
 בס"ל

 שאול המלך

                                                          .(לט'-שמואל, יד, כד. / שם, כז. / שם, לח') –מסירות בהנהגת ישראל עד כדי מוכנות להרוג את בנו 
    ."ואיש ישראל נגש ביום ההוא ויאל שאול את העם לאמר ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב ונקמתי מאיבי ולא טעם כל העם לחם"

ותארנה[ ] ותראנה ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם וישלח את קצה המטה אשר בידו ויטבל אותה ביערת הדבש וישב ידו אל פיו"
                                                                                                                                                                                                         ".עיניו

כי חי ה' המושיע את ישראל כי אם ישנו ביונתן בני כי מות  ;"ויאמר שאול גשו הלם כל פנות העם ודעו וראו במה היתה החטאת הזאת היו
 ימות ואין ענהו מכל העם"

                                                                                                                                   .(ט-/טו, זג-שמואל, טו, א) –  מלחמת עמלק
ת פקדתי את אשר -כה אמר ה' צבאו ;ויאמר שמואל אל שאול אתי שלח ה' למשחך למלך על עמו על ישראל ועתה שמע לקול דברי ה'"

עתה לך והכיתה את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמל עליו והמתה  ; עשה עמלק לישראל אשר שם לו בדרך בעלתו ממצרים
  ."מאיש עד אשה מעלל ועד יונק משור ועד שה מגמל ועד חמור

ויחמל שאול  ט ויתפש את אגג מלך עמלק חי ואת כל העם החרים לפי חרב ח ויך שאול את עמלק מחוילה בואך שור אשר על פני מצרים"
 "והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הכרים ועל כל הטוב ולא אבו החרימם וכל המלאכה נמבזה ונמס אתה החרימו

                                                                                                        כג(.-יט/טו, כב-, יזשמואל טו) –לשאול דברים חריפים של שמואל
וישלחך ה' בדרך ויאמר לך והחרמתה  יח ויאמר שמואל הלוא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשחך ה' למלך על ישראל"

 .ולמה לא שמעת בקול ה' ותעט אל השלל ותעש הרע בעיני ה' יט את החטאים את עמלק ונלחמת בו עד כלותם אתם

                                                                                                                                               שם, טז, יג/שם, יח, ו(.) – החלפת המלוכה
  אל דוד מהיום ההוא ומעלה ויקם שמואל וילך הרמתה ה'ויקח שמואל את קרן השמן וימשח אתו בקרב אחיו ותצלח רוח "

לקראת שאול המלך בתפים בשמחה  לשיר[ והמחלות ]לשור ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלשתי ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל ו
ויחר לשאול מאד וירע בעיניו הדבר הזה  ח באלפיו[ ודוד ברבבתיו ]באלפו ותענינה הנשים המשחקות ותאמרן הכה שאול ז ובשלשים

  עוין[ את דוד מהיום ההוא והלאה ]עון ויהי שאול ט ולי נתנו האלפים ועוד לו אך המלוכה ויאמר נתנו לדוד רבבות

                                                                                                                  י(.-יח, כט/יט, א/ יט, חשם, טז, יד/ יח, י/) –לשאול רוח רעה 
 "ורוח ה' סרה מעם שאול ובעתתו רוח רעה מאת ה' "

 "רעה אל שאול ויתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול אלוקיםויהי ממחרת ותצלח רוח "

 "וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד..." 

ותהי רוח ה' רעה אל שאול והוא בביתו יושב וחניתו  ט "ותוסף המלחמה להיות ויצא דוד וילחם בפלשתים ויך בהם מכה גדולה וינסו מפניו
 "ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר ויפטר מפני שאול ויך את החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה הוא י בידו ודוד מנגן ביד

                                                                                                                                                ה(.-)יח,א/יט, א/ יט, ד – יהונתןזאת לעומת ו
וישם את נפשו  ה חטא לך וכי מעשיו טוב לך מאד וידבר יהונתן בדוד טוב אל שאול אביו ויאמר אליו אל יחטא המלך בעבדו בדוד כי לוא"

 "לכל ישראל ראית ותשמח ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חנם תשועה גדולה ה'בכפו ויך את הפלשתי ויעש 

                                                                                                                                                  .ל(-)טו, כד –שאול לא מרפה משמואל 
ועתה שא נא את חטאתי ושוב עמי  כה ואת דבריך כי יראתי את העם ואשמע בקולם ה'ויאמר שאול אל שמואל חטאתי כי עברתי את פי "

                                    מהיות מלך על ישראל ה'וימאסך  ה'ויאמר שמואל אל שאול לא אשוב עמך כי מאסתה את דבר  כו ה'ואשתחוה ל 
את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב  ה'ויאמר אליו שמואל קרע  כח ויסב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרעכז 

ויאמר חטאתי עתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי  ל וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם כט ממך
 "אלהיך ה'והשתחויתי ל 

                                                                                                   , טו/טו, כ(.שמואל טו) –' במלחמת עמלק הוא סבור שהיה בסדר אפי
 "אלהיך ואת היותר החרמנו ה'ויאמר שאול מעמלקי הביאום אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען זבח ל " 

 "ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי ה'ואלך בדרך אשר שלחני  ה'ויאמר שאול אל שמואל אשר שמעתי בקול "
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 בס"ל

 יוסף

                                                                                                                                                                                                   בראשית מא
                                                                                                                                    (ו-, אבראשית לט) -ף בבית פוטיפר הצלחת יוס

                               ה'ויהי  ב ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה א
וימצא יוסף חן בעיניו וישרת  ד מצליח בידו ה'אתו וכל אשר הוא עשה  ה'וירא אדניו כי  ג את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי

 ה'את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת  ה'ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך  ה אתו ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו
 ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה ו בכל אשר יש לו בבית ובשדה

                                                                                                                                                     (כג-לט, כא) – ההצלחה בבית הסוהר
ויתן שר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר ואת כל  כב ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר כא

 צליחמ אין שר בית הסהר ראה את כל מאומה בידו באשר ה' אתו ואשר הוא עשה ה' כג היה עשהאשר עשים שם הוא 

                                                                                                              (מו-, לזמאמא, טז/ בראשית) –ועלייתו של יוסףההצלחה פתרון חלום פרעה 
 "יענה את שלום פרעה ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלוקים"

ויאמר פרעה אל יוסף אחרי  לט בו אלוקיםויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח  לח וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו"
ויאמר פרעה אל  מא אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך מ אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך אלוקיםהודיע 

ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על  מב יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים
ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה  מד וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים מג צוארו

  ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים

                                                                                                                         ה(.-מה, א/)זה סוף הפרק(דל -)מד, לב –שינוי העמדה כלפי האחים 
ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני  לג כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים"

 "כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבילד  והנער יעל עם אחיו

ועתה אל תעצבו ואל  ...ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו"
 "לפניכם אלקיםכי למחיה שלחני בעיניכם כי מכרתם אתי הנה  יחר

 מרדכי

                                                                                         יא, יט, כא(. , פס':אסתר ב) -המלךהנשים ואח"כ בית מתהלך כל יום ליד בית 
                                                                    ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה יא
                                                                                                                                    ובהקבץ בתולות שנית ומרדכי ישב בשער המלך יט
 בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף ויבקשו לשלח יד במלך אחשורש כא

                                                                                                                                                 )שם, ב, י/ב, כ(. –התנהלותה של אסתר 
                                                                                              אשר לא תגידלא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה עליה  י
  אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר צוה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר היתה באמנה אתו כ

                                                                                       ב(.-, ב/ ד, אאסתר ג ) – את דרכו בין רגע כשהמן נכנס לתמונהמרדכי משנה 
                                      להמן כי כן צוה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כרעים ומשתחוים ב

ויבוא עד לפני שער  ב ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה
 המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק

                                                                                                                                             יז(.-, יאד )אסתרמסירת השרביט בין מרדכי ל
ל עבדי המלך ועם מדינות המלך ידעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית "כ 

ויגידו  ת דברי אסתרויגידו למרדכי א יב מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יוםלבד 
 "למרדכי את דברי אסתר

כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה  יד בית המלך מכל היהודים אל תדמי בנפשך להמלט ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר גי 
  ך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכותיעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אבי 

לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום  טז ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי טו
 "רויעבר מרדכי ויעש ככל אשר צותה עליו אסת יז אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי ובכן אבוא אל המלךי אצום כן גם אני ונערת

                                                                                                                                    .)ד, טז( -אסתר מוסרת את השרביט לקב"ה 
 ."וכאשר אבדתי אבדתי"...
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%93_%D7%98%D7%96
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 בס"ל

 מקורות נוספים

                                                                                                                                                                                   סנהדרין, קב ע"א.
                                                           "אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה מאי אחר אמר ר' אבא אחר שתפשו הקב"ה לירבעם בבגדו 

  ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן אמר לו מי בראש בן ישי בראש אי הכי לא בעינא".

                                                                                                                            זכור –פיסקא מני אפרים  -א רבתי, פרשה יג' פיסקת
"...כיון שמלך שאול אמר הקדוש ברוך הוא אין זרעו של עמלק נופל אלא ביד בנה של רחל כן אתה מוצא ברפידים נפל ביד יהושע שנאמר 

ויחלוש יהושע את עמלק )שם שם י"ג( אמר הקב"ה לעולם השבט הזה מוכן להיפרע מן עמלק מניין ממה שהשלים בנביא מני אפרים 
 : שרשם בעמלק אחריך בנימן

                                                                                                                                    )דברים, כה, יט(. –לחמת עמלק כסיום התפקיד מ
אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא  ה'איביך מסביב בארץ אשר  מכל אלהיך לך ה'והיה בהניח "

   "תשכח

 י בראשמ

                                                                                                                                                                                    ד ישעיהו פרק יא פסוק
טו   ַ֤ פ  ֹור  שָׁ ִמישׁ֖ יח  ב  הֹוִכִ֥ ים ו  ִלִּ֔ ֶדקֶ֙ ד  ֶצֶ֙ ע:ב  ִֽ שָׁ ית רָׁ יו יִָׁמִ֥ ׁ֖ תָׁ פָׁ ּוח  ש  רִ֥ יו ּוב  ֶבט ִפִּ֔ ֵשֵׁ֣ ֶרץֶ֙ ב  ה־ֶאֶ֙ כָׁ ִהִֽ ֶרץ ו  ָ֑ ֵוי־אָׁ נ  ע   ל 

                                                                                                                                              ד תרגום יונתן נביאים ישעיהו פרק יא פסוק
יִָׁדין ר פ ו  ֵמימ  א ב  עָׁ ר  יֵָׁבי א  ֵחי ח  י מ  א ו  עָׁ ר  א  א ד  מָׁ ֲחִשיֵכי ע  א מ  נּותָׁ ֵהימ  ח ב  יֹוכ  ֵכיִנין ו  א ִמס  טָׁ קּוש  ִמילֹוס ב  ר  ֵהי ֵמִמית א  וֵָׁתיּה י  ֵליל ִספ  מ  מ  ּוֵמיּה ּוב 

א: ִשיעָׁ  ר 

                                                                                                                                                          אתלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב עמוד 
רבנן: משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא: שאל ממני דבר ואתן לך, שנאמר אספרה אל חוק וגו'  תנו

שאל ממני ואתנה גוים נחלתך. וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו: רבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא  אני היום ילדתיך
 כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתתה לו וגו'.  -חיים. אומר לו: חיים, עד שלא אמרת 

                                                                                                                                                                 חספר האמונות והדעות מאמר 
וד עד השלמת הקץ, ואם ישלם הקץ קודם שנשוב לא יתכן שתהיה הישועה ואנחנו חוטאים, ידענו שאם לא תשלם תשובתנו נעמ כבר

שהוא הגלנו מפני חטאינו, וכאשר ארך גלותינו ולא שבנו, ישיבנו קודם שנתקן? יהיה זה בשוא. אבל קדמוננו ז"ל קבלו, שתקראנה אותנו 
והוא מה שאמרו, אם ישראל עושין תשובה נגאלין, ואם לאו, הקדוש צרות רבות ורעות, שנבחר בעבורם התשובה, ונהיה ראויים להגאל. 

ברוך הוא מעמיד עליהם מלך, שגזרותיו קשות כהמן, והם עושין תשובה ונגאלין. ואמרו שסבת זה, עמידת איש מבני יוסף בהר הגליל, 
עמם זמן, ואחר כן יעלה עליהם מלך ששמו ויתקבצו אליו אנשים מבני עמנו, וילך אל בית המקדש אחר שיהיה ברשות אדום, ויעמוד שם 

ארמילוס, וילחם בה וילכוד העיר ויהרג וישבה ויענה, ויהיה האיש אשר משבט יוסף, בכלל ההרוגים, ויהיו עמנו בצרות גדולות, והקשה 
ת המוצאות, יצאו שבצרות הפסד ענינם עם כל המלכיות והתבאשם בם, עד שיגרשום אל המדברות, עד אשר ירעבו ויצמאו. ומחוזק הצרו

 רבים מהם מתורתם, וישארו הנשארים המתבררים המזוקקים, ואז יראה להם אליהו ותבא הגאולה:

                                                                                                                                           תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קב עמוד א
אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה, מאי אחר? אמר רבי אבא: אחר שתפשו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, 

 אי הכי לא בעינא. -בן ישי בראש  -ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, אמר לו, מי בראש:  ואני

                                                                                                                                                              קול התור פרק ב חלק ב אות ב
תכלית עבודתנו בקבוץ גלויות היא הקמת אנשי אמנה לשם יחוד ב׳ המשיחין בשערי ירושלם להחזרת השכינה תכלית הגאולה גאולת 

לינו לבוא לעזרת ה׳ בגבורים הני תרי משיחא וללמוד היטב כל הבחינות ותפקידיהן על דרך האמת וקידוש השם. עפ״י רבנו הגר״א ז״ל ע
המעשה. התפקיד הכללי של שני המשיחין מב״י ומב״ד יחד בכל הדורות הוא הגנה ומלחמה נגד שלשת ראשי הקליפות, עשו, ישמעאל 

וחד של מב״ד נגד ישמעאל קליפת הימין, ושניהם יחדיו נגד וערב רב. תפקידו המיוחד של מב״י נגד עשו קליפת השמאל, ותפקידו המי
עשו וישמעאל שהם שור וחמור דטומאה. ההזדוגות של עשו וישמעאל הוא ע״י ארמילוס שר הערב רב ויכולה להחריב את ישראל ואת כל 

ובזה עיקר עבודתנו ומלחמתנו אנו, העולם ר״ל. עיקר השאיפה של הערב רב הוא לזווג את עשו וישמעאל ולהפריד בין שני המשיחין וכאן 
לשבר ולמגר את כח הערב רב, קליפת ארמילוס הרשע, מישראל, הערב רב הוא שונאנו הכי גדול, הוא המפריד בין שני המשיחין, קליפת 

שארית הערב רב פועלת רק בדרך של אחיזת עינים ובעקיפין לכן המלחמה בערב רב היא המלחמה הכי קשה ומרה ועלינו להתגבר בכל 
כוחנו במלחמה זו, וכל מי שאינו עוסק בפועל במלחמה נגד הערב רב נעשה ממילא שותף לקליפת הערב רב ויהיה מי שיהיה, מוטב לו 

 שלא נברא. עיקר הכוח של הערב רב הוא בשערי ירושלם וביחוד אפתחא דקרתא שעל קו הבינים המערבי.

 


