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סיפור תנ״כי ופשרו, על 
 פי הקבלה
בהפטרה אנו קוראים סיפור מרתק על 
מלך נוקשה, אלמנה ענייה וילדים שכמעט 
ונלקחים לעבדות, עם סוף מפתיע וטוב. תורת 
החסידות נותנת לנו הצצה לרובד הפנימי של 
הסיפור, ומגלה שהמלך האלמנה והילדים הם 
בעצם רבדים שונים בנפש שלנו, והסיפור הוא 
בעצם עלינו...
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מקור 1   ספר מלכים ב, פרק ד פסוק א' 
י  ָך ִאישִׁ ע ֵלאמֹר, ַעְבדְּ ִביִאים ָצֲעָקה ֶאל-ֱאִלישָׁ י ְבֵני-ַהנְּ שֵׁ ה ַאַחת ִמנְּ ְוִאשָּׁ
ֵני  א ָלַקַחת ֶאת-שְׁ ה בָּ ָך ָהָיה ָיֵרא ֶאת-ה'; ְוַהּנֹשֶׁ י ַעְבדְּ , כִּ ה ָיַדְעתָּ ֵמת, ְוַאתָּ

ְיָלַדי לוֹ, ַלֲעָבִדים.

                      פירוש רבי יצחק אברבנאל על הפסוק

ִמְדַרׁש  בְּ ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ִביִאים,  ַהנְּ ֵני  ִמבְּ ַאַחת  ה  ִאשָּׁ

ה ָהָיה ְיהוָֹרם  ְוַהּנוֹשֶׁ ת עוַֹבְדָי',  ָהְיָתה ֵאשֶׁ ִטים( שֶׁ פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ ְנחּוָמא )פָּ תַּ
ַחיֵּי  בְּ ִביִאים  ַהנְּ ֶאת  ַזן  ָהָיה  שֶׁ ית,  ִרבִּ בְּ ָמעוֹת  לוֹ  ַמְלֶוה  ָהָיה  שֶׁ ַאְחָאב  ן  בֶּ
ֵמת  ֲעָלּה  בַּ שֶׁ ע  ֱאִלישָׁ ֶאל  ָצֲעָקה  ַהִהיא  ָהַאְלָמָנה  שֶׁ תּוב  ַהכָּ ְוָזַכר  ָאִביו... 
ְנָכִסים  ָלּה  ָהיּו  ְולֹא  ֶאָחד  חוֹב  בְּ ַחיֶֶּבת  ָהְיָתה  שֶׁ ּוְלִפי  ה',  ֶאת  ָיֵרא  ְוָהָיה 
ֵני ְיָלֶדיָה לוֹ ַלֲעָבִדים. ה ָלַקַחת ֶאת שְׁ ִלְפרַֹע אוֹתוֹ ַהחוֹב, ָהָיה רוֶֹצה ַהּנוֹשֶׁ

 

מקור 2  זוהר רות, שמ"ג
א  ת עוַֹבְדָיהּו, ֵמת ַאְחָאב. ּוֶמֶלְך ְיהוָֹרם בָּ מֵּ ָעה שֶׁ אוָֹתּה שָׁ ע. בְּ ָצֲעָקה ֶאל ֱאִלישָׁ
ָברוֹת.  ָתה. ָהְלָכה גוָֹעה צוֶֹעֶקת ּובוָֹכה ְלֵבית ַהקְּ ֵני ְיָלָדיו. ֶמה ָעשְׂ ָלַקַחת ֶאת שְׁ

ים ִליתוֶֹמיָך. ְך ְוָכְך עוֹשִׂ ָעְמָדה ַעל ִקְברוֹ ְוָצֲעָקה, ְיֵרא ֱאלִֹהים, כָּ

ה.  ָך עוֶֹמֶדת ְוצוֶֹעֶקת ּובוָֹכה ַעל ִקְבְרָך. ֶמה ָעשָׂ תְּ ָאְמרּו ֵליּה ְלעוַֹבְדָיהּו, ֲהֵרי ִאשְׁ

ְך  עוָֹלם ַהזֶּה. ָהַלְך לוֹ ֵאֶצל ָהָאבוֹת, ָאַמר כָּ י בָּ יִּ ָהַלְך לוֹ ֵאֶצל ִחְזִקיָּהּו, ָאַמר לו דַּ
ע ַהנִָּביא. ַמְענּו ַצֲעקוֶֹתיָה, ֵלְך ֵאֶצל ֱאִלישָׁ ָבר שָׁ ְוָכְך ֵיׁש ִלי. ָאְמרּו לוֹ, כְּ

ֵאֶצל  ְלִכי  ֲעִניָּה,  ְמִעי  שִׁ ָלּה  ָאַמר  ִקְברוֹ,  ַעל  ְוצוֶֹעֶקת  גוָֹעה  ָחְזָרה  ְך,  כָּ תוְֹך  בְּ
ע. ן ָלְך ֵעָצה. ִמָיד ָהְלָכה ֵאֶצל ֱאִלישָׁ ע, ְוהּוא ִיתֵּ ֱאִלישָׁ

מקור 3  ספר מלכים ב, פרק ד' פסוקים ב'-ז' 
ִית; ַוּתֹאֶמר,  בָּ יִדי ִלי, ַמה-יֶּׁש-ָלְך בַּ ְך, ַהגִּ ה-לָּ ע, ָמה ֶאֱעשֶׂ ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֱאִלישָׁ
ִלים ִמן- ֲאִלי-ָלְך כֵּ ֶמן. ַוּיֹאֶמר, ְלִכי שַׁ י, ִאם-ָאסּוְך שָׁ ִית, כִּ בַּ ְפָחְתָך כֹל בַּ ֵאין ְלשִׁ
ֶלת  ַהדֶּ ְוָסַגְרתְּ  ּוָבאת,  ְמִעיִטי.  ַאל-תַּ ֵרִקים,  ִלים  כֵּ  - ֵכָנִיְך  ל-שְׁ כָּ ֵמֵאת,  ַהחּוץ, 
ֶלְך,  ַותֵּ יִעי.  סִּ תַּ ֵלא,  ְוַהמָּ ה;  ָהֵאלֶּ ִלים  ל-ַהכֵּ כָּ ַעל   , ְוָיַצְקתְּ ַנִיְך,  ּוְבַעד-בָּ ֲעֵדְך  בַּ

א. צרתה של אשת הנביא
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מוָֹצֶקת.  ְוִהיא  ֵאֶליָה,  ים  ישִׁ ַמגִּ ֵהם  ֶניָה;  בָּ ּוְבַעד  ֲעָדּה  בַּ ֶלת,  ַהדֶּ ְסּגֹר  ַותִּ ֵמִאּתוֹ, 
ִלי, ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה, ֵאין  ה ֵאַלי עוֹד כֶּ ישָׁ ָנּה ַהגִּ ִלים, ַוּתֹאֶמר ֶאל-בְּ ְמלֹאת ַהכֵּ ַוְיִהי כִּ
ד ְלִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ַוּיֹאֶמר ְלִכי ִמְכִרי ֶאת- גֵּ בֹא, ַותַּ ֶמן. ַותָּ ִלי; ַויֲַּעמֹד, ַהשָּׁ עוֹד כֶּ

ּנוָֹתר.  ְחִיי בַּ ֵיְך; ְוַאתְּ ּוָבַנִיְך, תִּ ִמי ֶאת-ִנשְׁ לְּ ֶמן, ְושַׁ ַהשֶּׁ

מקור 4  אברבנאל על פסוק ב'
ַבר  ִביִאים ִלְסמְֹך ַהנֵּס ַעל דְּ ָהָיה ִמְנַהג ַהנְּ ִית? ְלִפי שֶׁ בָּ ָאָלּה ַמה יֶּׁש ָלְך בַּ ַהנִָּביא שְׁ

ִריַאת ֵיׁש ֵמַאִין.  ּלֹא ִיְהֶיה בְּ ֵדי שֶׁ ָמה כְּ

מקור 5  רש"י על פסוק ד'
ֶהְצֵנַע.  בוֹד ַהנֵּס הּוא ָלבֹא בְּ ֶלת. כְּ ְוָסַגְרתְּ ַהדֶּ
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מקור 6  לקוטי שיחות )מתורגם( חלק כ"ג, שיחת חג השבועות ג', אות ה' 
ֶעְליוִֹנים ְורוְֹמזוֹת  ֶעֶצם בָּ ֶרת בְּ "ַהּתוָֹרה ְמַדבֶּ ִדְבֵרי ָחָז"ל שֶׁ ּמוִֹפיַע בְּ ָלל שֶׁ ָידּוַע ַהכְּ
ָהִעְנָיִנים  ַעל   – ֶעְליוִֹנים"  "בָּ ֶרת  ְמַדבֶּ ַהּתוָֹרה  ֶעֶצם  בְּ ְחּתוִֹנים"...  תַּ בַּ ִנּיוֹת  שְּׁ בַּ
ִמּיּות,  שְׁ גַּ בַּ ֵהם  שֶׁ ִפי  כְּ ְלִעְנָיִנים  ְלָכְך  רוֶֹמֶזת  ַרק  ְוִהיא  רּוָחִנּיוֹת,  בָּ ֵהם  שֶׁ ִפי  כְּ

ְחּתוִֹנים". תַּ "בַּ

<< הרבי 
הדמויות

י ִהיא ַאַחת ִעם הוי'. ה ַאַחת כִּ ָמה, ְוִנְקֵראת ִאשָּׁ שָׁ ה ִהיא ַהנְּ ִאשָּׁ

ַבר הוי',  ִחיַנת דְּ ִמבְּ ִלים  ַקבְּ מְּ ָפַתִים1 הּוא שֶׁ ִניב שְׂ ׁשוֹן  ִמלְּ ְנִביִאים  י  כִּ ִביִאים,  ַהנְּ ֵני  י בְּ שֵׁ ִמנְּ
גוֹת ְוִגּלּוי ֶאלֹקּות. ל ַהשָּׂ ִלי ִקּבּול ְלַקבֵּ ָמה ִהיא כְּ שָׁ ְוַהנְּ

ע הּוא הקב"ה. ע אוִֹתּיוֹת ֵאִלי שַׁ ְוֱאִלישָׁ

ָמה צוֶֹעֶקת להקב"ה. שָׁ ַהנְּ ע, שֶׁ ה ַאַחת גו' ָצֲעָקה ֶאל ֱאִלישָׁ ְוֶזהּו ְוִאשָּׁ

הצעקה

ֵטל  ֵלל ּוְלִהבָּ ָהְיָתה ֶאְצִלי ְלִהכָּ י ֵאׁש שֶׁ פֵּ ִרשְׁ ָהַאֲהָבה כְּ י הּוא ֵאׁש יּו"ד, דְּ י ֵמת, ִאישִׁ ָך ִאישִׁ ַעְבדְּ
ו ֵאין ִלי ַאֲהָבה זוֹ. ַעְכשָׁ ָאה – ֵמת, שֶׁ ְבִחיַנת יּו"ד ָחְכָמה ִעלָּ בִּ

ִני ֱאלִֹקים2 ָקִאי ַעל  י ַנשַּׁ ׁשוֹן כִּ ה ִמלְּ ְוַהּנוֹשֶׁ ַלֲעָבִדים,  ְיָלַדי לוֹ  ֵני  א ָלַקַחת ֶאת שְׁ ה בָּ ְוַהּנוֹשֶׁ
ַחת אוִֹתי ֵמֶאלֹקּות. כַּ שְׁ מַּ ֲהִמית שֶׁ ֶנֶפׁש ַהבַּ

ּתוְֹלדוֹת,  ם  שֵׁ בְּ ִנְקָרִאים  ּדוֹת  ַהמִּ שֶׁ ַתְנָיא3  בְּ בוָֹאר  ]ְוַכמְּ ְרָאה  ְוַהיִּ ָהַאֲהָבה  ֵהם  ְיָלַדי  ֵני  ּושְׁ
ּדוֹת ֵהם ַאֲהָבה ְוִיְרָאה4[. ֵרי ַהמִּ ְוִעיקָּ

נוָֹסף  ֵני ְיָלַדי לוֹ ַלֲעָבִדים, ְלַאֲהבוֹת ָזרוֹת ּוְלִיְראוֹת ָזרוֹת. ]דְּ א ָלַקַחת ֶאת שְׁ ה בָּ ְוֶזהּו ְוַהּנֹשֶׁ
לוֹם ֶאת ָהַאֲהָבה ְוִיְרָאה  ל ַחס ְושָׁ ַחת אוִֹתי ֵמֶאלֹקּות ְורוֶֹצה ְלַבטֵּ כַּ ֲהִמית ְמשַׁ נֶֶּפׁש ַהבַּ ָלֶזה שֶׁ

ב. הרובד הפנימי של הסיפור

1( לשון הכתוב – ישעי' נז, יט.
2( מקץ מא, נא. 

3( פ"ג. 

4( ראה תניא שם )ז, ב(: ושאר המדות הן ענפי היראה והאהבה 
ותולדותיהן.
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ַלנֶֶּפׁש  ֲעָבִדים  ְהיּו  יִּ שֶׁ ָהֱאלִֹקית  ֶנֶפׁש  דְּ ְוִיְרָאה  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ָלַקַחת  רוָֹצה  ִהיא  ֶאלֹקּות,  בְּ
ֲהִמית[.  ַהבַּ

תחילת הפתרון

ֲהִמית  ֵאין ַלנֶֶּפׁש ַהבַּ ֲארּו ָלְך שֶׁ ִית, ֵאיֶזה ּכֹחוֹת ִנשְׁ בָּ ע גוֹ' ַמה יֶּׁש ָלְך בַּ ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֱאִלישָׁ
ִליָטה ֲעֵליֶהם5. שְׁ

ַבד ֶעֶצם  ָבר ִמלְּ ַאר ֶאְצָלּה ׁשּום דָּ ּלֹא ִנשְׁ ֶמן, שֶׁ י ִאם ָאסּוְך שָׁ ְפָחְתָך גו' כִּ ַוּתֹאֶמר ֵאין ְלשִׁ
ָמה. שָׁ ת ַהנְּ ְנקּודַּ

הפתרון

ּתוָֹרה  בַּ ֲעסוֹק  תַּ שֶׁ ְמִעיִטי,  תַּ ֶאל  ֵריִקים  ִלים  כֵּ גו'  ַהחּוץ  ִמן  ִלים  כֵּ ָלְך  ֲאִלי  שַׁ ְלִכי  אֶמר  ַויֹּ
ִלים  יו ֵהם כֵּ ֶהם ַעְכשָׁ עוֶֹסֶקת בָּ ַהּתוָֹרה ּוִמְצווֹת שֶׁ ִלים ְלאוֹר הוי'7, ְוַאף שֶׁ ֵהם כֵּ ּוְבִמְצווֹת6 שֶׁ

ֶהם. ְמִעיִטי בָּ ל ָמקוֹם ֶאל תַּ ִלי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה8( ִמכָּ ֵריִקים )בְּ

בוָֹאר  ַהמְּ ֶרְך  דֶּ ]ְוַעל  ָמה  שָׁ ַהנְּ ֶעֶצם  דְּ יּלּוי  ַהגִּ ֶהם  בָּ יְך  ְלַהְמשִׁ ה,  ָהֵאלֶּ ִלים  ַהכֵּ ל  כָּ ַעל  ְוָיַצְקתְּ 
ְמִסירּות  ִמיד ִעְנַין ְמִסיַרת ַנְפׁשוֹ ַלה', דִּ ְזּכוֹר תָּ יִּ ֶזה שֶׁ לּוי בָּ ּיּום ַהּתוָֹרה ּוִמְצווֶֹתיָה תָּ קִּ ַתְנָיא9 שֶׁ בְּ

ָמה10[. שָׁ ד ֶעֶצם ַהנְּ ֶנֶפׁש הּוא ִמצַּ

ְך11. א ִמן ַהחֹשֶׁ ִיְתרוֹן ָהאוֹר ַהבָּ ּנוָֹתר, כְּ ְחִיי בַּ ן ֲאַזי ְוַאתְּ ּוָבַנִיְך, תִּ ֲעשֶׂה כֵּ תַּ ּוְכשֶׁ

 ממאמר אור ליום ב׳, פרשת חיי שרה, כ״ף מר-חשון, ה׳תשמ״ו

ספר המאמרים מלוקט חלק ד׳, עמוד מג׳

5( כ"ה בד"ה ואשה אחת שם.
6( כ"ה בד"ה ואשה אחת שם. ובד"ה כשם שצועקים, דפירוש כלים רקים 

אל תמעיטי הוא שיתבונן איך שהוא כלי ריקן, כדלקמן בפנים. 
7( להעיר מלקו"ת ראה לב, ד. 

8( שאז הם כגוף בלי נשמה )תניא פל"ח ואילך( ואפשר שלכן הם נק' כלים 

רקים. 
9( ספכ"ה. 

10( ראה תניא פי"ח-יט. 
11( ע"פ לשון הכתוב – קהלת ב, יג. וראה ספר הערכים-חב"ד ערך אור – 

ביחס לחושך ס"ח. וש"נ.


