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רביא נחמןמר בר לשון:שמואל יהא בעיניךפרסיאל קל ,בנביאים,שבתורה,הזה
כבוד"שהקבמצינובכתוביםו לו חולק שהדותא":בתורה[!ה יגר לבן לו :בנביאים".ויקרא
עד(".]ֲאָרִמיתַלֶּמֶלְךַהַּכְׂשִּדיםַוְיַדְּברּו":בכתובים...".ְלהֹוםאְמרּוןֵּתִּכְדָנה" רבה )ידבראשית

ְוַאֲחִריְתָךֵראִׁשיְתָך ְמֹאִמְצָער דִיְׂשֶּגה
מלבן יעקב נוספות-נפרד צרות עליו תכפו זו,וכבר אחר יצא:בזו הרשע עשו אחיו

מזויין,לקראתו צבא להור,עם אשר.גוכדי עשו של מלאכו עם יעקב נפגש אף בדרכו
עימו דינה.נאבק צרת עליו באה מכן אותה,לאחר חטף חמור בן שכם כולם.אשר -ועל

יוסף צרת במצרים,עלתה לעבד נמכר עצום22במשך.אשר באבל שרוי יעקב היה שנה
להתנחם יוסף",ומאן שנגנב ממנו,מיום הקודש רוח ואינו,נסתלקה שומע,רואהרואה
שומע ו(".ואינו צא רבה יעקב)בראשית "אמר שבטים: עשר שנים להעמיד יגעתי הרי,כמה

השבטים ברית קמג(!"נפרצה וישב שמעוני )ילקוט

ל זכה ימיו בסוף הישברק בדרך הולכים בניו כל את רואה כשהוא "'בשלוה שבע.
מצרים בארץ יעקב חי שנה ובשלמות,עשרה וביקר ח(".כלליתבשמחה ע"זוהר קפ עליו)א"א

הפסוק זאיוב(נאמר ")ח ְמֹא,ִמְצָערֵראִׁשיְתָךְוָהָיה: ִיְׂשֶּגה תחילתם,"דְוַאֲחִריְתָך שהצדיקים
לעולם שמחה וסופם יישעיה(שנאמר,צער ")לה הגדול(".ראָׁשםַעלעֹוָלםְוִׂשְמַחת: )מדרש

השלום עליו אבינו יעקב  פטירת
ְוַאְרָּבַיֲעֹקְיֵמיַוְיִהי" ָׁשִנים ֶׁשַבע ַחָּייו ְׁשֵני ְיֵמי.ָׁשָנהּוְמַאתִעיםב ָלמּותַוִּיְקְרבּו ..."ִיְׂשָרֵאל
כח( מז  )כט-בראשית

יעקב שנפטר נפטרים,עד האדם בני היו יוצאת-?כיצד ונפשם מתעטשים או,היו בשוק
מהקביעקבבא!בדרך האדםה"וביקש על חולי נפטרשיביא שהוא לפניו.לפני :אמר

העולמים" חוליאם,רבון בלא מת לאינו,אדם בניומספיק בין אתיישב עליהם ולצוות
האחרונים ידי.דבריו ימיםישנחולהשהואעל שלשה או פטירתוים יכולהוא,קודם

בניול בין הוא.יישב ברוך הקדוש לו תבעת,חייך:אמר טוב הוא,דבר !מתחילוממך
סהב( רבה עז.טראשית לך לך שמעוני )ילקוט

אבינו יעקב שחלה בעת בניו,ואכן לכל אחד,קרא אחד אותם זה,ובירך אחר .בזה
וברכה"והקב ברכה כל על עימו הסכים רכט(.ה המדרשים )אוצר

הקץ את לבניו לגלות אבינו יעקב המשיח[רצה ביאת הדבר,]זמן ממנו משל.ונתכסה
מלך של העולםש,לאוהבו מן להיפטר בניו,בא מםסובביוהיו להם,טתויאת בואו:אמר

לכם המלךואגלה סתרי המלך,את את ראה והנה עיניו את נשא כך אמר,ובאומרו
אבינו!".מלךהשלבכבודוםזהיריוהי":להם יעקב את,כך שכינהנשא וראה עיניו

גביו על להם,עומדת זהירייה:אמר הקדוםו של בניו!הואברוךשבכבודו לו :אמרו
הואו,!"ֶאָחד'ה,ינּוֱאֹלֵה'ה,ִיְׂשָרֵאלְׁשַמע" להםאף ואמר מלכותו,ברוך":ענה כבוד ,שם

ועד צח(!".לעולם רבה )בראשית

אבינו יעקב של פטירתו מצרים,עם בכל כבד אבל יעקב.היה את הוקירו אשר,כולם
הרעב פסק ובר,בזכותו טובה שפע פטירתו.כהוהיה על התאבלו במשך,כעת אותו ובכו

.יום70

המכפלה במערת לקוברו כדי ישראל ארץ אל גדול בכבוד ארונו את בניו .נשאו
ישמעאל ובני עשו בני כך על למלחמה,כששמעו נגדם לצאת ראו.רצו כאשר ואולם

הארון על תלוי הצדיק יוסף של כתרו את יש,הם ונשיאי עשו אלופי כל אתנטלו מעאל
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יעקב של ארונו על הם אף אותם ותלו וששה,כתריהם בשלושים מוקף הארון היה וכך
שם,כתרים ספדו מאוכולם וכבד גדול .דומספד

עשו,המכפלהמערתאלהגיעואשרכ יעקבבא את מלקבור מהם למנוע אמר.ורצה
"להם יצחק: מאבינו ירשנו שאותם המכפלה במערת נותרו קברים שני ומאחר,הלוא

במערה לאה אשתו את קבר חלקו,ויעקב את קיבל שנותר,בכך האחרון הקבר כן -ואם
לי לו!"מגיע "אמרו יעקב: לאבינו חלקך את מכרת אתה להם!"הלוא "אמר לי: הראו

המכירה שטר במצריםואמנם!"את היה המכירה ללכת,שטר נפתלי את ושלחו
כאיי,ולהביאו מאוד רגליים קל היה שלוחהכי ממתינים.לה שכולם שם,בינתיים היה

חרש שהיה דן של בנו עשו,חושים עם השיחה כל את שמע ו.ולא "אמרתמה מדוע:
סבי את מלקבור לו!"?יעקבמתעכבים ואמרו עשו על לו "הצביעו אותנו: מעכב כעת.זה

המכירה שטר את ויביא מצרים מארץ נפתלי שישוב עד להם".מחכים "אמר ש: יגיעועד
מצרים מארץ איהא,נפתלי בבזיוןאבי מוטל עשה!"?בא ראשו?מה על וזרקה אבן לקח

עשו ומת,של ראשו את ערף יהודה יעקב,בא של לרגליו עיניו את.ונפלו יעקב פתח
וחייך שנאמר!עיניו "כמו נקם: חזה כי צדיק הרשע,ישמח בדם ירחץ ע(".פעמיו יג .א"סוטה

ע נה גיטין )ב"תוספות

המכפלה במערת אבינו יעקב נקבר ישראל,כך כל ועל עלינו תגן .אמן,זכותו

Qרבנו Rמשה
משה לידת

מצרי ישראל לרדת ושלושים מאה חולם,מהבשנת כסאהואוהנה,ופרעה על יושב
עיניו.מלכותו מאזניםוישא ובידו כנגדו עומד אחד זקן האיש.וירא אתויקח הזקן

לפני ויתלם מצריםאתויקח.פרעההמאזנים זקני ויאסרם,כל וגדוליה יחדשריה ויתנם
האחת מאזנים טלה.בכף לקח כן בכףקטןואחר ויתנהו ויכריע,השניתמאזניםהאחד

כולן את יכריע.הטלה מדוע ההוא הנורא החזון על פרעה כולםויתמה את ?הטלה
חלום והנה פרעה ויס.וייקץ עבדיו לכל ויקרא בבקר להםוישכם החלוםפר וייראו,את
גדולה יראה המלך.האנשים מסריסי אחד סריס בלעםויען כי,ושמו זה רעהאין אם

הימים באחרית למצרים תצמח אשר י,גדולה ויחריבוכי בישראל ילד ארץכלאתלד
מצרים.מצרים בדתי ויכתב מלפניו מלכות דבר יצא טוב המלך על כל,אם זכראשר

יה בעברים מצרים,רגהילוד מארץ הזאת הרעה תחדל כןצווי,למען כרוז,המלך ויצא
מצרים מדינת "בכל תשליכוהו: היאורה הילוד הבן ".כל

שנולדו הזכרים את להרוג מצרים של המאמצים כל אף על ביאור,אך הטבעתם ידי ,על
הקב אלו"שמר תינוקות על מתו,ה ולא ניצלו הקב?כיצד.ורובם לפ"ציוה לגלים ולטםה
באו,למדבר אותםהיה ומשפר אותם ומנקה מרום משמי אתיולדתכמלאך שמשפרת
עונותן,הולד שני דבשםגוליילהם של ואחד שמן של יג(שנאמר,אחד לב קהויוינ":)דברים

מסלע מחלמיש,דבש ".צורושמן

הזכרים ישראל תינוקות את ליאור המצריים זורקים ימים משנתיים למ,למעלה עטכדי
פרעה.אותם של חלומו ודקדוק,ומאז שאת ביתר עוקבים הילודים.היו אחרי המעקב
ישראל-ומנגד.מחריף של מושיעם להיוולד צריך זו של.בשעה מושיעם יוכל האם
זה,ישראל קשה במצב ולהשרד,גם הקשות,להוולד הרדיפות השתלשלות?למרות

המדהימה מופלאה,הדברים פרטית השגחה כי,רצופת ספק בלי אותנו אין"מלמדת
ה נגד תבונה ואין הדברים"!!!'עצה התרחשו וכיצד ?איך
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מרים ועצת עמרם גזירת
היה הדור גדול יוכבד,עמרם היתה את.ואשתו ליאור לזרוק פרעה גזר כי עמרם ראה

הנולדים עמלים':אמר,הזכרים אנו לעולם',לשוא ילדים מביאים אנו עשה.לשוא ?מה
יוכבדגרש אשתו כך.את עושה הדור גדול את ישראל בני וגרשו,כשראו ממנו למדו

נשותיהם את ה,מרים.כולם בת קטנה רוח,5-בתו עליה שרתה מקטנות כבר אשר
מהוריה,נבואה להיוולד ישראל של מושיעם עתיד כי ואמרה,וידעה אביה לפני באה

פרעה!אבא:לו של מהגזרה יותר קשה שלך הזכריםפ.הגזרה על רק גזר ואילו,רעה
הנקבות על וגם הזכרים על גם גזרת בתו.אתה לעצת עמרם את,שמע מיד והחזיר

אשתו.אשתו את החזיר הדור גדול כי ישראל בני נשותיהם,ראו את כולם החזירו .מיד

משה הצפנת
בגיל,יוכבד כבר השישי,התעברה,(!!)שנה130שהיתה בחודש משה את וילדה
זלה ביום אורה.באדר'ריונה הבית כל נתמלא משה נולד זאת.כאשר עם יחד אולם

ויוכבד עמרם וישליכוהו:דאגו הנולד הרך את יתפסו לא שהמצרים כדי לעשות מה
השישי?ליאור בחודש משה שנולד בביתם,כיון חודשים שלושה להצפינו כי,יכלו

ליוכבד מנו החזיר9המצרים שעמרם מזמן החודשים.אותהחודשים בשלושת אכן
בבית משה את להסתיר הצליחו .הראשונים

בביתו משה הוצפן בהם חודשים שלושה במצרים,באותם היה ושבר מה.שוד על
לפרעה?ולמה בכוכבים החוזים הודיעו משה שנולד יום "באותו של: מושיעם נולד היום
מן,ישראל או ישראל מבני נולד הוא אם יודעים אנו כי.המצריםואין אנו רואים עוד

במים ללקות הוא פרעה".עתיד זאת יזרקו,כששמע זה ביום כי רחמים ללא ציוה מיד
הנולדים התינוקות כל את המצרים,ליאור מן וגם ישראל מבני אמרו,למחרת.גם

ליאור הושלך לא עדיין ישראל של המושיע כי לפרעה את,האצטגננים רואים הם ועדיין
שלו במים-הסימן בתוקפה.שילקה עדיין אתמול שגזר הגזירה כי פרעה וכך.הכריז

חודשים שלושה במשך ליאור,היה משה הושלך שלא עוד האצטגננים,שכל ראו עדיין
בכוכבים שלו הסימן במצרים,את האוכלוסיה כלל על הגזירה קורה.ונמשכה ומה

חודשים שלושה ?בתום

ו חוד,בסיון'ביום שלושה משהכתום הולדת מיום לא,שים כי ויוכבד עמרם הבינו
בביתם להצפינו יותר אחריו,יוכלו יחפשו כבר המצריים ברירה.כי מנסים,בלית הם

מראש אבודים נראים הצלחתה סיכויי אשר בדרך גומא.להצילו תיבת לו יוצרים הם
לתוכה אותו ומכניסים ביאור.קטנה שמים התיבה המ.את יגלו לא אכן אתהאם צרים

ושתיה?התיבה מזון ללא הילד יתקיים הקטנה?וכיצד התיבה תטבע ושלום חס ואולי
הגדול חששות?ביאור מלא כבד בלב נעשתה ליאור משה של השלכתו .אכן

ה דרכי הן נסתרות זו!'מה אבסורדית פעולה ידי על רבנו,דווקא משה כשהושלך!ניצל
ליאור לפרע,משה ואמרו האצטגננים מושיעם,הנה:הבאו כי בכוכבים רואים אנו כעת

היאור אל והושלך במים לקה כבר ישראל פרעה.של זאת את,מששמע מיד ביטל
ליאור הבנים השלכת של כבר,הגזרה שמטרתו ".הושגה"בחושבו

משה'מאמצת'בתיה את
בוקר ביאור,באותו לרחוץ פרעה בת בתיה ביאור.יצאה דווקא לטבול ירדה מה ?לשם

ולהתגייר אביה בית של זרה מעבודה להטהר שרצתה אומרים שהיתה.יש אומרים ויש
של,מצורעת והמבריאים הקרירים במימיו טבילה ידי על כאביה את לשכך ורצתה



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 

64

לפניה.היאור משה תיבת נראתה רגע באותו לתופסה.והנה כדי ידה את הושיטה .היא
תינוק להציל רוצה שהיא שפחותיה שראו המיםכיון לה,מן "אמרו של,גבירתנו: מנהגו

גזרה,עולם גוזר מלך אותה,אם מקיימים לא העולם כל אם ביתו-גם ובני בניו
אותה פרעה,ואת.מקיימים של אביך,בתו מצות על גבריאל!"?עוברת המלאך בא

בקרקע אותן ידה.וחבט את בתיה של,הושיטה לאורך ידה ששה-אמה12והתארכה
אומריםו(מטר אומרים,אמה16יש פלא).אמה60ויש זה בתיבה!וראה ידה כשנגעה ,מיד

הצרעת מן כליל גופה .נתרפא

משה אחות שנעשה,מרים מה את ורואה הצד מן הזמן כל לעקוב.עומדת ממשיכה היא
אותו שתניק אשה למשה לחפש מנסה בתיה כי לאכול,ורואה מוכן לא התינוק אך

א מאף אופן מניקה.שהבשום אשה לה תתן שהיא לה ומציעה בתיה אל ניגשת היא ואז
העבריות בנה.מן את שתניק התינוק אם יוכבד את הביאה ומרים הסכימה בתיה.בתיה

המניקה האשה לבין התינוק בין קשר קיים כי יודעת לא את.כמובן יוכבד מיניקה כך
היגמלו עד תמימות שנתיים במשך .משה

פלאים בתוקפה!!!פלאי פרעה גזירת שנים משלוש בן-למעלה כל ליאור להשליך
שנולד משה.ישראל לידת ליאור,מעת המצריים התינוקות את אפילו אלפי,זורקים

אחד תינוק בשביל נזרקים אצטגניני.משה-תינוקות מודיעים שבו יום באותו והנה
במים ישראל של מושיעם לקה כי פ,פרעה של בתו הביתה מאושרתחוזרת נקיה,רעה

הצרעת מציאה,מן לאמץ-ובחיקה שברצונה נראה,הילד.ילד מספר,כך לפני נולד
מהול.חודשים למשמעתם!הוא סר שאינו ממצריות,קטן לינוק רוצה מאשה,ואינו רק
רגיל!!עברית ילד לא שהוא לו"משה"השם.ברור העובדה,שניתן את ושוב שוב מזכיר

המי מן משוי של.םשהוא מושיעם שהוא מאוד מאוד שיתכן היא המתבקשת המסקנה
הילד!!!ישראל את להחיות מפרעה מבקשת הנסיכה בביתו.אבל לאמצו מסכים ,הוא

לארמונו ומנשקו,מכניסו מחבקו בעצמו מצרים!והוא אויב המתקרא המבוקש,האיש
אחד המלוכה,מספר בית בתוך "גדל ותופר! עצה ולא,עוצו דבר עמנו,יקוםדברו כי

"!!!אל

מכך ומניקה-יותר תמימות שנתיים למשך חיקה אל בנה את מקבלת הילד אם יוכבד
המלך,אותו מאת נכבדה משכורת כך על מקבלת לחנכו.ואף ויוכבד עמרם יכלו כך

ה אביו',בדרך בבית לביקורים לפעם מפעם לבוא טוב תרוץ לו היה משה כשגדל ואף
ולקבל,עמרם הללמוד וידיעת תורה .'ממנו

פרעה בארמון משה
משה המלךגדל לבושבבית ארגמןכשהוא לפניו,בבגדי המלוכה ארמון מנעמי .וכל

בטיט עבדו אשר ישראל בני אחיו בסבלות לראות יוצא היה זאת בוכה,בכל והיה
עליכם:ואומר לי עליכם,חבל מותי יתן ישראל.מי לבני ומסייע כתפיו נותן אמר.והיה
ישראל:ה"הקב של בצערם לראות והלכת והגדולה השררה את הנחת ונהגת,אתה

אחים מנהג עמך,בהם לדבר ובא והתחתונים העליונים את מניח שאני .חייך

ישראל לעם מנוחה שאין משה לפרעה,ראה ואמר עבד:הלך לו שיש נח,מי אינו אם
מת הוא בשבוע אחד מנ,יום אתה אין אם עבדיך הםואלו בשבוע אחד יום להם יח

פרעה.מתים עמו לנוח,הסכים השבת יום את משה להם .ותיקן

בגיל משה היה עברי,12כאשר איש להרוג ומבקש מכה מצרי איש וראה אחיו אל יצא



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 
65 

שעתיד.מאחיו איש הדורות במשך מהמצרי יצא שלא וראה קדשו ברוח שבדק אחרי
המפורש,להתגייר שם ידי על אותו בחולהרג אותו המלך.וטמן לבית ושב משה ,הלך

לביתו שב העברי עבריים.והאיש אנשים שני וראה משה יצא ואבירם[למחרת ]דתן
רעהו.רבים את להכות כדי ידו את האחד הרשע.הרים את והוכיח משה "עמד למה:

רעך מצרי?"תכה איש הרג שאתמול לפרעה והלשינו והלכו משה על כעסו .הם

ע פרעהכששומע כך ל,ל קץ לשים יש כי משה"תעלוליו"החליט על.של שתק עכשו עד
שעשה מעשים מיני כל ועל ישתוק,סרבנותו לא דמים שפיכות לידי כשהגיע כעת אך

מעשה,עוד יעשה לעבדיו.אלא אמר אותו:מיד והרגו והכו.תפסו כשתפסוהו אולם
צוארו על כשיש,בחרב צוארו ו.נעשה שוב ניסו ההורג,שובכאשר על החרב נהפכה

אותו אחרת.והרגה במיתה להורגו הקב,רצו נתן אז שיברח"אבל משה בלב צעק.ה
"פרעה הקב!!"תפסוהו: חרשים"עשה מהשרים חלק את המלך,ה קריאת את שמעו .ולא

לפניהם,לעומתם כשעבר ראוהו ולא סומים נעשו ששמעו שגם.השרים שרים ואותם
ראו וגם ל,שמעו אותואך לתפוס כדי קרובים די היו לצעוק,א יכלו ולא אילמים נעשו

אותו שיתפסו הזאת.לאחרים המהומה כל לנפשו,בתוך ונמלט משה .ברח

במדין משה
משה ברח מדין?להיכן הבאר,שם.לארץ מתנכלים,ליד מדין של הצאן רועי את ראה
יתרו של לה.לבנותיו עזר ואף הרועים מן משה אותן הבארחילץ מן מים לדלות הזמין.ן

לביתו משה את לאשה,יתרו ציפורה בתו את לו בן.ונתן נולד בשם,למשה נקרא אשר
אמר,"גרשום" "כי נכריה: בארץ הייתי ".גר

יתרו צאן את רועה משה היה שנים אותן ה.כל הצאן'ברכת שהתרבה אותו ליותה
הצאן,מאוד מן השדה חית טרפה לא א.ומעולם צאן,חדיום את רועה משה כשהיה

חורב במדבר העדר,יתרו מן אחד גדי אחריו.ברח משה אל,רדף הגדי הגיע והנה
לשתות ועמד מים אליו.בריכת משה הצמא:אמר,כשהגיע מפני היית שרץ ידעתי .לא

הנך עייף בודאי מהלך.כעת והיה כתפו על הקב.הרכיבו לנהוג:ה"אמר רחמים לך יש
הצאן ישראלרא,את צאני את רועה להיות לך .וי

ה למשה'התגלות
הקב נגלה יום באותו משה"עוד אל סנה.ה רואה הוא והנה במדבר משה שיח-הולך

מאוד מים,קוצני בתוך באש.הגדל בוער היה ופלא,הסנה הפלא נשרף!אך אינו !הסנה
האש את מכבים אינם שתחתיו !והמים

ה אמר הסנה צע'מתוך כי ישראללמשה בני ומכאובם,קת ממנו,עוניים נעלמו ,לא
הגאולה זמן הגיע בו.וכעת הוא ישראל,במשה,בוחר את ויושיע מסרב7.שילך ימים
האדם מכל העניו ישראל,משה בני את להוציא השליח יהיה הוא אהרון,שלא אלא

הגדול במצרים.אחיו ישראל עם את כעת מנהיג אהרון י,הרי משה הוא בואואיך
מקומו את הקב!?לתפוס הבטיח בראותו"אולם לבו בכל ישמח שאהרון למשה ה

ישראל.בגדולתו בני בהצלת משה עם ישתתף הוא גם זאת אליו.מלבד תדבר אתה
בפיו הדברים את תעשו,ותשים מה לכם ויורה שניכם עם אהיה מורה"הקב.ואני ה

בידו האלוקים כשמטה למצרים ללכת לעשות,למשה בניכדי לעיני ומופתים אותות בו
פרעה ולעיני .ישראל

למצרים חוזר משה
הקב שאמר במדין"בשעה למשה מצרימה"ה שוב הקב,"לך של דיבורו לשני"נחלק ה
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שומע.קולות מצרימה"משה שוב שומע,"לך המדברה"ואהרון משה לקראת יצא".לך
מצרים לכיוון ממדין המדבר,משה לכיוון יצא "ואהרון כוננו'מה. גבר למרות-"מצעדי

ביניהם סימן שום קבעו הגדול,שלא המדבר בתוך נפגשו משה.הם את אהרון ראה
מאוד ושמח ליבו.בגדולתו בכל ששמח השמחה מיוחד,בזכות לבגד בעתיד חושן-זכה

ליבו- .על

ֶאת" ַוַּיַאְספּו ְוַאֲהרן מֶׁשה ְּבֵניָּכלַוֵּיֶלְך ָּכל:לִיְׂשָרֵאִזְקֵני ֵאת ַאֲהרן ֲאֶׁשרַוְיַדֵּבר ִּדֶּברַהְּדָבִרים
ְלֵעיֵניֶאל'ה ָהאֹתת ַוַּיַעׂש ִּכי:ָהָעםמֶׁשה ַוִּיְׁשְמעּו ָהָעם ְוִכיֶאת'הָפַקדַוַּיֲאֵמן ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

ֶאת ַוִּיְׁשַּתֲחוּוָעְנָיםָרָאה ".ַוִּיְּקדּו

משה את ישראל בני שמעו המ,כאשר מאת שליח הוא כי לו האמינו לחזק',יד וכדי
ליבם את לעיניהם,יותר משה ה,אותות3עשה אותו את.א.לעשות'שציוה משה זרק
הארץ על לנחש,מטהו המטה נהפך חיקו.ב.והנה אל ידו משה נעשתה,הכניס והנה

כשלג מצורעת בחיקו.היד שוב אותה הכניס ונרפאת-וכאשר ידו ה.שבה ראהבכך
והמחיה"הקב הממית שהוא ישראל לעם חי.ה ליצור והמת הדומם המטה נהפך ,בדברו

ה המית מצורעת'ובדברו אותה ועשה משה של ידו הקרקע.ג.את על מים שפך ,משה
לדם שבקרקע המים .ונהפכו

הגאולה בשורת את ישראל לעם ואהרון משה שהעבירו את,לאחר אוספים זקני70הם
פרעהוהולכי,העם של ארמונו אל יחד כולם ענק.ם מבצר כעין היה פרעה של ארמונו

מזעזע.ומפחיד מחזה לעיניהם נגלה הארמון אל התקרבו של:כאשר גדולה ערימה
פרעה בגזירת נהרגו אשר אדם בני מין.גויות היה הערימה אדם'מחנה'לצד בני של

ורגלים ידים צלובים'מחנה'לצידו,קטועי אדם בני אדם'מחנה'ולצידו,של בני של
בטיט אותם רמסו אחד.אשר אחד ונשמטו הנורא המחזה מן הזקנים כשהגיעו.הזדעזעו

ואהרון משה רק נותרו הארמון פתח ברחו,אל לאהרון.כולם משה אינם:אמר הללו
הקב מפי הגבורה,ה"מצווים מפי מצווים הורגים,אנו אפילו שליחותינו ונעשה נלך

.אותנו

בפניהםא עמד לא יש
פרעה של ארמונו סביב השמירה את ואהרון משה ראו הם,כאשר אף גודלו.הזדעזעו

ענק היה הארמון לו,של כיוון100!פתחים400והיו שמא.מכל פרעה של פחדו מרוב
של,יהרגוהו שלם גדוד פתח כל ליד לחיילים.גיבורים60,000העמיד כל,בנוסף על היו

אריו ופתח רעות,תפתח וחיות לארמון,דובים הכניסה את השמירה.המונעים למרות
בעיה,המעולה ללא להכנס ואהרון משה כפירי!הצליחו שני לפניהם ראו נכנסו כאשר

ברזל בכבלי אסורים הארמון.אריות אל שנכנס מי פיהם,כל את פותחים האריות היו
ושואגים האריות,ומנהמים מפחד יוצאת מש.ונפשו עללקח והניפו מטהו את ה

מכבליהם,האריות האריות השתחררו בשמחה,והנה ואהרון משה לקראת כמו.ובאו
פרעה לפני בואם עד אותם ליוו נאמנים כלבים אליהם,שני התלוו נוספות חיות .גם

פרעה לפני הגיעו פרעה,כאשר השומריםכעס להכנס,על להם נתנו העניש!?כיצד מיד
פרעה חלק:אותם הרגאת הלקה,ם אחרים,חלקם ושם מתפקידם פיטר וחלקם

.תחתיהם

ופחד אימתה עליהם תיפול
פרעה של שמחתו יום היה יום המלכתו.אותו יום זה יום,היה בעצם שזהו סבר והוא

כאלוהים מלכות.יצירתו בגדי לבש כסאו,הוא על קצוות.וישב מכל מלכים אליו הגיעו
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דורונות,תבל לו המלכיםועט,הביאו כל על בכיפה השולט שיהיה אותו משה.רו נשלחו
זה ביום דווקא הקב,ואהרון של שמו שיתקדש ברבים"כדי .ה

עטופים כשהם פרעה לפני ואהרון משה בידיהם,נכנסו שלום.ומקלותיהם לו נתנו לא
כיבדוהו גדולה.ולא בושה לו היתה שעה ואהרון.באותה משה את פרעה נבהל,כראות

השרת,מפניהםמאוד מלאכי כתואר תארם היה הלבנון,כי כארזי קומתם וגלגלי,ורום
החמה לגלגלי דומים החמה,עיניהם כזיו פניהם בידם,וזיו האלוהים ודיבור,ומטה

שלהבת כאש עליהם.פיהם פחדם נפל אותם כשראו ומערב מזרח מלכי ורתת.וכל זיע
לפניו היושבים וכל פרעה את אחז והשתחווו,וחלחלה ראשיהם מעל כתריהם הסירו

.להם

לנקביו פרעה הוצרך שעה בושות.באותה שאיננו!!איזה אלוה עצמו עשה הוא הרי
לנקביו לו!צריך הזדמנו צרכיו עשה צד12וכאשר בכל אותו נושכים והיו עכברים

ומרה,מושבו גדולה צעקה צעקותיו,וצעק את המלכות גדולי כל ששמעו מיד.עד אולם
כסאו על וישב לבו את פרעה חיזק מכן כלום,לאחר קרה לא .כאילו

לפרעה משה בין ודברים דין
ואהרון למשה פרעה רוצים:אמר אתם אתם?מה באתם?מי אלי?מנין אתכם שלח ?מי

לו "אמרו עלינו'ה: נקרא העברים להם".אלוקי לעבריים:אמר אלוה יש והלוא,וכי
מתעני הם שנה ממאה ידילמעלה תחת היום,ם עד אותם הציל לא מה שקרנים?ומפני

פה!אתם נמצאים שהם כך על מצטער שלהם האלוהים היה אותם,אם מעכב היה לא
זמן הרבה כך שרה,כל את אבימלך שעיכב אחד לילה בשביל אליו,שהרי נגלה מיד

שלם.והוכיחו בעם שכן להתגלות,כל עליו .שהיה

לו לעב:אמרו שיש לך אלוהדע עכשיו,ריים עד לך הניח שהוא ממך,אלא להפרע כדי
אחת בבת הכל .על

להם אלוהיכם:אמר ממני-וכי יותר וגבורה כח לו ממני,יש יותר ומלכות גדולה ?או
שולט הוא מדינות מולך?בכמה הוא עיירות לכד?בכמה מדינות ארצות?כמה כמה

וניצח?כבש עשה מלחמות ופ?כמה חיילות למלחמהכמה בצאתו עימו יש ?רשים

לו עליהם:אמרו מדבר שאתה במושגים אינו עולם,אלוקינו מלא וגבורתו כוחו ,אלא
אש להבות חוצב הרים,קולו מפרק אש,דיבורו שלהבת,קשתו לפיד,חיציו ,רמחיו

עננים ברק,מגיניו אש,חרבו ניצוצי עשייה,חניתותיו בלי הוא ביגיעה,לוחם ולא .נוצח
כולוה העולם כל את יצר וארץ,וא שמים וגבעות,ברא הרים בהם,יוצר אשר וכל .ימים

וימותו יחיו פיו אימו.על במעי העובר את העולם,צר לאויר ומפרנס.ומוציאו זן והוא
כולו העולם כל מלכים,את וממליך מלכים מסיר לעולם,הוא תיפסק לא ומלכותו

עולמים .ולעולמי

להם כךהואיל:אמר אומרים שלפני,ואתם בספרים גנזי בבית שאחקור עד לי .המתינו
ודורון כתב לי שיגר שלא בעולם מלך שאין עכשיו,לפי אומרים אתם אמת ,ואם

שלי באגרות גנזיו.אמצאנו בבית שהיו וספרים אגרות כל לפניו והוציאו ציוה ,מיד
ל ב70-ונתנם המבינים ופשפשו.שפות70-סופרים אמר,בדקו שם מצאו שלא וכיון

לעמיכם:להם ה.לכו את ידעתי מעולם'לא עליו שמעתי לו.ולא צריך אני שאני,אין
עצמי את ארצי,בראתי את שמשקה נהר נילוס לי .ויש
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לו הן,שוטה:אמרו מתים אומר שאתה אלו ה,אלוהות הוא'אבל אמת ,אלוקים
עולם ומלך חיים שנ.אלוקים לפני עוד היה כלהוא בסוף יהיה והוא העולם ברא

אמך.העולמים ברחם אותך ברא חיים,הוא רוח בך על,נתן אותך והושיב אותך גידל
מצרים מלכות שממנה.כסא האדמה אל אותך וישיב ממך ונפשך רוחך את יקח והוא

!לוקחת

דבריהם על פרעה מלפניו,כעס אותם .וגרש

פרעה,למחרת לפני ואהרון משה נכנסו רשותשוב וצעק.ללא לשומרים קרא מיד
לארמון:עליהם אלו נכנסו לו?איך יודעים:אמרו הם,איננו מכשפים ודרך,כנראה

נכנסו לא המטה.הפתח עם אותם וראה עיניו פרעה אני:אמר,נשא אלי,הכלב באו כי
במקל לדבריהם?הללו לשמוע רצה ולא ליבו את הקשה את,ושוב הקשה זאת ובעקבות

ויותרעבו יותר ישראל עם על הפרך .דת

הקשה המצב את משה למדין,כשראה חזרה "ואמר,חזר ַהֶּזה,ָניֲאֹד: ָלָעם ֲהֵרעָתה ,ָלָמה
ְׁשַלְחָּתִני ֶּזה ֶאל:ָלָּמה ָּבאִתי ְלַדֵּברּוֵמָאז ֹלאַּפְרעה ְוַהֵּצל ַהֶּזה ָלָעם ֵהַרע ֶאתִּבְׁשֶמָך ִהַּצְלָּת

".ַעֶּמך

לו מלמטה:'הענה שבחזקים בחזק מלמעלה שבחלשים חלש שילחם יצויר ינצח,לו ?מי
ינצח מלמעלה,החלש נלחם שהוא מלמעלה-עכשיו.כיון נלחם שבגבורים ,שגבור

מלמטה וכמה-והחלש כמה אחת !על

במדין משה שהה חודשים ה,שלושה בציווי חזר מצרימה'ואז לעודד.חזרה ניסה הוא
ישראל עם האת שכרת הברית את להם הקדושים'בהזכירו האבות עם.עם אולם

הגדול והלחץ הקשה העבודה מרוב לדבריו,ישראל אוזן היטו .לא

לתנין המטה הפיכת
רשות ללא אליו נכנסו ושוב פרעה של ארמונו אל שוב ואהרון משה לו.הלכו 'ה:אמרו

ממצרים ישראל בני את שתוציא לך לומר אותנו פרעהאמר.שלח לי:להם תעשו
שלכם,מופת האלוקים של ויכולתו חוזקו את אבחן פיו הכנה,אהרון.שעל כך על שקבל

ארצה,מוקדמת מטהו את מיד לארץ.זרק המטה שהושלך משה,לאחר יהי"אמר
לתנין,"לתנין המטה נהפך משה.ומיד של דיבורו ידי על נוצר שהתנין כולם ראו .כך

פרע התחיל שעה כתרנגולתבאותה אחריהם ומקרקר עליהם משחק להם,ה כך:ואומר
אלוהיכם של עלי!?אותותיו לצחוק באתם שבעולם?האם סחורה-בנוהג מביא אדם
מחסור יש שבו הסחורה,למקום מאותה גדול שפע בו שיש למקום בא.ולא אתה הנה
כשפים כאן לי כשפים,לעשות מלאה מצרים יודעים!!!וארץ אתם אין שכלהאם
הם ברשותי בני?הכשפים קטנים ילדים והביא פרעה שלח הם4-5מיד אף ולקחו

לתנינים אותם והפכו לאשתו.מקלות גם כן,קרא עשתה היא .ואף

משה לא,אדרבה:אמר או משובחת היא אם סחורה לבחון רוצים אותה,אם מביאים
בו מצויה שהיא למקום שהיא,דווקא יותר ניכר שלה השבח מכלואז יותר טובה

מ.האחרים כי לראות תווכח מצריםעשיועכשיו כשפי מכל גדולים האלוקים .של

אהרון עשה מקלות?מה להיות התנינים כל שחזרו מטהו,לאחר את הוא והנה,לקח
מצרים חרטומי כל של מטותיהם את אהרון מטה רבים.בלע מטות שבלע פי על ואף
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ה,מאוד ולא כמקודם צורתו מכך.שתנתהנשארה הכישוף-ויותר שפג,דרך שלאחר
קודם,הכישוף שהיה כמו הראשונה להווייתו הכל אלא,חוזר אינו עיניים"כי ,"אחיזת

החרטומים מטות נשארו מעשה לאחר שגם מציאות היתה המטות בליעת כאן ואילו
אהרון במטה המלכות.בלועים גדולי וכל פרעה נזדעזע והתיירא,מיד תמה מה:ופרעה

למטהו אהרון יאמר אם וכסאו'יקרה פרעה את אותי',בלע בולע הוא !?עכשיו

ליבו את פרעה חיזק שוב ואהרון,אך משה לדברי לשמוע אבה אחרי.ולא פעם בכל
פרעה מאצל יצא אומר,שמשה פרעה ואני:היה הורגו אני עמרם בן אלי יבוא אם

נכנס.שורפו משה כמו,וכשהיה פרעה נעשה במשההיה לפגוע יכל ולא עץ חשב.בול
בלבו שעולה מה כל לעשות יכול הוא כי עולם,פרעה בורא לו גופו,הוכיח על שאפילו

שולט אינו .עצמו

מצרים יציאת
ישראל את לשלוח פרעה סרב הקב,כאשר מכות"הביא עשר מצרים כל ועל עליו -ה

ומרים קשים בחוברת,יסורים בהרחבה הפסח"כמבואר ובאגדהחג ובסופם,"בהלכה
ממצרים ישראל בני את לשלח פרעה .הסכים

העולם2,448בשנת חמישי,לבריאת ניסן,ביום לחודש עשר ישראל,בחמשה בני יצאו
"ממצרים הזה. היום היום-"בעצם בלילה.בחצות הגנבים,לא הקב.כדרך ה"אמר

היום בחצי מוציאם למחות,הריני כח בו שיש מי וימחהיב-וכל .וא

שימחה מי לא ואפילו שעכב מי היה לא מצרים.ואומנם של המכושפים הכלבים אפילו
ישראל בני את נבחו,כיבדו ולא פיהם את פערו מכת,ולא של הלילה אותו שכל למרות

מקבריהם,בכורות בעבר שמתו הבכורות כל את ומוציאים הכלבים נובחים .היו
ול בעדם עיכבו לא הם גם שילכוהמצרים מהם ביקשו אלא מחו ליוה.א בעצמו ופרעה

מעט רחמים,אותם עליו ויבקשו עליו שיתפללו .וביקש

מ למעלה של ענק גם,אנשים3,000,000-מחנה מתלוים רב"כשאליהם צאן"ערב וכן
וסוסים,ובקר לתיאור,גמלים ניתנת שאינה יחד-בכמות יוצאים .כולם

עין מרהיב מחזה זה ישראלבנ.היה אנשים,י צבאותם,מיליוני על ושבט,יצאו שבט כל
נפלא בסדר דגלו לפי ארוכים,מסודר חודשים זו עמידה בצורת התאמנו הסדר.כאילו

מצרים טוב מכל עמוסות שהיו הבהמות מיליוני עשרות אף על מופתי עיני.היה
ישראל בני את כשראו מהתפעלות התרחבו לשעבר,המצרים משועבדיםשהיו,עבדיהם

ובלבנים המלכים,בטיט בטקסי לדגליהם מפוארים,חונים בבגדים לבושים ,כולם
שקבלו יקרים בתכשיטים הקב.מהמצרייםומקושטים הוציא ישראל"וכך בני את ה

רמה,ממצרים וביד נטויה !בזרוע

הנביאים גדול
רבנו משה על מעיד העולם יב(בורא ,ּבֹוֲאַדֶּברֶּפהֶאלֶּפה.הּואֶנֱאָמןֵּביִתיְּבָכל):במדבר

ַּכֲאֶׁשר,ָּפִניםֶאלָּפִניםֹמֶׁשהֶאל'הְוִדֶּבר):יאלגשמות(.ַיִּביט'הּוְתֻמַנת,ְבִחיֹדתְוֹלאּוַמְרֶאה
ֲאֶׁשר,ֶׁשהְּכֹמְּבִיְׂשָרֵאלעֹודָנִביאָקםְוֹלא):ילדבריםד(.ַהַּמֲחֶנהֶאלְוָׁשב,ֵרֵעהּוֶאלִאיׁשְיַדֵּבר
.ָּפִניםֶאלָּפִנים'הְיָדעֹו

ה דברי תוכן שלרבןרבנומשהשלונבואתביןישהפרש):ז"פהתורהיסודיהלכות(ם"רמבוזה
הנבואההנביאיםשכל,הנביאיםכללשאר,הנביאיםכל את משהו,בחלוםמקבלים



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 

70

וישמע,אתולדברמועדאהלאלמשהובבוא"שנאמר,ועומדערוהואמתנבארבנו
פה"שנאמר,מלאךידיעללארבנומשהו,מלאךידיעלהנביאיםכל".אליומדברהקול
,"יביט'הותמונת"ונאמר,"פניםאלפניםמשהאל'הודבר"ונאמר,"בואדברפהאל

במראה"עליומעידהשהתורההוא,בוריועלהדבררואהאלאמשלשםשאיןכלומר
הוא,כןאינונוברומשה,מפחדםומתמוגגיונבהליםיראיםהנביאיםכל."תבחידוולא

דברילשמוענבהלאדםשאיןכמוכלומר,רעהואלאישידברכאשר,אומרשהכתוב
עומדועלעומדוהואהנבואהדברילהביןרבנומשהשלבדעתוכחהיהכך,חברו
זמןכלאלא,כןאינורבנומשהו,שירצועתבכלמתנבאיםאיןהנביאיםכל.שלם

,להולהזדמןדעתווןלכוצריךואינו,עליושורהונבואה,לובשתוהקודשרוח,שיחפוץ
עמדו"שנאמר,עתבכלמתנבאלפיכך,השרתכמלאכיועומדומזומןמכווןהואשהרי

.כ"ע".לכם'היצוהמהואשמעה

דבש ליקק לא רבנו משה
ש ארבעים במדבר ישראל עם היו רבנומהלכים משה של בהנהגתו לנו,נה אל אך

הזמן כל דבש ליקק עליהם מלך שהיה רבנו שמשה היו,לחשוב אותורביםכי ,שציערו
שאמר ֲאָנִׁשיםָלֶכםָהבּו:ְוִריְבֶכםּוַמַּׂשֲאֶכםָטְרֲחֶכםְלַבִּדיֶאָּׂשאֵאיָכה"):יבאדברים(וכמו

חז".ְּבָראֵׁשיֶכםַוֲאִׂשיֵמםםְלִׁשְבֵטיֶכִויֻדִעיםּוְנֹבִניםֲחָכִמים "ל"אמרו מלמד-"משאכם:
אחריו,םאפיקורסיבהםשהיו ומרננים מדברים מה:אמרו,לצאתמשההקדים.שהיו
בני,כלומר[.ביתובתוךשפויאינושמא?לצאתעמרםבןראה עם בבית ריב לו יש שמא
שאכלםסבוריאתםהמ?לצאתשלאעמרםבןראהמה:אמרו,לצאתאיחר].ביתו

.רעותמחשבותעליכםוחושברעותעצותעליכםויועץהואיושבאלא,לא?וישןושתה
אחרד חלקהאתללקוטלצאתשהקדיםעמרםבןראואמרו,לצאתמשההקדים,בר

המן[הגדול מהלךהי.לווישןושתהשאכלעמרםבןראואמרו,לצאתאיחר].של ה
כבוד[עבאמצמהלךעמרםןבראו:אמרו,הדרךבאמצע ורוצה מההי].מאחר לךה
שבידינוקלהמצוה.מפניונעמודשלאכדי,םלצדדימהלךעמרםבןראו:אמרו,םלצדדי

תקום" שיבה זקן,מפני פני ,וכךכךעשיתילהםאמר.ממנולעקורמבקשהוא,"והדרת
כן.עליכםקיבלתםולא,וכךכךעשיתי.עליכםקיבלתםולא אנשיםלכםבוהאם

בעיניכם,לשבטיכםוידועיםונבוניםחכמים חן ימצאו הם )יבאלדבריםתנאיםמדרש(.אולי

האוהלהמשהאחריוהביטו" בואו ,וארוצהֵאְר:אומריםהיולגנאי,אמרחמאביר-"עד
הואמלושישמהוכל,נומשלושותה,נומשלאוכל,םישוקיהֵאְר :משיבווחברו!שלנו

גדולים,המשכןמלאכתעלששלטאדם כה אוצרות לידיו חושבאתהאין,והגיעו
עושהאני,נגמרמשהמשכןחייכם:םלהאמר,כךמשהששמעכיון?עשיריהשיה

)דפקודיתנחומא(."המשכןפקודיאלה"שנאמר,חשבוןעמכם

פניומשהוישמע על רביא?שמעמה.ויפול מלמד,ןיונתרבירמאנחמניברשמואלמר
יצחקברשמואלרברמא.במחנהלמשהויקנאו)קותהלים(שנאמר,אישבאשתשחשדוהו

משה[,ממשהלאשתוקינאאחדשכלמלמד,רבאמר עם תתייחד שלא אותה שהזהיר
)כיחרבהבמדבר(.ירחם'ה].רבנו

ציבור מנהיג לכל ללמוד יש וכיוצא,מכאן ומ,קהילה אחריו שמרננים רואה רכליםשאם
אותו ומצערים ושלום,עליו חס ברוחו יפול ולא יחלש משה,שלא על אפילו הלוא כי
נברא כל בחיר ישראל,רבנו לעם רבים כה ניסים המכות:שעשה מצרים,עשר ,יציאת

סוף ים המן,קריעת את עולם,הוריד בורא של מידיו התורה את לשמים,קיבל עלה
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ל וארבעים יום ארבעים פעמים ועוד,ילהשלוש ובמרגלים בעגל להצילם נפשו מסר
חמורים,ועוד כה דברים עליו דברו זאת כל אחר,ועם מנהיג כל יאמר מה כן וכבר.אם

חז הציבור"אמרו למנהיגי ע(ל י לכם:)א"הוריות נותן אני ׂשררה לכם?וכי נותן אני !עבדות
כן מנהיג,על אותו של חלקו ואשרי הציב,אשריו בעול באמונהשנושא ומוכיחם,ור

וחיבה באהבה נועם הבא,בדברי בעולם וגם הזה בעולם גם אותם מזכה זה ידי .ועל

השלום עליו רבנו משה של פטירתו
אךלאיכנסשלארבנומשהעלנגזרפעמיםעשר,יוחנןרבירמא ישראל נחתםלארץ

כי:מרשנא,תעבורלאשמלפניהיאגזירה:לואמרוהגדולדיןביתעליושנגלהעד,דינו
חטאוישראל,שאמרמפני,משהשלבעיניוקלהיהזהודבר.הזההירדןאתתעבורלא

:שנאמר,ממניבליקמידרחמיםעליהםשבקשתיוכיון,פעמיםכמהגדולותחטאות
מכן,"ואשמידםממניהרף" לעמוהרעהעל'הוינחם"ולאחר לעשות דבר וכן".אשר
מכן,"נוואורישבדבראכנו" כן".כדברךסלחתי'הויאמר"ולאחר חטאתישלאאניאם

הדברשקלה"הקבשראהכיון!?ממנישיקבלעצמיעלכשאתפללשכןכללא,מנעורי
רץלאיכנסשלאהגדולבשמוונשבעעליוקפץמיד,בתפלהעומדואינומשהשלבעיניו
הארץ,הזההקהלאתתביאולאלכן":שנאמר,ישראל להםאל נתתי שראהכיון".אשר
מעגל[קטנהעוגהועג,תעניתעצמועלגזר,דיןהגזרעליושנחתםמשה צורת ועמד]חקק

לבש?משהעשהמהשעהבאותה.גזירהאותהבטלשִתעדמכאןזזאיניואמר,בתוכה
שנזדעזעועד,ה"הקבלפניובתחנוניםבתפלהועמד,באפרונתפלש,שקונתעטף,שק

?עולמואתלחדשה"הקבשלרצונוהגיעשמאואמרו,בראשיתוסדריארץושמים
עשהמה.עולמואתלחדשה"הקבשלרצונוהגיעלאעדיין,ואמרהקולבתהאיצ

דיןבבכלוורקיערקיעשלושערשערבכלהכריז?שעהבאותהה"הקב ובית דין ,ית
.דיןהגזרעליושנחתםנימפ,לפניואותהיעלוולא,משהשלתפלתואתיקבלושלא
משהתותפלקולשגברכיון רדו,השרתלמלאכילהםואמרבבהלהה"הקבקרא,של

אתלעלותובקשו,מעלהכלפיתותפלקולשגבר,ורקיערקיעשעריכלונעלובבהלה
.מעכבואינווחותךקורעשהואלחרבדומהתפלתושהיתה,תפלתוקולמפניהרקיע
עולם:ה"הקבלפנימשהאמרשעהבאותה של וצערייגיעילפניךוידועגלוי,רבונו

תובמצועליהםצטערתיהצערכמה,לשמךמאמיניםשיהיועדישראלעלצטערתיהש
שכשאמרתי,ותוומצתורהםלהשקבעתיעד ,םבטובתאראהכך,םבצרתראיתים

היאזו?הזההירדןאתתעבורלאליאומראתה,ישראלשלםטובתשהגיעועכשיו
!?ונאמןקדושעםשיהיועדשעמלתישנהארבעיםשלעבודהשילום

משהקיצושהגיעכיון לו,של לוא,למותימיךקרבוהן:ה"הקבאמר שלרב:מר ונו
אולשו,]ָהֱאֹלִהיםָׁשםֲאֶׁשרָהֲעָרֶפלֶאלִנַּגׁשּוֹמֶׁשה:שנאמר[!?ערפלברגלידשוואולש,עולם
לוא!?ותולעהרמהיהשאה,כסוסבניךלפנירצתי אדםעלמיתהקנסתיכבר:מר

לוא.הראשון אניאולםו,עליהועברואותיתווצקלהשמצוה,ימותהראשוןאדם:מר
הקבא.אמותלא לו הוא,בעולםשמידשישקאברהםהרי:ה"מר משהא?מתאף :מר

לוא.לפניךמכעיסשזרעוישמעאלממנויצאאברהם לעארווצושפשטקיצחהרי:מר
מת,המזבחגבי הוא לוא?אף ושרףהמקדשביתאתשהחריבעשוממנויצאיצחק:מר
לוא.היכלךאת הוא,דופיבהםואיןםשבטיעשרםשניממנושיצאויעקבהרי:מר ואף
לוא?מת ,השרתכמלאכיהיהולא,ערפלברגליודשוולא,לרקיעעלהלאיעקב:מר
לוא.מידךהתורהאתבליקולא,פניםאלפניםעמודברתולא אל,לךרב:ה"הקבמר
הזהתוסף בדבר עוד אלי .דבר
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משה עולםרב:אמר של לאא,הבאיםהדורותיאמרושמא,ונו במשהה"הקבשמצאם
לוא?העולםמןמסלקוהיהלא,רעיםםדברי נביאקםולא"בתורתיכתבתיכבר:מר
משהא".כמשהאלבישרעוד אושםואהיהישראללארץאכנס,רצונךםא:מר שתיים

לוא?אמותכ"ואחשניםשלוש לאאם:ראמ.שםתכנסשלאמלפניהיאגזירה:מר
לוא?מיתתילאחראכנס,בחייאכנס לוא.מותךלאחרולאבחייךלא:מר הכעסכל:מר
הקבא?למהעליהזה לו ישראלאותידשתםיקלאאשרעל:ה"מר בני בתוך
הסלעכשה מן מים משהא.וצאתם עולם:מר של ,רבואשישיםאלוישריחידאני,רבונו
,מחלתרבואלשישים,להםומחלתםרחמיעליהםובקשתי,לפניךחטאוםפעמיהרבה
לוא?וחלמאינךולי לוא...צבוררתילגזיחידגזירתדומהאינו,מר עולםרב,מר של ,ונו

שתביאםסורייביםנמחלייהיוונותיווע,אמותלאוםרחמיכסאעלושבדיןמכסאעמוד
באילכלשבחךאגיד,כךעושהאתהםא.המותמלאךשלבחבלותתנניואל,בגופי
.עולם

,ומזלותכביםוכ,ולבנהחמה,וארץשמיםאצלהלך,בומשגיחשאיןמשהשראהכיון
רחמים,וגבעותהרים עליו לוא,שיבקשו עלי:מרו רחמים שנבקש עלינו,ךעד .נבקש
לוא,הגדולהיםאצלהלך עמרםבןאתהלא?מיםומיהיוםמה,עמרםבן:היםמר

עשרלוחלקתניוהכיתניבמטךעלישבאת מפנילפניךלעמודיכולתיולא,חלקיםשנים
עשהמה,למשההיםשהזכירכיון?לךעלתהמהועכשיו,נךילימשמהלכתשכינה

אניועכשיו,בעולםמלךהייתילפניךשעברתיעהבש,רואמובכהצעק,בנערותו
לוא,הפניםשרמלאךאצללוהלךמיד.ביםמשגיחיואיןמשתטח ,םרחמיעליבקשמר

לוא נשמעתלתךיתפשאין,הפרגודמאחרישמעתיכבר!?למהזהטורח,רבימשה:מר
?םרחמילבקשאלךמיאצלרואמ,ובוכהצועקוהיהראשועלידיומשההניח!זהבדבר

.ישראלאתלאבדואחתשתמותחתא,נשבעתישבועותשתי:למשהה"הקבמרא
אפשראןשתיהאתלבטל משהא.מוטב,ישראלויאבדולחיותאתהתרצהאם,י לו :מר
עולםרב של חדאיאבדואל,בוכיוצאואלףמשהיאבד,עליבאאתהבעלילה,ונו

להתחנן.אלמישר משה המשיך זאת עולם:מראוובכל של לרקיעשעלויםירגל,רבונו
לוא...?עפרילחכו,מידךההתוראתשקבלויםיויד,השכינהאתוקבלו ה"הקבמר
לוא?למה,מצטערשאתההזההצערכל,למשה המותממאנימתיירא:מר מרא.לאך

לוא.בידומוסרךאיני,ה"הקבלו עולם:מר של עלישהמייאיוכבד,רבונו צטערה
לוא?במיתתיתצטערעוד,ייהבח דור,עולםשלמנהגווכך,במחשבהעלתהכך:מר
ועכשו,לפנילשרתחלקךהיהעכשועד,ומנהיגיודורדור,ופרנסיודורדור,ודורשיודור

.לשרתתלמידךיהושעשלשעהוהגיע,חלקךאתהנטלת

עולם:משהמרא של יהושעיכנס,יהושעלשכבודובשבילאם?מתאנימהמפני,רבונו
לוא.אצאואניולגדולהלשררה מרא?לךעושהשהיהכמולותעשההאם:ה"הקבמר

,מאדיהושענתיירא.יהושע'רבי'לווקרא,יהושעאחרוהלךמשההסכיםמיד.ןכ:לו
לוא!?רביקוראאתהולי,מרא מרא?אמותולאשאחיהאתהרוצה,ליהושעשהממר

כן לוא.לו כתלמידךבאופןאחיהשלךטובלאכיו,מר איזהךליקשהואם?שאתנהג
מרא.ליעושהשהייתכמולךואעשהשאחיהעליךקבלאבל,מלמדךאני,בתורהדבר
רבימ:יהושעלו שהמהתחיל.פניךשאראהבשביל,מקבלאניעלישתגזורמהכל,שה

השלום עליו .יהושעלועושהשהיההכבודכלאתליהושעלעשותרבנו

ידווהניח,קומתווכפףמשהעמד,ודורשיושביהושעוהיה,והשכיםמשהעמדבבוקר
משהשלפתחואצלישראלהלכו.אותוראהולאיהושעשלעיניוונתעלמו,פיועל
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להםא?הואהיכןנורבמשה:שאלו,תורהללמוד הלכו,יהושעשללפתחוהשכים,מרו
,ליהושעלואמרו.עומדומשה,ודורשיושביהושעוהיה,יהושעשלבפתחוומצאוהו

וצעקבגדיואתקרעמיד,וראהועיניוהריםשכיון?יושבואתהעומדשמשהזהמה
רבירראמ,ובכה משה:למשהאלישראמרו.ומענישנייבניימחאתהלמה,אביאדוניבי
לוא.רשותליאין:להםראמ.תורהדנולְמ,נורב בתהיצא.אותךעוזביםואנאין:מרו
יהושעישב.מיהושעוללמודלישבעליהםקבלו.מיהושעמדוִל:להםואמרהקול

ודורשיהושעוהיה,משמאלואהרןובני,מימינוומשה,בראש .משהבפנייושב

ממשההחכמהכללילּוְטִנ,םבצדיקישבחרברוך,יהושערשאמבשעה:יונתןרביראמ
,מהישיבהישראלשעמדואחר.דורשיהושעמה,משהיודעהיהלאו,ליהושענּוְתוִנ
לוא להםא,התורהאתלנובאר,משה:מרו שהמוהיה.לכםלהשיבמהיודעאיני:מר

השלום עליו עולם:משהראמשעהבאותה.ונופלנכשל,רבנו של עכשיועד,רבונו
התחיל,למיתהפשונשהשליםכיון.בידיךמסורהנפשיהריעכשיו,חייםבקשתי
על-לבאלעתידאף,בניאתהנהגתהזהבעולם:ולאמר,סוימפיהואברוךהקדוש
.םאותמנהיגאניידיך

לכאןעד צאגבריאל:גבריאלמלאךלה"הקבאמר.לחיותאחתשעהמשהנשארה
עולם:לפניואמר.משהשלנשמתווהבא של ,רבואשיםישכנגדשקולשהואמי,רבונו
אמר?קצףלולעשותיכולאניאיך,אלודבריםבושישומי?במותולראותיכולאניךאי

עולם:לפניואמר.משהשלנשמתווהבאצא:למיכאלה"הקב של לוהייתיאני,רבונו
צא,הרשעמ"לסה"הקבאמר.במותולראותאנייכולולא,לתלמידליהיהוהוארב

שללקראתווהלך,אכזריותונתעטףחרבוחגרוכעסלבשמיד.משהשלנשמהוהבא
משהאשראהכיון.משה ,לשמשדומהמראהווזוהר,המפורששםוכותביושבשהואת
ורעדה,צבאות'הלמלאךדומהוהוא חיל םיכוליהמלאכיםשאיןודאי:אמר,אחזתו
.משהעםלדברפהפתחוןמצאלאו,משהשלנשמתוליטול

ליטול:לואמר?כאןשהועאתהמה,לרשעים'האמרשלוםאין:מ"לסמשהלואמר
אותךשמי:לואמר.באתינשמתך אין:לואמר.הבריותכלאתשבראמילואמר?לח
כחבייש:לואמר.לידיםמסוריםנשמתהעולםבאיכל:לואמר.נשמתינוטלאתה
אמיממעייצאתישעמרםבןאני:לואמר?כחךמה:לואמר.העולםבאימכליותר
מדברשנולדתיביוםבוו,מהול ילואפואמיאביעםודברתי,ברגליוהלכתי,הייתי
תורהלקבלאנישעתידהתנבאתיחדשיםשלשהבןוכשהייתי.חלבינקתילאשעדיין
מעלכתרונטלתי,מלךשלארמונולנכנסתי,בחוץמהלךוכשהייתי.אשלהבימתוך
שיםישוהוצאתי,במצריםומופתיםאותותעשיתי,שנהםשמוניבןוכשהייתי.ראשו
,למתוקמרהמיוהפכתי,קרעיםעשרלשניםהיםאתוקרעתי,מצריםכללעינירבוא

ההתווכחתיו,שמיםלועליתי ,אשכסאתחתודרתי,אששלתורהוקבלתי,מלאכיםעם
הקבעודברתי לבנייהםותסודוגליתי,מעלהשלבפמליאונצחתי,בפניםפניםה"ם
עםמלחמהועשיתי,לישראלאותהמדתיוִל,ה"הקבשלמימינותורהוקבלתי,אדם
,םגובהמפניםלקרסוליהמיםההגיעולאהמבולכשירדש,לםעובורייגשניועוגסיחון

עולםבבאיישמי,והרגתיםשבידיבמטהוהכיתים,עולםברוםולבנהחמהוהעמדתי
מ"סחזרמיד.לךנשמתינותןאיני,מלפניברחלך,כאןמרשעלך?כןלעשותשיכול
חרבושלףמיד,משהשלנשמתווהבאלך:מ"לסה"הקבל"א.ה"קבהלפנייודברוהשיב
שםבושחקוק,בידוהמטהאתונטל,משהעליוקצףמיד.משהעלועמד,המתער

סשעד,חווכבכלמ"בסבוופגע,המפורש ונטלהמפורשבשםמשהאחריוורץ,מ"ברח
כפשוטם[.עיניואתועיור,עיניומביןהודוקרן ואינם עמוקים סודות בדברים .]יש
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ואמרה קול בת שאברךליהמתינו:ראמ.העולםמןשתפטרשעהההגיעה:למשהיצאה
.םמוכיחשהייתיותוכחותאזהרותמפני,ימיכלרוחקורתממנימצאושלא,ישראלאת

כולםםכלל,השעהשנתקצרהשראהוכיון,עצמובפנישבטושבטכללברךהתחיל
להםא.אחתבברכה ועכשיו,ותוהמצועלהתורהעלאתכםציערתיהרבה:לישראלמר
לוא.לימחלו הרבה,משהנורב:לורואמאלישראף.לךמחולנורבאדוננו:מר

להםא.לנומחול,טורחעליךוהרבינוהכעסנוך לו.לכםמחול:מר קולאמרה הגיעו:בת
.עולמיםולעולמילעדוקייםחישמוברוך:ראמ,העולםמןבהםנפטרשאתהרגעים
אוי:ישראלאמרו.עצמותיואתאותיזכרולארץכשתכנסו,מכםבבקשה:לישראלראמ
.במדברעצמותיוונפלו,כסוסלפנינושרץעמרםלבןלו

אמר.מיתתךסוףהגיע:ואמרהקולבתיצתה,לחיותרגעעודלמשהנשארכאןעד
עולם:הואברוךהקדושלפנימשה של ואמרתבסנהעלישנגליתהיוםאותוזכור,רבונו
שהייתיהיוםאותוזכור.ממצריםישראלבניעמיאתוהוצאפרעהאלואשלחךלכה,לי

מלאךבידתמסרניאלממךבבקשה,לילהוארבעיםיוםארבעיםסיניהרעלעומד
באותה!ובקבורתךבךמטפלבעצמיאני,תתייראאל:לוואמרהקולבתהאיצ.המות
,העליוניםשמיםמשמיהואברוךהקדושוירד,כשרפיםעצמווקידש,משהעמדשעה
.ל-א-ג-ז-ג-וזוגבריאלמיכאל,עמוהשרתמלאכיושלשה,משהשלנשמתוליטול
פשתן[ץבושלבגדפרסוגבריאל,משהשלטתוימהציעמיכאל -ג-ז-ג-וז,מראשותיו]מין

השקף,משה:למשהה"הקבאמר,אחדמצדוגבריאל,אחדמצדמיכאל.מרגלותיול-א
זהזעיניווהשקיף,זהגבעלזהעיניך גב על עלידווהניח,החזהעלידךהנח,לואמר.ה
קראשעהבאותה.זהגביעלזהרגליוהקיף,זהגביעלזהרגליךהקף,לואמר.החזה
שלבגופוהיותךקצבתיךשנהועשריםמאה,בתי:להאמר,גופומתוךלנשמהה"הקב
אנייודעת,עולםשלרבונו:לפניואמרה.תאחריאלצאי,לצאתקצךהגיעעכשיו,משה

ואתה,בידךםמסוריוהמתיםהחייםנפש,הנפשותוכלהרוחותכלאלוהשאתה
גוףיש,ועכשיו.שנהועשריםמאהמשהשלבגופונתתניואתה,יצרתניואתה,בראתני
רמהולא,מעולםסרוחהרוחבונראהשלא,משהשלמגופויותרבעולםטהור

צאי,נשמה:ה"הקבלהאמר.ממנולצאתרוצהואיני,אותואוהבתאנילכן?ותולעה
יכבודכסאתחתבךימושואני,העליוניםהשמיםלשמיאותךמעלהואני,תאחריאל
עולם:לפניואמרה.וגדודיםושרפיםכרוביםאצל של בגופותניחני,ממךבבקשה,רבונו
.פהבנשיקתנשמתוונטל,ה"הקבנשקושעהבאותה.משהשל

בכבודו"הקבאלא,מהמלאכיםחדאולאישראללא,בקבורתואישנתעסקלאו ה
שנאמר כדי?לארץבחוצהנקברמהומפני.מואבבארץבגיאאותוויקבור:ובעצמו

גןתזכותו,באדר'ז-ב?משהנפטרואימתי.יחיולארץשבחוצההמתיםגם,בזכותוש
ישראל כל ועל דברים(.אמן,עלינו רבה משההמדרשיםאוצר.ואתחנן,מדרש )ערך

Qהכהן Rאהרון
הרבים מזכה
מלאכי "נאמר)וב(בנביא ְּבָׁשלֹום,ִבְׂשָפָתיוִנְמָצאֹלאהְוַעְוָל,ְּבִפיהּוָהְיָתהֱאֶמתּתֹוַרת:

אהרון,"בפיהוהיתהאמתתורת"".ֵמָעֹוןֵהִׁשיבְוַרִּבים,ִאִּתיָהַלְךּוְבִמיׁשֹור טימאשלאזה
אהרון,"בשפתיונמצאלאועולה".הטמאאתטיהרולאהטהוראת אתאסרשלאזה

אהרון,"אתיהלךובמישורבשלום".האסוראתהתירולאהמותר אחרהרהרשלאזה
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של "אבינואברהםהרהרשלאכדרך,ה"קבהמידותיו מעוון. השיב אהרון,"ורבים זה
התורה ללימוד הפושעים את ומחזר,תניוובמברזלשלחבלקושראהרוןהיה.שהשיב

ומי.שמעתאקרילימדו,שמעתאקרילקרותיודעשאינומיוכל,ישראלפתחיכלעל
ולא[.מלמדוהיה,תורהשלבגופהנכנסשאינוומי.תפלהלימדו,תפלללהיודעשאינו
,ולענילעשירפניםנושאואינו,שמיםלשםלישראלברביםתורההמלמדכלאלא,בלבדאהרן
כאחתאלא כולם את ,והשכלודעהובינהחכמהרוחבוונותן,עליומרחםה"הקבכךמתוך,מלמד
תקעט.אפרשהשמיניספרא(].ויעקביצחקברהםאצדיקיםשלשהעםחלקוונותן אחרי פרשת שמעוני .ילקוט

אליהו דבי )ידתנא

שלום ורודף שלום לתורה,אוהב ומקרבן הבריות את אוהב
אהרוןרוחשפל שהואמיותררוחשפללךאיןש?מנין,היה בוחש.שלוםרודףמי

אדםאם,כיצדהא!?לךוהורוחומשפילואינאם,שלוםרודףאדםהיאך,בדעתך היה
אהרוןמקלל אהרון,את היה.שלוםלואומרהיה אם.שותקהיה,עמומריבאדםאם
שכך,לזהוכן,זהעלאותורצהמוזהאצלוהולךרוחומשפילהוא,םאנשישנירבו

זהרבישהיויםישנעלשמעכש,הצדיקןואהרשלאומנותוהיתה עם זה אצלהולך,ם
מוריבקשמהמ.ריוומרביעליךשלוםלואומרוהוא,רביעליךשלוםלוואומר,האחד
אליךחברךפלוני":אומרוהוא?כאן אותי שעשה,לפייסךשלח מה על מתחרט כה הוא
גדול!לך בצער הוא לי:ואומרושרוי אשא,אוי בחבריאתאיך ממנו,עיני הריש,בושתי

הוא כנגדויפגעתשאני וחטאתי ליהלווא!בו ולסלוח עימי להשלים ויסכים היהכך!"י
קנאהאהרון כל מוציא שהיה עד אצלו בלבווהקפדהיושב רעהושיש אותומיד.על
אני,רבי,אהרוןלאומרהיה.לפייסניאליבאצדיקכזהוכי,בדעתומהרהרהיההאיש
חברישהוא את מכן.ציערתי אהרון,לאחר אצלהיה גם,חברההולך לו כןואומר

הללו ונפש,כדברים בלב וסולח מוחל היה הוא שאף ,זהעםזההשנייםונפגשוכש.עד
לזהונשקובקויחמיד ביניהם,זה לשרור השלום .ושב

,לוואומרהבעלאצלהולךהיה,ביניהםמריבהשעשוואשתובעלעלאהרוןשמעאם
ריבשתישמע לך לאספקמותהכתמצאספק,אותהמגרשאתהאם,אשתךעםהיה
איתה,כמותהמוצאאתהאםגםו.תמצא תריב גםעשיתכך,לךאמרתיאה,אם

ביניהם.לראשונה שלום נעשה היה בן,וכך להם אותו,וכשנולד קוראים על'אהרון'היו
שמעוני.אהלכהגפרקרבתיכלה(.אותוםאוהביונשיםאנשיםישראלכלהיוזאתועל.שמו ילקוט

ב )חתקפמלאכי

מהלךכאשר אהרן לכולם,בדרךהיה פנים מאיר עם.היה נפגש כאשר אוגם רע אדם
לו,רשע אומר יפות'שלום'היה פנים מתאווה.בסבר היה רשע אדם אותו כתללוכאשר

עבירה לעצמו,ולעבור אומר ליא:היה אשאהי,וי אהראתאך את ואראה !?ןועיני
אני מתענ,ממנומתבייש כה הוא בשלומישהרי היה!יין מואוכך האיש עצמואתנעותו

עבירה שנאמר.מלעבור .גיבנתןדרביאבות(.לתורהפושעיםשהשיב,ןומעוהשיברביםו:זה
א שמיני )ספרא

הכהן אהרון של בזכותו ישראל עם זכו ביניהם,כך שרויה ואחוה אהבה ,שהיתה
את"והקב עליהם והשרה עימהם הלך ובעצמו בכבודו .שכינתוה

אמיתית אחים אהבת
אהרון של מקטנותו אחיו,כבר משה את המדרש,אהב "כדברי בוכה: נער נער-"והנה

אהרון ובוכה,זה עומד אהרון שהיה ליאור,מלמד אחיו משה את שלקחו ילקוט(.בשעה
קסו שמות )שמעוני
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הקב שציוהו במדין"בשעה למשה הגאולה,ה על ותבשרם מצרים שוב ,משהסרב,לך
ישראל בני את להוציא השליח יהיה הוא הגדול,שלא אחיו אהרון אהרון.אלא שהרי

במצרים ישראל עם את כעת מקומו,מנהיג את לתפוס יבוא הוא בורא!?ואיך ידע אולם
ו כלל מיצר אהרון שאין הקב,הואשמחאדרבהעולם והבטיחו"והרגיע משה את ה

בגדולת בראותו לבו בכל ישמח וטוהר."בלבוושמחוראך":שנאמר,ושאהרון טּוב ועל
אהרון של הקב,אחיובגדולתששמחלבו ל"זיכהו והיו":שנאמר,ותומיםאוריםשולבה

)גפרשהרבהשמות(."אהרןלבעל

-"ֹמרֵלאִיְׂשָרֵאלֲעַדתָּכלֶאלַּדְּברּו:ֵלאֹמרִמְצַרִיםְּבֶאֶרץַאֲהֹרןְוֶאלֹמֶׁשהֶאל'הַוֹּיאֶמר"
אלא?דברולומרתלמודומה,היומדבריםשניהםוכי:ישמעאלרביאמר)איבשמות(

לויכאהכתובעליוומעלה,באימהלשמועזנוואמרכיןאהרןהיה,מדברמשהכשהיה
שמעוןר.ה"הקבמפישומע :לוואומרלאהרןכבודחולקהיהמשה:אומריוחאירבבי
מביניהםיוצאבוריהדהיהו.למדני:לוואומרלמשהכבודחולקהיהואהרן.למדני
)גפרשהדפסחאכתמס-באישמעאלדרבימכילתא(.מדבריםשניהםלויכא

כלאתאהרן":שנאמר,משהזה,ובמניןבחכמהממנושגדולמילפנימדבראינוחכם
משהרלדבהיהראוימיוכי."העםלעיניהאותותויעש,משהאל'הדבראשרהדברים

אמרכךאלא.משהמפישמעואהרן,הגבורהמפישמעמשההריש,משה?אהרןאו
.דבר:לאהרןלואמרלפיכך?שםעומדממניגדולשאחיבמקוםשאדבראפשר:משה
)לזפרקנתןדרביבותא(."משהאל'הדבראשרהדבריםכלאתאהרןוידבר":נאמרלכך

השלום עליו הכהן אהרון של פטירתו
.לולומרבוששאנימפני,תומיתעללאהרןלוואמורטובהעשה:למשהה"הקבאמר
ויאלירד.אחיאהרן:קוראהתחיל,אהרןאצללווהלך,בוקרבהשכים?משהעשהמה

אהרוןא.אהרון לו לוא?היוםאליאוולבלהשכיםראיתמה:מר הלילה:משהמר
ב דבר איזה בזהאצלךובאתיהשכמתילכך,בויתיתקשוהתורהלמדתי עמך .לדבר

לוא בוהדברומהו,מר לוא?שהתקשית יודעאניאלא,הדברהיהמהיודעאיני:מר
קטעכלועל,בווקראובראשיתספרולקח.בוונקראאותוהבא,הואבראשיתשבספר
מה:משהאמר,הראשוןאדםלבריאתשהגיעווכיון.ה"הקבבראויפהעשהיפה:אמר

לוא?לעולםהתימשהביא,הראשוןלאדםראמנ ,כןתאמרלא,אחימשה:אהרןמר
ששנראה אפילו!יםוקאלגזרתעלינוםמקבליאנואיןחלילה שיצירי,וחוהאדםוהלוא

הקב של הם"כפיו יחד"הקבו,ה השיאם להם,ה עדןחופותג"יועשה זה,בגן כל עם
למותלנאמר עפראתהעפרכי"שנאמר,הם משהלאמר".תשובואל לאאנכיו:ו חנו

גדולות למעלות תורההשרתבמלאכישלטתישאני,הגענו במלאךשואתה,במתן לטת
המגפההמות את הרמז!?כךהיותלסופנולאו,ועצרת את מבין אהרון היה לא .ועדיין
משהא.העולםמןפטרהלזמנךהגיע,לאהרןלומרמתביישמשהוהיה ,אחיאהרן:מר
לילנךרצו לוא?אבינובאברהםנאמרשמהבאר לוא.ןכמר באברהם,מר "נאמר ואתה:

טובה,בשלוםאבותיךאלתבוא בשיבה מביןלאעדייןו".תקבר אהרון .היה

משה לו אחי:אמר הקב,אהרון יבוא תמות"אם שנה עשרים בעוד כי לך ויאמר היית,ה
באהבה הדברים את אהרוןא?מקבל הדיי:מר עלי,ןצדיק הוא משה.נאמן לו ואם:אמר

לך שנה,יאמר עשרה חמש עוד אלא לחיות לך אין אומר,כי היית לו?מה צדיק:אמר
דינו וצדיק ושאל.הוא שנים:הוסיף עשר עוד לך נותרו כי לך אומר היה חמש?אם עוד

אחת?שנים שנה וענה?עוד אהרון דינו:השיב וצדיק הוא משה!צדיק לו ואם:אמר
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הקב לך אתה"יאמר הזה היום כי דינו:אהרוןאמר?מתה וצדיק הוא הגוזר,צדיק .ברוך
משה לו אמר אחי:אז לב,אהרון בחפץ המיתה גזירת שקבלת ההר,אחרי הר אל .נעלה

אהרוןא,אהרןשלעצמותיוהרגישומיד לו לוא?הדברהואבשבילישמא:מר ,ןכ:מר
לוא.קומתוגרעהנמיד כןא?למותעליךמקובל:משהמר לו אהרן,משהעלומיד.מר

ההרואלעזר .ישראלכללעינילהר

היוו,לעלותאותוםימניחהיולא,למותאהרוןשעולהישראלםיודעיהיולויא"
ההרשעלוכיון".רחמיםעליוםמבקשי טהימשםומצאו,מערהלהםנפתחהלהר

קנים,שמיםבידיהויעשה שבעה של .למראשותיהומנורה

מקרסוליופשיטלהמשהתחילה אהרון שעל הכהונה בגדי את,את בהם להלביש כדי
לוא.אותוכסהמועולההכבודענןהיה,טוימפשמשההיהוכש.אלעזר מה:משהמר
לוא?רואהאתה שאתהאבריאתמלבישהכבודשענןאלאכלוםרואהאינימר

לוא,וארווצעדהפשיטו.אותווכסהודהכבענןועלה,ירכועדהפשיטו.מפשיט :מר
כבודהענןשעלהאלא,כלוםראיתילאעכשיועדולאמר?רואהאתהמהאחיאהרן
:קוראמשהוהיה,לווכאתהענןכסהלווכאתשהפשיטכיון.אריוצועדאותיסהיוכ

לוא?אתההיכן?צדיקיםשלםמיתתהיאמה,אחיאהרן אלא,לךלומרכדאיאינימר
:שנאמר,בנשיקהנשמתוונטלה"הקבירדכךאחר.לכאןבאהייתיזמןקודםשואיוהל
לחיועלואלעזר,אחדלחיועלמשה,אהרןאתםמנשקיואלעזרמשהוהיו,"'הפיעל"

.למיתתומשהוהונתא,אהרןמתהיאךמשהכשראה.אחד

םוחרדיםעומדיישראלכלוהיו,ואלעזרמשהירדו,מהםונתעלםאהרןשמתוכיון
אהרוןלראותםומצפי ,ביניהםהשטןנכנס.שלוםורודףשלוםאוהבשהיהמפני,את

?אהרוןהואהיכןאמרו,ישראלכלתפשום.ואלעזרמשהעלישראלכלאתתסיסוה
משהא להם הבאהעולחייה"הקבגנזו:מר יכולהיאך,לךמאמיניםאנואין:אמרו.לם

לךשמא!?ועצרוהמותמלאךנגדשעמדבאדםלפגועהמותמלאך שלאדבראמר
!אתכםלונסקאנו,לאוואם,מוטב,אותוםמביאיאתםאם?מיתהעליוגזרתו,כהוגן

שעה אהרוןמשה:אומרתאחת,כתותלשלשישראלנחלקובאותה את מפני,הרג
הכהונהאתתלרשמבקששהיהמפני,הרגובנואלעזר:אומרתואחת.בומתקנאשהיה

שלרב:ואמרבתפלהמשהעמדשעהבאותה.מתשמיםדרך:אומרתואחת.גדולהה ונו
המערהאתתחוִפ,השרתלמלאכיאמר?ה"הקבעשהמה.החשדמןהוציאנו,עולם

מיטתווהוציאו ישראלשידעוכדי,עולםשלברומואותהגביהוַהו,אוהביאהרןשלאת
,עולםשלברומוטתוימאתהשרתמלאכיגביהוִה.אלעזרואתמשהאתיזיקוולא
היתהאמתתורת:אחריוםעוניהשרתומלאכי,עליוומספידטהיהמלפניהולךה"והקב
השרתומלאכיה"והקב,עולםשלברומוטתוימאתישראלשראווכיון.'וכובפיהו
ובכו,דולגמספדעליווספדוקטנםועדמגדולםישראלכלעמדומיד,אותוםמספידי
.נשיםאפילו,"ישראלביתכליוםשיםושלןואהראתויבכו":שנאמר,גדולהבכיהעליו
:שנאמרמהלקיים,םובוכיהקטניםילדיםבועפרטיטנותניםהיואלא,בלבדנשיםולא
,טתוימאחריצאו,'ןואהר'בשםקרואיםבחורים80,000:אמרו.ישראלביתכל

אהרון אל בזכותוושבא,מאהבתם ואמםלעולם אביהם בין שלום .שעשה

ה"והקבעולםשלברומונתונהטתוישמ,אהרןשלושבחוכבודומשהשראהוכיון
אותוואותוםמקיפיהשרתומלאכי ליאויאמר,ובוכהיושבהיה,גדולמספדמספידים
בותעסקהאהרןכשמת,לבדישנותרתי תהאהמאני,טתוימלפניועמדנו,ובנואנינו

?עלייבכהמי,אחותולאאחלא,בןולאאבלא?מיתהבשעתעלייעמודמי?עלי
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לו,ה"הקבהשיבושעהבאותה ,גדולבכבודברךווקבעצמיעומדהריני,תיראאל:ואמר
,בנשיקהמתאלאבאהרןתוהממלאךשלטשלאוכשם."אבגיאותורוויקב":שנאמר

.משהשלדעתוישבהיתהמיד.בנשיקהותפטר,המותמלאךבךישלוטלאאתהכך
אלאעודולא."יאספך'הוכבוד":שנאמר,מאספםבעצמוה"שהקבהצדיקיםאשריהם
,יפותפניםבסבראותםומקבלים,בהםושמחים,לקראתםםיוצאיהשרתשמלאכי
לועז.אכההלגפרקרבתיכלה.זתשפמסעי,סדתשחקתשמעוניילקוט(.לשלוםבואו:להםואומרים )מעם

השלום עליו הכהן אהרון של אב,פטירתו חודש ראש ביום ועל,היתה עלינו תגן זכותו
ישראל .אמן,כל

Qהצדיק Rיוסף
לי יקיר הבן

שנים כמה עקרה היתה השלום עליה אמנו ה,רחל אל שפנתה ותאמר'עד "בתפילה 'ה:
ופקדני נא זכרני לפניך,אלוקים תחינתי את נא בנים,שמע לי ונתת עניי את וראית

השפחות עוד,כאחת חרפתי אשמע רחל".ולא בקול אלוקים יוסף,וישמע את ,ותלד
ה:ותאמר אחר'יוסף בן .לי

בניו מכל יותר יוסף את אבינו יעקב זקנתו,אהב לעת ונולד היה,מאחר כי וחכםזריזוגם
כן,כמותו ה,ועל שלשהלכותכל מדרשם בבית עליו.ולמסרןעברושםלמד ריחם ,גם

שנים שמונה בגיל בהיותו מאמו והתייתם ועשה,מאחר אהבתו על אהבה לו הוסיף לכן
פסים כתונת מיוחד,לו משי מבד עשויים היו היד .שפסי

בנו ליוסף אבינו יעקב של המיוחדת האחים,התייחסותו לשאר יוסף בין ריחוק .גרמה
יוסףאף של חלומותיו עליוהוסי,שני ושנאה קנאה לאחיו חלם.פו הראשון בחלומו ,כי

בשדה חיטים של אלומות אוספים האחים אלומתו,שכל וניצבה קמה וכל,ופתאום
לאלומתו השתחוו חלם.האלומות השני כוכבים,ובחלומו עשר ואחד והירח שהשמש

לו עליהם,משתחווים ימלוך שהוא מחשבותיו כי אחיו לעב,הבינו לו יהיו דיםוהם
לו שנאמר,וישתחוו "כמו ,ָּבנּוִּתְמֹׁשלָמׁשֹולִאם,ָעֵלינּוִּתְמֹלְךֲהָמֹלְך,ֶאָחיולֹוַוֹּיאְמרּו:

חלומותיו".ְּדָבָריוְוַעלֲחֹלֹמָתיוַעל,ֹאתֹוְׂשֹנאעֹודַוּיֹוִספּו את שמע כשיעקב אמנם,אך
אחיו בפני ביוסף שכתוב,גער "כמו ֲאֶׁשרַהֶּזהַהֲחלֹוםָמה:לֹוַוֹּיאֶמר,ָאִביוּבֹוַוִּיְגַער:

הדברים".ָאְרָצהְלָךְלִהְׁשַּתֲחֹותְוַאֶחיָךְוִאְּמָךֲאִניָנבֹואֲהבֹוא,ָחָלְמָּת את שמר בלבו ,אבל
החלומותוהמתי יתקיימו אימתי לראות להתקייםכי,ן הם שעתידים הקודש ברוח .ראה

הסיבות וסיבת העילות עילת
הקב-!"מחשבותיךעמקומאד',המעשיךגדלומה" היה דבריו"מבקש את לקיים ה

הבתרים בין בברית לאברהם אמר ְּבֶאֶרץַזְרֲעָךִיְהֶיהֵגרִּכיֵּתַדעָיֹדַע":)יגטובראשית(אשר
למצרים,..."ָלֶהםֹלא לרדת ובניו יעקב חייבים היו זו גזירה לקיים כשהם,וכדי אפילו
וםתיוכפ ברזל של היאךחשבאלא,כךה"הקבעשהלאאולםו,םבקולריבשלשלאות

בניוליוסףיעקבשיאהבעלילהוהביא,בכבודםלהוריד משאר ,אחיווישנאוהו,יותר
וירדאזו,במצריםחישיוסףיעקבוישמע,למצריםויורידוהו,לישמעאליםוימכרוהו

.בשבילוובניויעקב

בשדהםמבקשישלפרה?דומההדברלמה שתעבוד המחרשה עם אותה אך,להוליך
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ו מסרבת למקוםבנהאתנטלו?עשומה.ארהוומצהעולאתמונעתהיא אותו ולקחו
בשדה כורחההלכהמיד,גועהבנהאתהפרהשמעה.גועההעגלוהיה,החרישה בעל

אלולכלעלילהוהביא,"תדעידוע"גזירתלקייםמבקשהיהה"הקבכך.בנהבשביל
כךו,הדברים ידי )ד-גוישבתנחומא(.חובהאתופרעולמצריםירדועל

פוטיפר בבית
למצרים יוסף לפוטיפרוהומכר,כשהגיע אותו.לעבד וישרת פוטיפר בית אל יוסף ויבוא

יוסףמפיוה"הקבשלשמוזזהיהלאו,באמונה אומרהיה,לשמשונכנסהיהוכש.של
ולרחמיםולחסדלחןתנני,טרוניַּפהואאתה,טחוניִּבאהואתההעולםרבון":לחשב

שמא,חשולאתהמה:לושאופוטיפר".אדוניפוטיפרובעיני,רואיכלובעיני,בעיניך
אמר.בעיניךחןשאמצא'להמתפללאניאלא,לא:משיבווהוא?ליעושהאתהכשפים

אחדהיחמהההרי,יוסףלואמר,לראותואנימבקש:פוטיפרלו ,שלוםשמשימכמהא
,ליוסףה"הקבלואמר?בכבודולהסתכלתוכלוהיאך,הבלהסתכליכולאתהואין

כישוףאניכבודךבשביל זה שאין שיבין השגחתי את לו כיאדוניווירא":מרשנא,מראה
."אתו'ה

אומר,ןוקונדיטאומרהוא?לימזגתמהלואומרהוא,ןוקונדיטאדונולמוזגיוסףהיהכש
יותר[פסינתטון,אדונולו משובח אחר הקונדיטוןהיהפתאוםו,רוצהאני]משקה נהפך
היהנו,רוצהאנימבושלייןאומרהוא.ייןהיהנו,רוצהאניייןאומרהוא.פסינתטוןל

מצליח'ה,עושההואאשרוכל:שנאמר,ודברדברכלעלוכן,המיםעלוכן.מבושל
ועוקבהיהולא,בידוהמפתחותכלאתמסר,כןנואדושראהכיון.בידו אחריובודק
יחפוץעצמואתיוסףשראהכיוןאך.לכל אשר כל את ועושה עצמו ברשות ,שהוא

לוא.אביביתשהשכיחניהמקוםברוך:ואומר,בשערומסלסלוושותהאוכלהתחיל מר
אניהרי?בשערךומסלסלושותהאוכלואתה,ואפרבשקעליךמתאבלאביך:ה"הקב

הדוב את בך זליכה,מגרה מ,זו שתהא פוטיפר .לךצירהאשת

גדול בניסיון עומד הצדיק יוסף
יוסףאדוניואשתתשאו אל עיניה לפתותו,את שלימהיוםיוםותבוא שנה ,במשך
עמוכשהיתהו מה.בהלהביטשלאכדי,לארץלמטהפניואתמרכיןהיה,מדברת

כ"פואע,מכהוברזלהיהאפניוירכיןשאם,זקנולמתחתניחהוהברזללקחה?עשתה
ש,לישומעאתהאיןלמהלואמרה.אליהשמעלא בגלל איןהרי,אניאישאשתוכי

וחומר,יהודיםללנואסורותשלכםהפנויותאפילו:להאמר?בנויודעאדם שאתקל
חליפותשלושיפהומחל,בדבריםויוםיוםבכלמשדלתווהיתה.אסורהשאישאשת
לאהיוםובחצי,היוםבחציאותםלבשהלא,בוקרבשלבשהיםבגד,יוםבכלבגדים
שליופיואתלראותובאוהמצריותנתקבצואחתפעם.בהעיניויתןשכדי,בערבלבשה
ונתנה,מהןחתואחתאלכלכיבדהואתרוגיםהקחל?פוטיפראשתעשתהמה,יוסף
לא,יוסףשלביופיושקועותשהיומרוב.לפניהןודעמשיוסףליראהוק,חתאלכלסכין

ש לב ,כךאחתבשעהאתןומה,להןאמרה.דםוהתמלאוידיהןאתחותכותהיושמו
וכמהעאותורואהשעהשבכלאני כמה אחת .ל

שבןהואש,מיוסףגדולנאמןמוצאהאתאין" עשרה ".העריותעלנחשדולאנהשבע

לאנשי היה מצרים,מצריםמנהג את ומשקה גדותיו כל על עולה הנילוס נהר ,שכאשר
ל,היוםאותו בהמות וזובחים שיר כלי העם,נילוסמביאים וכל והשרים הולכיםוהמלך
זרה.לשם ולעבודה לו מה יוסף בביתו,אך נשאר זו.לכן הזדמנות זליכה ואמרה,ניצלה
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לבוא יכולה ואינה חולה שהיא לפתותו.בביתרהאונש,להם ניסתה לא,שוב יוסף אך
לה כן.שמע ממנהמידאך,בבגדותפשהו,כשראתה שראתהכיון.החוצהויצאברח

צעקותהתחילה,להשמעשלא הזה,להקים העברי לי עשה מה בעלה.ראו וכשבא
לו,פוטיפר החוצה,וכשצעקתי,העבריהעבדאליבא:אמרה וברח אצלי בגדו את .עזב

פוטיפר אותוחינת,ממונךאתתפסידאלאשתולואמרה,רגוולהרצה,כךכששמע
כדיאלאעשתהלאזהכלאך.ממונךאתותקח,לעבדשתמכרהועדהרוהסבבית

ואולי חי יוסף מכות.בהיתרצהשישאר יוסף את להכות אנשיו את פוטיפר ציוה אז
ה,נמרצות אל יוסף "ויאמר'ויצעק א'ה: כי ידעת אתה הדבריםאלוקים מכל נקי ני
האלה,האלה הרשעים הערלים בידי שקר על היום אמות ה".למה תפלתו'שמע את

נס לו .ויעשה

בגיל לפוטיפר היה ה,חודש11תינוק פיהו'ויפתח פוטיפר,את אנשי לפני ויאמר,וידבר
"להם הזה: באיש לכם הזאת,מה הרעה את לו תעשו מה דוברת,ועל זליכה אימי שקר
תאמרוכ הדבר,זב היה וכך מאוד".וכך ויתמהו הילד דברי את האנשים ויכל,וישמעו

וידום התינוק.לדבר בנו מדברי מאוד נכלם יוסף,ופוטיפר את עוד להכות שלא .ויצו
לשופטים האסורים,ויקחהו בבית לחובשו יוסף את .וישפטו

חדלה לא זאת בכל מאך פוטיפר אליואשת בבי,דבר בהיותו האסוריםגם יתהוה.ת
עליו כופפתהריני.ריםיועפוקח'ה:להאומרוהוא,עיניךאתמעוורתניהרי:מאיימת

:להאומרוהוא,בכבליםמיתתךתהאכאן.כפופיםקףוז'ה:להאומרוהוא,קומתךאת
.גריםאתשומר'ה:להאומרהוא,רחוקהבארץאותךמוכרתאני.אסוריםמתיר'ה

שכלמדרש.ידרבהבמדבר.ט,ח,הוישבתנחומא(.אליהלשמוערצהולא,כסףככריאלףלונתנהואף
הישר.לזבראשיתטוב )ב"עהלומאי.ספר

הקב שקצב שנה עשרה שתים האסורים"לאחר בבית להיות ליוסף מלך,ה פרעה חלם
ש לפותרםנמצרים הצליחו לא מצרים חרטומי שכל חלומות ליוסף,י שקראו עד

לפרעהוה ופתרן האסורים מבית מקץ,וציאוהו בפרשת בתורה התפעל.ככתוב וכאשר
יוסף של מדבריו בן,פרעה בלבד30שהיה למלך,שנה למשנה אותו שכתוב.מינה כמו

םְוָחָכָנבֹוןֵאין,ֹזאתָּכלֶאתאֹוְתָךֱאֹלִהיםהֹוִדיַעַאֲחֵרייֹוֵסףֶאלַּפְרֹעהַוֹּיאֶמר):לטמאבראשית(
ֶאלַּפְרֹעהַוֹּיאֶמר:ִמֶּמָּךֶאְגַּדלַהִּכֵּסאַרק,ַעִּמיָּכלִיַּׁשקִּפיָךְוַעל,ֵּביִתיַעלִּתְהֶיהַאָּתה:ָּכמֹוָך
ַעלֹאָתּהַוִּיֵּתןָידֹוֵמַעלַטַּבְעּתֹוֶאתַּפְרֹעהַוָּיַסר:ִמְצָרִיםֶאֶרץָּכלַעלֹאְתָךָנַתִּתיְרֵאה,יֹוֵסף

ַהִּמְׁשֶנהְּבִמְרֶּכֶבתֹאתֹוַוַּיְרֵּכב:ַצָּוארֹוַעלַהָּזָהבְרִבדַוָּיֶׂשם,ֵׁשׁשִּבְגֵדיֹאתֹוַוַּיְלֵּבׁש,יֹוֵסףדַי
ֲאִנייֹוֵסףֶאלַּפְרֹעהַוֹּיאֶמר:ִמְצָרִיםֶאֶרץָּכלַעלֹאתֹוְוָנתֹון,ַאְבֵרְךְלָפָניוַוִּיְקְראּו,לֹוֲאֶׁשר
.ִמְצָרִיםֶאֶרץְּבָכלַרְגלֹוְוֶאתָידֹוֶאתִאיׁשָיִריםֹלאּוִבְלָעֶדיָך,הַפְרֹע

הקב ליוס"שילם ,שליטנעשהלפיכך,ביצרושלטהוא?כיצד,מדהכנגדמדה,שכרוףה
,כולהמצריםעלה"הקבהמליכוכךפיל,להשמעלאהוא.ַהַּׁשִּליטהּואְויֹוֵסף:שנאמר

נשקלאפיו.ַּתֲעׂשּוָלֶכםֹיאַמרֲאֶׁשר,יֹוֵסףֶאלְלכּו:שנאמר,לדבריוםנשמעיכולםוהיו
כדי,ממניהזהבביתגדולןאי,להאמרהוא.ַעִּמיָּכלִיַּׁשקִּפיָךְוַעל:לפיכך,בעבירה
ֹעהַּפְרַוָּיַסר:לפיכך,בידיותפשהלאהוא.ֵּביִתיַעלִּתְהֶיהַאָּתה:לפיכך,מעליולהדיחה

ִּבְגֵדיֹאתֹוַוַּיְלֵּבׁש:לפיכך,בידהבגדועזבהוא.יֹוֵסףַידַעלֹאָתּהַוִּיֵּתן,ָידֹוֵמַעלַטַּבְעּתֹוֶאת
ל.ֵׁשׁש רכבלאהוא.ַצָּוארֹוַעלַהָּזָהבְרִבדַוָּיֶׂשם:לפיכך,לעבירהצווארוהרכיןאהוא
,כךעלביתהלאנשיהקראהיא.לֹוֲאֶׁשרַהִּמְׁשֶנהְּבִמְרֶּכֶבתֹאתֹוַוַּיְרֵּכב:לפיכך,העמ

ֶאֶרץָּכלַעלֹאתֹוְוָנתֹון:לפיכך,כךעלהסוהרביתלתןינהוא.ַאְבֵרְךְלָפָניוַוִּיְקְראּו:לפיכך
.ִמְצָרִים
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במינה מיוחדת בברכה התברך אף "יוסף יוסף: פורת עין,בן עלי פורת שולט-"בן הוא
העין בוואין,על שולטת התברכו.העין בניו "גם הארץוידגו: בקרב כשם-"לרוב

שבים אותם,שהדגים מכסים בהם,המים שולטת העין יוסף,ואין של זרעו עין,אף אין
בו שולטת שנ.הרע יוסףזכינו של בזכותו ישראל עם כל משבט,תברכנו בא שלא מי גם

בתהילים,יוסף נאמר "שהרי בני: עמך בזרוע סלהגאלת ויוסף ישראל-"יעקב עם כל
ויוסף יעקב בני הוליד,נקראים שיעקב אביו,כיון בית כל ואת אחיו את כלכל .ויוסף

זו לברכה יוסף זכה הפסוק?ומדוע בהמשך "התשובה שור: עלי צעדה שבשעה-"בנות
מצרים על והומלך לגדולה יוסף ומסתכלות,שעלה החומה על עולות מצרים בנות היו

בה,וב שיסתכל כדי טובות ואבנים תכשיטים לעברו זורקת היתה אחת הוא,וכל אך
ב הסתכל ולא עיניו את משמר אחת "הןאף שלה. שלא במה לזון רצתה שלא עין,עין

בה תשלוט לא )ידפרשהרבהבמדבר.גצרבהבראשית(".הרע

)הלברבהויקרא(".בזכותוישראלנגדרו,הוהערמןעצמווגדר,למצריםירדיוסף"

קדוש ולהיות יצרו על להתגבר והכוח העוז את ויהודי יהודי לכל נתן ש.יוסף ציונוכפי
"ה"הקב ֲאִני,ִּתְהיּוְקדִׁשים: ָקדֹוׁש בויקרא("ֱאֹלֵהיֶכם'הִּכי רש-)יט "י"מפרש תהיו: ,קדושים
העריותיה מן פרושים מבניו"הקב".ו אחד מכל מצפה בגופו,שקדושיהיהה וישתמש

ובטהרה המלכים,בקדושה מלכי מלך של לבנו הוא,כיאה ברוך !הקדוש

חז אמרו "ל"וכן הרשעים: את מחייב שיצרו:כלומר,"יוסף להצטדק שיכול אדם אין
עליו,תקפו לשלוט ליצרו לתת שלא יהודי לכל הכח את נתן כבר יוסף לנו.שהרי תעמוד

יוסף של לע,זכותו תמיד השנזכה את ובטהרה'בוד .אמן,בקדושה

Qהמלך Rדוד
יסורים של נתיב

המלך וקדושה-דוד כיסופים של טמיר רגש בנו מעוררות אלו וזמרה,מילים שירה ,של
לקב "ה"ודבקות ַעְבִּדי. ְלָדִוד ִנְׁשַּבְעִּתי ִלְבִחיִרי ְבִרית ד("ָּכַרִּתי פט הקב-)תהלים אומר .ה"כך

המלך הוא הקבדוד בעיני ביותר הקב,ה"הנבחר לנו מבטיח למענו לנו"אשר ישלח כי ה
צדקנו משיח ושוב.את שוב מתפללים אנו "וכך ְמִׁשיֶחָך: ְּפֵני ָּתֵׁשב ַאל ַעְבֶּדָך ָּדִוד ".ַּבֲעבּור

י( קלב )תהלים

אנו יודעים האם במעלתו,אולם לראות כולם שנוכחו עד דוד עבר דרך באלו?איזו
התנסהניסיו למלוכה?נות שהגיע עד עליו עברו ורדיפות יסורים תקופת,אלו במשך וגם

עצמו,ממלכתו על שהעיד ה(עד סט ִחָּנם":)תהלים ׂשְנַאי ראִׁשי ִמַּׂשֲערֹות ".ַרּבּו

המלך דוד של המאלפים חייו מקורות מעט על לעמוד ישראל,ננסה זמירות .נעים

חטא-ישי ירא
אי גר לחם מעםבבית מורם שמים,ש וביראת בתורה ישי,גדול הוא של,הלוא בנו

ורות,עובד לבועז לישי.נכד נולדו בנים לחם,ששה בית בכל צדיקים כמותם ,ואין
תורה של במלחמתה ה,גבורים זה.'ויראי לבית נשואות היו כולם ישראל שבודאי,עיני

ישראל לעם המלוכה תצא .ממנו

היה-ישי חטא חטאו.ירא של שמץ כל מפני חרדתו זקנתו,מגודל לעת ספק בלבו .עלה
ההלכה:אמר אל דינו ובית בועז כיוונו לא ושלום חס ראויה,שמא היתה לא ושלום וחס
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ה בקהל לבוא רות כך.'סבתי אכן אני-אם אשתי,מואבי עם אני דר ישראל,ואיך שבת
היא בלבו?כשרה זאת מחשבה עלתה החליט,כאשר מאשתומיד .לפרוש

שנים מספר מאשתו,כעבור פרוש היה ישי,בהם בלא:אמר לשהות לאדם נאה אין
עשה.אשה בביתו?מה שהיתה כנענית שפחה לה,לקח על:ואמר משוחררת את הרי
ה:תנאי בקהל לבוא אני כשר וגיורת-'אם משוחררת את כדת,הרי לאשה לי ותהיי

וישראל א.משה ומואבי פסול אם משוחררת-ניאך אינך שפחה,הרי את ונשארת
למואבי,כנענית להנשא .המותרת

לאחי הייתי מוזר
ישי עדיאל,אשת בת מאוד,נצבת צדיקה זה,שהיתה שצדיק על רב צער ,הצטערה

ממנה,בעלה ילדים,פרש עוד ממנו להעמיד רוצה האשה.והיתה בצער השפחה ,ראתה
לה ואמרה שע:פנתה המעשה כמו לאהעשי אחותה,שתה רחל תחת ליעקב שנישאה
יעקב ידיעת במקומי.ללא תבואי את כך,אף על ידע שישי .מבלי

שפחתה כעצת ישי אשת עשתה כלל,אכן ישי של ידיעתו ללא עמה .והתחלפה
ישי אשת בן,התעברה ילדה חודשים תשעה רב.וכעבור צער ישי כי,הצטער חשב הוא

ושלום חס הוא ממזר זה שנים,בן כמה כבר מאשתו הוא פרוש הבן,שהרי נולד וכיצד
!?הזה

ה קנאת את קנאו ישי של הבנים ה'ששת הבן את להרוג ישי".ממזר"ורצו להם :אמר
לו עליכם,הניחו לעז תוציאו לכם.ולא ועבד מאוס הולד יהיה לא,אולם כך ידי ועל

ישראל בעם ה,יתערב בקהל יבוא .'ולא

בן הוא,אותו המלך-?היהמי דוד מאשר יותר ולא פחות .לא

בתהילים דוד שאמר ט(:הוא ִאִּמי":)סט ִלְבֵני ְוָנְכִרי ְלֶאָחי ָהִייִתי ".מּוָזר

ִמֶּמִּני ְמֻיָּדַעי ִהְרַחְקָּת
דוד היה אתו,תינוק אשר כל את וידע דעתו על עמד בעריסה.וכבר תינוק כשהיה עוד
אמו לו ב:לחשה אתה מרחם,ניטהור לך.קדוש המצפים ביסורים עליך לבך יפול .אל

ה על והישען באהבה אותם !'קבל

מעט דוד אחיו,גדל יתר לבין בינו המבדילה המחיצה את ראו חכמים.ועיניו ישי:אמרו
היה עמו בכל אליו,גדול מגיע שהיה מקום לקראתו,וכל יוצאים רבים אנשים היו

וביצ בכניסתו אותו כמוהו.יאתוומלווים היו חשובים בניו מכובדים,כל היו הם אף
העם הקטן.בעיני דוד ומאוס,רק מכולם היה .רחוק

אותו מרחקים דוד שאחי העם כל בגו:אמרו,ראו דברים יש הילכו.ודאי רבות שמועות
הקטן דוד עליו,על טפלו רבות "ועלילות ׁשֹו. ּוְנִגינֹות ָׁשַער יְׁשֵבי ִבי ֵׁשָכרָיִׂשיחּו תהלים("ֵתי

יג ספק).סט בגדר רק העלילות היו מכחישים,תחילה דוד אחי אין כי ראו כאשר אולם
לודאיות,אותן העלילות ישראל.הפכו איש הרעים"ו"חסרונותיו"על"ידע"כל ,"מעשיו

בכבודו לפגוע חושש איש היה לא כולם.וכבר דוד:אמרו של של-הכלמתו כבודו זהו
בו.ישיבית מואסים מקורביו אותו,אם ולרחק בו למאוס צריכים ודאי את.אנו
קדמון"קלקלתו" במקור כולם תולים בא:היו הוא המואביה מרות כל!הרי כנראה

בניו וששת בישי יצאה בועז של ה,צדקתו רות"פסולת"וכל בדוד-של .דבקה

אותו מרחקים מה שום על דוד שמ,ידע לשם כוונתם כי הם:אמר.יםוהבין אותי לא
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העוון,מתעבים את אם שנ.כי להם נטר לא בסתר,אההוא אהבה עליהם הוסיף ואף
.בולב

לאלוקים נפשי צמאה
מדוד מנוחה אביו ובית אחיו מצאו הוא,לא ביותר הטוב כי שהחליטו לרעות,עד שילך

במדבר אביהם צאן .את

עמו מכל ומבודד מביתו ל,מרוחק פורקן דוד הצחיחמצא במדבר רחוק,שם.נפשו
אדם בני אלוקים,מקרבת קרבת לו לבקש אנשים.יצא חברת בתוך הנמצא -אדם

בה דבקות על להתענג לו שקשה הבריות.'פעמים באהבת הוא טרוד הוא,תמיד שואף
בעיניהם חן לו,למצוא ומתנכלים אותו ששונאים אלה מאותם הוא דוד.מוטרד -אולם

מטרדו הוא אלהפנוי חי.ת לאל מרננים ובשרו ליבו אלוקים",כל קרבת טוב-ואני ,!!"לי
הזה העולם תענוגות על-כל האמיתית ההתענגות לעומת וכאפס כאין בדעתו נחשבים

"'ה עוניתי. כי לי חוקיך-טוב אלמד עליהם-"למען ומודה ביסוריו דוד ,שמח
באלוקים גדולה כה לדבקות זוכה היה לא .חייםשבלעדיהם

ישראל מלך שאול
ב-ובינתיים קורה המדיני"מה ישראל"דרג על?של מולך שאול היה תקופה באותה
יהודה.ישראל שבט של המלכות משושלת היה שלא למרות נבחר משבט,הוא אלא
הקב?ומדוע.בנימין בעמלק"רצה וילחם בנימין משבט מלך שיקום מזרעו.ה עמלק כי

היה עשו שה,של לעשוובשעה ובניו אבינו יעקב ולא,שתחוו נולד לא עדיין בנימין
הזה לרשע הקב.השתחווה מבנימין:ה"אמר הבא שאול הבא,יבוא בעמלק וילחם

בנימין.מעשו את ברך אבינו יעקב "אף ִיְטָרף: ְזֵאב שאול-"ִּבְנָיִמין המלך יצא ,ממנו
בעמלק .שילחם

עמלק מחיית מצות
הנ שמואל פונה לוואכן ואומר שאול אל א(ביא טו א :)ג-שמואל

הֹא" ָׁשַלח ִיְׂשָרֵאל'ִתי ַעל ַעּמֹו ַעל ְלֶמֶלְך ה.ִלְמָׁשֳחָך ִּדְבֵרי ְלקֹול ְׁשַמע הֹּכ:'ְוַעָּתה ָאַמר 'ה
ְלִיְׂשָרֵאל ֲעָמֵלק ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֵאת ָּפַקְדִּתי ֲעָמֵלק...ְצָבאֹות ֶאת ְוִהִּכיָתה ֵלְך ְוַהֲחַרְמֶּתםַעָּתה

ֲאֶׁשר ָּכל ַתְחֹמ,לֹוֶאת ֶׂשהְוֹלא ְוַעד ִמּׁשֹור יֹוֵנק ְוַעד ֵמעֹוֵלל ִאָּׁשה ַעד ֵמִאיׁש ְוֵהַמָּתה ָעָליו ל
ֲחמֹור ְוַעד ".ִמָּגָמל

כליל ולמחותו בעמלק להילחם מצטווה זכר,שאול שום לו ישאר שלא שאול.עד אולם
המטרה את "החטיא ַהֹּצלַוַּיְחֹמ: ֵמיַטב ְוַעל ֲאָגג ַעל ְוָהָעם ְוַהָּבָקרָׁשאּול ט("אן שאול-)שם

אותם ומותיר והבקר הצאן על בחיים,מרחם מותיר הוא עמלק מלך אגג את .ואף

שאול מעם המלוכה קריעת
כך הקב,בעקבות לו"פונה ואומר הנביא שמואל אל יא(ה ֶאת"):שם ִהְמַלְכִּתי ִּכי ִנַחְמִּתי

ְלֶמֶלךָׁש ֵהִקים,אּול ֹלא ְּדָבַרי ְוֶאת ֵמַאֲחַרי ָׁשב ה".ִּכי שאול',ובציווי אל שמואל פונה
לו כח(ואומר ה"):שם ִמֶּמָּך'ָקַרע ַהּטֹוב ְלֵרֲעָך ּוְנָתָנּה ַהּיֹום ֵמָעֶליָך ִיְׂשָרֵאל ַמְמְלכּות -"ֶאת

ה דבר את קיימת שלא כך כמ,במלואו'בעקבות תפקידך אדם,לךתם ישב ותחתיך
ממך יותר למלוכה .הראוי

זה מעשה בפועל,לאחר מלך להיות עדיין שאול הקב,ממשיך את"אולם כבר מכין ה
הנבחר המלך של יהודה,מלכותו שבט של המלכות נבחר.משושלת מלך אותו ,מיהו

ה ראה אותו שאול'אשר תחת ישראל עמו על למלוך ?כראוי
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ישי ממשפחת מלך
מג הקבזאת בהמשך"לה מיד הנביא לשמואל א(ה טז א ה"):שמואל ְׁשמּוֵאל'ַוֹּיאֶמר ַעד:ֶאל

ִיְׂשָרֵאל ַעל ִמְּמֹלְך ְמַאְסִּתיו ַוֲאִני ָׁשאּול ֶאל ִמְתַאֵּבל ַאָּתה ְוֵלְך.ָמַתי ֶׁשֶמן ַקְרְנָך ַמֵּלא
ַהַּלְחִמי ֵּבית ִיַׁשי ֶאל ְּבָבָני,ֶאְׁשָלֲחָך ָרִאיִתי ֶמֶלְךִּכי ִלי ".ו

שמואל,אכן ישי,חושב של החשובה משפחתו היא מלכות,ראויה תצא שממנה
טובה.לישראל מידה ובכל שמים וביראת בתורה מוכתרים ילדיו ראויים,שבעת ודאי

למלכות .הם

לחם בית העיר אל הנביא שמואל השמן"כשבידו,הולך מיוחד".קרן כלי זה שהיה,היה
באו במשכן מועדשמור יהודה,הל מלכי למשיחת ששאול.ומיועד חושש שמואל אולם

החדש המלך המלכת על כ,ישמע אותו במלכות"ויתפוס ה,"מורד בעצת הוא'ולכן
בקר עגלת עמו לה,לוקח זבח לזבוח כדי לעירם בא הוא כי לחם בית לאנשי .'ומודיע

לעיניים יראה האדם
ובניו ישי את שמואל מזמין הזבח מדודכ.אל חוץ מגיעים הבנים נמצא.כמובן,ל דוד

הצאן,במדבר את המאוס,רועה הבן את להביא יש כי לרגע חושב לא אחד ואף
זה נכבד למעמד הבנים.והמרוחק כשמגיעים הבכור,מיד אליאב את שמואל ,רואה

מלכות של פנים והדרת קומה בעל בלבו.שהיה שמואל ביותר,אמר ההגון הוא בודאי
להמליכו,הלמלוכ .ורצה

יצחק רבי השמן:אמר קרן את שמואל אליאב,נטל ראש על ליצוק השמן.ובא וברח
הקב!לאחריו לשמואל"אמר "ה קֹוָמתו: ְּגֹבַּה ְוֶאל ַמְרֵאהּו ֶאל ַּתֵּבט ְמַאְסִּתיהּו,ַאל ִּכי...ִּכי

וה ַלֵעיַנִים ִיְרֶאה ַלֵּלָבב'ָהָאָדם ח-!"ִיְרֶאה באליאב למלךלא לי מתרשם!פצתי האדם כי
עיניו שרואות הקב,ממה הלב"אולם פנימיות את דווקא רואה הראוי,ה מיהו ויודע

.באמת

השני בנו את ישי שמואל-אבינדב-מעביר נבחר,לפני לא אבינדב גם לאחריו.אולם
שמעא השלישי הבן אחיו,עבר כל ה,ולאחריו בחר לא מהם אחד באף פונה.'אולם

אותוש ושואל ישי אל "מואל ַהְּנָעִרים: נוסף,!"?ֲהַתּמּו בן לך אין הקב,האם אמר"הרי ה
יבחר מבניך שאחד בפרוש ואומר!לי ישי "עונה ַהָּקָטן: ָׁשַאר ַּבֹּצאן,עֹוד ֹרֶעה אכן-"ְוִהֵּנה

בן"נשאר" עוד כמו,לי הוא [שיריים"נחשב אחיו,]שאריות" כל כמו הוא חשוב ,אינו
במדבר הצאן את הוא .רועה

צאן ממכלאות ויקחהו
ִיַׁשי" ֶאל ְׁשמּוֵאל ֹפה:ַוֹּיאֶמר ּבאֹו ַעד ָנֹסב ֹלא ִּכי ְוָקֶחּנּו הקטן,שמואל-"ִׁשְלָחה כי ששומע

צאן רועה להיבחר,הוא הוא ראוי אכן כי הזה,מבין העולם מהבלי מבודד שהוא ,כיון
בשדות אלוקיו עם .ומתבודד

רבותינואמר הקב:ו לאדם"אין גדולה נותן קטן,ה בדבר בודקו שהוא צאן.עד רועה דוד
לאביו צאנו,היה על לשמור כדי נפשו את עושה.ומסר היה זמן?מה מגיע שהיה בשעה
הצאן,המרעה את וסוגר כולא והחלשים.היה הקטנים הגדיים את משחרר היה ,תחילה

העשבים ראשי את אוכלים היו ביותרשה,והם הרך החלק את.ם מוציא היה מכן לאחר
העשבים של אמצעם את שיאכלו הזקנים בעשב,התיישים יותר קשה חלק .שהם

והחזקים הצעירים את מוציא היה ביותר,ולבסוף הקשה העשב את הותיר אמר.להם
הצאן:ה"הקב את לרעות יודע שהוא כוחו,מי כפי אחד לכל את,ולדאוג וירעה יבוא
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ישראל-צאני בתהלים.עם שנאמר ע(וזהו ַוִּיָּקֵחהּו"):עח ַעְבּדֹו ְּבָדִוד ִמִּמְכְלֹאתַוִּיְבַחר
ַנֲחָלתֹו...ֹצאן ּוְבִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ְּבַיֲעֹקב ".ִלְרעֹות

עיניים יפה עם אדמוני
המדבר מן דוד את להביא שלחו הוא.מיד והנה שמואל אותו ְיֵפה"רואה ִעם ַאְדמֹוִני

ֹרִאי ְוטֹוב יב("ֵעיַנִים טז א מנוגדות).שמואל תכונות שתי בדוד אחד:היו ,"אדמוני"-מצד
שני רואי"-ומצד וטוב עיניים דמים".יפה שפיכות של תכונה היא ואילו,האדמוניות

עיניים" נאצלות"יפה ומידות לב טוב של תכונה בשם.היא דוד את מכנה הפסוק :לכן
למלחמה".ְצִניָהֶעֲעִדינֹו" יוצא שהיה כ,שבשעה עצמו את מקשה ובשעה.עץהיה

בתורה ועוסק יושב רכהמעדןהיה,שהיה כתולעת עצמו .את

עשו כמו דמים שופך הוא דוד שמא חושש שמואל נאמר,היה עליו אמר".אדמוני"שגם
הקב "ה"לו עיניים: יפה עושה-"עם שהוא מה תורה,שכל דעת לפי כללפני.הכל

בסנהדרין נועץ היה ".העדהעיני"שהם,מלחמה

כן הּוא"ועל ֶזה ִּכי ְמָׁשֵחהּו בגלוי!"קּום אלא אינו שנראה ליבות,מה בוחן אני אבל
יודע מוכליות שמיםותכונותיועשושכל לשם ומפועלים פנימיות,מופנים לו ויש

נסתרים .וכוחות

ְמַׁשְחִּתיו ָקְדִׁשי ְּבֶׁשֶמן
ל השמןמיד קרן את שמואל דוד,קח ראש על ליצוק חז,והנה.ובא רץ,ל"אומרים השמן

דוד בראש וניצוק ראשו!מעצמו על השמן טיפות טובות,נקרשו כאבנים ונצצו
המשיחה.ומרגליות כבתחילה,ובתום מלא להיות השמן קרן עמדה.חזר שעה אותה

הסוד'נצבת' את וגילתה ישי דו,אשת כי כולם למלכותוידעו והגון וישר כשר .ד

דוד אמר שעה כא(באותה קיח ֲעִניָתִני"):תהלים ִּכי ִליׁשּוָעה,אֹוְדָך ִלי עינויים-"ַוְּתִהי אותם
כה עד ונחמה,שהתעניתי לישועה לבסוף לי מה,ישי.היו כל את למפרע עכשיו שהבין

"אמר,שקרה ַהּבֹוִנים: ָמֲאסּו ִּפ-ֶאֶבן ְלראׁש אמרו!".ָּנהָהְיָתה דוד "אחי ה: ָהְיָתה'ֵמֵאת
ְּבֵעיֵנינו,ּזאת ִנְפָלאת בשמחתו".ִהיא מיד,ושמואל ישראל את דוד שיושיע שהתנבא

"אמר,אויביהם ה: ָעָׂשה ַהּיֹום בֹו'ֶזה ְוִנְׂשְמָחה !".ָנִגיָלה

ה" רּוַח ָּדִוד'ַוִּתְצַלח מיוח-"ֶאל רוח בדוד התעוררה ההוא קדושהמהיום של נבואה,דת
עליו.וגבורה שרתה הקודש מזמורי,רוח את לשורר דוד התחיל גם ובהשראתה

.התהילים

ה" ה'ְורּוַח ֵמֵאת ָרָעה רּוַח ּוִבֲעַתּתּו ָׁשאּול ֵמִעם בכתר-"'ָסָרה משמשים מלכים שני אין
למלך!אחד דוד שנמשח ה,כיון רוח משאול בער',הוסרה רוח עליו ה.ובאה רוח 'אותה

דוד אל משאול ועברה מעלה.קפצה מעלה לעלות דוד לרדת,התחיל החל על.ושאול
נבואה רוח צלחה השכינה,דוד ונסתלקה סרה .ומשאול

שאול לפני מנגן דוד
הרע מצבו את שאול עבדי ולרפאתו,כשראו לו לעזור עצה לו.חיפשו לפני:אמרו יביאו

בכינור מנגן איש שת,המלך רעהובעת רוח המלך על לפניו,היה המנגן ייטב,ינגן ובכך
לעצתם.למלך שאול לנגן,הסכים מיטיב איש לו יחפשו כי .וביקש

ויאמר" הנערים מן אחד הלחמי:ויען בית לישי בן ראיתי חיל,הנה וגיבור נגן ואיש,יודע
דבר ונבון וה,מלחמה תואר יח("עימו'ואיש יז א חז-)שמואל היה:ל"אמרו שדיבר נער אותו



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 

86

הרע,"דואג"שמו בלשון אלא היו לא דבוריו רבים.וכל שבחים דוד את שיבח ,הוא
לנגינה שייכים לרעה,שאינם שאול,כשכוונתו בלב קנאה שאול.להכניס כששמע ואכן

בו והתקנא דעתו נחלשה דוד של מעלותיו .על

דוד את לו שישלחו לישי שאול שא",שולח אל דוד ויאהבהוויבוא לפניו ויעמוד ול
שאול...מאוד אל אלוקים רוח בהיות בידו,והיה וניגן הכינור את דוד וסרה...ולקח

הרעה רוח שאול".מעליו רוח את היטיב בלבד הכינור עצמו,לא דוד גם חן,אלא ידי על
נפשו ואור ה,מעלותיו זמירות מנעים שאול'היה בשום,לפני להתייאש לאדם שאין

ורועו,מצב קונהו על להישען אחסר'ה"-אלא לא ירביצני,רועי דשא מי,בנאות על
ינהלני לשאול".מנוחות ועידוד נחמה דוד הביא בעיניו,כך מאוד .והתחבב

הפלישתי גלית
הפלשתים ישראל,שמעו שאול,אויבי המלך של וחולשתו מצבו את,על לנצל והחליטו

למלחמה.ההזדמנות נאספו מעונייניםאול,הם אינם כאילו פנים להעמיד רצו הפעם ם
דמים גיבורם.בשפך את שלחו "גלית-הם ֶאל: ַוִּיְקָרא ָלֶהםַוַּיֲעמד ַוּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַמַעְרכת

ִמְלָחָמה ַלֲערְך ֵתְצאּו ְּברּוָלָּמה ְלָׁשאּול ֲעָבִדים ְוַאֶּתם ַהְּפִלְׁשִּתי ָאנִכי ְוֵיֵרֲהלֹוא ִאיׁש דָלֶכם
בי-"ֵאָלי שילחם גבור לכם אותי,תבחרו ינצח הוא לכם-ואם עבדים כולנו אך.נהיה

אותו אנצח אני לעבדים-אם לנו אתם .תהיו

יום ארבעים וערב,במשך הקב,בוקר נגד ועזות חירופים דברי ומשמיע גלית .ה"יוצא
והמבעית הנורא מראהו את ישראל משל-רואים למעלה בגובה מטריםבריון ,ושה

ראש ועד רגל מכף כולו זין,חמוש בכלי הנועזים.ומזויין דבריו את הם ויחתו"-שומעים
מאוד ה".ויראו רוח שסרה המלך'לאחר וחלחלה,משאול פחד העם את היה,אחז ולא

גלית נגד להילחם שהעז איש .בהם

המערכה בשדה דוד
הזמן אותו כל דוד היה דב?והיכן את שמע לא והחוצפההאם הנאצה לא?רי דוד אכן
ימים באותם במערכה הדעת.היה ובצלילות בשופי שאול שהיה הולך,בזמן דוד היה

ולשמשו הצאן את לרעות לאביו ועם.חזרה אביו עם הוא שהה אלו מלחמה בימי גם
להלחם,הצאן הגדולים יוצאים משפחה שמכל היה בישראל המנהג הקטנים,כי ואילו

אב עם זקן,יהםנשארים הוא אם .בפרט

הקטן" הוא שאול,ודוד אחרי הלכו הגדולים דוד-"ושלושה נמשח שכבר פי על אף
עיניו,למלך רמו ולא ליבו גבה הקטן.לא הוא תמיד,דוד עצמו מקטין .שהיה

מלחמה ימי ארבעים הנמצאים,כעבור בניו של מכליהם הצידה כלתה כי ישי שיער
הקרב שלח,בשדה מזוןולכן לאחיו לספק דוד אביו.את שליחות את דוד מילא ,מיד

נאמן שומר ביד הצאן את הפקיד אחיו,הוא אל ללכת .ומיהר

בשלומם ודורש אחיו עם מדבר הוא יום,עוד כמידי גלית יוצא לחרף,והנה ומתחיל
חיים אלוקים מערכות גלית.ולגדף של והחוצפה העזות מן דוד ה,מזדעזע קנאת 'ורוח

בליבו בפחד.בוערת לזה זה אומרים ישראל של הצבא אנשי את שומע הראיתם:הוא
הזה האיש ישראל,את את לחרף ממנו!?שעולה פוחד שאול כי,אפילו הבטיח והוא
יכנו אשר רב-האיש עושר המלך אותו לאישה,יעשיר בתו את לו את,ויתן ישחרר ואף

המלך ממסי אביו בית .כל

שיבי,דוד שאולשרצה לפני אותו בגלית,או להילחם לו להציע עצמו,כדי את עשה
המלך שהוציא בכרוז מתעניין הוא לאיש.כאילו מאיש הלך והראה,הוא שאלות שאל
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בגלית,ואכן.התעניינות להלחם מעוניין דוד כי השמועה לפני,עוברת מובא והוא
.שאול

עבדך הכה הדוב את גם הארי את גם
ש לפני דוד לועומד ומספר אני:אול צאן עם,רועה אריה העדר אל באו הימים ובאחד

גוריו ושני דוב עם יחד גוריו העדר.שני מן שה לקחו אחריהם,הם רדפתי מיד ,ואני
אותם ושיסעתי אותו,תפסתי והכיתי בזקנו תפסתי האריה את את,וגם הצלתי וכך

שיניהם מבין לפניך.השה שטוחה בקשתי כן "ואם כאחדוהיה: הזה הערל הפלשתי
חיים,מהם אלוקים מערכות חרף !".כי

ובדוב באריה להילחם דוד של בכוחו היה כיצד מכח?ובאמת הוא קבל כוחו את
ה ורוח בשמן'הנבואה משיחתו לאחר עליו .ששרתה

והדוב הארי עם זה מעשה לדוד חשוב:אמר,כשאירע אני מה החיות,וכי את שהכיתי
האלה האל?הרעות מאת ודאי זאת'א על,היתה צרה לבוא שעתידה לי שה"לרמוז
ישראל ידי,"פזורה על להינצל עתידים לאיש.והם הדבר את גילה לא בענוותנותו ,דוד

בלבו זאת שמר תמידית,אלא תזכורת לעצמו עשה השה:ואף אותו את דוד ,כששחט
בגד ממנו ועשה עורו את תמיד,הפשיט בו לבוש עכ.והיה שאולרק לפני בהתייצבו ,שיו

הסיפור את ולגלות לספר דוד מעור,הוצרך שעשוי בגדו כנף את לשאול מראה כשהוא
.השה

בכח ולא בחיל לא
דוד של האמיצים דבריו את שאול לו,כששומע אומר "הוא עמך'וה,לך: הוא!".יהיה

שלו המלחמה בבגדי דוד את נחושת-הלביש וחרב,כובע אל.שריון שניתןהיו בגדים ו
הצורך כפי ולהצירם באופן.להרחיבם המדים את עליו להתקין דוד אל שאול ניגש

למידתו בזה,שיתאימו צורך שאין ראה להפתעתו בדיוק-אבל התאימו הבגדים
דוד של שאול.למידתו זאת בלבו,ראה עברה שאף.וקנאה רמז כאן יש שמא חשש הוא
אותו הולם עי,כתרו בדוד הרעוהכניס .ן

בדבר דוד הבגדים,הרגיש את מיד הסיר לשאול.ולכן אמר "הוא ללכת: אוכל לא
נסיתי,באלה לא מלחמה-"כי ובמדי קרב בכלי מלומד בבגדי,אינני יותר לי נוח

אלו.הרגילים בגדים בלבישת ראה אף עולם-דוד בבורא בבטחון הפלישתי.חסרון
ושריונו זינו כלי על ה,סומך בהואילו ובטחון וגבורה עוז ילבש דוד .'וא

בידו מקלו את דוד בתרמילו,לוקח ושם מאוד חלקות נחל אבני חמשה לו וכך,בוחר
הענק בפלישתי להילחם פונה .הוא

רינה רשעים באבוד
לקראתו מתקרב נער והנה הפלשתי גלית משוריין.רואה ואינו מזויין אינו רק,והנער

בידו רועים,מקל שכמוותרמיל ממנו.על שעושים כך על מאוד לו לעג"צחוק"חרה
בו ומהתלים בכעס,וקלס דוד אל פונה "והוא במקלות: אלי בא אתה כי אנוכי !"?הכלב

דוד לו "אמר ּוְבִכידֹון: ּוַבֲחִנית ְּבֶחֶרב ֵאַלי ָּבא ָבא,ַאָּתה ְּבֵׁשםְוָאנִכי ֱאֹלֵהיְצָבאֹות'הֵאֶליָך
ִיְׂשָר ֵחַרְפָּתַמַעְרכֹות ֲאֶׁשר ְיַסֶּגְרָך:ֵאל ַהֶּזה ֶאת'הַהּיֹום ַוֲהִסרִתי ְוִהִּכִתיָך ֵמָעֶליָךְּבָיִדי ראְׁשָך

ָּכל ְוֵיְדעּו ָהָאֶרץ ּוְלַחַּית ַהָּׁשַמִים ְלעֹוף ַהֶּזה ַהּיֹום ְפִלְׁשִּתים ַמֲחֵנה ֶּפֶגר ֵיׁשְוָנַתִּתי ִּכי ָהָאֶרץ
.!"ְלִיְׂשָרֵאלֱאֹלִהים

הדברים למשמע מאוד נבוך מצד.גלית לב ומורך פחד של לתגובות התרגל כבר הוא
דוד,ישראל של לבו אומץ מול והתבלבל בידו.ונדהם אבן דוד לקח אז והשליך,או



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 

88

גלית של מצחו על רב בכח חז.אותה ביניהן:ל"אמרו התווכחו האבנים אחת,חמש כל
הפלשתי:אמרה את אהרוג הקב.אני נס"עשה הפסוק:ה מן מילים חמש המלך דוד אמר

ישראל" האבנים"שמע חמש "כנגד ה: ישראל ה'שמע אמר,"'אלוקינו מכן ולאחר
אחת"אחד" לאבן האבנים כל נתאחדו .ואז

גלית של מצחו אל האבן הנחושת,כשהגיעה כובע ידי על במדרש.נחסמה ,אמרו
להיבקע רצתה לא האבן.שהנחושת לה לפניהבקע:אמרה שימולו,י תזכי זה ובשכר

בברזל בצור,מעתה אז עד מלים שהיו מאוד[במקום חדה במצחו].אבן האבן נכנסה אכן
גלית הקליעה,של כח היה גדול כך במצחו,וכל טבעה שהאבן פניו.עד על גלית ,נפל

גלית חרב את לקח ראשו,ודוד את שאול,ערף אל אותו עימו.והביא סבב מכן לאחר
הגדולהבכל התשועה על לכולם לבשר ישראל .מחנה

למוות נרדף
העם בעיני מאוד דוד מתחבב ואילך ואמרו.מכאן הנשים שרו הקרב משדה :בחזרתו

ברבבותיו" ודוד באלפיו שאול וה".הכה משכיל דרכיו בכל דוד כאן.עימו'היה אולם
ייסוריו מסכת תמה ש.לא בעיניו לצנינים היתה הגדולה שאולהצלחתו "ל לשאול. ויחר

הזה הדבר בעיניו וירע האלפים,מאוד נתנו ולי רבבות לדוד נתנו אך,ויאמר לו ועוד
ח("המלוכה יח א למלך)שמואל במקומי אותו שימליכו חסר כבר.רק בעצם כי שאול ידע לא

שמואל ידי על למלך דוד .נמשח

כ למיתה דוד את שאול דן הזמן במלכות"במשך להורגווני,"מורד שונות בדרכים .סה
בסתר בגלוי,בתחילה כך חניתו.ואחר את בדוד להטיל ניסה מנגן,הוא שהוא כדי תוך

בכך.לפניו הצליח למלחמה,כשלא יצא שאם תנאי עמו והתנה תחבולה לחבל ניסה
פלשתים עורלות מאה לו ויביא לאשה,בפלשתים מיכל בתו את לו שימות.יתן קיוה כך

עזרכשגם.בקרב לא עם,זה המלחמה מן חזר פלשתים200ודוד שאול,עורלות התחיל
גלויות בדרכים לדוד ולהורגו.להתנכל לתופסו כדי דוד של לביתו שומרים שלח ,הוא

שאול בת מיכל לעזרה נחלצה כאן דוד,אולם בחכמה,אשת אותו היה.והבריחה כך
למוות נרדף ואומר,דוד זועק שהוא ב(:עד סט ַעד)תהלים ַמִים ָבאּו ִּכי ֱאֹלִהים .ָנֶפׁשהֹוִׁשיֵעִני

ה זאת'מאת היתה
להבין"חז עינינו את מאירים עשה,ל לא שאול מתוךכי מעשיו ושלוםאת חס .רשעות

ובחז,אדרבה בנביא מתואר מעם"שאול מרוממת כאישיות וחסיד,עניו,ל אלא.צדיק
ה רוח'מאת שאול של בלבו להפיח זאת נשלטתהיתה ובלתי טבעית בלתי כמו,קנאה
"שנאמר ה: רוח שאול'ותהי אל ה-"רעה מאת היתה הקנאה אחרי',רוח שירדוף כדי

.דוד

שאול מות לאחר בפועל,גם ישראל למלך דוד היה ויסוריו,כאשר צרותיו תמו נרדף.לא
להורגו שהתנכלו שונים אנשים ידי על תמיד בנו,היה אף -ובשרועצמו-וביניהם

ה.אבשלום יחוסו את לו להזכיר תמיד דאגו אף אשר רבים בו"מעורער"היו ולהטיל
וצריו.דופי רודפיו היו רבים הקב,כה לפני דוד שאומר "ה"עד ראשי: משערות רבו

חינם כפשוטם-!"שונאי בראשו.דברים לו יש יותר30,000-שערות20,000אדם .ואולי
דוד של חינם יותררב-ושונאי !ים

יתברך חכמתו גזרה ימיו,כך כל נרדף דוד באלוקים,שיהא נפשו לה.ותדבק דוד 'הודה
ומכאוביו יסוריו ובשמחה,על באהבה אותם את,קיבל לשורר השראה מקור בהם ומצא
התהלים להקב,מזמורי וערגה כיסופים ובטחון,ה"שירי אמונה תפילה,שירי שירי

לנו,ותחנונים הנחיל עולםאותם .לדורות
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ביסוריו דוד היה שמח חז,כה שאמרו דוד]מטבע[מוניטין:ל"עד בו-של מצוייר היה
אחד מצד ותרמילו שני,מקלו מצד דוד את.ומגדל לשכוח רצה לא גדולתו בימי שאפילו

הקודם עולם,מצבו בבורא מופלאה כה בדבקות זכה ידו .שעל

ע המלך דוד ה"פטירת
חז ד:ל"אמרו יחיההיה שנים כמה לדעת משתוקק מה,וד "'וביקש ִקִּצי'ההֹוִדיֵעִני:

ַמה ָיַמי ֶמהּוִמַּדת ֵאְדָעה ָאִניִהיא ה(!"ָחֵדל לט הקב).תהלים לו מלפני:ה"אמר היא ,גזירה
ודם בשר של קיצו מודיעים וביקש.שאין דוד בשבוע:הוסיף היום את לפחות הודיעני

אמות הקב.שבו לו תמות:ה"אמר בשבת.בשבת למות רצה ולא דוד המת,הצטער שבו
קבורה ללא השבת לאחר עד כך מונח וישאר הקב.מוקצה לו שיוסיף ביקש יום"לכן ה

ראשון,נוסף ביום שימות הקב.כדי בנך:ה"אמר שלמה מלכות הגיעה מלכות,כבר ואין
נימה כמלוא אפילו בחברתה דוד.נוגעת יו:אמר לי תפחית כן מחייאם ביום,ם שאמות

הקב.שישי לו "ה"אמר טֹוב: ֱאֹלַהיִּכי ְּבֵבית ִהְסּתֹוֵפף ָּבַחְרִּתי ֵמָאֶלף ַּבֲחֵצֶריָך תהילים(".יֹום

יא בתורה-)פד ועוסק יושב שאתה אחד יום לי בנך,טוב שלמה שעתיד עולות מאלף יותר
המזבח גבי על לפני !להקריב

ואין חכמה אין כי דוד הראה רצון נגד עצה ואין עשה',תבונה היה?מה השבת יום כל
הפסקה בלי בתורה ועוסק האדם,יושב על מגינה שהתורה עוסק,כיון שאדם ובשעה

עליו,בתורה לשלוט יכול המות מלאך השבת.אין תמה עורך,כאשר המלך דוד היה
חיים של נוסף שבוע לו שהוסיף עולם לבורא והודיה שמחה של [סעודה סעודה. לכן

מלכה"סעודת,רביעית קודש"מלווה שבת המלך,במוצאי דוד של שמו על "נקראת היא: דא
משיחא מלכא דדוד ".]סעודתא

העולם מן להפטר המלך דוד של עתו הגיע השבועות,כאשר חג בה שחל שבת זו .היתה
מנגדו המות מלאך נפשו,עמד את ליטול יכול היה רגע,ולא הפסיק שלא אחדכיון

התורה לו,אמר.מלימוד אעשה ביתו?מה מאחורי גן לדוד לו המות,היה מלאך הלך
האילנות את בשבת.ונענע לקטוף אדם איזה שבא דוד פיו,חשב כשעדיין להוכיחו והלך

התורה מלימוד פוסק לגן.לא במדרגות כשעלה מתחתיו,אך המדרגה נשתתק.נשמטה
אחד לרגע מלימודו על,דוד מיד מרומיםואז לגנזי נשמתו .תה

בשבת המלך דוד שנפטר מוטלת,כיון גופתו בה,היתה לנהוג כיצד ידעו היא,ולא שהרי
בטלטול לשאול.אסורה המדרש לבית בנו שלמה בחמה:שלח ומוטל מת מה,אבא

לו?אעשה לומר תינוק:שלחו או לחם כיכר אביך על תהיה,הנח מותרתואז הגופה
ש.בטלטול עשה כנפיהם?למהמה עליו ופרסו לנשרים עליו,קרא תיקוד שלא כדי
.השמש

ב המלך דוד את קברו השבת לאחר דוד"מיד להיקבר.בירושלים-"עיר דוד רצה
דוקא בירושלים,בירושלים גדולה מעלה למשפט,כי כסאות ישבו לבית,ששמה כסאות

ישראל,דוד את והנהיג מלך ו.ובירושלים עלינו תגן ישראלזכותו כל .אמן,על
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ַהֲהָלָכה  ַׁשַער

ַהֻּסּכֹות  ַחג
 

ִּתְׁשֵרי  ֹחֶדׁש
ַהּתֹוָרה  ִמן
ַּבּתֹוָרה יג(ֶנֱאַמר טז ")דברים ּוִמִּיְקֶבָך: ִמָּגְרְנָך ְּבָאְסְּפָך ָיִמים ִׁשְבַעת ְלָך ַּתֲעֶׂשה ַהֻּסֹּכת ,"ַחג

מ(ְוֶנֱאַמר כג ")מג-בויקרא ֵּת: ָיִמיםַּבֻּסֹּכת ִׁשְבַעת ַּבֻּסֹּכת,ְׁשבּו ֵיְׁשבּו ְּבִיְׂשָרֵאל ָהֶאְזָרח :ָּכל
ֹדֹרֵתיֶכם ֵיְדעּו ֵמֶאֶרץ,ְלַמַען אֹוָתם ְּבהֹוִציִאי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת הֹוַׁשְבִּתי ַבֻּסּכֹות ִּכי

ה,ִמְצָרִים ."ֱאֹלֵהיֶכם'ֲאִני
 

ֶהָחג ִהְלכֹות  ִלּמּוד
ְלִה ָאָדם ָּכל ֶהָחגַעל ֹקֶדם ֵהיֵטב ַהֻּסּכֹות ַחג ִהְלכֹות ֶאת ִלְלֹמד ִיָּכֵׁשל,ְׁשַּתֵּדל ְלַבל

ַּכֲהָלָכהְּבִקּיּום ֶׁשֹּלא ְוָׁשלֹוםַהִּמְצוֹות ָלֶזה,ַחס ֵלב ָלִׂשים ָמצּוי,ְוֵיׁש ֹרב ִּפי ַעל ִּכי
ְויֹו ַהָּׁשָנה ֹראׁש ִהְלכֹות ֶאת ֱאלּול ְּבֹחֶדׁש ַהִּכּפּוִריםֶׁשּלֹוְמִדים ִהְלכֹות,ם ֶאת ּוַמְזִניִחים

ַהֻּסּכֹות ִמְצְוִנ,ַחג ֶאת ֶׁשְּמַקְּיִמים ְיִדיָעהֹווְמָצא ִמְּבִלי ַהַּקְטנּות ִמיֵמי ַהֶהְרֵּגל ְּכִפי ֶהָחג ת
ְּברּוָרה ְּפָרֵט,ְוָהֱאֶמת.ִהְלָכִתית ַהִּמְצֹוֶׁשַרּבּו ַהֻּסּכֹותי ְּבַחג ְּבִמְצַו,ות ַהְיִׁשיָבהתִאם

ְועֹוד,ַּבֻּסָּכה ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ְנִטיַלת ְּבִמְצַות ִהְלכֹות.ְוִאם ֶאת ְלַׁשֵּלב ְוָנכֹון טֹוב ֵּכן ַעל
ֶהָחג ֹקֶדם יֹום ִמְּׁשֹלִׁשים ִלּמּוָדיו ְׁשָאר ִעם ַהֻּסּכֹות ֶּבֱאלּול"י[ַחג ע"רש(.]ד ט סוכה ,א"הריטב,א"י

חדש,א"המהרש,המאירי יעקב,ח"הב,פרי עייאש,חק יהודה ח,מטה הדר עץ לז"פרי  )סב.ועוד,א
 

ִּכּפּור ֵליל ֶׁשל ַעְרִבית ְּתִפַּלת ְלַאַחר ַרִּבים ְּכֶנֶסת ְּבָבֵּתי ָנֲהגּו טֹוב ְּבִצּבּור,ִמְנָהג ִלְלֹמד
ַהֻּסּכֹות ַחג ִהְלכֹות ַהֶּזה.ֶאת ַהָּקדֹוׁש ַּבּיֹום ְזֻכּיֹותֶׁש,ּוִבְפָרט ֶׁשּיֹוֵתר ַּכָּמה ְלהֹוִסיף ָחׁשּוב

ִיְׂשָרֵאל ַעם ַעל ֹיֶׁשר ַהּתֹוָרה,ּוְמִליֵצי ְּכִלּמּוד ְזֻכּיֹות ִרּבּוי ְלָך ֶאת.ְוֵאין ַהְמַזֶּכה ְוָכל
ָידֹו,ָהַרִּבים ַעל ָּבא ֵחְטא ַהֶּזה.ֵאין ָּבעֹוָלם ַהָּבא,ַאְׁשָריו ָלעֹוָלם לֹו  .ְוטֹוב

 
ְלִיְׂשָרֵאלְי ִׂשְמָחה  ֵמי

אֹוְמִרים ִּתְׁשֵרי'ִוּדּוי'ֵאין ֹחֶדׁש סֹוף ַעד ַהִּכּפּוִרים יֹום ֶׁשְּלָמֳחַרת אֹוָתם,ִמּיֹום ֶׁשָּכל ְלִפי
ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ְוָׂשׂשֹון ִׂשְמָחה ְיֵמי ֵהם  .ַהָּיִמים

 
ָּבֶזה ִּכּפ,ְוַהֵּבאּור ֶׁשֵּבין ַהָּיִמים ִהֵּנה ְלֻסּכֹותִּכי ֵהם,ּור ִׂשְמָחה ָהִראׁשֹון,ְיֵמי ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ַלֲחֻנַּכת ֵזֶכר

ֵאּלּו ְּבָיִמים ֶׁשָהְיָתה ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ִמְצוֹות,ְועֹוד.ֶׁשָּבָנה ְּבַהְרֵּבה ָּבֶהם ָאנּו ֲעסּוִקים ַהֻּסָּכה,ִּכי ,ִּכְבִנַּית
ַהִּמיִנים ְּג,ַאְרַּבַעת ָלנּוְוִׂשְמָחה ִהיא לא"קצוש(.דֹוָלה סעיף קלג ַחג)ע ִאְסרּו ַעד ֶהָחג ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ִמֵּכן ,ּוְלַאַחר

כ ְּבִתְׁשֵרי"ֶׁשהּוא כ.ג ַהֹחֶדׁש"ּוִמּיֹום סֹוף ַעד ְּבִתְׁשֵרי ַהִחיָד,ד ַהָּגאֹון ב"שו(א"ָּכַתב אות לה סימן ב חלק שאל חיים )ת

ַיְלקּו ִמְדַרׁש ִּפי ִׁשְמעֹוִניַעל פנחס(ט ")פרשת ֵלִוי: ַרִּבי ֹחֶד,ָאַמר ַהָּקדֹוׁשְּבָכל ִּבֵּקׁש ְוֹחֶדׁש ִלֵּתןָּברּוְךׁש הּוא
ְלִיְׂשָרֵאל ֶּפַסח,מֹוֵעד ָלֶהם ָנַתן ָקָטן,ְּבִניָסן ֶּפַסח ָלֶהם ָנַתן ָׁשבּועֹות,ְּבִאָּיר ָלֶהם ָנַתן ָהָיה.ְּבִסיָון ְּבַתּמּוז

ָּגדֹולְּבַדְע מֹוֵעד ָלֶהם ִלֵּתן ָהֵעֶגל,ּתֹו ֶאת ְוָעׂשּו ֵמַאַחר ָאב,ַאְך ֶׁשל ַהּמֹוֲעִדים ְוַגם ַּתּמּוז ֶׁשל ַהּמֹוֵעד ִּבֵּטל
ְּכֶנְגָּדם,ֶוֱאלּול מֹוֲעִדים ָׁשֹלׁש ָלֶהם ּוָפַרע ִּתְׁשֵרי ַהָּׁשָנה:ּוָבא ְוֻסּכֹותִּכּפ,ֹראׁש ַהָּקדֹוׁש.ּור רּוְךָּבָאַמר
ּפֹוֵרַע:הּוא הּוא ַלֲאֵחִרים ִּתְׁשֵרי נֹוֵטל,ֹחֶדׁש ֵאינֹו ֶׁשּלֹו יֹומֹו!?ְוֶאת לֹו ֶנֱאַמר!ֵּתן ַהְּׁשִמיִני'ְלָכְך ַּבּיֹום

ָלֶכם ִּתְהֶיה ֶׁש".'ֲעֶצֶרת ַהּמֹוֲעִדים ַעל ְוַרֵּנן ִּגיָלה ְׂשֵמִחים ֶׁשָאנּו ְלַהְראֹות ֶׁשְּכֵדי ָלנּוְוִיָּתֵכן ֶהֱחִזיָרם
ַהֹחֶדׁש,הּואָּברּוְךדֹוׁשַהָּק סֹוף ַעד ִוּדּוי לֹוַמר ֶׁשֹּלא ַהּדֹורֹות ְּגאֹוֵני ִּתְּקנּו ֵאינֹו,ְלָכְך ֶהָחג ְּבִׂשְמַחת ִּכי

ֶזה ְּפָרט ְּבִׂשְמָחה,ִנָּכר ֶׁשַּמְרִּבים ֲהַגם ֲחָזַר,ִּכי ַעל ְוֹלא ֶהָחג ַעל ֶׁשהּוא ִנְרֶאה ַהּמֹוֲעִדיםַאְך  )תפז(.ד"עכ.ת


