהיתהוכיוןגורל.יפילולבושיועללהם

לשון היא קוראה להקב"ה, אילותי, סידר עליה מזמור על אילת השחר:

הזוהר הקדוש מתורגם- ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רמ''ט ע''א.19
ַּדֲחָבִליםְּדַצְפָרא.ַקְדרּוָתאֵׁשםַעלַהַּׁשַחר.ַאּיֶֶלתִאְתְקִריַאתָּדא,ּוְבגִיןְּדגָלּוָתא.ֲחָבִליםָלּהיֵיֵתיַׁשַחר.ְּדִאְקֵריַצְפָראיֵיֵתיְוַכד

ְוגֹו'.ְּכמֹו ָהָרה ַּתְקִריב ָלֶלֶדת ָּתִחיל ִּתזְַעק ַּבֲחָבֶליָה(ישעיה כו)ָלּה ַּכּיֹוֵלָדה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,
ספר עץ חיים - שער מח פרק ב.20

..בעת דנהיר יממא כד אשתכח ההוא קדרותא דצפרא הנקרא אילת השחר.
יהל אור להגרא דף קיט עמוד ב.21

מכליותרהגלותיכבדהגאולהוקודםהבקר.עדשכבילקמןכמ"שלגאולהובקרלגלותנמשלדהלילהכו':שחרות
השחרשחרותוהואדוחקא,דכלהאגראב)ו,(ברכותכמ"שהגאולהלמהרוזהוכו'.העבודהתכבדמצריםבגלותכמ"שהגלות

שקודם שמתחיל להאיר היום הוא מחשיך יותר מכל הלילה ולכן נקרא שחר.
ללידהדומהוהגאולהיום,כלהלידהשמתקרבתלהרהדומההגלותשכלמשיח.חבלינקראיןוהןשנהע'הןקליןוע'

צערוהרונך,כו'הרבהכמ"שהריונה,ימימכליותרכואבתאזלילדוכשמתקרבתכו'.ציוןילדהכיכו'גויהיולדכמ"ש
הריון שהוא הגלות, וכשיושבת על המשבר זהו חבלי משיח.

ירושלמי מסכת ברכות דף ד/ב.22
דקורניןתריןכמיןכדוןמאימאחרה.דהיאוזימניןמקדמאדהיאזימניןטעיאהיאכוכבתאדאמרמאןדשחראאיילתאהדאבוןרביבייוסירביאמר

דנהור דסלקין מן מדינחא ומנהרין.
לר'רבהחייארביאמראורה.שבקעהשחראיילתוראובקריצתהארבלבקעתבהדאמהלכיןהווחלפתאבןשמעוןורבירבאחייארבידלמא

ה'בחושךאשב'כיטעמאמאיוהולכת.רבההיאהולכתשהיאמהכלקימאהקימאהבתחילהישראלשלגאולתןהיאכךרביביחלפתאבןשמעון
'ומרדכיכךואחרהמלך'שעראלמרדכי'וישבכךואחרהסוס'ואתהלבושאתהמן'ויקחכךואחרהמלך'בשעריושב'ומרדכיבתחילהכךלי'.אור

יצא מלפני המלך בלבוש מלכות' ואח"כ 'ליהודים היתה אורה ושמחה.


