
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ     """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹוןְּלַרִבי  ים ַנֲחָמִני ִזיע ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָּפסוק ַּוֵיָרא  ֵאָליו  ַוִיּפֹל  על  ַצָואָריו"  )כט,  מו(  ּ ַ ּ ּ "

ֲּאָבל  ַיעקֹב  לֹא  ָנַפל  על  ַצָואר  יֹוֵסף  ְולֹא ,  י"ִּפיֵרִשׁ ַ ֲ

קֹו ַמע, ְנׁשָ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ׁשְ  . ְלִפי ׁשֶ

ים  ָהעֹוָלם  ָלָמה  ַדְוָקא  ָקָרא  ַיעקֹב  ֶאת ֲַמְקׁשִ ּ ַמע ּ   ׁשְ

ּיֹוֵסף  ָבא  ֵאָליו ָהָיה  יֹוֵדע  ׁשֶ ָּבעת  ַהִהיא  ׁשֶ ּּ ַ ת "ָוא,  ֵ

ְּדָאז  ַדְוָקא  ְבאֹותֹו  ַהעת  ָהָיה  ַהְזַמן  ִלְקרֹא  ְכָוִתיִקין ּ ּּ ֵ ּ ,

ה  על  יֹוֵסף  ָלָמה  לֹא  ָקְראו  ַאף  הוא  ָבעת  ֵָקׁשֶ ַּ ּ ּ ּ

ה?  ַהִהיא ּיַעקְֹּד,  ְועֹוד  ָקׁשֶ ט  ַהָכתוב  ִנְרֶאה  ׁשֶ ֲִמְפׁשָ ּ ב ּּ

ְּדִמִדְכִתיב  ,  ָרָאה  ֶאת  יֹוֵסף ָרא  ֵאָליו"ּ ַמע "  ַוּיִ ַמׁשְ

ּיַעקֹב  ָרָאה  אֹותֹו ִפיר ,  ֲׁשֶ ְּדִאי  ָלאו  ֲהִכי  לֹא  ָאֵתי  ׁשָ

ל   ד כ  "כ  ע"ָוא"  ַוּיֵָרא  ָאִביו"ַּהָלׁשֹון  ׁשֶ ִמּיָ ּלֹוַמר  ׁשֶ

ַמע ּיַעקֹב  ָרָאה  אֹותֹו  ִהְתִחיל  ִלְקרֹות  ֶאת  ׁשְ ְוֶזה ,  ֲׁשֶ

א  עיָניו  ְוָרָאה ,  ֵּתיָמא ּיַעקֹב  ָנׂשָ ְֵוַגם  ֵאין  לֹוַמר  ׁשֶ ֲ

ַמע ּאֹותֹו  ְבֶאְמַצע  ַהְקִריַאת  ׁשְ ֲהֵרי  סֹוד  ַהְקִריַאת ,  ּ ּׁשֶ

ַמע הוא  ְֵדעיִנין ּירוִגְסִּבּׁשְ ּ . 

ַּהְמֻקָבִלים  ׁשֶש  "במְּויוַבן   ַמע"ּ ֵהם   "ֶאָחד"ְו  "ׁשְ

ַמח  אֹוִתּיֹות   ָָבעה ַּרָבִתי  רֹוֵמז  ְלַאְר'  ְודֶאׂשְ ּ

ַמע  רֹוֵמז  ְלג ִּאָמהֹות  ְועִין  ַרָבִתי  ְדַמׁשְ ּ ָאבֹות '  ַ

ל  ֶחֶסד'  עַאְבָרָהם  ֶחֶסד   ִרים  ׁשֶ ׁשָ 'עִּיְצָחק  ִדין  ,  ּגְ
ֶנֶפׁש  יֹוְצֵאי '  עֲַיעקֹב  ,  ְזֵקִנים'  ַסְנֶהְדִרין  ְוֵהם  סֹוד  ַהע

עה  לֹא  ָרָאה  ַיעקֹב  .  ל"עכְיֵריכֹו   ְֲועד  אֹוָתה  ׁשָ ָ 'עַּ
ָבא  יֹוֵסף  ֶאְצלֹו  ִנְתַיֲחדו ֶּנֶפׁש  ֻכ ָּלם  ְבַיַחד  וֵמעָתה  ׁשֶ ּ ּּ ַּ

ָרָאה  ֶאת  יֹוֵסף'  ָּכל  ַהע ד  ְכׁשֶ ָרא "ְּכִדְכִתיב  ,  ְּוָלֵכן  ִמּיָ ַוּיִ

ִלים ,  "ֵאָליו ַמע  ְכֵדי  ְלַהׁשְ ִּהְתִחיל  ִלְקרֹות  ֶאת  ׁשְ

מוָטל עָליו  חוד ׁשֶ ַָהִתקון ְוַהּיִ ּ ּ ּ ּ עִיּּ ל ן "ַּבְ ַמ"ׁשֶ  ."עׁשְ

 י"בעזה

 

  

ֵני ָרֵחל וְבֵני ֵלָאה  ּ ּבְ
ה  (ל  "ָּאְמרו  ֲחַז ית  ַרּבָ ֵראׁשִ ָלִכים " )ב,  צגּבְ ה  ַהּמְ י  ִהּנֵ ּכִ

ו ּנֹוֲעדו  ָעְברו  ַיְחּדָ ְּתִהִלים  מח(  ּ ָלִכים,  )ּ ה  ַהּמְ י  ִהּנֵ  –  ּכִ
ו.  ֶּזה  ְיהוָדה  ְויֹוֵסף ּ  ֶזה  ִנְתַמֵלא  ֶעְבָרה –  ָּעְברו  ַיְחּדָ

ן .  ּה  ִנְתַמֵלא  ֶעְבָרה  ַעל  ֶזהַעל  ֶזה  ְוֶז ה  ָראו  ּכֵ ֵּהּמָ
ָּתָמהו ים ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהו–  ּ ּ  ַוִיְתְמהו  ָהֲאָנׁשִ ּ ית ( ּ ֵראׁשִ ּבְ

ִּנְבֲהלו  ֶנְחָפזו.  )לג,  מג  .'ּ  ְולֹא  ָיְכלו  ֶאָחיו  וגו–  ּּ
ם ָבִטים–  ְרָעָדה  ֲאָחָזַתם  ׁשָ ְ ּ  ֵאלו  ַהּשׁ  ,ָּאְמרו,  ּ
ְייִנים  ֵאלו ְּמָלִכים  ִמּדַ ּ  ִעם  ֵאלו  ָאנו  ָמה  ִאְכַפת  ָלנוּ ּ ּּ ּ ,

ֵין  ִעם  ֶמֶלך ְָיֵאי  ְלֶמֶלך  ִמּדַ ַּוִיַגׁש  ֵאָליו  ְיהוָדה.  ְּ   ֶאָחד ,ּ
ֶאָחד  ִיַגׁשו ּּבְ ּ  ְורוַח .ּ  ֶזה  ְיהוָדה  ְויֹוֵסף–  )ח,  ִּאיֹוב  מא(  ּ

ם(  לֹא  ָיֹבא  ֵביֵניֶהם ָבִטים–)ׁשָ ְ ּ  ֵאלו  ַהּשׁ ָּאְמרו ,  ּ
ְיִנים ֵא ּלו ִעם ֵאלוְמָלִכים ִמּדַ ּּ ּ ָאנו ָמה ִאְכַפת ָלנו,ּ ּּ". 

ין  ְיהוָדה  ְליֹוֵסף  ּבֵ ְדָרׁש  ְמָתֵאר  ֶאת  ַהִוּכוַח  ׁשֶ ַּהּמִ ּ ּ
ל  ְמָלִכים ַמֲאָבק  ׁשֶ ֹּתַאר  ֶזה  ְמַבֵטא  ּכֹחֹות  ֶנֶפׁש .  ּכְ ּ

ַהְנָהַגת  ַמְלכות  ְיהוָדה  ְלַמְלכות  יֹוֵסף ּׁשֹוִנים  ּבְ ּ ּ ,
ְת ַּהְנָהגֹות  וְתכונֹות  ׁשֶ ּ ִאּמֹוֵתינו  ַהְקדֹוׁשֹות ּ ִּחָלָתם  ּבְ ּ ּ

ָבר  ַעד ַלְגֻאָלה  ך  ַהּדָ ׁשֵ ך  ְוִיּמָ ָּרֵחל  ְוֵלָאה  וֵמֶהם  ִנְמׁשַ ּ ְ ְ ּ
ָיֵמינו  ָאֵמן ְמֵהָרה  ּבְ ּוְלִעְנָין  ֶזה  ְנַיֵחד .  ָּהֲעִתיָדה  ּבִ

ֲאָמר  הוא  ַתְקִציר  ְוַתְמִצית [י  "בעזהֶּאת  ַמֲאָמֵרנו   ַּהּמַ ּ

ּבַ נו ְלהֹוִציאֹו ְלאֹור עֹוָלםת "הי ,ֲעִריָכהִּמֹקֶבץ ָרָחב ׁשֶ  . ]ְּיַזּכֵ
נו   ְעָתה  –ֵּלָאה  ִאּמֵ ֵּמָאז  ָעְמָדה  ַעל  ּדַ ֵהִביָנה ,  ּ

ה ָ רוָחִניות  וְקֻדּשׁ ֲעִתיָדה  ֵאיָנה  ַמְזִהיר  ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ֶרך ,  ּ ְַעל ּדֶ

ְדָרׁש   ּמִ ה  (ַּהּמוָבא  ּבַ ית  ַרּבָ ֵראׁשִ ָהיו   "–)טו,  עּבְ ּׁשֶ
ּך  ָהיו  ַהְתָנִאים  ּכָ,אֹוְמִרים ּ ין  ִרְבָקה  ְלָלָבן[  ְ ַּעֵין ,  ּבֵ

הוָנה" ַּמְתנֹות  ּכְ ַּהְגדֹוָלה  ַלָגדֹול ,  "]ֵעץ  יֹוֵסף"ְו"  ּ ּ
ה  ַלָקָטן ְּוַהְקַטּנָ ְוָהְיָתה  ּבֹוָכה  ְואֹוֶמֶרת  ְיִהי  ָרצֹון ,  ּ

ע ל  ָרׁשָ גֹוָרלֹו  ׁשֶ לֹא  ֶאפֹל  ּבְ , ַצֲעָרה  ָהָיה  ַרב  ."ּׁשֶ
ָמעֹות  ַרּבֹות ְפָכה  ְלַהֲעִביר  ֶאת  ַהְגֵזָרהּדְ ַעד ,  ּ  ׁשָ

ְכָיה ֵעיֶניָה  ָהיו  ַרּכֹות  ִמּבִ ִליָמה .  ּׁשֶ לֹא  ִהׁשְ ְּוֵכיָון  ׁשֶ
ָכל  ּכָֹחה  ְלַהְרּבֹות  ָתה  ּבְ ָצב  ֶאָלא  ִנּסְ ִּעם  ַהּמַ ּ ּ

ְתִפָלה ְבֵרי  ֲחַז,  ֶנֶעְנָתה,  ּּבִ ך  ּדִ ְוְכֶהְמׁשֵ ם(ל  "ּ ָאַמר   ")ׁשָ
ה  ִהיא   ְטָלה  ֶאת  ַהְגֵזָרהַּרב  הוָנא  ָקׁשָ ּבִ ַּהְתִפָלה  ׁשֶ ּ ּ ,

ָקְדָמה ַלֲאחֹוָתה ְּולֹא עֹוד ֶאָלא ׁשֶ ּ." 
נו  ל "ָּאְמרו ֲחַז ,"ְּוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ֹתַאר "–ָּרֵחל  ִאּמֵ

ם( ְדָרׁש  ׁשָ ּמִ ל  ָרֵחל  לֹא  ָהְיָתה  ֶאָלא "  )ּבַ ִּעַקר  ִסיָמֶניָה  ׁשֶ ּ
ר  ַגם  ַע".  ָנָאה ֻדּבָ ּמְ ְּוַכּמוָבן  ׁשֶ ִאים  ּ יָה  ַהּנָ ִפי (ל  ַמֲעׂשֶ ּכְ

יָמִנים ְמִסיַרת  ַהּסִ הוַכח  ּבִ ֵמָאז  ָעְמָדה  ַעל ,  ָרֵחל.  )ּׁשֶ
ָאבֹות ּבָ א ְלִנְבָחר ׁשֶ ׂשֵ ִהיא ִתּנָ ְעָתה ָיְדָעה ׁשֶ ּּדַ ּּ. 

ָבר  ַהֶזה ּדָ ְבֵניֶהם  מֹוְצִאים  ּכַ ַּגם  ּבִ ֶלך   –ְּיהוָדה  ;  ּ ְַהּמֶ

ית  ֵלָאה ַחָחָוה  ,  ִמּבֵ ָּייו  ַאך  ָיַדע  ָלקום ְנִפילֹות  ּבְ ְ ּ
ּוְלִהְתַעלֹות  ֵמֶהם ב,  ּ ת  ַוֵיׁשֶ ָפָרׁשַ הוָבא  ּבְ ּוְכִפי  ׁשֶ ּ ּ ,

יַח ל  ָמׁשִ ֵעֶקב  ָכך  ָזָכה  ְלאֹורֹו  ׁשֶ ְוֵמִאיָדך.  ְׁשֶ  –יֹוֵסף  ,  ּ
ית  ָרֵחל ֶלך  ִמּבֵ ְתִחַלת  ֻהַלְדתֹו  ָהָיה  ְמֻיָחד,  ְַהּמֶ ּמִ ּׁשֶ ּ 

ֵני  ֵלָאה ָאר  ּבְ ְ ָלם  ִמּשׁ תָֹעב ְו,  ּוֻמׁשְ קֹום  ַהּמְ ּמָ ַגם  ּבַ
יֹוֵתר יֹון,  ּבְ ַמר  ַעל  ָטֳהָרתֹו  וְבַהִגיַע  ְלָידֹו  ִנּסָ ּׁשָ ָיַדע ,  ּ

ָכל עֹז ַּעד ְקֵצה ְגבול ַהְיכֶֹלת, ַלֲעמֹוד ּבֹו ּבְ ּ ּ.  
ְבֵניֶהם  ַהּנֹוָסִפים[ ִּנַתן  ַגם  ְלַהְרִחיב  ּבִ ְראוֵבן,  ּ ָפַתח   ּּכִ ֶ ּּשׁ

ְתׁשוָבה  ְתִחָלה ּּבִ ּ ְמ,  ּ ֲאלו  ִפי  ֲאִביֶהם ׁשִ לֹא  ׁשָ ּעֹון  ְוֵלִוי  ׁשֶ ּ ּ
יָנה ה  ּדִ ַמֲעׂשֶ ִבְנָיִמין,  'ְּוכו  ּבְ דֹוֶמה  ְליֹוֵסף ,  ְוֵכן  ּבְ ּבְ ׁשֶ

ִחינֹות ל  ַהּבְ ָלם  ִמּכָ לֹא ,  ָּהָיה  ֻמׁשְ ָעה  ׁשֶ ְּוהוא  ֵמָהַאְרּבָ ּ

ָלִכים .  ָּטֲעמו  ַטַעם  ֵחְטא ּמְ ַמֲאָמר ֶזה ִנְתַמֵקד ַרק ּבַ ַּאך  ּבְ ְ

ָי ֵלב ָהָעם, ְּצאו ֵמֶהםּׁשֶ ֶלך ּכְ ֵלב ַהּמֶ ְׁשֶ ּ[. 
ַמֲהַלך  ַהּדֹורֹות ְתּבֹוֵנן  ּבְ ּנִ ׁשֶ ים  ֵלב,  ְּכְ ר ,  ָנׂשִ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ה  ָקָטן,  ֵאַרע  ְלֶבן  ָרֵחל  ְנִפיָלה ַמֲעׂשֶ ר  ּבְ , ַּגם  ִאם  ְמֻדּבָ
י  ַנְפׁשֹו  ַעד  ּכִ ֵאב  ָהָיה  ָעצום  ְוהֹוִתיר  חֹוָתם  ַעז  ּבְ ַּהּכְ

ֶתם  ַהֵחְטאִנְדֶמה  לֹו לֹא  יוַכל  ְלֵהָרֵפא  ְלעֹוָלם  ִמּכֶ ּ  ׁשֶ ּ .
ֶזה ַמָצב  ּכָ חֹוָרה   אֹו,  ּּבְ ֵאב  ַעד  ְלָמָרה  ׁשְ ך  ַהּכְ ְמׁשַ ּנִ ֶ ְּשׁ

ֶלך( אול  ַהּמֶ ֵאַרע  ְלׁשָ ֶ ִפי  ּשׁ ְּכְ ן,  ּ ִדְלַקּמָ תֹוָצָאה   )ּכְ ּכְ ְּוִיָתֵכן  ׁשֶ
ְדֵרָגתֹו,  ֵמַהֵחְטא ָהָיה  ְל,  ִּיפֹול  ִמּמַ ֶדֶרך  ׁשֶ ַמְלֵכי ְּכְ

יֵמי ְרַחְבָעם לוָכה ּבִ ָרֵאל ֵמָאז ֶנְחְלָקה ַהּמְ   .ִּיׂשְ
ָרִכים  ֵאלו ְּוִנְרֶאה  ְלַדּמֹות  ּדְ ֶבֶגד ,  ּ ֵני  ָרֵחל  ֵהם  ּכְ ּבְ ׁשֶ

ְרֶאה  ַעל  ִנָקיֹון  ְוָטֳהָרה  וְבִאם  ִיפֹול  לֹו  ָלָבן  ַהּמַ ּכֻ ּׁשֶ ּּ ּ
ֶג ל  ַהּבֶ ֶתם  ָקָטן  ֻיְרַגׁש  ִויַכֵער  ֶאת  ּכָ ת .  דּּבֹו  ּכֶ ְלֻעּמַ

ִציִצים  ֵני  ֵלָאה  ְמׁשוִלים  ְלֶבֶגד  ְמֻצָיר  ּבְ ֹּזאת  ּבְ ּ
ֶכת  יֹוֵתר  אוָלם  ִיְתרֹונֹו ,  ּוְפָרִחים ֲאִריָגתֹו  ְמֻסּבֶ ּׁשֶ

ֶתם ִאם  ִיפֹול  ּבֹו  ּכֶ ץ ,  ּׁשֶ ר  ִיְתַאּמֵ ֵּיַקל  ְלַתְקנֹו  ְוַכֲאׁשֶ
ֶגד וט ַלּבֶ ִקּשׁ ַּאף יוַכל ְלהֹוְפכֹו ּכְ ּ. 

י  ּכֵ ה  ּכִ ֵני  ֵלָאה,  ןִהּנֵ ר  ַעל ,  ּבְ ִּעְנָיָנם  ְלִהְתַגּבֵ
ִיים ְלִהְתרֹוֵמם ,  ּוָבֶזה  ַמֲעָלָתם,  ִּמְכׁשֹוִלים  וְקׁשָ

יֹוֵתר ִפילֹות  ַהְגדֹולֹות  ּבְ ְּוִאלו .  ְּוַלֲעלֹות  ֵמַהּנְ ּ
ֵלמותְלֶצֱאָצֵאי   ְ ִמיַרת  ַהּשׁ ֵלמות  וׁשְ ָּרֵחל  ִנְתָנה  ׁשְ ּ ּ ּ .

ְַאך  ֵמִאיָדך.  ְוזֹו  ַמֲעָלָתם לֹון ,  ְ ָ ּשׁ ל  ּכִ ַמַצב  ׁשֶ ּּבְ
ֵיאוׁש  וְזקוִקים  ְלִתְקָוה ,  ּוְנִפיָלה ֲּאַזי  ֲעלוִלים  ִלפֹול  ּבְ ּ ּ ּּ

ֵצל ֵדי ְלִהּנָ ְקקו ִלְבֵני ֵלָאה, ְּגדֹוָלה ּכְ ְּוָכאן ִיְזּדַ ּ . 
ִּיְתרֹונֹות  ֵאלו  ַעל  ֵאלו ּּ ִליִמים  ֵאלו  ֶאת  ֵאלו,  ּ ַּמׁשְ ּּ ּ .
ֵני  ָרֵחל  ְמַסַי ת  ּבְ ַ ָרֵאל ְּקֻדּשׁ ַעת  ִלְבֵני  ֵלָאה  ְוִלְכָלל  ִיׂשְ

ִמיָרה  ִמְפֵני  ָהאֹוְיִבים ׁשְ ֵני  ֵלָאה ,  ּּבִ ְּוִאלו  ֲעבֹוַדת  ּבְ ּ
ֵני ָרֵחל ִאם ִתְקֶרה אֹוָתם ְנִפיָלה  .ִּהיא ְלָהִרים ֶאת ּבְ

ָרֵאל ֵני ָרֵחל ַלֲהָגַנת ִיׂשְ ת ּבְ ַ  ְקֻדּשׁ
ּנ ,)ז,  ר  עג"ּבְ(ל  "ָּאְמרו  ֲחַז יָון  ׁשֶ ֹוַלד  יֹוֵסף  נֹוַלד   ּכֵ

ו ל  ֵעׂשָ ְטנֹו  ׁשֶ י   ...ׂשִ ם  ַרּבִ ׁשֵ י  ִפיְנָחס  ּבְ ּ  ָאַמר  ַרּבִ
ר  ַנְחָמן מוֵאל  ּבַ ו  נֹוֵפל ,ּׁשְ ֵאין  ֵעׂשָ   ָמסֹוֶרת  ִהיא  ׁשֶ

ל  ָרֵחל ֶניָה  ׁשֶ ַיד  ּבָ ַמֲהַלך  ַהּדֹורֹות  .ֶּאָלא  ּבְ , ְָאְמָנם  ּבְ
ָרֵאל ים  ְלִיׂשְ ֵהֵרעו  ַעּמִ ׁשֶ ַלח  ַהָק,  ּּכְ יַע ה  "ּבָּׁשָ מֹוׁשִ

ָבִטים  ׁשֹוִנים   ְ ה  (ִמּשׁ ית  ַרּבָ ֵראׁשִ ֵני ,  )ג-ב,  צטּבְ ֵמֶהם  ִמּבְ
ֵני  ֵלָאה אֹוָתם  ֻאּמֹות  צֹוְרִרים,  ָרֵחל  ֵמֶהם  ִמּבְ , ֶּאָלא  ׁשֶ

ם ַהִגיַע  ְזַמּנָ ן  ֲעָמֵלק .  ָּאְבדו  ִמן  ָהעֹוָלם,  ּּבְ לֹא  ּכֵ
ְ עותֹו  ְוָרעֹוָתיו  ִמְתַמּשׁ ִרׁשְ ֻיָחד  ּבְ ּמְ ִכים  ִמּדֹור  ּדֹור ּׁשֶ

ַמִים ְּוָכל  ֶעֶצם  ִקיומֹו  ִהיא  ַהְתָרָסה  ֶנֶגד  ַמְלכות  ׁשָ ּ ּ  – 
ס  ָיה  ִמְלָחָמה  ַל" י  ָיד  ַעל  ּכֵ ֲעָמֵלק  ִמּדֹר  ּדֹר'הּּכִ "   ּבַ
מֹות  ( ל  ַהָקּבָ"י  "ּוֵפֵרׁש  ַרׁשִ,  )טז,  יזׁשְ ּה  הוְרָמה "ָּידֹו  ׁשֶ

ִכְסאֹו ַבע  ּבְ ָ ֲעָמֵלק   ִלְהיֹות  לֹו  ִמְלָח,ִלּשׁ ָמה  ְוֵאיָבה  ּבַ
א.עֹוָלִמית ּסֵ ס  ְולֹא  ֶנֱאַמר  ּכִ ּ  וַמהו  ּכֵ ם ,ּ ֵ   ְוַאף  ַהּשׁ

ע  ַהָקּבָ,ֶנְחַלק  ְלֶחְציֹו ּבַ ֵלם  ְוֵאין "ּ  ִנׁשְ מֹו  ׁשָ ֵאין  ׁשְ ֶ ה  ּשׁ
לֹו ל  ֲעָמֵלק  ּכֻ מֹו  ׁשֶ ֶחה  ׁשְ ִיּמָ ֵלם  ַעד  ׁשֶ ְסאֹו  ׁשָ ּּכִ ּ. 

ם ֵ מֹו  ִיְהֶיה  ַהּשׁ ֶחה  ׁשְ ִיּמָ ּוְכׁשֶ ֵלםּ א  ׁשָ ּסֵ ֵלם  ְוַהּכִ "   ׁשָ
ֲאָמר,'ְּוכו ּמַ נו  ּבַ ְרּכֵ ּ  ְוַעל  ִפי  ּדַ ֵני ,  ִנְרֶאה  לֹוַמר,  ּ ַרק  ּבְ ׁשֶ
ֵלמוָתם,  ָרֵחל ִמיָרה  ַעל  ׁשְ ׁשְ ִהְצַטְינו  ּבִ ּׁשֶ ּ ְיכֹוִלים ,  ּ

יֹוֵתר ה ּבְ  .  ְּלַהְכִניַע ֶאת ֻטְמַאת ֲעָמֵלק ַהָקׁשָ
ֵני   ,ַּהלֹוֲחִמים  ֶנֶגד  ֲעָמֵלק,  ְוָאֵכן יֵמי  ַמְלכות  ּבְ ַּגם  ּבִ ּ

ֵני  יֹוֵסף,  ֵלָאה ִמְלֶחֶמת  ֲעָמֵלק ,  ָּהיו  ִמּבְ גֹון  ּבְ ּכְ
ְצַרִים ָרֵאל  ָיָצא  ִמּמִ ַעם  ִיׂשְ ׁשֶ ינו ,  ּכְ ה  ַרּבֵ ּהֹוָרה  מֹׁשֶ

ֶבט  ֶאְפַרִים   ֵ ן  נון  ִמּשׁ ַע  ּבִ ים "ִּליהֹוׁשֻ ַחר  ָלנו  ֲאָנׁשִ ּּבְ
ֲעָמֵלק ְכְנסו ּוְלַא".  ְּוֵצא  ְוִהָלֵחם  ּבַ ּנִ ׁשֶ ן  ּכְ ַּחר  ִמּכֵ
אול ָּלָאֶרץ  וָמַלך  ׁשָ מוֵאל ,  ְּ ִּנְצַטָוה  ַעל  ְיֵדי  ׁשְ ּ

ֲעָמֵלק ִוד.  ְּלִהָלֵחם  ּבַ ַמְלכות  ּדָ ן  ּבְ ּוְלַאַחר  ִמּכֵ ּ ,
ֲעָמֵלק ה  ּבַ ֶ ֶבט  ְמַנּשׁ ָיְצאו .  ִּנְלֲחמו  ׁשֵ ְּוַגם  ְלַאַחר  ׁשֶ ּ

ַּלָגלות ַכי  ַהְיהוִדי,  ּ ָּעַמד  ָמְרּדְ ְנָיִמיןִמּבְ,  ּ ֶנֶגד ,  ֵני  ּבִ
ְּוֵכן  ִלְקַראת  ַהְגאוָלה.  ֲעָמֵלק  –ָהָמן  ָהֲאָגִגי   ּ ,

ן  יֹוֵסף יַח  ּבֶ ם ,  ַיֲעמֹוד  ָמׁשִ ֵ ְּוִיָלֵחם  ֶאת  ִמְלֲחמֹות  ַהּשׁ
ִוד ן  ּדָ יַח  ּבֶ ל  ָמׁשִ ְּוַהְגֻאָלה  ָתבֹוא .  ִלְקַראת  ּבֹואֹו  ׁשֶ ּ ּ

נו  ְזכות ָרֵחל ִאּמֵ ּּבִ ִמְד, ה"עּ ּמוָבא ּבְ  .  ַרׁש ֵאיָכהּּכַ

ֵני ֵלָאה ָיד ּבְ ָרֵאל ּבְ  ַּמְלכות ִיׂשְ
ֵני  ָרֵחל ל  ּבְ ה  ׁשֶ ָ ִּעָקר ,  ָּאְמָנם  ַעל  ַאף  ַמְדֵרַגת  ַהְקֻדּשׁ

ֵני ֵלָאה יֵדי ּבְ ְלכות  ִהיא  ּבִ ִוד ִיְהֶיה , ַּהּמַ ן ּדָ יַח ּבֶ ּוָמׁשִ
ְוָקא  ִמיהוָדה   ֵני  ֵלָאה  –ּּדַ כָֹחם  ְלַהֲעלֹות  ַאף ,  ִמּבְ ּבְ ׁשֶ

יֹוֵתרֶא פוִלים  ּבְ לֹא .  ּת  ַהּנְ ֶ ּכַֹח  ּשׁ ּוִמְצַטְיִנים  יֹוֵתר  ּבַ ּ ּ
ִּלפֹול  ְלֵיאוׁש ְּוַכָלׁשֹון  ַהּמוָבא  ּבְ,  ּ לוַח"ּ ִ ֵּמי  ַהּשׁ ּ" 

ֵתנואיָצּבִ'ְזִאֵמ ָפָרׁשָ ם "...,  ּ  ּבְ ֵ ה  ֶזה  ַהּכַֹח  ָנַתן  ַהּשׁ ִהּנֵ
ֵאינֹו  ְמָיֵאׁש  ַעְצמֹו  ְלעֹו'ית ֶבט  ְיהוָדה  ׁשֶ ׁשֵ ַאף ,  ָלםּ  ּבְ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ ַּוִיַגׁש ַוִיַגׁש ַוִיַגׁש ַוִיַגׁש     ָּּּּפָרׁשַ ּּ ּּ ּּ ָליֹון   •ּ      פ"תש'ה  • 43  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַא ַעת ַהּתְ ׁשְ  ת ַהּתֹוָרהֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ

 י"בעזה



ה  ֶלג ָלָבןָלּמָ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ַּהׁשֶ
נֹוָסף  ָלֶזה   ַהָגֶון  ַהָלָבן  ּבְ ּׁשֶ יֹוֵתר  ַּהָיֶפה  ּהוא  ּ ְתִאים  ּבְ ֶלגְוַהּמַ ֶ ה  ַהּבֹוֵרא    ,ַלּשׁ ְהיֹותֹו  ָלָבןש  "יתָעׂשָ ּמִ ָּהָאָדם  ָיכֹול  ְלַכֵון  ֶאת ְְוָכך    ,ָּיִאיר  ֶאת  ַהְסִביָבה,  ׁשֶ

ֶלג ֶ ּשׁ ֶמֶזג , ַּדְרּכֹו ּבַ ן ֲאִויר ַּגם ּבְ ְְוָחׁשוךְמֻעּנָ ֶּדֶרך ַאַגב[ .ּ ר , ְּ ֲאׁשֶ ֶמׁש ּכַ יֹוֵתר ַמְקִריָנה , זֹוַרַחתַּהׁשֶ ְקֵפי ּבְ ֶלג ְוָראוי ַלֲחֹבׁש ִמׁשְ ַּעל ַהׁשֶ ֶמׁשּ    ].ׁשֶ

 

ַיֲעבֹר  ָעָליו  ַמה   י  ִיְרֶאה  ׁשֶ ּ  ִהְתַחֵזק  ַעְצמֹו  ְמאֹד ...ּּכִ
ם   ֵ ל ,  'יתִלְפֵני  ַהּשׁ הֶֹגן  ִמּכָ לֹא  ּכַ יִתי  ׁשֶ ָעׂשִ ַאף  ׁשֶ ּׁשֶ

ם  ֵ ַיד ַהּשׁ יַע ִלי'יתָמקֹום ֵיׁש ְיכֶֹלת ּבְ   ... ְלהֹוׁשִ
ָּאְמָנם  ְלִפְרֵקי  ְזַמן  ָהיו  ַגם  ְמָלִכים  ִמיֹוֵסף ּ   ְלִפי ְַאך,  ּ

ֲאָמר ּמַ נו  ּבַ ְרּכֵ ָרֵאל,  ּּדַ , ַּתְפִקיָדם  ָהָיה  ְלָהֵגן  ַעל  ִיׂשְ
ָעה ְוִהיא ,  ְּלָגֵרׁש  ֶאת  ָצֵריֶהם  וְלַהְכִרית  ֶאת  ָהִרׁשְ

ָעָתהֲעבֹוָדה   ית  ִּלׁשְ ּוַמְלכוָתם  ְזַמּנִ ָהָיה ,  ּ ּוְכִפי  ׁשֶ
אול ֶלך  ָהִראׁשֹון  ׁשָ ַּלּמֶ ַתְפִקידֹו  ָהָיה  ִלְמחֹות  ֶא,  ְ ת ּׁשֶ

ְלכותֹו  ִתְהֶיה ,  ֲעָמֵלק ּמַ ע  ׁשֶ יתֹו  ִנְקּבַ ּוְכָבר  ֵמֵראׁשִ ּ ּ
ית ְלָמד  ֵמֲחַז,  ְזַמּנִ ּנִ  )א"יב  עהֹוָריֹות  ;  א"יד  עְּמִגָלה  (ל  "ּכַ

ָכה  ַמְלכוָתן" ֶקֶרן  ִנְמׁשְ חו  ּבְ ְמׁשְ ּנִ לֹמֹה  ׁשֶ ִוד  וׁשְ ּּדָ ּ ּ, 
אול  ְוֵיהוא   ּׁשָ ֵני  ָרֵחל(ּ ַּגם  הוא  ִמּבְ ְּוַגם הוא ַת,  ּ ְפִקידֹו ְלָהִסיר ּ

ָרֵאל ַפך)  ֶּאת  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ִמִיׂשְ חו  ּבְ ְמׁשְ ּנִ ְׁשֶ ָכה ,ּ   לֹא  ִנְמׁשְ
ַהְרׁשָ".  ַּמְלכוָתן ם(א  "ּוְמָבֵאר  ַהּמַ י  ַהֶקֶרן   ")ְּמִגָלה  ׁשָ ּּכִ

ְתַקֵים  משא ָבר  ַהּמִ ּהוא  ּדָ ֵלי  ֶחֶרס "ּ הוא  ּכְ ּכ  ַהַפך  ׁשֶ ְ ּ
ְנִפיָלה ִביָרה  ּבִ ְ ֶעֶצם   ".ָּעלול  ִלּשׁ ָבר  ּבְ ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ

ית ְלכוָתם  ְזַמּנִ ּמַ ְוִנְרֶאה  ִלְרמֹז  ֶזה .  ַּהְמָלָכָתם  ִנְרַמז  ׁשֶ
מֹו  ׁשְ אול"ּבִ ָבר ָקבוַע –" ּׁשָ ָאָלה ְולֹא ּדָ  . ְּלׁשֹון ַהׁשְ

ל  ְּוַנְרִחיב  ְמַעט  ֶאת  ָהִעְנָין  ַעל  ִפי  ַמְלכותֹו  ׁשֶ ּ
אול ָרֵאל,  ּׁשָ ֶלך  ָהִראׁשֹון  ְלִיׂשְ ְנָיִמין   –  ְַהּמֶ ֵני  ּבִ ִמּבְ

ל  ָרֵחל ָנה  ׁשֶ ָנה   "–ָהָיה  ָטהֹור  ְוָקדֹוׁש  ,  ּּבְ ן  ׁשָ ּבֶ
ָמְלכֹו אול  ּבְ ָאַמר ,  )ב"עיֹוָמא  כב  (ל  "ָּאְמרו  ֲחַז,  "ּׁשָ

לֹא  ָטַעם  ַטַעם  ֵחְטא,ַּרב  הוָנא ָנה  ׁשֶ ֶבן  ׁשָ ה .  ּ  ּכְ ְוִהּנֵ
ְפְסָקה  ַמְלכותֹו ּנִ ַּלַטַעם  ׁשֶ םיֹו(ל  "ָּאְמרו  ֲחַז,  ּ  )ָמא  ׁשָ

מוֵאל" ָּאַמר  ַרב  ְיהוָדה  ָאַמר  ׁשְ ּ  ִמְפֵני  ַמה  לֹא ,ּ
ָכה   אול)  י"ַרׁשִ,  ְְלֹאֶרך  ָיִמים(ִנְמׁשְ ית  ׁשָ ַּמְלכות  ּבֵ ּ, 

לֹא  ָהָיה  ּבֹו  ׁשום  ּדִֹפי   ִּמְפֵני  ׁשֶ ּ ָפָחה  "–[ּ , ּּדִֹפי  ִמׁשְ
ָרֵאל ָלִכים  ַהיֹוְצִאים  ִמַזְרעֹו  ַעל  ִיׂשְ ְּוִיְתָגאו  ַהּמְ ּּ   ֲאָבל ,ּ

ִוד  ֵמרות  ַהּמֹוָאִבָיה  ָאָתא ּּדָ י ,]י"ַרׁשִ,  "ּ ָאַמר ַרּבִ יֹוָחָנן  ּדְ
ן  ְיהֹוָצָדק ְמעֹון  ּבֶ י  ׁשִ ום  ַרּבִ ּ  ֵאין  ַמֲעִמיִדין  ַפְרָנס ,ִּמּשׁ

ָרִצים   ל  ׁשְ ן  ֻקָפה  ׁשֶ ַּעל  ַהִצּבור  ֶאָלא  ִאם  ּכֵ ּ ּ ּדִֹפי [ּ
ָפָחה ּ  ְתלוָיה  לֹו  ֵמֲאחֹוָריו]י"ַרׁשִ,  ִּמׁשְ ִאם  ָתזוַח ,ּ ּ  ׁשֶ ּ

ְעתֹו  ָעָליו   ָאַמר  ַרב .ָ  ֲחזֹור  ַלֲאחֹוֶריך,  אֹוְמִרין  לֹו,ּּדַ
אול  ,ְּיהוָדה  ָאַמר  ַרב ּ  ִמְפֵני  ַמה  ֶנֱעַנׁש  ׁשָ ָלבֹוא  ִליֵדי [ּ

ּנו  ַמְלכות ָעָליו  ִנָטל  ִמּמֶ ָבר  ׁשֶ ּּדָ ּ ַחל   ]י"ַרׁשִ,  "ּ ּמָ ִּמְפֵני  ׁשֶ
בֹודֹו ֱאַמר  ,ַעל  ּכְ ּנֶ מוֵא(  ׁשֶ ּוְבֵני  ְבִלַיַעל  ָאְמרו"  )אל  ּׁשְ ּּ, 

ֵענו  ֶזה ַּמה  יֹׁשִ ּ  ַוִיְבֻזהו  ְולֹא  ֵהִביאו  לֹו  ִמְנָחה.ּ ּ   ַוְיִהי .ּ
ַמֲחִריׁש  ". 'ַּוַיַעל ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ְוגֹו" ,ּ וְכִתיב".ּכְ

ב ר  ּבְ ְּתכונֹות  ַהְמֻנָגדֹות  זֹו  ְלזֹו'  ְוִלְכאֹוָרה  ְמֻדּבָ ּ ּ ,
ָפָחה  ְוָלֵכן  ִיְתָגאו   ִפילֹא  ָהָיה  ּבֹו  ּדֹ,  ֵמַחד ִּמׁשְ ּ ּ

ָרֵאל ָלִכים  ִמַזְרעֹו  ַעל  ִיׂשְ ְוֵמִאיָדך  ,  ַּהּמְ ֲעָנָוה   –ּ
ְלכות בֹוד  ַהּמַ ְמִחיַלת  ּכְ , ְוִנְרֶאה  לֹוַמר.  ֻּמְפֶלֶגת  ּבִ

ַהגֹוֵרם  ְלב ְּתכונֹות  ֵאלו  ִלְהיֹות  ְמֻנָגדֹות  זֹו  ְלזֹו '  ּׁשֶ ּּ ּ ּ
ל  ׁשְ ר  ַהֻקָפה  ׁשֶ ִּהיא  ֶהְעּדֵ אולּ לֹא  ָהְיָתה  ְלׁשָ ָּרִצים  ׁשֶ ּ ,

י  ִאילו  ָהָיה  לֹו ּנו ,  ּּכִ ָלִכים  ַהיֹוְצִאים  ִמּמֶ ּלֹא  ָהיו  ַהּמְ ּּ
ִּמְתָגִאים  ַעל  ַהזוַלת ּ יָרם  ֶאת ,  ְוַיַחד  ַעם  זֹאת,  ּ ַהּכִ ּבְ

ְלכות בֹוד  ַהּמַ ֲעֵלי  ַהּדִֹפי  ָהיו  יֹוְדִעים  ְלָהֵגן  ַעל  ּכְ ּּבַ ּ .
ֲעַלת,ל"נז  "ַּעִפ ּמַ ֵני  ָרֵחל   ׁשֶ ל  ּבְ ם  ַהְגבֹוָהה  ׁשֶ ּ  ַנְפׁשָ

ָפָחה ֶהם  ּדִֹפי  ִמׁשְ ֵאין  ּבָ ֶ ֲּעלוִלים  ַלֲהִביָאם  ְלִנתוק ,  ּּשׁ ּ ּ
ָעם ּבָ ֵּמַהַקִלים  ְוַהחֹוְטִאים  ׁשֶ ר  ֶאת ,ּ ּמֵ ֵדי  ְלׁשַ ּכְ   ׁשֶ

ם ָלה,  ָטֳהַרת  ַנְפׁשָ ְדלו  ֵמֶהם  ַתְכִלית  ַהַהְבּדָ ִּיּבָ ַּמָצב .  ּ
ל ָהָעםֶזה ֵאינֹו ַמְתִאים ְל ַאְחַראי ַעל ּכָ  . ְֶמֶלך ׁשֶ

ֵני  ֵלָאה ֲעבֹוָדָתם  ְלִהְתַעלֹות ,  ָאְמָנם  ֵאֶצל  ּבְ ּׁשֶ

ִפיָלה ְּתכונֹות  ֵאלו,  ֵמַהּנְ ּ יֹוְדָעם   ּּ ִלימֹות  זֹו  ְלזֹו  ּבְ ַמׁשְ
ֲאחֹוֵריֶהם ּמֵ ָרִצים  ׁשֶ ל  ׁשְ ֻקָפה  ׁשֶ ׁש  ָנכֹון  ּבַ ַתּמֵ ְּלִהׁשְ ּ ּ ,

ְפ ׁשִ יִרים  ּבְ ָכך  ַמּכִ ּלות  ַעְצָמם  וְבַמֲעַלת  זוָלָתם ְּבְ ּ ּ
ְוֵמִאיָדך,  ֵמַחד ָרָרה,  ּ ׂשְ אי ,נֹוֲהִגים  ּבִ ַ ֵאינֹו  ַרּשׁ   ׁשֶ

בֹודֹו בֹוד  ָהָעם,  ִלְמחֹול  ַעל  ּכְ הוא  ּכְ ן.  ּׁשֶ מֹו  ּכֵ ִלּבֹו ,  ּכְ
ם ָּלֶרֶדת  ְלַמָצָבם ,  ּהוא  ֵלב  ָהָעם  ְוָעָליו  ָלַדַעת  ְלִלּבָ

ל  ֶחְלֵקי  ָהָע ל  ּכָ ר  ֵהםַּהְפָרִטי  ׁשֶ ֲאׁשֶ יר  ֶאת ,  ם  ּבַ ְלַהּכִ
ִפיָלם  וְלהֹוִכיָחם ֵדי  ְלַהׁשְ ַּהֵגִאים  ּכְ ּ יר ,  ְֵמִאיָדך,  ּ ְלַהּכִ

ֵפָלה ְ ֲעֵלי  ָהרוַח  ַהּשׁ ֲעֵלי  ֲעֵבָרה ,  ֶּאת  ּבַ ּוָבֶהם  ַגם  ּבַ ּ
אֹול  ְ ֵיאוׁש  ְוַלֲהִריָמם  ִמּשׁ יֶהם  ָנְפלו  ּבְ ְפַאת  ַמֲעׂשֵ ּמִ ּׁשֶ ּ ּ

ַּתְחִתיֹות ּ ּת ָלֶהם ְתׁשוָבהּוְלהֹורֹו ּ ּ.   
ַהְנָהָגה ָּמָצאנו ,  ַּאְזָהָרה  ַעל  תֹוֶסֶפת  ֹחֶזק  ְוֹאֶמץ  ּבַ

ין  נון ַע  ּבִ ַּגם  ַעל  ְיהֹוׁשֻ ֱאַמר  לֹו  ַפַעם  ַאַחר  ַפַעם .  ּ ּנֶ ּׁשֶ ּ
ָבִרים  ( ַע  ;  כג,  ז  'ְּפס,  לאּדְ ְּפסו,  אְיהֹוׁשֻ ֲחַזק   ")יח,  ט,  ז,  ו  'ּ

צודֹות  ".  ֶוֱאָמץ ּוֵפֵרׁש  ַהּמְ ַע  ְי(ּ י  לוֵלא   ")ז,  אהֹוׁשֻ ּּכִ
ָראוי,  ֹזאת ַהְנָהַגת  ָהָעם  ּכָ לום  ּבְ ּלֹא  תֹוִעיל  ּכְ ּ ְְוָכך ,  "ּ

ּהֹורו  לֹו  ַגם  ָהָעם ַלֲענֹׁש  ֶאת  ַהּמֹוְרִדים  ְולֹא ,  ּ
בֹודֹו   ּוִבְמצודֹותש  "ַע(ִלְמחֹול  ַעל  ּכְ נו .  )ּ ְרּכֵ ְּוַעל  ִפי  ּדַ ּ

ֲאָמר ּמַ ד  ַע,  ּבַ ָבר  ְמַלּמֵ ן  ָרֵחלּאוַלי  ַהּדָ ּבֶ ך  ׁשֶ , ְל  ּכָ
מֹור  ַעל  ל  ְוָעֵמל  ִלׁשְ ּדֵ ֵּמֱהיֹותֹו  ֵפרוׁש  וִמְתּבַ ּ ּ

ָּעלול  ְלִהְתַעֵלם  ִמּמֹוְרִדים  ְוַכּדֹוֶמה  ,  ָטֳהָרתֹו ִפי (ּ ּכְ

אול ׁשָ ִצינו  ּבְ ּמָ ּׁשֶ ָעלול ְלַעְרֵער ֶאת ַמְנִהיגותֹו  ,)ּ ַּמה  ׁשֶ ּ ,
ַע  ְלתֹוֶסֶפת  ִחז ְּוָלֵכן  הוְצָרך  ְיהֹוׁשֻ ת ְּ ּוק  ַעל  ַהֲעָנׁשַ

ְתקוָפתֹו [.  ַהּמֹוְרִדים ַע  ּבִ ַהְנָהַגת  ְיהֹוׁשֻ ְּוֵיׁש  ְלַהְרִחיב  עֹוד  ּבְ

   .]ְַאך ָקְצָרה ַהְיִריָעה, ּפ ָהָאמור"ַע

ָרֵאל ֵני ֵלָאה ְלַהֲעלֹות ֶאת ִיׂשְ  ֲעבֹוַדת ּבְ
אול  ִנְצַטָוה  ִלְמחֹות  ֶאת  ֲעָמֵלק ּׁשָ אול   "–  ּ ַּוַיך  ׁשָ ְ ּ

ר  ַעל  ְפֵני ֶאת  ֲעָמֵלק ּ  ֵמֲחִויָלה  ּבֹוֲאך  ׁשור  ֲאׁשֶ ּ ָ

ִקיום ".  ִמְצָרִים ֵלמות  ּבְ ּאוָלם  ִמְפַאת  ֹחֶסר  ׁשְ ּ ּּ ּ
ְצָוה לֹא  ָהַרג ,  ַהּמִ ָקר  ְוׁשֶ הֹוִתיר  ֶאת  ַהֹצאן  ְוַהּבָ ּׁשֶ ּ

ְֶאת  ַהָגג  ֶמֶלך  ֲעָמֵלק אול ,  ּ מוֵאל  ֶאת  ׁשָ ּמֹוִכיַח  ׁשְ ּ
ה ְמֹאד ִל( ָהְיָתה ָקׁשָ יָמה ׁשֶ מוֵאלְמׂשִ ִביא  ּׁשְ בָֹאר , ה"עַהּנָ ּמְ ּכַ

מ ׁשְ יָחה  ֲארוָכה  הֹוֶלֶמת   )יא,א  טז"ּבִ ְּוַרק  ְלַאַחר  ׂשִ
ָידֹו י  ֵחְטא  ּבְ ָרה  ּכִ אול  ַהַהּכָ ׁשָ ך  מוָבא  ַעל .  ּּבְ ֶהְמׁשֵ ּּבַ ְ

אול   ּוִבֲעַתתו  רוַח  ָרָעה"ּׁשָ ּ ּ מֹו("  ּ ּוֵפֵרׁש )  יד,  א  טז"ׁשְ
ֲעָתה  אֹותֹו  ַעד  ׁשֶ"ק  "ָהַרַד ַדְעתֹוּבִ ּלֹא  ָהָיה  ּבְ ּ ."

אול  ְלָדִוד ,  ַּאַגב[ ה  ׁשָ ָעׂשָ ל  ַמה  ׁשֶ ּכָ אן  ַאָתה  ָלֵמד  ׁשֶ ִּמּכָ ּ
ְעתֹו לֹא  ִמּדַ ִליָטה  ְוׁשֶ ל  חֶֹסר  ׁשְ ַצב  ׁשֶ ָּהָיה  ִמּמַ ּ פ "ְוַע.  ]ּ

ֲאָמר ּמַ נו  ּבַ ְרּכֵ אול,  ּּדַ ל  ׁשָ ר  ְלִהְתַנֲהגותֹו  ׁשֶ ַּהֶהְסּבֵ ּ ,
ֵני   ַהְנָהַגת  ּבְ ים .  ָרֵחלָּנעוץ  ּבְ ְהיֹוָתם  ְקדֹוׁשִ ּבִ

ל  ֵחְטא ל  ְפַגם  ׁשֶ ּוְטהֹוִרים  ּכָ ָּעׂשוי  ַלֲהִביָאם  ְלחֶֹסר ,  ּ
ֲעׂשוָיה .  אֹוִנים יֹוֵתר  ׁשֶ ַהֲחָרָדה  ַהְגדֹוָלה  ּבְ יָון  ׁשֶ ּוִמּכֵ ּּ

ִפיָלה  ים  וְטהֹוִרים  ֵאלו  ִהיא  ַהּנְ ֵצא  ֵאֶצל  ַזּכִ ְּלִהּמָ ּּ
ֵחְטא יר,  ּבְ אול  ְלַהּכִ ֶחְטאֹוֵּסַרב  ׁשָ ְוַרק  ְלַאַחר .    ּבְ

ְתהֹום   ַההֹוָכחֹות מוֵאל  ָחׁש  ּבִ ַתן  ׁשְ ּנָ רורֹות  ׁשֶ ַּהּבְ ּ
ְּפעוָרה  ְוַצַער  ָעצום ּ ִחיָלה  ְוִנקוי ,  ּ ל  ֵיאוׁש  ִמּמְ מֹו  ׁשֶ ּּכְ ּּ

ֶתם  ַהֵחְטא ַפל  ְלרוַח ,  ִמּכֶ ּנָ ה  ׁשֶ ְּואוַלי  זֹאת  ָהְיָתה  ִסּבָ ּ
ֶכת ֶ ַאַחת  ְולֹא "ל  "ָּאְמרו  ֲחַז.  ָרָעה  ִמְתַמּשׁ אול  ּבְ ּׁשָ

ַתִים  ְוָעְלָתה  לֹו,  ָעְלָתה  לֹו ׁשְ ִוד  ּבִ ִרים ".  ּּדָ ֵמַהֶהְסּבֵ
י  ָחָטא  ַלה,  ְְלָכך אול  ָחׁש  ּכִ ֱהיֹות  ְוׁשָ ֵמֵעת  ָהְלָמה ,  'ּׁשֶ

ָבר לֹא ָיַכל ַלְחזֹר ְלַעְצמֹו ָרה זֹו ּכְ  .ּבֹו ַהּכָ
ְוָקא  ַעל  ְיֵדי  ּבֶ אול  ּדַ ָאה  ְלׁשָ ְּרפוָאתֹו  ּבָ  –ן  ֵלָאה  ּ

ֶלך ִוד  ַהּמֶ קֹום  ֵהִטיָבה  ִעם ,  ְּדָ ּמָ ְצאותֹו  ּבַ ִהּמָ ּׁשֶ
ָליו א  ּכֵ הו  ְלנֹוׂשֵ ִוד  ִמּנָ אול  וֵמַאֲהָבתֹו  ֶאת  ּדָ ּׁשָ ּ ּ .

ְהיֹות  רוַח  ֱאלֹ" ִוד ִקְּוָהָיה  ּבִ אול  ְוָלַקח  ּדָ ּים  ֶאל  ׁשָ
אול  ְוטֹוב  לֹו  ְו ָידֹו  ְוָרַוח  ְלׁשָ ּנֹור  ְוִנֵגן  ּבְ ֶּאת  ַהּכִ ָסָרה ּ

ֵני  ֵלָאה".  ֵּמָעָליו  רוַח  ָהָרָעה ל  ּבְ ם  ׁשֶ ְרּכָ , ּדַ
ִגיָנה ּנְ ֵטאת  ּבַ ַמהוָתה  ְיִרידֹות ,  ִּמְתּבַ ַגם  ִהיא  ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

י  ִמּמֹוְדִז.  ַּוֲעִליֹות ם  ָהַרּבִ ֵ סֹוד :  יץ'ּוִמְתַאְמָרא  ִמּשׁ
ִתיָקה ְ ִגיָנה  הוא  סֹוד  ַהּשׁ ֶבת .  ַּהּנְ ֵאיָנה  ֻמְרּכֶ ְּנִגיָנה  ׁשֶ

ֵאיָנה ,  ֲּעִליֹות  ִויִרידֹותֵמ ְתִקיָעה  ֲארוָכה  ׁשֶ ה  ּכִ ִּהּנָ ּּ
ֶבת  ְנִגיָנה ָפִרים.  ֶנְחׁשֶ ּסְ ֶרך  ֶזה  מוָבא  ּבַ ְּוַעל  ּדֶ ִוד   ְ ּדָ ׁשֶ

אול ְנִגיָנתֹו  ֶמֶסר  ָחבוי  ְלׁשָ ֶלך  ֶהֱעִביר  ּבִ ַּהּמֶ ּ ְ ,
ב  ֵמֲעִליֹות  ִויִרידֹות ְרּכָ גון  ַהּמֻ ֻדְגַמת  ַהּנִ ּכְ ּׁשֶ ּ ּ ,

ָאמו ַּגם  הוא,  רּּכָ ְיִריָדה  ֶאָלא ,  ּ ַקע  ּבַ ֵאר  ְוִיׁשְ ָ ּלֹא  ִיּשׁ
יך  ָהְלָאה ְִיְתַעֶלה  ְוַיְמׁשִ ֶדֶרך  זֹו.  ּ ִפיָלה,  ְּבְ  ,ִמּכַֹח  ַהּנְ

ָהָיה  קֶֹדם ִפי  ׁשֶ ְוֵיׁש  ְלַהְרִחיב [.  ִּיְתַעֶלה  עֹוד  יֹוֵתר  ִמּכְ
ְּבעֹוד ְתכונֹות ֵני ָרֵחל ִלְבֵני ֵלָאה  ּ ין ּבְ ּבֵ  .]ז"עפיׁשֶ

ָרֵאל ַעם ִיׂשְ ֲּחלוַקת ַתְפִקיִדים ּבְ ּ 
ַתב  ָהַרְמּבָ ֵריׁש  ִהְלכֹות  ְמָלִכיםם  "ּכָ לֹׁש "  ,ּבְ ׁשָ

ִניָסָתן  ָלָאֶרץ ַעת  ּכְ ׁשְ ָרֵאל  ּבִ ִּמְצֹות  ִנְצַטוו  ִיׂשְ ּ .
ל  ֲעָמֵלק,  ְלַמּנֹות  ָלֶהם  ֶמֶלך , ּוְלַהְכִרית  ַזְרעֹו  ׁשֶ

ִחיָרה ית  ַהּבְ ים  ֵל".  ְוִלְבנֹות  ּבֵ ה  ִמְצֹות ָנׂשִ לֹׁשָ ְ ּשׁ ב  ׁשֶ
ֵני  ָרֵחל  וְבֵני  ֵלָאה ין  ּבְ ֵּאלו  ִהְתַחְלקו  ּבֵ ּ ּּ ֵני  ָרֵחל .  ּ ּבְ

ֵני  ֵלָאה  ַיֲעמֹוד ,  ִלְמחֹות  ֶאת  ֲעָמֵלקַּתְפִקיָדם   ִמּבְ
ֵניֶהם,  ְֶמֶלך ׁש  ּכֹוֵלל  ֶאת  ׁשְ ְקּדָ ׁש ,  ְוַהּמִ ְקּדָ ְמקֹום  ַהּמִ

ַנֲחַלת  ָרֵחל   ְנָיִמין    –ּבְ ֶבט  ּבִ ָקה ְל(ׁשֵ ּהֹוִציא  ְרצוָעה  ּדַ ּ

ל  ְיהוָדה   ֶחְלקֹו  ׁשֶ ּבְ ֵני  ֵלָאה  –ּׁשֶ ילֹה ,  )ִמּבְ ן  ׁשִ ּכָ ְוֵכן  ִמׁשְ
ל  יֹוֵסף ֶחְלקֹו  ׁשֶ ׁש  ִהיא  ַעל .  ּבְ ְקּדָ ֻאְמָנם  ֲעבֹוַדת  ַהּמִ

ְּיֵדי  ַהְלִוִיים   ֵני  ֵלָאה  –ּ ֻהְתָרה  לֹו ,  ִמּבְ ְּוַהָיִחיד  ׁשֶ ּ
ׁש הוא ֶמ ְקּדָ ּמִ יָבה ּבַ ִוד ְּיׁשִ ית ּדָ ֵני ֵלָאה –ְֶלך ִמּבֵ  . ִמּבְ

ָרֵאל  ַּאְחדות ִיׂשְ
ָאמור ִני'  ב,  ּּכָ ֵ ִליִמים  ֶאָחד  ַלּשׁ ָרִכים  ֵאלו  ַמׁשְ ּּדְ ּ .

ּדֹוֵתיֶהם  ׁשֹונֹות,  ְוָרֵחל  ְוֵלָאה ּמִ ר,  ַעל  ַאף  ׁשֶ ְזּכָ ּנִ , ּכַ
ִליחות  ְמֻיֶחֶדת   ה   ְּלָכל  ֶאָחד  ׁשְ ַאֲהָבָתם  ָהְיָתה  ְמֻרּבָ

ים  ְוֵכן ְוָלֵכן  ֶה ָבִטים  ַהְקדֹוׁשִ ְ ֱּעִמידו  ֶאת  ַהּשׁ ּ
ָכל  ַהּדֹורֹות ֶצֱאָצֵאיֶהם  ּבְ ֵני  ָרֵחל ,  ּבְ ל  עֹוד  ּבְ ּכָ ׁשֶ
יו ִרים  ַיְחּדָ ְרֵכי  ָהֲעבֹוָדה ,  ּוְבֵני  ֵלָאה  ְמֻחּבָ ּדַ ֶ ֲהַגם  ּשׁ

ּׁשֹוִנים  ֵאלו  ֵמֵאלו ּּ . ַאף  ֶאָחד  לֹא  ָיכֹול  ְלָהַרע  ָלֶהם,  ּ
ר   ֲאׁשֶ ְּוִאלו  ּכַ ִלים  ֵאלו  ַעל ּ ּדְ ִאים  אֹו  ִמְתּבַ ִּמְתַנּשְׂ ּ

ֵּאלו ִּנְפָגִעים  ַגם  ֵאלו  ְוַגם  ֵאלו  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן  ְוֶזה ,  ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָגַרם   ֶ ָרֵאל  ַלָגלותּּשׁ נֹות  ְוִליִריַדת  ִיׂשְ ְּלחוְרּבָ ְוֵיׁש [.  ּּ

ֻדְגָמאֹות  ַלטֹוב  וְלמוָטב  וְקָצָרה  ֶזה  עֹוד  ּבְ ְּלַהְרִחיב  ּבָ ּ ּ ּ
ְעָיה  (ּוְלָעִתיד  ָלבֹוא  ֶנֱאַמר  ]  ָעהַהְיִרי ְוָסָרה ")  יג,  יאְיׁשַ

ֵרתו ִּקְנַאת  ֶאְפַרִים  ְוצְֹרֵרי  ְיהוָדה  ִיּכָ   ֶאְפַרִים  לֹא ,ּ
א  ֶאת  ְיהוָדה  ִויהוָדה  לֹא  ָיצֹר  ֶאת  ֶאְפָרִים ְּיַקּנֵ ְּוַעֵין ".  ּ

ִרים" ר ,  )יאֶּפֶרק  ("  ְּמִסַלת  ְיׁשָ ֲאׁשֶ ַרק  ּכַ ַמע  ׁשֶ ׁשְ ּמַ ֶ ּשׁ
ֶּאת  ַהִקְנָאה  ַהזֹאת  ָתבֹוא  ַהְגאוָלה'  הִסיר  ָי ּ ּּ ְוֵכן .  ּ

ֵתנו ַהְפָטַרת  ָפָרׁשָ ּּבְ ר ,  ּ ֲאׁשֶ ַהְגֻאָלה  ָתבֹוא  ּכַ ַמע  ׁשֶ ַּמׁשְ ּ ּ
ֵני ָרֵחל וְבֵני ֵלָאה ִּיְתַאֲחדו ּבְ ם . ּ ֵ נו . 'יתַהּשׁ  ְּיַזּכֵ
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