
יעקב אבינו קורא לבנו יוסף, ומבקש ממנו לקבור אותו במערת המכפלה. 
בהזדמנות זו הוא מסביר לו מדוע הוא קבר את אמו רחל בדרך ליד בית 
ילכו  ישראל  שכשבני  בכדי  המכפלה,  למערת  אותה  הביא  ולא  לחם 
בעדם  תעתיר  והיא  קברה,  על  בדרך  להתפלל  יוכלו  הם  לגלות,  בעתיד 

ותבקש רחמים עליהם.
אך אחרי הכל, מדוע אמור יוסף להשתכנע ולהשלים עם הסבל והבדידות 
של אמו רחל כמשך אלפי שנים? איך יכל יעקב להקריב אותה, בשביל 

מה שיקרה לבני ישראל אלף שנים מאוחר יותר?

מסירות של אמא

ב"ה

>>

וישלח
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מקור 1  
חומש בראשית, פרק ל״ה, פסוק ט״ז

מות רחל, וקבורתה באמצע הדרך. 

ּה. יז ַוְיִהי  ִלְדתָּ ַקׁש בְּ ֶלד ָרֵחל ַותְּ ְבַרת ָהָאֶרץ ָלבוֹא ֶאְפָרָתה ַותֵּ ית ֵאל ַוְיִהי עוֹד כִּ ְסעּו ִמבֵּ טז ַויִּ
י  ּה כִּ ֵצאת ַנְפשָׁ ן. יח ַוְיִהי בְּ י ַגם ֶזה ָלְך בֵּ יְרִאי כִּ ֶדת ַאל תִּ אֶמר ָלּה ַהְמַילֶּ ּה ַותֹּ ִלְדתָּ ָתּה בְּ ְבַהְקשֹׁ
ֶדֶרְך ֶאְפָרָתה ִהוא  ֵבר בְּ קָּ ָמת ָרֵחל ַותִּ ן אוִֹני ְוָאִביו ָקָרא לוֹ ִבְנָיִמין. יט ַותָּ מוֹ בֶּ ְקָרא שְׁ ֵמָתה ַותִּ

ֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיוֹם. ָבה ַעל ְקֻבָרָתּה ִהוא ַמצֶּ ב ַיֲעקֹב ַמצֵּ צֵּ ית ָלֶחם. כ ַויַּ בֵּ

מקור 2  
חומש בראשית, פרק מ"ז, פסוק כ"ט ואילך

במערת  ולקברו  ישראל,  לארץ  אותו  להעלות  יוסף  את  ומצווה  למותו,  מתכונן  יעקב 

המכפלה. 

ים־ ֵעיֶניָך שִׂ ְקָרא ִלְבנוֹ ְליוֵֹסף ַוּיֹאֶמר לוֹ ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְּ ָרֵאל ָלמּות ַויִּ ְקְרבּו ְיֵמי־ִישְׂ כט ַויִּ

י ִעם־ֲאבַֹתי  ַכְבתִּ ִמְצָרִים׃ ל ְושָׁ ֵרִני בְּ ִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל־ָנא ִתְקבְּ יָת ִעמָּ ַחת ְיֵרִכי ְוָעשִׂ ָנא ָיְדָך תַּ
ְבָעה ִלי  ה ִכְדָבֶרָך׃ לא ַוּיֹאֶמר ִהשָּׁ ְקֻבָרָתם ַוּיֹאַמר ָאנִֹכי ֶאֱעשֶׂ ִני בִּ ְצַרִים ּוְקַבְרתַּ אַתִני ִממִּ ּוְנשָׂ

ה׃ טָּ ָרֵאל ַעל־רֹאׁש ַהמִּ חּו ִישְׂ תַּ שְׁ ַבע לוֹ ַויִּ שָּׁ ַויִּ

מקור 3
חומש בראשית פרק מ"ח פסוק ז'

ולא במערת המכפלה, בכדי שתהיה עזר  יעקב מסביר ליוסף, שהוא קבר את רחל בדרך, 

לבניה כשנבוזראדן יוביל אותם לגלות. 

ֶאְפָרָתה  ָלבֹא  ְבַרת־ֶאֶרץ  כִּ עוֹד  בְּ ֶרְך  דֶּ בַּ ַנַען  כְּ ֶאֶרץ  בְּ ָרֵחל  ָעַלי  ֵמָתה  ן  דָּ ִמפַּ בִֹאי  בְּ ַוֲאִני  ז 

ית ָלֶחם׃ ֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא בֵּ ם בְּ ֶרָה שָּׁ ָוֶאְקבְּ

רש״י על הפסוק

ָך ָעַלי;  ִלבְּ יֵּׁש בְּ י שֶׁ יָה ֲאִפּלּו ְלֵבית ֶלֶחם ְלַהְכִניָסּה ָלָאֶרץ, ְוָיַדְעתִּ אקברה שם. ְולֹא הוַֹלְכתִּ
יְַּגֶלה אוָֹתם ְנבּוַזְרֲאָדן,  שֶׁ ֵהא ְלֶעְזָרה ְלָבֶניָה כְּ תְּ ם, שֶׁ יָה שָׁ ּבּור ְקַבְרתִּ י ַהדִּ ַעל פִּ ע ְלָך שֶׁ ֲאָבל דַּ
נֱֶּאַמר  ת ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, שֶׁ שֶׁ ּוְמַבקֶּ ם, יוֵֹצאת ָרֵחל ַעל ִקְבָרּה ּובוָֹכה  ֶרְך שָׁ ְוָהיּו עוְֹבִרים דֶּ
ִלְגבּוָלם  ָבִנים  בּו  ְושָׁ ה'  ְנֻאם  ֵתְך  ִלְפֻעלָּ ָכר  שָׂ ֵיׁש  יָבּה  ְמשִׁ "ה  בָּ ְוַהקָּ ְוגוֹ'  ָמע  ִנשְׁ ָרָמה  בְּ קוֹל 

)ירמיהו ל"א(.

חלק ראשון: רקע היסטורי
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מקור 4
ספר ירמיה, פרק ל״א פסוק י"ד ואילך

ירמיהו - נביא החורבן, מספר על השבי והגלות, ומזכיר שרחל מתפללת על בניה, והקדוש 

ברוך הוא נענה לתפילותיה.

ֵמֲאָנה  ֶניָה;  ַעל-בָּ ה  ְמַבכָּ ַתְמרּוִרים--ָרֵחל,  ִכי  בְּ ְנִהי  ָמע  ִנשְׁ ָרָמה  בְּ קוֹל  ְיהָוה,  ָאַמר  ּכֹה  יד 

י ֵיׁש  ְמָעה:  כִּ ִכי, ְוֵעיַנִיְך, ִמדִּ י ֵאיֶנּנּו. טו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה, ִמְנִעי קוֵֹלְך ִמבֶּ ֶניָה, כִּ ְלִהנֵָּחם ַעל-בָּ
בּו  ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, ְנֻאם-ְיהָוה; ְושָׁ בּו ֵמֶאֶרץ אוֵֹיב.  טז ְוֵיׁש-תִּ ֵתְך ְנֻאם-ְיהָוה, ְושָׁ ָכר ִלְפֻעלָּ שָׂ

ָבִנים, ִלְגבּוָלם. 

רש״י על הפסוק

המדרש מספר שהאבות ומשה רבינו התפללו גם הם על בני ישראל ולא נענו, ורק תפילותיה 

של רחל נענו.

מדרש אגדה אמר: שהלכו אבות ואמהות לפייס את הקב"ה על שהעמיד מנשה דמות 
בהיכל ולא נתפייס, 

בשר  רחמי  או  רחמיך  מרובים?  מי  רחמי  עולם,  של  רבונו  לפניו:  אמרה  רחל  נכנסה 
ודם? הוי אומר רחמיך מרובים. והלא אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי, שכל עבודה שעבד 
יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי, כשבאתי ליכנס לחופה, הכניסו את אחותי, ולא די 

ששתקתי, אלא שמסרתי לה סימני! 

אף אתה, אם הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם. אמר לה: יפה למדת סנגוריא, יש 
שכר לפעולתך ולצדקתך, שמסרת סימנך לאחותך.

)המדרש במלואו מובא כהוספה בעמוד 11(   



5

משיחת שבת פרשת ויחי ה׳תשמ״ו
בודדה  רחל  את  קבר  שבגללה  טובה,  סיבה  לו  שהיתה  הסביר  אמנם  יעקב  הרבי:  שאלת 
בדרך,  בשביל לעזור לבניה.  אך מדוע זה  מגיע לרחל?  מדוע רחל צריכה לסבול בגלל 

חטאי בניה כאלף שנים מאוחר יותר? 

בפרשת ויחי1 מסופר אודות דברי יעקב ליוסף בקשר לקבורת רחל: "ואני בבואי מפדן 
בדרך  ואקברה שם  לבוא אפרתה  ארץ  כברת  בעוד  בדרך  כנען  בארץ  רחל  עלי  מתה 

אפרת היא בית לחם". 

מארץ  יקחנו  פטירתו  שלאחרי  מיוסף  מבקש  יעקב  והיפוכו:  דבר  כאן  יש  ולכאורה, 
מצרים ויקברנו בארץ כנען, וא"כ, מה מקום להזכיר כאן שלא עשה כן לרחל, אמו של 

יוסף?! 

ומפרש רש"י, שאכן, לכן נתכווין יעקב בדברים אלו – להבהיר ולשלול טענה זו, וכך 
אמר יעקב ליוסף: "אע"פ שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען, ולא עשיתי 
כך לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם . . ואקברה שם, לא הולכתי' אפילו לבית לחם 
ולהכניסה לארץ ]ולהעיר מהשקו"ט בפירוש הדברים2[, וידעתי שיש בלבך עלי, אבל 
דע לך, שעל פי הדיבור קברתי' שם, כדי שתהי' לעזרה לבני', כשיגלה אותם נבוזראדן, 
והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת רחמים, שנאמר3 קול ברמה 
נשמע גו' רחל מבכה על בני' וגו', והקב"ה משיבה יש שכר לפעולתך נאם ה' גו' ושבו 

בנים לגבולם".

ונמצא, שענין הגאולה נעשה ע"י פעולתה של רחל – כלשון הכתוב: "יש שכר לפעולתך 
. . ושבו בנים לגבולם". 

ובפרט ע"פ המבואר במדרשי חז"ל4 שכאשר ירמי' הלך לקרוא לאברהם יצחק ויעקב 
ולמשה רבינו כדי לפייס את הקב"ה כו', לא נתפייס כו', עד ש"קפצה רחל אמנו לפני 
כו', מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה, ואמר בשבילך רחל אני  הקב"ה ואמרה רבש"ע 
מחזיר את ישראל למקומן, הה"ד קול ברמה נשמע גו' רחל מבכה על בני' גו' יש שכר 
לפעולתך גו' ושבו בנים לגבולם", היינו, שרחל היא זו שפעלה את ההבטחה ד"ושבו 

בנים לגבולם". …

אמנם, עדיין צריך להבין כיצד ביטל יעקב מה שיש בלבו של יוסף עליו עי"ז שהסביר 
לו ש"תהא )רחל( לעזרה לבני' כשיגלה אותם נבוזרדאן כו'" – מדוע צריכה רחל לסבול 

בגלל זה?! …

חלק שני - מדוע זה מגיע לרחל?

1( מח, ז.
2( רמב"ן רא"ם ושפ"ח עה"פ. ועוד.

3( ירמי' לא, יד-טו.
4( פרש"י ירמי' שם, יד. פתיחתא דאיכ"ר כד.
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תשובת הרבי: רחל עצמה רצתה זאת. מכיון שהיא ידעה שקבורתה בדרך בבית לחם תוכל 
להביא ישועה לבניה בעתיד. מכיון שזה היה רצונה של אמו רחל, יוסף לא צריך להרגיש 

תרעומת. 

והביאור בזה – בפשטות: כאשר רחל יודעת ש"תהא לעזרה לבני' כשיגלה אותם נבוזרדאן 
כו'" – הרי לא זו בלבד שאינה מצטערת וסובלת מהעובדה שנקברה "בדרך אפרת", אלא 
אדרבה, עובדה זו משמחת אותה, שכן, עי"ז יכולה להיות "לעזרה לבני'", לבקש עליהם 

רחמים כו', עד שהקב"ה מבטיח לה "ויש שכר לפעולתך . . ושבו בנים לגבולם"! 

ומובן, שכאשר רחל שמחה על כך שיכולה להיות "לעזרה לבני'" – הרי זה מבטל מה 
שיש בלבו של יוסף על יעקב, שכן, הסיבה לכך שיש בלבו עליו אינה אלא בגלל שדורש 
טובת אמו, ובמילא, לאחרי שיעקב הסביר לו שטובת אמו היא להשאר "בדרך אפרת", 

"שתהא לעזרה לבני'" – נחה דעתו. 

על פי זה מובן עד כמה גדלה מעלתה של רחל אמנו – שהיתה מוכנה לוותר על הזכות 
– כדי "שתהא לעזרה  זה למה  וכל  וטוב לבב,  להקבר במערת המכפלה, מתוך שמחה 

לבני'"! 

והגע עצמך: בודאי ידעה רחל אמנו את גודל מעלתו של יעקב אבינו ]ובפרט על פי 
הנבואה  מעלת  שגדלה  שמצינו  אלא  עוד,  ולא  היו",  נביאות  "האמהות  רש"י5:  דברי 
לשרה  טפל  "אברהם  רש"י6:  כדברי  האבות,  של  הנבואה  מעלת  לגבי  האמהות  של 
ליעקב  בסמיכות  בקבורה  המעלה  גודל  את  היטב  והבינה  ידעה  ובמילא,  בנביאות"[, 
אבינו. . ובפרט – במערת המכפלה, שבה קבורים גם יצחק ורבקה, אברהם ושרה, וכן 
אדם וחוה ומכיון שכן, בודאי ובודאי שהיתה חפצה ביותר להקבר במערת המכפלה, 

ביחד עם יעקב אבינו. 

אבל אף על פי כן, בידעה שיבוא יום ונבוזראדן יגלה את בני' מארץ ישראל – וויתרה 
רחל על הזכות להקבר יחד עם יעקב אבינו במערת המכפלה, והעדיפה להקבר "בדרך 
אפרת", כדי "שתהא לעזרה לבני' כשיגלה אותם נבוזראדן, והם עוברים דרך שם, יצאת 

רחל על קברה ומבקשת עליהם רחמים . . והקב"ה משיבה . . ושבו בנים לגבולם"!

הרבי ממשיך ומחדש חידוש נפלא: מה פעל על הקב״ה להיענות לתפילותיה של רחל יותר 
בניה.  בשביל  עצמה  את  להקריב  שלה  המוכנות   - רבינו  ומשה  האבות  לתפילות  מאשר 
מכיון שהיא מסרה את נפשה למען בניה החוטאים, זה פעל מידה כנגד מידה על הקב״ה 

שכביכול היה צריך למחול על עצמו בשביל בניו.

וכאן רואים את גודל הפלאת מסירותה של רחל אמנו ודאגתה לבני': מצד אחד מדובר 
אודות זכות קבורה במערת המכפלה ביחד עם יעקב אבינו במשך מאות ואלפי שנים!... 

5( ויצא כט, לד.
6( וירא כא, יב. ב"ר פנ"ח, ד. הובא בפרש"י עה"ת חיי שרה כג, ב.
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ולאידך, מדובר אודות בנים שיהיו לאחרי כמה וכמה דורות, בנים שיהיו במעמד ומצד 
בלתי-רצוי, עד כדי כך, שיתחייבו גלות, "מפני חטאינו גלינו מארצנו", שהרי נבוזראדן 
מצד עצמו אין לו שום שליטה על בני ישראל, ובמילא, מה שהגלם, אין זה אלא מפני 

שנתחייבו גלות ...

ואף על פי כן, בשביל אותם בנים שחטאו וגלו כו' – מוותרת רחל אמנו על זכות קבורה 
זה  ידי  במערת המכפלה ביחד עם יעקב אבינו במשך מאות ואלפי שנים, ובלבד שעל 

תוכל להיות "לעזרה לבני'"!!

מתייסרים  כשבני'   – המכפלה  במערת  משכבה  על  לנוח  היא  יכולה  כיצד  ואדרבה: 
בגלות?!... 

ועפ"ז מובן גם מה שרחל אמנו היא זו שפעלה את ההבטחה ד"ושבו בנים לגבולם": יעקב 
אבינו – הלך לנוח על משכבו במערת המכפלה, וכן שאר האבות והאמהות; 

אמנם, רחל אמנו – שלא היתה מסוגלת ללכת לנוח על משכבה במערת המכפלה, אלא 
נשארה "בדרך אפרת", לעמוד על המשמר לעזור לבני' כשיגלם נבוזראדן כו' – היא היא 
זו שעוררה את רחמיו של הקב"ה, באמרה "רחמי מי מרובין, רחמיך, או רחמי בשר ודם" 
... "מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה, ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן 

... ושבו בנים לגבולם". 

 משיחת ש"פ ויחי ה'תשמ"ו 
התוועדויות תשמ״ו ח"ב ע' 311 
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מקור 6
לקוטי שיחות חלק ל׳ עמוד 238

יותר את הנקודה האמורה, שמסירות נפשה של רחל בשביל בניה  זה הרבי מחדד  בקטע 

בעתיד הרחוק, היא זו שפעלה את ההבטחה על הגאולה.

ומעלתה המיוחדת של רחל - ״עיקרו של בית״, ״עקרת הבית״ - שהיא מוותרת על 
שלימות ומעלת עצמה להיות קבורה במערת המכפלה, כדי שתהא לעזרה לבני׳״, ובזה 
גופא - בנים שיהיו לאחרי כמה וכמה דורות, ובנים שיהיו במעמד ומצב בלתי רצוי, 
עד כדי כך שיתחייבו גלות: ובשביל אותם הבנים שחטאו וגלו - מוותרת רחל אמנו על 
זכות קבורה במערת המכפלה ביחד עם יעקב אבינו במשך מאות ואלפי שנים, כדי שעל 

ידי זה תוכל להיות ״לעזרה לבני׳״.

וזהו הטעם שהיא הביאה את ההבטחה ד״ושבו בנים לגבולם״ - דהיות שהיא וויתרה 
על מעלת עצמה, בשביל בנים אלו, מצד הקשר העצמי שבינה ובינם )בכל מצב שיהיו(, 
הרי זה ממשיך מלמעלה ״מדה כנגד מדה״, שלמרות מצבם הגלוי של הבנים )שנתחייבו 
גלות(, הבטיח הקדוש ברוך הוא ״ושבו בנים לגבולם״, שלהיותם בנים הרי ודאי שישובו 

לגבולם, בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו ממש.
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עצמית  הקרבה  ההוראה:   - שלישי  חלק 
פועלת אפילו על הקדוש ברוך הוא בעצמו

מסירות נפשה של אם - סיפור
בשביל  נפשו  את  מוסר  כשאדם  מאליה.   מובנת  אלינו  בנוגע  מכך  ההוראה 
מישהו אחר, או בשביל ענין נעלה, הוא פועל אפילו על הקדוש ברוך הוא בעצמו.  

ההקרבה העצמית היא הכלי שממשיך את הברכות הכי נעלות.

הסיפור דלהלן מדגיש את אותה נקודה.  שמסירות נפשה של האמא בשביל בנה, 
זה מה שגורם לקב״ה לחון את עמו בשנה טובה ומתוקה.

מדי שנה בשנה, בערב יום הכיפורים, השתרך תור ארוך ליד חדרו של רבי לוי יצחק 
נפש'  'פדיון  פתק  הצדיק  של  שולחנו  על  להניח  חפצו  העיירה  יהודי  כל  מברדיצ'ב. 
שיחתמו  עליהם,  שיתפלל  כדי  אמם(,  ושם  המבקשים  שמות  בצירוף  ברכה  )בקשת 

בספר החיים.

גם בשנה ההיא המתינו כולם להיכנס לחדר הקדוש. בין העומדים בתור הייתה אלמנה, 
אוחזת בחזקה ביד בנה יחידה. פניה המתוחות הסגירו את דאגתה. השנה הורה הרבי 
הוראה מיוחדת, לצרף לפתק ה'פדיון' רובל אחד לכל נפש. לאחר התרוצצויות מרובות 
הצליחה להשיג רובל אחד בלבד, ברם בפתק שלה רשמה שתי נפשות. 'לב רחום לצדיק. 
הוא יבין, ויקבל את הפדיון', ניסתה להתעודד. אבל כאשר הגיע תורה להיכנס לחדר, 
גילתה כי היה בסיס לחששותיה. רבי לוי יצחק הביט בעיון בפתק ובמטבע שהניחה על 

שולחנו, ותמה: "שתי נפשות ורובל אחד?"

נסערת את החדר, כשבנה הקטן  ועזבה  רובל,  עוד  להביא  הנבוכה הבטיחה  האלמנה 
משתרך בעקבותיה. חלפו שעות מספר. איש לא עמד עוד ליד דלת חדרו של הצדיק. 
אנשי העיירה הגישו את פתקי ה'פדיון' והמשיכו בהכנותיהם ליום הקדוש. כבר הגיעה 
שעת מנחה, אך הצדיק אינו יוצא מן החדר. יהודי העיירה כבר אוכלים סעודה מפסקת, 
אך הצדיק עדיין יושב בחדרו שקוע בשרעפיו. בעוד שעה קלה תשקע החמה, אך דלת 

החדר איננה נפתחת.

דקות אחדות לפני הדלקת הנרות הגיעה האלמנה לביתו של רבי לוי יצחק, והתחננה 
להיכנס לחדרו. היא הניחה לפני הצדיק מטבעות מספר, ואמרה בקול רועד: "רבי, זה 

כל מה שעלה בידי להשיג. חצי רובל, בערך".

כתפיה רטטו מבכי. הדמעות זלגו מעיניה ללא שליטה. עיני הצדיק הביעו השתתפות 
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כנה, אך מפיו לא בקע הגה. האלמנה המשיכה להתייפח, ולאחר רגעים מספר אמרה 
בקול חנוק:

"רבי, אם אפשר לרשום בספר החיים שם אחד בלבד, אני מוותרת על חיי. רשום נא את 
בני יחידי. הוא כל עולמי!"

כששמע הצדיק את דבריה, זינק מכיסאו בהתרגשות. לדברים אלו ציפה.

הוא נשא עיניו למרומים וקרא: "ריבונו של עולם, ראה אלמנה זו, שמוותרת על חייה 
לטובת בנה יחידה. והרי כל יהודי הוא בן יחיד אצלך, אבא רחמן! רחם נא על בניך, ותר 
על כבודך, למענם. הנח הצידה כל שיקול בדבר צדק ויושר, סלח לכל חטאיהם, וחתום 

אותם לשנה טובה ומתוקה"... 
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הוספה

איכה רבה, פתיחתא כ"ד  
הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ָלֶהן  ָאַמר  וגו'.  ֵגָוה  ֵני  ִמפְּ י  ַנְפשִׁ ה  ְבכֶּ תִּ ִרים  ִמְסתָּ בְּ ָמעּוָה  ִתשְׁ לֹא  ְוִאם 
דוֹׁש  ֵביִתי ֶמה ָעשּׂו אוְֹיִבים ּבוֹ, ִמיָּד ָהַלְך ַהקָּ ם ְוִנְרֶאה בְּ ֵרת ּבוֹאּו ְוֵנֵלְך ֲאִני ְוַאתֶּ ְלַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ
ׁש,  ְקדָּ ית ַהמִּ רּוְך הּוא ֶאת בֵּ דוֹׁש בָּ ָרָאה ַהקָּ ֵרת ְוִיְרְמָיה ְלָפָניו, ְוֵכיָון שֶׁ רּוְך הּוא ּוַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ בָּ

ְרצוָֹנם.  אּו אוְֹיִבים ְוָעשּׂו בוֹ כִּ בָּ יִתי ְוֶזהּו ְמנּוָחִתי שֶׁ אי ֶזהּו בֵּ ַודַּ ָאַמר בְּ

ם, ּכֲֹהַני  ַני ֵהיָכן ַאתֶּ יִתי, בָּ רּוְך הּוא ּבוֶֹכה ְואוֵֹמר אוֹי ִלי ַעל בֵּ דוֹׁש בָּ ָעה ָהָיה ַהקָּ אוָֹתּה שָׁ בְּ
ְתׁשּוָבה. ָאַמר  ם בִּ ֶכם ְולֹא ֲחַזְרתֶּ ה ָלֶכם, ִהְתֵריִתי בָּ ם, ָמה ֶאֱעשֶׂ ם, אוֲֹהַבי ֵהיָכן ַאתֶּ ֵהיָכן ַאתָּ
ה ּוֵמת  ה לוֹ ֻחפָּ ן ְיִחיִדי ְוָעשָׂ ָהָיה לוֹ בֵּ רּוְך הּוא ְלִיְרְמָיה, ֲאִני דוֶֹמה ַהּיוֹם ְלָאָדם שֶׁ דוֹׁש בָּ ַהקָּ
ה  ִני, ֵלְך ּוְקָרא ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ּומשֶׁ ֵאב לֹא ָעַלי ְולֹא ַעל בְּ תוֹ, ְוֵאין ְלָך כְּ תוְֹך ֻחפָּ בְּ

ֵהם יוְֹדִעים ִלְבּכוֹת.  ְבֵריֶהם, שֶׁ ִמקִּ

רּוְך הּוא ֵלְך  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ה ָקבּור, ָאַמר לוֹ  ל עוָֹלם ֵאיִני יוֵֹדַע ֵהיָכן משֶׁ ָאַמר ְלָפָניו ִרּבוֹנוֹ שֶׁ
ָלעּום  בְּ ּוְרֵאה צֹאְנָך שֶׁ ן ַעְמָרם ֲעמֹד  ן ַעְמָרם בֶּ ּוְקָרא בֶּ ְוָהֵרם קוְֹלָך  ן  ַפת ַהיְַּרדֵּ ֲעמֹד ַעל שְׂ

אוְֹיִבים. 

ם  ַאתֶּ שֶׁ ְזַמן  יַע  ִהגִּ שֶׁ ִעְמדּו  ָהעוָֹלם,  ַלֲאבוֹת  ְוָאַמר  ָלה  ְכפֵּ ַהמַּ ִלְמָעַרת  ִיְרְמָיה  ָהַלְך  ִמיָּד 
ָהָיה  שֶׁ ֵני  ִמפְּ יוֵֹדַע,  ֵאיִני  ָלֶהם  ָאַמר  ה,  ָלמָּ לוֹ  ָאְמרּו  הּוא,  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ין  שִׁ קְּ ִמְתבַּ

ָיֶמיָך ָהְיָתה ְלָבֵנינּו זֹאת.  לֹא יֹאְמרּו בְּ ִמְתָיֵרא שֶׁ

ה  ַאתָּ שֶׁ ְזַמן  יַע  ִהגִּ ֲעמֹד  ַעְמָרם  ן  בֶּ ַעְמָרם  ן  בֶּ ְוָקָרא  ן  ַהיְַּרדֵּ ַפת  שְׂ ַעל  ְוָעַמד  ִיְרְמָיה  יָחן  ִהנִּ
רּוְך  דוֹׁש בָּ ׁש ִלְפֵני ַהקָּ ֲאִני ְמֻבקָּ רּוְך הּוא. ָאַמר לוֹ ָמה ַהּיוֹם ִמּיוַֹמִים שֶׁ דוֹׁש בָּ ׁש ִלְפֵני ַהקָּ ְמֻבקָּ

הּוא, ָאַמר לוֹ ִיְרְמָיה ֵאיִני יוֵֹדַע. 

ן ּתוָֹרה, ָאַמר ָלֶהם  ַעת ַמתַּ יר אוָֹתן ִמשְּׁ ָהָיה ַמכִּ ֵרת, שֶׁ ְוָהַלְך ֵאֶצל ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ ה  יחוֹ משֶׁ ִהנִּ
רּוְך הּוא, ָאְמרּו  דוֹׁש בָּ ׁש ִלְפֵני ַהקָּ קֵּ ֵני ָמה ֲאִני ִמְתבַּ ם יוְֹדִעים ִמפְּ לּום ַאתֶּ ְרֵתי ֶעְליוִֹנים כְּ ְמשָׁ
יַע  ִהגִּ לּו, ְוָהָיה צוֵֹעק ּובוֶֹכה ַעד שֶׁ ָרֵאל גָּ ׁש ָחֵרב ְוִישְׂ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ה יוֵֹדַע שֶׁ ן ַעְמָרם ִאי ַאתָּ לוֹ בֶּ
צוֲֹעִקים  ְוָהיּו  יֶהם  ָראשֵׁ ַעל  ְיֵדיֶהם  יחּו  ְוִהנִּ ִבְגֵדיֶהם  ָקְרעּו  ֵהם  ַאף  ִמיָּד  ָהעוָֹלם,  ַלֲאבוֹת 

ׁש,  ְקדָּ ית ַהמִּ ֲעֵרי בֵּ ּובוִֹכין ַעד שַׁ

ִלְבִכי  ַההּוא  ּיוֹם  בַּ ְצָבאוֹת  ֱאלִֹהים  ה'  ְקָרא  ַויִּ ִמיָּד  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ אוָֹתם  ָרָאה  שֶׁ יָון  כֵּ
בוִֹכין  ְוָהיּו  ְלָאְמרוֹ,  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  תּוב  כָּ שֶׁ ִמְקָרא  ְוִאְלָמֵלא  ק,  שָׂ ְוַלֲחגֹר  ּוְלָקְרָחה  ד  ּוְלִמְספֵּ
רּוְך הּוא סוֵֹפד  דוֹׁש בָּ ְוָהָיה ַהקָּ ְלָפָניו,  תוֹ מּוָטל  מֵּ ָאָדם שֶׁ ַער ֶזה, כְּ ַער ֶזה ְלשַׁ ְוהוְֹלִכין ִמשַּׁ

ַקְטנּותוֹ ִהְצִליַח ּוְבִזְקנּותוֹ לֹא ִהְצִליַח.  בְּ ֶלְך שֶׁ ְואוֵֹמר אוֹי לוֹ ַלמֶּ

רּוְך  דוֹׁש בָּ א ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַהקָּ ׁש בָּ ְקדָּ ית ַהמִּ ָחַרב בֵּ ָעה שֶׁ שָׁ ַנְחָמן, בְּ ר  מּוֵאל בַּ י שְׁ ָאַמר ַרבִּ
ָגָדיו ְוֵאֶפר ַעל  ָניו ְוקוֵֹרע ֶאת בְּ ה ֶאת פָּ ֲערוֹת רֹאׁשוֹ ּוַמכֶּ הּוא ּבוֶֹכה ּוְמָמֵרט ְזָקנוֹ ְותוֵֹלׁש שַׂ
ֵני ָמה  רּוְך הּוא ִמפְּ דוֹׁש בָּ ׁש ְוסוֵֹפד ְוצוֵֹעק, ָאַמר ִלְפֵני ַהקָּ ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ְך בְּ רֹאׁשוֹ, ְוָהָיה ְמַהלֵּ

ה זֹאת,  ה ּוְכִלמָּ אִתי ִליֵדי ּבּושָׁ בָּ ה ְוָלׁשוֹן שֶׁ ל ֻאמָּ נֵּיִתי ִמכָּ תַּ ִנשְׁ
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ד ׁשּורוֹת ׁשּורוֹת ְואוְֹמִרין )ישעיה לג, ח(:  רּו ֶהְספֵּ ֵרת ַאף ֵהם ָקשְׁ ָראּוהּו ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ יָון שֶׁ כֵּ
דוֹׁש  ֵרת ִלְפֵני ַהקָּ ּמּו ְמִסּלוֹת, ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ ַבת עֵֹבר אַֹרח וגו', ַמאי ָנשַׁ ּמּו ְמִסּלוֹת שָׁ ָנשַׁ
לֹא ְיהּו עוְֹבֵרי ְדָרִכים ּפוְֹסִקים ֵמֶהם ֵהיַאְך ָהיּו  ַלִים שֶׁ ִהְתַקְנתָּ ִלירּושָׁ רּוְך הּוא ְמִסּלוֹת שֶׁ בָּ
ָהיּו  שֶׁ ָרִכים  דְּ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ֵרת  ַהשָּׁ ַמְלֲאֵכי  ָאְמרּו  אַֹרח,  עֵֹבר  ַבת  שָׁ ָמָמה.  ִלשְׁ
ֵרת ִלְפֵני  ִרית, ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ ְבתּו. ֵהֵפר בְּ ים ֵהיַאְך שָׁ ַחגִּ ֶהם בַּ ִבים בָּ ָרֵאל עוְֹבִרים ְושָׁ ִישְׂ
ב  ִמְתַישֵּׁ ָידוֹ  ַעל  ֲאִביֶהם, שֶׁ ַאְבָרָהם  ל  ִרית שֶׁ בְּ ל עוָֹלם, הּוַפר  ִרּבוֹנוֹ שֶׁ רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ַהקָּ
ַמִים ָוָאֶרץ. ָמַאס ָעִרים. ָאְמרּו  ה ֵאל ֶעְליוֹן קוֵֹנה שָׁ ַאתָּ עוָֹלם שֶׁ ירּוָך בָּ ָהעוָֹלם, ְוַעל ָידוֹ ִהכִּ
ֶהם, ֲהָדא  ַחְרתָּ בָּ בָּ ַלִים ְוִצּיוֹן ְלַאַחר שֶׁ רּוְך הּוא ָמַאְסתָּ ְירּושָׁ דוֹׁש בָּ ֵרת ִלְפֵני ַהקָּ ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ
וגו'.  ָך  ַנְפשֶׁ ֲעָלה  גָּ ִצּיוֹן  בְּ ]ו[ִאם  ְיהּוָדה  ֶאת  ָמַאְסתָּ  ֲהָמאֹס  יט(:  יד,  )ירמיה  ִדְכִתיב  הּוא 
דוֹר  רּוְך הּוא ֲאִפּלּו כְּ דוֹׁש בָּ ֵרת ִלְפֵני ַהקָּ ב ֱאנוֹׁש. ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ )ישעיה לג, ח(: לֹא ָחשַׁ

ָרֵאל.  ְבתָּ ֶאת ִישְׂ ָהיּו רֹאׁש ְלעוְֹבֵדי ֲעבוַֹדת ּכוָֹכִבים לֹא ָחשַׁ ֱאנוֹׁש שֶׁ

ד  ִרין ִמְספֵּ ֶכם קוֹשְׁ ֵרת, ָאַמר ָלֶהם, ַמה לָּ רּוְך הּוא ְלַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ דוֹׁש בָּ ָעה ִנְזַקק ַהקָּ אוָֹתּה שָׁ בְּ
א ְלֵביְתָך  בָּ ֵני ַאְבָרָהם אוַֹהְבָך שֶׁ ל עוָֹלם, ִמפְּ ִעְנָין ַהזֶּה ׁשּורוֹת ׁשּורוֹת. ָאְמרּו ְלָפָניו ִרּבוֹנוֹ שֶׁ בָּ
ְלֵבית  ָפַני  ִמלְּ אוֲֹהִבי  ְפַטר  נִּ שֶׁ ִמּיוֹם  ָלֶהם  ָאַמר  ָעָליו,  ְחתָּ  גַּ ִהשְׁ לֹא  ָמה  ֵני  ִמפְּ ּוָבָכה  ְוָסַפד 

ֵביִתי,  יִדיִדי בְּ ו )ירמיה יא, טו(: ַמה לִּ עוָֹלמוֹ לֹא ָבא ְלֵביִתי, ְוַעְכשָׁ

ן  ַני ּוְמַסְרתָּ ֵני ָמה ִהְגֵליָת ֶאת בָּ ל עוָֹלם ִמפְּ רּוְך הּוא, ִרּבוֹנוֹ שֶׁ דוֹׁש בָּ ָאַמר ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַהקָּ
ֶהֱעֵליִתי ֶאת  ׁש ָמקוֹם שֶׁ ְקדָּ ית ַהמִּ ּנוֹת, ְוֶהֱחַרְבתָּ ֶאת בֵּ ָכל ִמיתוֹת ְמשֻׁ יֵדי ָהֻאּמוֹת ַוֲהָרגּום בְּ בִּ

ִני עוָֹלה ְלָפֶניָך.  ִיְצָחק בְּ

ִים  תַּ ִרים ּושְׁ ל ַהּתוָֹרה ְוַעל ֶעשְׂ ֶניָך ָחְטאּו ְוָעְברּו ַעל כָּ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם בָּ דוֹׁש בָּ ָאַמר לוֹ ַהקָּ
ָרֵאל ָעְברּו ֶאת ּתוָֹרֶתָך.  ּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )דניאל ט, יא(: ְוָכל ִישְׂ בָּ אוִֹתּיוֹת שֶׁ

ָעְברּו ֶאת  ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ ֶהם בְּ ל עוָֹלם ִמי ֵמִעיד בָּ רּוְך הּוא ִרּבוֹנוֹ שֶׁ דוֹׁש בָּ ָאַמר ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַהקָּ
ֶהן, ָאַמר ָלּה  ָאה תוָֹרה ְלָהִעיד בָּ ָרֵאל, ִמיָּד בָּ ִישְׂ ֶהם בְּ בֹא תוָֹרה ְוָתִעיד בָּ ּתוָֹרֶתָך, ָאַמר לוֹ תָּ
ַני,  ִנים ִמפָּ ת פָּ ָעְברּו ַעל ִמְצוַֹתִיְך ְוֵאין ָלְך ּבשֶׁ ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ ֶהן בְּ ָאה ְלָהִעיד בָּ י ַאתְּ בָּ תִּ ַאְבָרָהם בִּ
אּו ָבַני  בָּ ֵלְך ַעד שֶׁ ה ְוָלׁשוֹן ְולֹא ָרצּו ְלַקבְּ ל ֻאמָּ רּוְך הּוא ַעל כָּ דוֹׁש בָּ ֶהֱחִזיֵרְך ַהקָּ ִזְכִרי יוֹם שֶׁ
ְמָעה  שָּׁ יָון שֶׁ יוֹם ָצָרָתם. כֵּ ֶהם בְּ ָאה ְלָהִעיד בָּ ו ַאתְּ בָּ דּוְך, ְוַעְכשָׁ לּו אוָֹתְך ְוִכבְּ ְלַהר ִסיַני ְוִקבְּ

ֶהן.  ּתוָֹרה ָכְך ָעְמָדה ְלַצד ֶאָחד ְולֹא ֵהִעיָדה בָּ

ָרֵאל.  ִישְׂ ֶהן בְּ ִים אוִֹתּיוֹת ְוָיִעידּו בָּ תַּ ִרים ּושְׁ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם ָיבֹאּו ֶעשְׂ דוֹׁש בָּ ָאַמר לוֹ ַהקָּ
ִים אוִֹתּיוֹת,  תַּ ִרים ּושְׁ אּו ֶעשְׂ ִמיָּד בָּ

ָעְברּו ַעל ַהּתוָֹרה, ָאַמר ָלּה ַאְבָרָהם, אל"ף ַאתְּ רֹאׁש ְלָכל  ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ ָאה אל"ף ְלָהִעיד בְּ בָּ
רּוְך הּוא ַעל ַהר  דוֹׁש בָּ ְגָלה ַהקָּ נִּ יוֹם ָצָרָתם, ִזְכִרי יוֹם שֶׁ ָרֵאל בְּ ִישְׂ ָהאוִֹתּיוֹת ּוָבאת ְלָהִעיד בְּ
את  ַני, ְוַאתָּ בָּ א בָּ ה ְוָלׁשוֹן ֶאלָּ לּוְך ֻאמָּ ְך )שמות כ, ב(: ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹהיָך, ְולֹא ִקבְּ ִסיַני ּוָפַתח בָּ

ֶהן.  ָבַני. ִמיָּד ָעְמָדה אל"ף ְלַצד ֶאָחד ְולֹא ֵהִעיָדה בָּ ְלָהִעיד בְּ

ֵהם  ַני, שֶׁ את ְלָהִעיד ַעל בָּ י ַאתְּ בָּ תִּ ָרֵאל, ְוָאַמר ָלּה ַאְבָרָהם בִּ ִישְׂ ֶהם בְּ אָתה בי"ת ְלָהִעיד בָּ בָּ
א(:  א,  )בראשית  ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא  ַהּתוָֹרה,  רֹאׁש  בְּ ַאתְּ  שֶׁ תוָֹרה  י  ֻחְמשֵׁ ה  ֲחִמשָּׁ בַּ ְזִריִזין 

לּום.  ָרא ֱאלִֹהים, ִמיָּד ָעְמָדה בי"ת ְלַצד ֶאָחד ְולֹא ֵהִעיָדה כְּ ית בָּ ֵראשִׁ בְּ
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ָעְברּו ַעל  ָבַני שֶׁ את ְלָהִעיד בְּ ָרֵאל, ָאַמר ָלּה ַאְבָרָהם גימ"ל ַאתְּ בָּ ִישְׂ אָתה גימ"ל ְלָהִעיד בְּ בָּ
ַני, ֲהָדא הּוא  א בָּ רֹאׁש, ֶאלָּ ַאתְּ ְנתּוָנה בָּ ְמַקיֶֶּמת ִמְצַות ִציִצית שֶׁ ה שֶׁ ֵיׁש ֻאמָּ לּום  ַהּתוָֹרה, כְּ
לּום.  ְך. ִמיָּד ָעְמָדה גימ"ל ְלַצד ֶאָחד ְולֹא ֵהִעיָדה כְּ ה לָּ ֲעשֶׂ ִדִלים תַּ ִדְכִתיב )דברים כב, יב(: גְּ

ָרֵאל.  ִישְׂ ַעְצָמן ְולֹא ֵהִעידּו בְּ ׁשּו ְוָעְמדּו בְּ יְּ יָקן ַאְבָרָהם, ִנְתבַּ תִּ ִהשְׁ ל ָהאוִֹתּיוֹת שֶׁ ָראּו כָּ ְוֵכיָון שֶׁ
ִלי  ָנַתתָּ  ָנה  שָׁ ְלֵמָאה  עוָֹלם  ל  שֶׁ ִרּבוֹנוֹ  ְוָאַמר  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ַאְבָרָהם  ַתח  פָּ ִמיָּד 
ִנים ָאַמְרתָּ ִלי ַהֲעֵלהּו עוָֹלה ְלָפַני,  ַבע שָׁ ים ָושֶׁ לשִׁ ן שְׁ חּור בֶּ ְעּתוֹ ְוָהָיה בָּ ָעַמד ַעל דַּ ן, ּוְכשֶׁ בֵּ
י אוֹתוֹ, ְולֹא ִתְזּכֹר ִלי זֹאת  ַפְתתִּ ַעְצִמי כָּ א ֲאִני בְּ י ָעָליו, ֶאלָּ ַאְכָזִרי ְולֹא ִרַחְמתִּ יִתי ָעָליו כְּ ְוַנֲעשֵׂ

ַני.  ְולֹא ְתַרֵחם ַעל בָּ

ִיְרֶאה ּלוֹ  א )בראשית כב, ח(: ֱאלִֹהים  ָאַמר ִלי ַאבָּ שֶׁ ל עוָֹלם, כְּ ְוָאַמר ִרּבוֹנוֹ שֶׁ ִיְצָחק  ַתח  פָּ
י ֶאת  ְטתִּ ַח ּוָפשַׁ ְזבֵּ י ַהמִּ בֵּ י ַעל גַּ ְרצוֹן ִלבִּ י בִּ ָבֶריָך ְוֶנֱעַקְדתִּ י ַעל דְּ ְבתִּ ִני, לֹא ִעכַּ ֹה ְלעָֹלה בְּ ַהשֶּׂ

ַני.  ין, ְולֹא ִתְזּכֹר ִלי זֹאת ְולֹא ְתַרֵחם ַעל בָּ כִּ ַחת ַהסַּ ַצוָּאִרי תַּ

יתוֹ  יָָּצאִתי ִמבֵּ ֵבית ָלָבן, ּוְכשֶׁ י בְּ ָנה ָעַמְדתִּ ִרים שָׁ ל עוָֹלם, לֹא ֶעשְׂ ַתח ַיֲעקֹב ְוָאַמר ִרּבוֹנוֹ שֶׁ פָּ
ַיד  ו ִנְמְסרּו בְּ י ַעְצִמי ְלִמיָתה ֲעֵליֶהם, ְוַעְכשָׁ ַני ּוָמַסְרתִּ ׁש ַלֲהרֹג ֶאת בָּ ע ּוִבקֵּ ו ָהָרשָׁ י ֵעשָׂ ַגע בִּ פָּ
י ֲעֵליֶהם ַצַער  ְרְנגוִֹלים ְוָסַבְלתִּ ל תַּ ֶאְפרוִֹחים שֶׁ ים כְּ ְלתִּ דַּ גִּ ּצֹאן ְלִטְבָחה, ְלַאַחר שֶׁ אוְֹיֵביֶהם כַּ
ַני.  ה לֹא ִתְזּכֹר ִלי זֹאת ְלַרֵחם ַעל בָּ ֲעבּוָרם, ְוַעתָּ דוֹל בַּ ַצַער גָּ י רֹב ָיַמי ָהִייִתי בְּ ִנים, כִּ ּדּול בָּ גִּ

י  ָנה ְוַרְצתִּ ִעים שָׁ ָרֵאל ַאְרבָּ ל עוָֹלם, לֹא רוֶֹעה ֶנֱאָמן ָהִייִתי ַעל ִישְׂ ה ְוָאַמר ִרּבוֹנוֹ שֶׁ ַתח משֶׁ פָּ
ַעְצמוַֹתי,  לּו  ִיפְּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ ָעַלי  ַזְרתָּ  גָּ ָלָאֶרץ  ְנסּו  כָּ יִּ שֶׁ ְזַמן  יַע  ִהגִּ ּוְכשֶׁ ר,  ְדבָּ מִּ בַּ סּוס  כְּ ִלְפֵניֶהם 
ֵני ָאָדם ִמּטּוב ֲאדוִֹני  אוְֹמִרים בְּ ל שֶׁ שָׁ ַלְחתָּ ִלי ִלְסּפֹד ְוִלְבּכוֹת ֲעֵליֶהם, ֶזהּו ַהמָּ לּו שָׁ גָּ ו שֶׁ ְוַעְכשָׁ

לֹא טוֹב ִלי ּוֵמָרָעתוֹ ַרע ִלי. 

ֲעֵליֶהם.  ָידוֹ  יַח  ַמנִּ ִמי  ְוֶאְרֶאה  ַוֲאִביֵאם  ֵאֵלְך  ְלָפַני שֶׁ ֵלְך  ְלִיְרְמָיה  ה  ָאַמר משֶׁ ָעה  אוָֹתּה שָׁ בְּ
ה  י ֵכן, ִמיָּד ָהַלְך משֶׁ ֵני ַהֲהרּוִגים, ָאַמר לוֹ ַאף ַעל פִּ ֶרְך ִמפְּ דֶּ ר ֵליֵלְך בַּ ָאַמר לוֹ ִיְרְמָיה ִאי ֶאְפשָׁ
ְברוֹ  ן ַעְמָרם ִמקִּ א בֶּ ה ְוָאְמרּו ֶזה ָלֶזה בָּ ֶבל, ָראּוהּו ְלמשֶׁ יעּו ְלַנֲהרוֹת בָּ ִהגִּ ְוִיְרְמָיה ְלָפָניו, ַעד שֶׁ
ַני  ה בָּ ָפַני. ִמיָּד ָאַמר ָלֶהם משֶׁ ֵזָרה ִהיא ִמלְּ ת קוֹל ְוָאְמָרה גְּ ִלְפדוֵֹתינּו ִמיַּד ָצֵרינּו, ָיְצָתה בַּ
יַח  ְוִהנִּ ְמֵהָרה  בִּ ֶאְתֶכם  ַיֲחִזיר  קוֹם  ַהמָּ א  ֶאלָּ ֵזָרה,  גְּ ִנְגְזָרה  ָבר  כְּ ר שֶׁ ֶאְפשָׁ ִאי  ֶאְתֶכם  ְלַהֲחִזיר 
ֲהָדא הּוא  רוֹם,  ַלמָּ ִכיָָּתם  בְּ ָעְלָתה  ַעד שֶׁ ְגדוָֹלה  ְבִכיָּה  בִּ ֵהִרימּו קוָֹלם  ָעה  אוָֹתּה שָׁ בְּ אוָֹתם. 

ִכינּו.  ְבנּו גַּם בָּ ם ָישַׁ ֶבל שָׁ ִדְכִתיב )תהלים קלז, א(: ַעל ַנֲהרוֹת בָּ

ָבֵנינּו, ָאַמר ָלֶהם, ֵמֶהם  ה ֵאֶצל ֲאבוֹת ָהעוָֹלם ָאְמרּו לוֹ ֶמה ָעשּׂו ָהאוְֹיִבים בְּ א משֶׁ בָּ יָון שֶׁ כֵּ
ים,  ִטים ֲעֻרמִּ ַכְבֵלי ַבְרֶזל, ּוֵמֶהם ִנְפשָׁ ְפתּו ְיֵדיֶהם ַלֲאחוֵֹריֶהם, ּוֵמֶהם ֲאסּוִרים בְּ ָהְרגּו, ּוֵמֶהם כָּ
ְרֵעִבים  ה  ַלַחמָּ ָלִכים  ּוֵמֶהם ֻמשְׁ ָהָאֶרץ,  ּוְלֶבֱהַמת  ַמִים  ַהשָּׁ ְלעוֹף  ְוִנְבָלָתם  ֶרְך  דֶּ ֵמתּו בַּ ּוֵמֶהם 

ִקינוֹת … ם ּוָבכּו ְוקוְֹננּו בְּ ְתחּו כֻּלָּ ּוְצֵמִאים, ִמיָּד פָּ

ה אֹתוֹ  תוָֹרְתָך )ויקרא כב, כח(: ְוׁשוֹר אוֹ שֶׂ ַתְבתָּ בְּ ל עוָֹלם, כָּ …  ְועוֹד ָאַמר ְלָפָניו ִרּבוֹנוֹ שֶׁ
ה ׁשוֵֹתק.  ה ְוַאתָּ ה ְוַכמָּ מָּ ִנים ְוִאּמוֵֹתיֶהם כַּ ָבר ָהְרגּו בָּ יוֹם ֶאָחד, ַוֲהלֹא כְּ ֲחטּו בְּ נוֹ לֹא ִתשְׁ ְוֶאת בְּ

לּוי  גָּ עוָֹלם,  ל  שֶׁ ִרּבוֹנוֹ  ְוָאְמָרה  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  נּו  ִאמֵּ ָרֵחל  ָקְפָצה  ָעה  שָׁ אוָֹתּה  בְּ
ִלימּו  ִהשְׁ ִנים, ּוְכשֶׁ ַבע שָׁ א שֶׁ ִביִלי ְלַאבָּ שְׁ י ַאֲהָבה ְיֵתָרה ְוָעַבד בִּ ָך ֲאָהַבנִּ יֲַּעקֹב ַעְבדְּ ְלָפֶניָך שֶׁ
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ֲאחוִֹתי,  ִביל  שְׁ בִּ ְלַבְעִלי  ְלַהְחִליֵפִני  ָאִבי  ָיַעץ  ְלַבְעִלי,  ִנּשֹּׂוַאי  ְזַמן  יַע  ְוִהגִּ ִנים  שָׁ ַבע  שֶׁ אוָֹתן 
יר  יַּכִּ י לוֹ ִסיָמן שֶׁ י ְלַבְעִלי ּוָמַסְרתִּ י נוְֹדָעה ִלי ָהֵעָצה, ְוהוַֹדְעתִּ ָבר ַעד ְמאֹד כִּ ה ָעַלי ַהדָּ ְוֻהְקשָׁ
ֶאת  י  ְוָסַבְלתִּ ַעְצִמי  בְּ י  ִנַחְמתִּ ן  כֵּ ּוְלַאַחר  ְלַהֲחִליֵפִני,  ָאִבי  יּוַכל  לֹא  ֵדי שֶׁ כְּ ֲאחוִֹתי  ּוֵבין  יִני  בֵּ
ִביִלי,  שְׁ בִּ ְלַבְעִלי  ֲאחוִֹתי  פּו  ִחלְּ ְוָלֶעֶרב  ה,  ְלֶחְרפָּ ֵתֵצא  לֹא  שֶׁ ֲאחוִֹתי  ַעל  י  ְוִרַחְמתִּ ֲאָוִתי  תַּ
עוֹד  ְולֹא  ָרֵחל.  ִהיא  ָסבּור שֶׁ ְיֵהא  שֶׁ ֵדי  כְּ ְלַבְעִלי,  י  ַסְרתִּ מָּ יָמִנין שֶׁ ַהסִּ ל  כָּ ַלֲאחוִֹתי  י  ּוָמַסְרתִּ
ּה ְוִהיא ׁשוֶֹתֶקת ַוֲאִני  ר ִעמָּ ָהָיה ׁשוֵֹכב ִעם ֲאחוִֹתי ְוָהָיה ְמַדבֵּ ה שֶׁ טָּ ַחת ַהמִּ י תַּ ְכַנְסתִּ נִּ א שֶׁ ֶאלָּ
ּה, ְולֹא ִקנֵּאִתי  י ֶחֶסד ִעמָּ יר ְלקוֹל ֲאחוִֹתי ְוָגַמְלתִּ לֹא ַיכִּ ֵדי שֶׁ ָבר ְוָדָבר, כְּ ל דָּ יַבּתּו ַעל כָּ ְמשִׁ
י ְולֹא  לִּ ָרה שֶׁ ר ָוָדם ָעָפר ָוֵאֶפר לֹא ִקנֵּאִתי ַלצָּ שָׂ ֲאִני בָּ ה. ּוָמה ֲאִני שֶׁ ּה ְולֹא הוֵֹצאִתיָה ְלֶחְרפָּ בָּ
ֵני ָמה ִקֵנאָת ַלֲעבוַֹדת ּכוָֹכִבים  ה ֶמֶלְך ַחי ְוַקיָּם, ַרֲחָמן, ִמפְּ ה, ְוַאתָּ ה ּוְלֶחְרפָּ הוֵֹצאִתיָה ְלבּושָׁ

ְרצוָֹנם.  ם כִּ ֶחֶרב ְוָעשּׂו אוְֹיִבים בָּ ַני ְוֶנֶהְרגּו בַּ ׁש, ְוִהְגֵליָת בָּ ּה ַממָּ ֵאין בָּ שֶׁ

ָרֵאל  ִביֵלְך ָרֵחל ֲאִני ַמֲחִזיר ֶאת ִישְׂ שְׁ רּוְך הּוא ְוָאַמר, בִּ דוֹׁש בָּ ל ַהקָּ לּו ַרֲחָמיו שֶׁ ְלגְּ ִמיָּד ִנְתגַּ
ִכי ַתְמרּוִרים  ָמע ְנִהי בְּ ָרָמה ִנשְׁ ִלְמקוָֹמן, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )ירמיה לא, טו(: ּכֹה ָאַמר ה' קוֹל בְּ
י ֵאיֶנּנּו. ּוְכִתיב )ירמיה לא, טז(: ּכֹה ָאַמר ה'  ֶניָה כִּ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהנֵָּחם ַעל בָּ ה ַעל בָּ ָרֵחל ְמַבכָּ
ְוֵיׁש  ּוְכִתיב )ירמיה לא, יז(:  ֵתְך וגו',  ִלְפֻעלָּ ָכר  ֵיׁש שָׂ י  ְמָעה כִּ ְוֵעיַנִיְך ִמדִּ ִכי  ִמְנִעי קוֵֹלְך ִמבֶּ

בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם. ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה' ְושָׁ תִּ
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