בס"ד תשע"ח
ָנא ֹלא ִל ְקרֹוא
ִּב ְש ַעת
ילה
ַה ְת ִפ ָ
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"וַ ּיִ ְפּגַ ע ַּב ָּמקֹום" (כח ,יא)
יעה ֶא ָּלא ְלׁשֹון ְּת ִפ ָּלה.
ַמ ְס ִּביר ַרּשִׁ "י ְּב ֵׁשם ֲחזַ "לֵ :אין ְּפגִ ָ
סּוקים ,מֻ זְ ָּכרֹות ִמּלֹות ַה ְּת ִפ ָּלה ֶׁש ִה ְת ַּפ ֵּלל יַ ֲעקֹב ַא ֲח ֵרי
ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ְּפ ִ
ַה ֲחלֹום ֶׁש ָח ַלם
ּובגֶ ד
ּוׁש ָמ ַרנִ י ַּב ֶּד ֶרְך ...וְ נָ ַתן ִלי ֶל ֶחם ֶל ֱאכֹל ֶ
ֹלקים ִע ָּמ ִדי ְ
"אם יִ ְהיֶ ה ֱא ִ
ִ
ִל ְלּבֹׁש"-
נִ ְׁש ֶא ֶלת ַהּשְׁ ֵא ָלהָ ,מה יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ִה ְת ַּפ ֵּלל ַּב ְּת ִפ ָּלה ָה ִראׁשֹונָ ה?
נִ ָּתן ְל ַה ְס ִּבירֶ ,ש ַּב ְּת ִפ ָּלה ָה ִראׁשֹונָ ה ִה ְת ַּפ ֵּלל ַעל ְּכבֹוד ה' ֶׁשּנִ ְק ָרא
"מקֹום" ,וְ ַעל ִּבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁשּיִ ָּבנֶ ה ָׁשם .זֶ ה ַה ֵּפרּוׁש וַ ּיִ ְפּגַ ע
ָ
"ּמקֹום"
ְלׁשֹון ְּת ִפ ָּלה ַּב ָ
יׁשּיִ ים
ַרק ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןַּ ,ב ְּת ִפ ָּלה ַהּשְׁ נִ ּיָ הִ ,ה ְת ַּפ ֵּלל יַ ֲעקֹב ַעל ְצ ָר ָכיו ָה ִא ִ
 ְׁש ִמ ָירהֶּ ,בגֶ דֶ ,ל ֶחם.מֹוצ ִאים ּגַ ם ִּב ְת ִפּלֹות רֹאׁש ַהּשָׁ נָ הֶׁ ,ש ָּב ֶהן
ֵס ֶדר זֶ ה ֶׁשל ְּת ִפ ָּלה ָאנּו ְ
ּומ ְת ַּפ ְל ִלים ַעל ְּכבֹוד ה' ,וְ ַרק ְל ַא ַחר
אֹומ ִרים ק ֶֹדם ּכֹל ַמ ְלכֻ ּיֹותִ ,
ְ
יׁשּיִ ים.
ּומ ַב ְּק ִׁשים ַעל ְצ ָר ִכים ִא ִ
אֹומ ִרים זִ ְכרֹונֹותְ ,
ִמ ֵּכן ְ
(ּת ְפ ֶא ֶרת ְׁשֹלמֹה)
ִ

"וַ ּיִ ַּקח ֵמ ַא ְבנֵ י ַה ָּמקֹום וַ ּיָ ֶׂשם ְמ ַר ֲאׁש ָֹתיו" (כח ,יא)
ֵאּלּו ֲא ָבנִ ים ָל ַקח יַ ֲעקֹב?
יַ ֲעקֹב ָל ַקח ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ֲא ָבנִ ים ֵמ ַא ְבנֵ י ַה ִּמזְ ֵּב ַח ֶׁש ָע ָליו ָע ַקד ַא ְב ָר ָהם
ֶאת יִ ְצ ָחקֲ ,א ָבנִ ים ֵאּלּו ָׂשם יַ ֲעקֹב ִמ ַּת ַחת ְלרֹאׁשֹו( .יַ ְלקּוט ִׁש ְמעֹונִ י)
ּדּוע ָל ַקח יַ ֲעקֹב ַּדוְ ָקא ֲא ָבנִ ים ֵאּלּו?
ַמ ַ
יׁש ַיבת ֵׁשם
יַ ֲעקֹב ָעזַ ב ֶאת ְמקֹור ַה ְּקדֻ ּשָׁ ה ֵּ -בית ָא ִביו יִ ְצ ָחק ,וִ ִ
ּתֹורה וְ ָל ַמד ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנִ ים ְלֹלא ַה ְפ ָס ָקה.
וָ ֵע ֶברֶׁ ,ש ָּבּה ּגָ ַדל ַּב ָ
עֹובד
נֹודד ְל ֵע ֶבר ָמקֹור ֶׁשל טֻ ְמ ָאה ֵּ -בית ָל ָבן ָה ַר ַּמאיֶׁ ,ש ֵ
ָּכ ֵעת הּוא ֵ
בֹודה זָ ָרה.
ֲע ָ
יצד יִ ְׁשמֹר יַ ֲעקֹב ַעל ְקדֻ ּשָׁ תֹו?
ֵּכ ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָח ַלף יַ ֲעקֹב ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָמ ְסרּו ָא ִביו וְ ָסבֹו ֶאת נַ ְפ ָׁשם
ְל ַמ ַען ְרצֹון ה' ,וְ ָע ְמדּו ַּבּנִ ָּסיֹון ַהּגָ דֹול ֶׁשל ָה ֲע ֵק ָדהֶ ,ה ְח ִליט יַ ֲעקֹב
יתן מּול ָּכל ַה ְׁש ָּפ ָעה זָ ָרהְ .ל ֵׁשם ָּכְך נָ ַטל יַ ֲעקֹב
ְל ִה ְת ַחּזֵ ק וְ ַל ֲעמֹד ֵא ָ
ּוברֹאׁשֹו
אֹותן ַּת ַחת רֹאׁשֹוְּ ,כ ֵדי ִל ְקּב ַֹע ְּב ִלּבֹו ְ
ֵמ ַא ְבנֵ י ַה ִּמזְ ֵּב ַח וְ ָׁשם ָ
ֶאת ָה ָרצֹון ִל ְמסֹר נַ ְפׁשֹו ַעל ְקדֻ ּשַׁ ת ַהּשֵׁ םְּ ,כ ִפי ֶׁש ָעׂשּו ָא ִביו וְ ָסבֹו
ַּב ֲא ָבנִ ים ֵאּלּו.
(ּבית יִ ְצ ָחק)
ֵ

ּנֹורא ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה" (כח ,יז)
ֹאמר ַמה ָ
"וַ ּיִ ָירא וַ ּי ַ
יּבֹוביץ'ָ ,היָ ה ַּת ְל ִמידֹו ֶׁשל ַהּגָ אֹון ַר ִּבי
ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ָּברּוְך ֶּבער ֵל ִ
ידיו ֶׁשל ר' ָּברּוְך ֶּבער
יסקַּ .ת ְל ִמ ָ
יצ'יק ָ -ה ַרב ִמ ְּב ִר ְ
סֹולֹוב ִ
ֵ
ַחּיִ ים
תֹופ ָעה ֶׁש ָחזְ ָרה ַעל ַע ְצ ָמּהַּ .כ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ר' ָּברּוְך ֶּבער
ָׂשמּו ֵלב ְל ָ
נֹוס ַע ְּב ַר ֶּכ ֶבת ֶׁש ָע ְב ָרה ֶּד ֶרְך
ֵ
יסקָ ,היָ ה ר' ָּברּוְך ֶּבער
ְּב ִר ְ
נֶ ֱע ָמד ַעל ַרגְ ָליו ַעד ֶׁשּיָ ְצ ָאה
ָה ַר ֶּכ ֶבת ִמן ָה ִעירַּ .פ ַעם ַא ַחת
ידים ִל ְׁשאֹל
ֵה ֵעז ַא ַחד ַה ַּת ְל ִמ ִ
ֶאת ר' ָּברּוְך ֶּבער ֶאת ַהּקֻ ְׁשיָ ה
נֹוס ִפים:
ָ
ידים
ֶׁש ָּט ְר ָדה ַּת ְל ִמ ִ
עֹומד ְּכבֹוד ָה ַרב ַעל
ֵ
ּדּוע
"מ ַ
ַ
נֹוס ַעת
ַרגְ ָליו ָּכל זְ ַמן ֶׁש ָה ַר ֶּכ ֶבת ַ
יסק?"
ֶּד ֶרְך ְּב ִר ְ
ָענָ ה ר' ָּברּוְך ֶּבער ,וְ ִל ֵּמד ֶאת
רֹוחׁש
ידיו ַמהּו ָּכבֹוד ֶׁש ֵ
ַּת ְל ִמ ָ
עֹוב ֶרת
"ּכ ֲא ֶׁשר ֶ
ַּת ְל ִמיד ְל ַרּבֹוַ :
יצ'יק,
סֹולֹוב ִ
ֵ
ּומֹורי ַר ִּבי ַחּיִ ים
ִ
יסקִ ,עירֹו ֶׁשל ַר ִּבי
ָה ַר ֶּכ ֶבת ֶּד ֶרְך ְּב ִר ְ
עֹומד ֲאנִ י ַעל ַרגְ ַלי ִל ְכבֹודֹו ֶׁשל ַר ִּביּ .גַ ם ִאם נִ ְמ ָצא הּוא ְּב ֶמ ְר ָחק
ֵ
ּוקדֻ ּשָׁ תֹו ֵהן ְּב ָכל ָה ִעיר ּכֻ ָּלּה".
ַרבַ ,ה ְׁש ָּפ ָעתֹו ְ
יקים)
ּפּורי ַצ ִּד ִ
(ס ֵ
ִ

"א ֵכן יֵ ׁש ה' ַּב ָּמקֹום ַהּזֶ ה וְ ָאנ ִֹכי ֹלא יָ ָד ְע ִּתי" (כח ,טז)
ָ
יֵ ׁש ְל ָה ִבין ֶמה ָהיְ ָתה ַּכּוָ נַ ת יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ְּב ָא ְמרֹו "וְ ָאנ ִֹכי ֹלא יָ ָד ְע ִּתי",
חֹולם ַּב ַּליְ ָלהַ ,על ַמה ּשֶׁ ִה ְר ֵהר ְּב ִלּבֹו ַּבּיֹום.
מּובא ִּכי ָה ָא ָדם ֵ
(ּב ָרכֹות נה ע"ב) ָ
ַּבּגְ ָמ ָרא ְ
בּואי
ֹלקי ֶׁש ָר ָאהֵ ,אינֹו ַמ ְר ֶאה נְ ִ
אּולי ַה ַּמ ְר ֶאה ָה ֱא ִ
ִמּשֶׁ ֵה ִקיץ יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ִמּשְׁ נָ תֹוֵ ,ה ִבין ִּכי ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ּבֹו יָ ַׁשן ,הּוא ָמקֹום ָקדֹוׁשַ ,אְך ָח ַׁשב ַ
חֹולם ַּב ַּליְ ָלה ַעל ְּד ָב ִרים ֶׁש ִה ְר ֵהר ָּב ֶהם ַּבּיֹוםָ .ל ֵכן ָא ַמר יַ ֲעקֹב "וְ ָאנ ִֹכי ֹלא יָ ָד ְע ִּתי"ִ ,ל ְפנֵ י ֶׁשּשָׁ ַכ ְב ִּתי ִליׁשֹן
דּועָ ,א ָדם ֵ
ֶא ָּלא ַרק ֲחלֹוםֶׁ ,ש ַּכּיָ ַ
בּואי.
יתי ֵאינֹו ֲחלֹום ֶא ָּלא ַמ ְר ֶאה נְ ִ
ְּב ָמקֹום זֶ ה ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ֶׁשּזֶ הּו ָמקֹום ָקדֹוׁש ,וְ ָל ֵכן ֹלא ִה ְר ַה ְר ִּתי ַעל ָּכְך ַּבּיֹום ,וְ זֹו ְר ָאיָ ה ֶׁש ַה ַּמ ְר ֶאה ֶׁש ָר ִא ִ
ּתֹורה)
(חנ ַֻּכת ַה ָ
ֲ

דֹולי יִ ְׂש ָר ֵאל
ּוׁש ַאר ְּג ֵ
ּבֹותיו ְ
ידיו ֵמ ַר ָ
סֹופר ִה ְר ָּבה ְל ַס ֵּפר ְל ָבנָ יו וְ ַת ְל ִמ ָ
ַה ָח ָתם ֵ

זֶ ה ָק ָרה לִ ְפנֵ י...

(ח' כסלו)

יפת ַה ְּמגִ ָּלה
ּוׂש ֵר ַ
ָּברּוְך ֵּבן נֵ ְרּיָ ה ְ
יהּודה זְ ַמן ָק ָצר ִל ְפנֵ י חֻ ְר ַּבן ַה ַּביִ ת ָה ִראׁשֹון.
ַה ֶּמ ֶלְך יְ הֹויָ ִקיםָ ,מ ַלְך ִּב ָ
יְ הֹויָ ִקים ָהיָ ה ֶמ ֶלְך ָר ָׁשע ,וְ ָע ָׂשה ֶאת ָה ָרע ְּב ֵעינֵ י ַהּשֵׁ ם .יִ ְר ְמיָ הּו
יע ְּב ָפנָ יו ׁשּוב וְ ׁשּוב ַעל ַהּסֹוף ַה ַּמר ַה ָּצפּוי ְל ַמ ְמ ַל ְכּתֹו,
ַהּנָ ִביא ִה ְת ִר ַ
הּודהִ ,אם יַ ְת ִמיד ִּב ְד ָר ָכיו ַהּנְ לֹוזֹותְּ .ד ָב ִרים ֵאּלּו ֹלא נָ ֲעמּו
ַמ ְמ ֶל ֶכת יְ ָ
ְל ָאזְ נָ יו ֶׁשל יְ הֹויָ ִקים ,וְ ַעל ֵּכן ִה ְׁש ִליְך ֶאת יִ ְר ְמיָ הּו ַל ֶּכ ֶלאָּ .כְך ִקּוָ ה
ֶׁשּיַ ְפ ִסיק ְל ִה ְתנַ ֵּבא נְ בּואֹות ֶׁש ֵאינָ ן ְלרּוחֹו .
"קח
ַאְך ֹלא ָּכְך ָהיָ הִּ .ב ְהיֹות יִ ְר ְמיָ הּו ַּב ֶּכ ֶלאָ ,היָ ה ְּד ַבר ַהּשֵׁ ם ֵא ָליוַ :
יה ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּד ַּב ְר ִּתי ֵא ֶליָך ַעל
ְלָך ְמגִ ַּלת ֵס ֶפר ,וְ ָכ ַת ְב ָּת ֵא ֶל ָ
הּודה ֶאת ָּכל ָה ָר ָעה ֲא ֶׁשר
אּולי יִ ְׁש ְמעּו ֵּבית יְ ָ
הּודהַ ...
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַעל יְ ָ
חֹוׁשב ַל ֲעׂשֹות ָל ֶהםְ ,ל ַמ ַען יָ ׁשּובּו ִאיׁש ִמ ַּד ְרּכֹו ָה ָר ָעה וְ ָס ַל ְח ִּתי
ָאנ ִֹכי ֵ
ּסֹופר,
אתם"ִ .מּיָ ד ָק ָרא יִ ְר ְמיָ הּו ְל ָברּוְך ֶּבן נֵ ִרּיָ ה ַה ֵ
ּול ַח ָּט ָ
ַל ֲעוֹונָ ם ְ
סֹורגֵ י ַה ַּב ְרזֶ ל וְ ָל ַמד
ַּת ְל ִמידֹו ַה ַּצ ִּדיקֶׁ ,שּיָ ַׁשב ָּכל ָה ֵעת ְליָ דֹו ִמחּוץ ְל ְ
בּואה ַעל ּגַ ֵּבי ְמגִ ַּלת ֵס ֶפר.
הֹורה לֹו ִל ְכּתֹב ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ָ
ּתֹורה ,וְ ָ
ִאּתֹו ָ
בּואה ָק ִׁשים
"א ָיכה" ,נֶ ֶא ְמרּו ִּד ְב ֵרי נְ ָ
ִּב ְמגִ ָּלה זֹוֲ ,הֹלא ִהיא ְמגִ ַּלת ֵ
אֹותּה נִ ָּבא
ירּוׁש ַליִ ם ָ -
הּודה וִ ָ
ּומ ִריםּ ,פֻ ְר ָענּות ֲאי ָֻּמה ַעל ַאנְ ֵׁשי יְ ָ
ָ
אֹותּה
יה ִה ְתּגַ ּשְׁ מּו ַעד ָל ַא ֲחרֹון ֶׁש ָּב ֶהםַ .אְך ְּב ָ
בּואה ֶׁש ְּד ָב ֶר ָ
יִ ְר ְמיָ הּו .נְ ָ
בּואה זֹו.
ֵעתֵ ,ס ֵרב ַה ֶּמ ֶלְך יְ הֹויָ ִקים ְל ַהּטֹות אֹזֶ ן ִלנְ ָ
ְּב ִמ ְצוַ ת ַהּנָ ִביאִ ,מ ֵהר ָּברּוְך ֶּבן נֵ ִרּיָ ה ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָׁשם ִה ְת ַא ְּספּו
יהם ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ְּמגִ ָּלה .נִ ְב ֲהלּו ָה ֲאנָ ִׁשים וְ נֶ ְח ְרדּו
ָּכל ָה ָעם ,וְ ָק ָרא ִּב ְפנֵ ֶ
ֹומ ִעים ָהיָ ה
בּואה ַה ָּק ִׁשיםֵּ .בין ַהּשׁ ְ
ַעד ִל ְמאֹד ְּב ָׁש ְמ ָעם ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ָ
ּגַ ם ִמ ָיכיְ הּו ֶּבן ַה ַּש ׂר ּגְ ַמ ְריָ הּו .נִ ְס ָער וְ נִ ְרּגָ ׁש ָרץ וְ ִס ֵּפר ֶאת ִּד ְב ֵרי
בּואה ַל ֲח ֵב ָריו ַה ָּש ׂ ִריםָ .ק ְראּו ַה ָּש ׂ ִרים ְל ָברּוְך ֶּבן נֵ ִרּיָ הִּ ,ב ְכ ֵדי
ַהּנְ ָ
בּואת ַהּזַ ַעם ַה ָּק ָׁשה ,וְ נִ ְת ְקפּו ַאף ֵהם ַּפ ַחד ּגָ דֹול,
ִל ְׁשמ ַֹע ִמ ִּפיו ֶאת נְ ַ
ְל ֵׁש ַמע ַה ְּד ָב ִרים.
קֹור ָאּה
ּול ְ
ֶה ְח ִליטּו ַה ָּש ׂ ִרים ֶּפה ֶא ָחד ְל ָה ִביא ֶאת ַה ְּמגִ ָּלה ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ְ

"ח ַצר ַה ַּמ ָּט ָרה" ֶּפן יְ בֻ ַּלע
ּול ָברּוְך ֶּבן נֵ ִרּיָ ה הֹורּו ְל ִה ְס ַּת ֵּתר ַּב ֲ
ְּב ָפנָ יוְ ,
לֹו.
אֹותּה ָׁש ָעה יָ ַׁשב ַה ֶּמ ֶלְך ְּב ֵבית ַהח ֶֹרף ַה ְמפ ָֹאר ֶׁש ְּב ַא ְרמֹונֹוְּ ,כ ֶׁשהּוא
ָ
ּדֹואגִ ים ְל ַח ְדרֹו ,וְ ֶא ָחד
תּוחים וְ ַה ֲ
חּוח וְ ָׁש ֵליו .נִ ְכנְ סּו ַה ָּש ׂ ִרים ַה ְּמ ִ
זָ ַ
הּודי ֶּבן נְ ַתנְ יָ הּו ְׁשמֹוָ ,ק ָרא ֶאת ּת ֶֹכן ַה ְּמגִ ָּלהְּ .ת ִח ָּלה ָא ִדיׁש
ֵמ ֶהם ,יְ ִ
ָהיָ ה ַה ֶּמ ֶלְך ְל ֵׁש ַמע ַה ְּד ָב ִריםַ ,אְך ְּב ַה ְד ָרגָ ה ֵה ֵחּלּו ְל ֵה ָראֹות ַעל ָּפנָ יו
יה ְלרֹאׁש",
"היּו ָצ ֶר ָ
יׁשי ָ -
יע ַה ַּמ ְק ִריא ַל ָּפסּוק ַה ֲח ִמ ִ
אֹותֹות זַ ַעםְּ .ב ַהּגִ ַ
ּוב ֲח ַמת זַ ַעם ִצּוָ ה ִל ְקר ַֹע ֶאת ַה ְּמגִ ָּלה ִלגְ זָ ִרים
ָע ַצר ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת ְּד ָב ָריוַ ,
הֹועיל.
ּול ַה ְׁש ִל ָיכּה ָּב ֵאׁשָׂ .ש ָריו נִ ּסּו ַל ֲהנִ יאֹו ֵמ ַה ָּד ָברַ ,אְך ְלֹלא ִ
ְ
אֹותּה ָּכ ַתב ָּברּוְך ֶּבן נֵ ִרּיָ ה ְּב ִמ ְצוַ ת ַהּנָ ִביא יִ ְר ְמיָ הּו ,נִ ְק ְר ָעה
ַה ְּמגִ ָּלה ָ
וְ נִ ְׂש ְר ָפה ָּכ ִלילַ .הּיֹום ּבֹו נִ ְׂש ְר ָפה ַה ְּמגִ ָּלה יֹום ח' ְּב ִכ ְס ֵלו ָהיָ ה ,וְ נָ ֲהגּו
יקים ְל ִה ְת ַעּנֹות ְּביֹום זֶ ה.
ַצ ִּד ִ
ּגַ ם ְל ַא ַחר ֶׁשּנִ ְׂש ְר ָפה ַה ְּמגִ ָּלהֹ ,לא ָׁש ְכ ָכה ֲח ָמתֹו ֶׁשל יְ הֹויָ ִקים .הּוא
ּול ָה ְרגָ םַ .אְך הקב"ה ִה ְס ִּת ָירם ְּב ֶד ֶרְך
ּוברּוְך ְ
ִצּוָ ה ִל ְתּפֹס ֶאת יִ ְר ְמיָ הּו ָ
יהם נֶ ֶפׁש ֹלא ִה ִּש ׂיגּום.
רֹוד ֵפ ֶ
נֵ ס ,וְ ָכְך ְ
סֹופֹו ֶׁשל יְ הֹויָ ִקים ָה ָר ָׁשע ָהיָ ה ַרע וָ ַמר .זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ְׂש ֵר ַפת
ַה ְּמגִ ָּלהִ ,צּוָ ה ה' ַעל יִ ְר ְמיָ הּו ִל ְכּתֹב ַּבּשֵׁ נִ ית ֶאת ְמגִ ַּלת ֵא ָיכה ,וְ עֹוד
בּואת
תּובים ַּב ְּמגִ ָּלה ָה ִראׁשֹונָ ה .נְ ַ
הֹוסיף ָּבּה ְּד ָב ִרים ֶׁשֹּלא ָהיּו ְּכ ִ
ִ
בּוכ ְדנֶ ַּצר ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל
לֹואּה .נְ ַ
יִ ְר ְמיָ הּו ְל ַמ ְר ֵּבה ַה ַּצ ַער ִה ְת ַקּיְ ָמה ִּב ְמ ָ
ָּת ַפס ֶאת יְ הֹויָ ִקיםִ ,עּנָ ה אֹותֹו ִעּנּויִ ים ָק ִׁשים וְ ֱה ִמיתֹו ְּב ֶד ֶרְך ָק ָׁשה
וְ ַא ְכזָ ִריתְ .ל ַא ַחר זְ ַמן ָמה ָׁש ַלח ֶאת ַׂשר ְצ ָבאֹו נְ בּוזַ ְר ֲא ָדן וְ ַחּיָ ָליו
יה,
ּתֹוׁש ֶב ָ
רּוׁש ַליִ םֵ .הם ֶה ֱח ִריבּו ֶאת ָה ִעיר וְ ָה ְרגּו ַר ִּבים ִמ ָ
ָלצּור ַעל יְ ָ
הּודה ָּב ֶב ָלה.
ָׂש ְרפּו ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ִהגְ לּו ֶאת ְּבנֵ י יְ ָ
ּוב ִבנְ יַ ן ֵּבית
יח ִצ ְד ֵקנּוְ ,
יאת ְמ ִׁש ַ
יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּנִ זְ ֶּכה ַל ֲחזֹות ְּב ָקרֹוב ְּב ִב ַ
יׁשי נְ נ ַֻחם ִּב ְמ ֵה ָרהָ ,א ֵמן.
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַהּשְׁ ִל ִ

"וַ ּיֶ ֱאסֹף ָל ָבן ֶאת ָּכל ַאנְ ֵׁשי ַה ָּמקֹום וַ ּיַ ַעׂש ִמ ְׁש ֶּתה" (כט ,כב)
ּומ ָּכ ָריו ִּב ְל ַבד?
ּדּוע ָא ַסף ָל ָבן ֶאת ָּכל ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ַל ֲחתֻ ּנָ ה ,וְ ֹלא ִה ְס ַּת ֵּפק ְּב ַהזְ ָמנַ ת ֵר ָעיו ַ
ַמ ַ
טֹובתֹו ְּב ִע ְּקבֹות זֹאתַ ,רּשַׁ אי ִל ְפסֹל ַע ְצמֹו ִמ ָּלדּון ָא ָדם זֶ ה.
נֹוטה ְל ָ
ּומ ְרּגִ יׁש ֶׁש ִּלּבֹו ֶ
טֹובה ִמ ַּב ַעל ִּדיןַ ,
אֹומ ֶרת ֶׁש ַּדּיָ ן ֶׁש ִּק ֵּבל ָ
ַה ֲה ָל ָכה ֶ
עֹומד ְל ַרּמֹות ֶאת יַ ֲעקֹב ַּב ֲחתֻ ּנָ תֹוְּ ,ב ָכְך ֶׁשּנָ ַתן לֹו ֶאת ֵל ָאה וְ ֹלא ֶאת ָר ֵחלְּ ,כ ִפי ֶׁשּסֻ ַּכם.
ָל ָבן יָ ַדע ֶׁשהּוא ֵ
ּדּוׁשין.
ָל ָבן ָח ַׁשׁש ֶׁש ַּבּב ֶֹקר יִ ְת ַּבע אֹותֹו יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ַעל ָּכְך .יַ ֲעקֹב יִ ְט ַען ֶׁש ְּמדֻ ָּבר ְּב ֶמ ַקח ָטעּות ,וִ ַיב ֵּקׁש ְל ַב ֵּטל ֶאת ַה ִּק ִ
ַאְך ְל ִמי יֵ ֵלְך יַ ֲעקֹב ַעל ְמנָ ת ְל ַס ֵּדר ֶאת ִּדינֹו? ֲהֹלא ָּכל ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר נֶ ֱהנּו ִמ ְּסעֻ ַּדת ַה ֲחתֻ ּנָ ה ֶׁשל יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ,וְ יִ ְפ ְסלּו ֶאת ַע ְצ ָמם ִמ ָּלדּון
ְּב ִדינֹו ,וְ זֹאת ָהיְ ָתה ַּכּוָ נָ תֹו ֶׁשל ָל ָבן ָה ַר ַּמאי.
(ׁשיר ָמעֹון)
ִ

ִמ ְד ְר ֵׁשי ַהנַ "ך ְליַ ְל ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל
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בסדרה  10כרכים
כרך 6

ְמ ָל ִכים
ַה ְכ ָּת ַרת ְׁשֹלמֹה
ְל ֶמ ֶלְך
ָח ְכ ַמת ְׁשֹלמֹה
יחת ָהעֹופֹות
ִׂש ַ
ַמ ְל ַּכת ְׁש ָּבא
ִּבנְ ין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ֲחנ ַֻּכת ַה ַּביִ ת
ֵּבית ַה ֶּמ ֶלְך וְ ִכ ֵּסא
ְׁשֹלמֹה
ִה ְת ַּפ ְּלגּות
ַה ַּמ ְמ ָל ָכה

בּוע
ידה ְל ָפ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ
ִח ָ
ּשמֹות ֶׁשּנִ ְּתנּו ַלּיְ ָל ִדים
ְל ֵאיזֶ ה ֵמ ַה ֵ ׁ
יאה
ּתֹורה ֵאינָ ּה ְמ ִב ָ
ּנֹולדּו ַל ֵּל ָאהַ ,ה ָ
ֶׁש ְ
ָּכל ֶה ְס ֵּבר?

כרך 7

ְמ ָל ִכים
יְ ָר ְב ָעם ַמ ֲע ִמיד ֶעגְ ֵלי זָ ָהב
יה ַעל ִֵּבת
בּואת ָא ִח ָ
נְ ַ
יְ ָר ְב ָעם
ַמ ְל ֵכי יִ ְׂש ָר ֵאל ּוגְ זֵ ַירת
ֱא ִליהּו
ֱא ִליהּו וְ ָה ִא ָּשׁ ה ַה ָּצ ְר ָפ ִתית
ֱא ִליהּו נִ ְר ֶאה ֵאל ַא ֲח ָאב
ִקדּוׁש ה ַעל ַהר ַה ַּכ ְר ֶמל
יְ ִר ַידת ַה ָּמ ָטר
יׁשע
ֱא ִליהּו וֶ ֱא ִל ָ

ּפֹות ִרים נְ כֹּנָ ה
ֵּבין ַה ְ
יּוגְ ְרלּו ִס ְפ ֵרי "וְ ִשנַ נְ ָּתם ְל ָב ֵֶניָך"
ְּתׁשּובֹות נִ ַּתן ִל ְׁשֹלח:
אֹו ְל ַפ ְקס15325382688 :
אֹו ְּב ֵמיילjhopko@gmail.com :

כרך 8

ְמ ָל ִכים
יסי
ַהּנִ ָּצחֹון ַהּנִ ִ
אלי
ֶּכ ֶרם נָ בֹות ַהּיִ זְ ְר ֵע ִ
מֹות ַא ֲח ָאב
ֲא ַחזְ יָ ה
עֹולה
ֱא ִליהּו ֶ
ַה ָּשׁ ָמיְ ָמה
נֵ ס ֵמי יְ ִריחּו

כרך 9

ְמ ָל ִכים
נֵ ס ָאסּוְך ַה ָּשׁ ֵמן
ּובן
יׁשע ֵ
ֱא ִל ָ
ַהּשׁ ּונַ ִּמית
ַה ַּת ְב ִׁשיל ַה ֻּמ ְר ָעל
ָצ ַר ַעת נַ ֲע ָמן
יחזִ י
ָענְ ׁשֹו ֶׁשל ּגֵ ֲ
יׁשע ְמ ַס ֵּכל
ֱא ִל ָ
ֶאת ַה ְּמזִ ָּמה ֶׁשל
ֶמ ֶלְך ֲא ָרם
ׁשֹומרֹון
ָה ָר ֵעב ְּב ְ
וְ ַהּנֵ ס

לתגובות ,הערות וכל עניני הגליון
ניתן לפנות לרב יעקב הופקוביץ0527113332 :

כרך 10

ְמ ָל ִכים
ִה ְמ ַל ְכ ָּת ֲחזָ ֵאל וְ יהּוא
ִּכ ְליֹון ֵּביִ ת ַא ֲח ָאב
עֹוב ַדי
מֹות ְּבנֵ י ַא ֲח ָאב וְ ְ
ַה ַּב ַעל
יֹואׁש
ֲע ַת ְליָ ה וְ ָ
יֹואׁש
ַה ֶּמ ֶלְך ָ
ַמ ֶּפ ֶלת ַסנְ ֵח ִריב
חֹולה
ַה ֶּמ ֶלְך ִחזְ ִקּיָ הּו ֶ
ְמנַ ֶּשׁ ה
אׁשּיָ הּו ַה ֶּמ ֶלְך ַה ַּצ ִּדיק
יָ ִ
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