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דבר מורינו ראש הישיבה שליט"א
מַ הִּ י עָּ ְצמָּ ָּתה ֶּׁשל אַ הֲבַ ת ָּדוִּ ד וִּ יהוֹ נ ָָּּתן???
אַ הֲבַ ת ָּדוִּ ד וִּ יהוֹ נ ָָּּתן

ִּה ְתנ ְַגדות ,וְ אַ ְד ַר ָּבה כ ָֻּלם ִּש ְמחו ב ֹו וְ כִּ ְבדו

יהונ ָָּּתן ָּמ ִּצינו ֶּׁשהָּ יָּה אַ הֲבָּ ה עֲצומָּ ה
אֵ צֶּ ל ָּדוִּ ד וִּ ֹ

תו ְמאֹד מַ ה ֶּׁשלֹא הָּ יָּה ְל ָּדוִּ ד וְ ִּל ְמלָּ כִּ ים
או ֹ
ֹ

מו
עולָּ ם ,וכְ ֹ
רו ִּאים ָּב ֹ
וְ נִּ פְ לָּ אָּ ה מַ ה ֶּׁש ִּכ ְמעַ ט לֹא ֹ
ָּ
ֶּׁש ָּק ָּרא עָּ לָּ יו ָּדוִּ ד "נִּ פְ ְלאַ ָּתה אַ הֲבָּ ְתך ִּלי

יהונ ָָּּתן
אֲחֵ ִּרים ֶּׁשחָּ ְתרו ַת ְח ָּתם וְ ִּד ְברו ְכנֶּגְ ָּדם ,וִּ ֹ
ִּה ְתפַ ֵלא אֵ ְ
ָּכול ִּל ְה ֹיות ֶּׁשאָּ ָּדם ָּׁשלֵ ם
יך זֶּה י ֹ

מַ אן מַ ְלכֵי? ַר ָּבנָּן
ִּכי ֶּבאֱמֶּ ת הַ ִּמ ְצוָּ ה ְלמַ נ ֹות מֶּ לֶּ ְך זֶּה ִּמ ְצוַ ת ְר ׁשות
הַ ְתלויָּה ַרק ְלעֵ ת הַ צ ֶֹּר ְךִּ ,כי ֶּבאֱמֶּ ת ה' הוא

ָּשים" ,וְ הַ ֵפרו ׁש ָּבזֶּה הוא ֶּׁש ִּהנֵה
מֵ אַ הֲבַ ת נ ִּ ׁ

וְ ַנעֲלֶּ ה

קום
ו ִּב ְמ ֹ

יש ְל ִּא ְ ׁשת ֹו
מו ֶּׁש ֵבין ִּא ׁ
ָּשים" הוא ֶּׁש ְכ ֹ
"אַ הֲבַ ת נ ִּ ׁ

לו ְלקַ ֵבל רוחַ ֱאלֹקות
ֶּׁשהַ ַמ ְלכות ִּתגְ רֹם ֹ
מו ֶּׁש ָּכתוב ֶּׁשהַ ֶּמלֶּ ְך
וְ ִּלגְ דֹל ֹיו ֵתר ִּב ְ ׁשלֵ מותְ ,כ ֹ
יקו "וְ הָּ יְ ָּתה ִּעמ ֹו
הולֵ ְך ִּעם הַ ֵספֶּ ר ת ֹו ָּרה עַ ל חֵ ֹ
ֹ

לָּ נו ַד ְר ֵכי ה' ,ו ְבוַ ַדאי לֹא ָּראוי ְבעַ ם ה' ֶּׁש ִּי ְהיֶּה
ְלאָּ ָּדם ָּב ָּשר וָּ ָּדם מַ עֲלַ ת מֶּ לֶּ ְך פ ֹו ֵרץ ג ֶֶּּדר וְ י ִָּּחיד

גו ו ְלכָּ ל אֶּ חָּ ד
ֶּׁשכֵן ָּכל אֶּ חָּ ד מַ ְ ׁש ִּלים אֶּ ת ֶּבן זו ֹ

בו ָּכל יְ מֵ י חַ ָּייו" ֶּׁשזֶּה ְמסַ ֵמל אֶּ ת
וְ ָּק ָּרא ֹ

ֵש אֶּ ת הַ חֵ לֶּ ק וְ הַ ַתפְ ִּקיד ֶּׁשל ֹו ַב ַביִּ ת ,וְ ִּעם זֶּה
י ׁ

קום זֹאת
תו ַרת ה'ְ ,במָּ ֹ
תו ְב ֹ
תו וְ הַ ָּשגָּ ֹ
ַג ְדלו ֹ
ְ
תו ֹנופֵ ל ְלהַ ְר ָּג ָּׁשה
ָּׁשאול הַ ֶּמלֶּ ך ִּעם ָּכל ַג ְדלו ֹ

עולָּ םְ ,כעֵ ין זֶּה הָּ יָּה אַ הֲבָּ ה וְ אַ ְחדות ֵבין
ָּבנִּ ים לָּ ֹ

תו.
או ֹ
רו ְדפִּ ים ֹ
ָּכ ֹזו ֶּׁש ֹ

ֵש אַ הֲבָּ ה ו ְדאָּ גָּ ה ו ְמ ִּסירות זֶּה לָּ זֶּה ,ו ְבטֶּ בַ ע
י ׁ
ְ
יש ְל ִּא ְ ׁשת ֹו
ֱנו ִּ ׁשי לֹא ַׁשיָּך ְכלַ ל ִּקנְ אָּ ה ֵבין ִּא ׁ
הָּ א ֹ

רות ָּבנִּ ים ו ְבנֵי
נִּ ְהיָּה ְ ׁשלֵ מות וְ אֶּ פְ ָּׁשר ְלהָּ ִּביא ֵפ ֹ
יהונ ָָּּתן ִּכי ֶּבאֱמֶּ ת ְכ ֶּׁש ִּמ ְתב ֹונְ נִּ ים ְבאֵ יזֶּה
ָּדוִּ ד וִּ ֹ
הונ ָָּּתן זֶּה נִּ ְראָּ ה ִּב ְל ִּתי אֶּ פְ ָּׁש ִּרי
נִּ ָּס ֹיון עָּ מַ ד יְ ֹ
הונ ָָּּתן הָּ יָּה צָּ ִּריךְ
ְ
לַ ֲעמֹד ב ֹוִּ ,כי ַב ֶּד ֶּרך הָּ ְרגִּ ילָּ ה יְ ֹ
ִּל ְה ֹיות הוא הַ ֶּמלֶּ ְך הַ ָּבא ,וְ ָּדוִּ ד הוא הָּ אָּ ָּדם
לו ְלקַ ֵבל אֶּ ת חֶּ ְלקוֹ
הַ י ִָּּחיד ֶּׁש ְבעֶּ צֶּ ם מַ פְ ִּריעַ ֹ
ְ
תו הַ ִּט ְב ִּעית מֵ אָּ ִּביו ָּׁשאול הַ ֶּמלֶּ ך ,ו ְבעֵ ת
וִּ ֻיר ָּׁש ֹ
ֶּׁשהָּ יָּה ָּדוִּ ד נִּ ְר ָּדף עַ ל יְ ֵדי אָּ ִּביו ָּׁשאולְ ,בנָּקֵ ל
ידו
תו יְ ִּד ֹ
ידי אָּ ִּביו ֶּׁש ִּב ְה ֹיו ֹ
ירו ִּל ֵ
לו ְלהַ ְס ִּג ֹ
הָּ יָּה ֹ
ידי ש ֹונְ אָּ יו ְבמֶּ ֶּׁשךְ
ילו ִּב ֵ
רו ו ְלהַ ִּפ ֹ
יָּכַ ל ְל ַׁש ְק ֹ
אות ְפעָּ ִּמים ְבקַ ֵלי קַ לות וְ לֹא עָּ ָּשה
רות ומֵ ֹ
עַ ְש ֹ
תו ְבכָּ ל
זֹאתֶּׁ ,שזֶּה מֵ ִּעיד לָּ נו ַכ ָּמה הָּ יְ ָּתה ֶּנאֱמָּ נו ֹ
ִּלב ֹו וְ נַפְ ׁש ֹו ְל ָּדוִּ ד הַ ֶּמלֶּ ְך ְלמַ ְעלָּ ה ִּמג ֶֶּּדר הַ ֶּטבַ ע
ישי.
דו הָּ עַ ְצ ִּמי וְ הָּ ִּא ִּ ׁ
בו ֹ
תו וכְ ֹ
טובָּ ֹ
ֶּנגֶּד ֹ

כָּ זֶּה

ֶּׁש ִּק ֵבל

מַ ְלכות,

הוי הָּ אוֹ ְמ ִּרים לָּ ַרע טוֹ ב וְ לַ טוֹ ב ַרע
ֹ
אומֵ ר " ִּה ָּכה ָּׁשאול ַבאֲלָּ פָּ יו
וכְ ֶּׁש ָּׁשמַ ע ֶּׁשהָּ עָּ ם ֹ
וְ ָּדוִּ ד ְב ִּר ְבב ָֹּתיו" הֶּ ְח ִּליט ֶּׁש ָּדוִּ ד הוא ְבעֶּ צֶּ ם
רו ֵדף ֶּׁשל ֹו ,ובֶּ אֱמֶּ ת טָּ עָּ ה ָּבזֶּה טָּ עות חֲמו ָּרה
ֹ
ְ
תור מֶּ לֶּ ך ָּרם וְ נִּ ָּשא ִּ ׁש ְבחוהו
ֲשה ְב ֹ
ִּכי ְלמַ ע ֶּ
הָּ עָּ ם ֶּׁשהוא ִּה ָּכה אֲלָּ פִּ ים ,וְ ִּהנֵה מֵ חֲמַ ת ֶּׁשה'
לו ַׁש ָּמ ׁש
ֵשב ִּב ְמנוחָּ ה הֵ ִּביא ֹ
דו ֶּׁשי ֵׁ
בו ֹ
רוצֶּ ה ִּבכְ ֹ
ֹ
ֲבו ָּדה
לו אֶּ ת הָּ ע ֹ
ֲשה ֹ
או וְ ַיע ֶּ
ֶּׁש ִּי ְהיֶּה ַשר ְצבָּ ֹ
ְ
בות עַ ִּזים
לו ְק ָּר ֹ
תו יֵלֵ ך וִּ ינַהֵ ל ֹ
הַ ָּק ָּׁשה ו ְבחָּ כְ מָּ ֹ
בות ש ֹונְ ִּאים
לו ְרבָּ ֹ
דולָּ ה וְ יַכְ ִּרית ֹ
ְבהַ ְצלָּ חָּ ה ְג ֹ
תו ֶּׁשל ָּׁשאול
טובָּ ֹ
אויְ ִּבים ,ו ְבוַ ַדאי ֶּׁשזֶּה ֹ
וְ ֹ
ְ
דו לָּ צֵ את
בו ֹ
ִּב ְלבַ דֶּׁ ,ש ְבוַ ַדאי ְכמֶּ לֶּ ך אֵ ין זֶּה ִּמ ְכ ֹ
מות ו ְלסַ כֵן אֶּ ת נַפְ ׁש ֹו ,וְ אַ ל ִּת ְק ֵרי
ְל ִּמ ְלחָּ ֹ

הִּ ְתבוֹ נְ נות ְמ ַׁשנֶּה אֶּ ת הַ ֶּטבַ ע

"ה ָּכה ָּׁשאול
ִּ
מו הַ ְכ ִּתיב
ַבאֲלָּ פָּ יו אֶּ ָּלא ְכ ֹ

הונ ָָּּתן ִּה ִּגיעַ ְלמַ עֲלָּ ה עֲצומָּ ה ֹזו ִּמתֹקֶּ ף
ובֶּ אֱמֶּ ת יְ ֹ

ֲשה
לו אַ לוף ָּכזֶּה ֶּׁש ַיע ֶּ
פו" ֶּׁשה' הֵ ִּביא ֹ
ַבא ֲֻל ֹ

לו
תו הָּ עֲמֻ ָּקה ְבכָּ ל הָּ ִּענְ יָּןִּ ,כי ְב ִּה ְס ַת ְכ ֹ
ִּה ְתב ֹונְ נו ֹ

ֲבו ָּדה ,אֲבָּ ל ָּׁשאול ִּה ְת ַב ְל ֵבל
דו אֶּ ת הָּ ע ֹ
בו ֹ
ִּלכְ ֹ

מו
בו ַה ִּמ ִּ ׁשכְ ֹ
עַ ל אָּ ִּביו ָּׁשאול ֶּׁשהָּ יָּה אָּ ָּדם ָּג ֹ
תו אָּ ָּדם נ ִָּּקי וְ ז ְַך מָּ לֵ א ִּ ׁשפְ לות
וָּ מַ ְעלָּ ה ִּב ְה ֹיו ֹ

ִּמזֶּה וְ נָּפַ ל ִּמזֶּה ְל ִּקנְ אָּ ה עֲצומָּ ה וְ נִּ כְ נְ סָּ ה ב ֹו רוחַ

מו ִּרים
יאים ֶּׁשהֵ ם ֹ
ֵש אֶּ ת הַ ְנ ִּב ִּ
הַ ֶּמלֶּ ְך ְלבַ ד ֹו וְ י ׁ

עולָּ ם ְבגַ ְ ׁש ִּמי ,אֲבָּ ל מֵ חֲמַ ת
דו ֶּׁשל ֹ
בו ֹ
ֵשב ִּבכְ ֹ
ֶּׁשי ֵׁ
ֶּׁש ְכלַ ל יִּ ְש ָּראֵ ל י ְָּרדו ִּמ ַמעֲלָּ ָּתם וְ ֻה ְצ ְרכו ְלמֶּ לֶּ ךְ
ְבגַ ְ ׁש ִּמי ,לָּ כֵן נִּ ְצטַ ֵוינו ְב"ש ֹום ָּת ִּשים עָּ לֶּ ָּ
יך

מֶּ לֶּ ְך" ,וְ הַ ֶּמלֶּ ְך צָּ ִּר ְ
יך ִּל ְה ֹיות כֻל ֹו ְב ִּ ׁשפְ לות
וְ הַ כְ נָּעָּ ה ִּלפְ נֵי ה' עַ ל ְמנָּת ֶּׁשיוכַ ל ְלהַ חֲזִּ יק
ְב ַתפְ ִּקיד כָּ זֶּה ,וְ כֵיוָּ ן ֶּׁש ָּדוִּ ד הַ ֶּמלֶּ ְך הָּ יָּה ָּכל כֻל ֹו
בוד ובַ ַמ ְלכות
ִּ ׁשפְ לות ֶּׁשהוא לֹא ָּרצָּ ה ְכלַ ל ַב ָּכ ֹ
לו אֶּ ת
וְ אֶּ ת הַ כֹל הוא נ ַָּתן לַ ה' לָּ ֵכן ה' נ ַָּתן ֹ
תו הוא הָּ יָּה ַרק
עולָּ םִּ ,כי ְבכָּ ל מַ הו ֹ
הַ ְמלוכָּ ה ְל ֹ
לום
ֹשה ַר ֵבנו עָּ לָּ יו הַ ָּׁש ֹ
עֶּ בֶּ ד ֶּנאֱמָּ ן לַ ה' ,וְ ֵכן מ ֶּׁ
ידו ְכמֶּ לֶּ ְך הָּ יָּה ָּכל כֻל ֹו ַרק עֶּ בֶּ ד
ֶּׁשהָּ יָּה ְב ַתפְ ִּק ֹ
תו לֹא
ֶּנאֱמָּ ן לַ ה' ,אֲבָּ ל ָּׁשאול ִּעם ָּכל ַג ְדלו ֹ
ִּה ִּגיעַ ְלמַ ְד ֵרגָּ ה ָּרמָּ ה ֹזו ,וְ עַ ל ֵכן נָּפַ ל ַדוְ ָּקא
תו ְל ִּקנְ אָּ ה וְ ִּשנְ אָּ ה ,וְ ָּׁשאול הָּ יָּה
ִּבגְ לַ ל מַ ְלכו ֹ
אות מֶּ לֶּ ךְ,
ְ
ְ
רות אֵ יך לֹא צָּ ִּריך ְלהֵ ָּר ֹ
דו ֹ
ְלדֻ גְ מָּ א ְל ֹ
לו
וְ ָּׁשאול הוא ִּמ ְל ׁש ֹון הַ ְ ׁשאָּ לָּ ה ֶּׁשהָּ יָּה מֻ ְ ׁשאָּ ל ֹ
יהונ ָָּּתן ְב ִּה ְתב ֹונְ ֹנו
הַ ְמלוכָּ ה ְכ ֵדי ִּל ְה ֹיות ְלמָּ ָּׁשל ,וִּ ֹ
עולָּ ם לֹא יִּ ְהיֶּה מֶּ לֶּ ךְ,
ְבכָּ ל זֹאת הֶּ ְח ִּליט ֶּׁשהוא ְל ֹ
דול ו ְבוַ ַדאי
טוב מֵ אָּ ִּביו הַ ָּג ֹ
ִּכי אֵ ין הוא ֹיו ֵתר ֹ
הוא לֹא יוכַ ל לַ ֲעמֹד ְבנִּ ָּס ֹיון ו ְבמַ עֲלָּ ה ֹזו ,וְ לָּ ֵכן
הוא ִּח ֵפש ְל ִּה ָּדבֵ ק וְ ִּל ְה ֹיות ְמ ַׁש ֵמ ׁש ְלאָּ ָּדם
ָּכול ִּל ְה ֹיות מֶּ לֶּ ְך,
הַ ָּׁשלֵ ם ֶּׁשהוא כֵן ָּראוי וְ י ֹ
או ו ְלקַ ֵבל ִּמ ֶּמנו אֶּ ת ִּמד ֹו ָּתיו
וְ הוא ָּרצָּ ה ְלמָּ ְצ ֹ

תו ,עַ ל
תו וְ חֵ רו ֹ
לו אֶּ ת ָּכל חַ יו ֹ
ָּרעָּ ה ֶּׁשהָּ ְרסָּ ה ֹ
רו הָּ רוחָּ נִּ י וְ הַ ַג ְ ׁש ִּמי ,וְ אֵ יךְ
דו וְ עָּ ְ ׁש ֹ
בו ֹ
אַ ף ָּכל ְכ ֹ

בות הַ ָּללו,
ֲלו ָּתיו הַ ט ֹו ֹ
ְכ ַת ְל ִּמיד מֵ ַרב ֹו אֶּ ת ָּכל מַ ע ֹ
ְ
תו ֶּׁש ֵמחֲמַ ת ֶּׁש ִּנ ְהיָּה מֶּ לֶּ ך נָּפַ ל
או ֹ
אֲבָּ ל ִּב ְר ֹ

עו ֶּׁש ָּדוִּ ד הוא זֶּה ֶּׁש ִּנ ְמ ַׁשח
ו ְד ָּרכָּ יו הַ ט ֹו ִּבים ,ו ְבי ְָּד ֹ
עַ ל יְ ֵדי ְ ׁשמואֵ ל ְלמֶּ לֶּ ְך אַ חַ ר אָּ ִּביו ,הוא ִּח ֵפש
תו ְמאֹד וְ ָּראָּ ה אֵ ְ
יך כֻל ֹו מָּ לֵ א ִּ ׁשפְ לות
אֶּ ת ִּק ְרבָּ ֹ

הונ ָָּּתן,
לו ְבנִּ ְס ֹיו ֹנות אֵ לו? אֵ ין זֶּהִּ ,ה ִּסיק יְ ֹ
ֹ

ִּכ ְביָּכ ֹול ְל ִּקנְ אָּ ה ו ְר ִּדיפָּ ה עֲצומָּ ה הֵ ִּבין ֶּׁש ִּעם ָּכל

הולֶּ מֶּ ת
אֶּ ָּלא מֵ חֲמַ ת ֶּׁשהַ ְמלוכָּ ה ָּפ ׁשוט לֹא ֹ

פו ָּׁשאול
רו ְד ֹ
יפו ָּתיו ֶּׁש ֹ
וַ ֲענָּוָּ ה ,וְ גַ ם ְבעֵ ת ְר ִּד ֹ
גו ָּראָּ ה אֵ ְ
יך הוא ִּמ ְת ַפ ֵלל ִּלפְ נֵי ה'
ו ְמנ ֶַּסה ְלהָּ ְר ֹ

בוא
לו לָּ ֹ
בוד גָּ ְרמו ֹ
תו ,הַ ְמלוכָּ ה וְ הַ ָּכ ֹ
ַג ְדלו ֹ

לו אֶּ ת הַ ֵכ ִּלים ְלהַ חֲזִּ יק ְב ַתפְ ִּקיד
תו וְ אֵ ין ֹ
או ֹ
ֹ

ְלנִּ ָּס ֹיון ָּכזֶּה ֶּׁשלֹא ִּה ְצ ִּליחַ לַ ֲעמֹד ב ֹוִּ ,כי ֶּבאֱמֶּ ת
אש ֹון ֶּׁשל עַ ם
ָּׁשאול הַ ֶּמלֶּ ְך הָּ יָּה הַ ֶּמלֶּ ְך הָּ ִּר ׁ

ָּכזֶּה.

הונ ָָּּתן
יש ֶּׁשל ְ ׁשלֵ מות ִּק ֵבל ִּמ ֶּמנו יְ ֹ
וַ ֲענָּוָּ ה וְ ִּא ׁ

עו ְר ִּרין וְ ש ֹום
יִּ ְש ָּראֵ ל וְ לֹא הָּ יָּה עָּ לָּ יו ׁשום ֹ

תו הָּ רוחָּ נִּ ית לֹא עָּ ְמדו
תו ו ְ ׁשלֵ מו ֹ
זֶּה ֶּׁש ָּכל ת ֹו ָּר ֹ

ִּב ְת ִּהל ֹו ָּתיו ,וְ הוא לֹא ש ֹונֵא וְ לֹא ְמבַ ֵקשׁ
ְל ִּה ְתנ ֵַקם

אויְ בָּ יו
ְב ֹ

אֶּ ָּלא

ְמקַ ֵבל

אֶּ ת

ָּכל

עו ֶּׁשזֶּה מֵ ה' ִּב ְלבַ ד
יפות ְבהַ כְ נָּעָּ ה ְבי ְָּד ֹ
הָּ ְר ִּד ֹ
לו קַ ֵלל".
תו וְ "ה' אָּ מַ ר ֹ
טובָּ ֹ
ְל ֹ
המשך בעמוד .3

ֵשר ִּב ְר ַכת ֶּׁשלֹא עָּ ַשנִּ י ִּא ָּשׁ ה?
ש .מַ ה פ ֶּׁ
דות לַ ה' עַ ל טוב
הו ֹ
תְ .כ ֶּׁשאָּ נו ְמבָּ ְרכִּ ים ְב ָּרכָּ ה זוֹ אָּ נו ִּמ ְת ַכ ְונִּ ים ְל ֹ
עולָּ ם,
ָּשים ֶּׁשאָּ נו הַ כֹחַ הַ ַמ ְ ׁש ִּפיעַ ָּב ֹ
או ָּתנו ַכ ֲאנ ִּ ׁ
חֶּ ְלקֵ נו ֶּׁש ָּב ָּרא ֹ
ָּשים
ו ִּביכָּ ְל ֵתנו לַ עֲש ֹות ְדבָּ ִּרים חֲשׁ ו ִּבים ְברוחְ נִּ י וְ גַ ְ ׁש ִּמי מַ ה ֶּׁשהַ נ ִּ ׁ
לות לַ עֲש ֹות ,וְ אָּ נו ְשמֵ חִּ ים ְבחֶּ ְלקֵ נו וְ לֹא ִּמ ְתקַ ְנ ִּאים ַבחֵ לֶּ ק
כו ֹ
לֹא יְ ֹ
עולָּ ם שֶּׁ אֵ ין לָּ נו ,ו ִּבפְ ָּרט לֹא ַבחֵ לֶּ ק הַ ָּק ֶּׁשה
הֶּ חָּ שׁ וב ֶּׁשל הָּ ִּא ָּשׁ ה ָּב ֹ
ְ
ידך הָּ ִּא ָּשׁ ה
ֲבו ַדת הַ ַביִּ ת ,ומֵ ִּא ָּ
ידה וְ גִּ דול הַ ָּבנִּ ים וַ ע ֹ
מו צַ עַ ר הַ ֵל ָּ
ְכ ֹ

תו ְך
מוצָּ אֵ י ַׁש ָּבת ִּמ ְבנֵי ְב ַרק ִּלירו ָּׁשלַ יִּ םְ ,ב ֹ
ַפעַ ם ְכ ֶּׁשחָּ ז ְַר ִּתי ְב ֹ
יקים ְל ָּתא הַ ִּמ ְטעָּ ן עָּ לו
ְכ ֵדי ֶּׁשאֲנִּ י עָּ סוק ְלהַ כְ נִּ יס אֶּ ת הַ ִּת ִּ
טובוס אַ חֵ ר ֶּׁשעָּ מַ ד ְליַד ,אַ חַ ר
או ֹ
יתי ִּמ ְב ִּלי מֵ ִּשים לְ ֹ
ְבנֵי ֵב ִּ
ְ
ְ
תוך ְכ ֵדי ֶּׁשאֲנִּ י ְמ ַׁש ֵלם
תוְ ,ב ֹ
יתי וְ הִּ ְמ ִּ ׁשיך הַ נֶּהָּ ג ִּבנְ ִּסיעָּ ֹ
ֶּׁשעָּ ִּל ִּ
עָּ צַ ר הַ נֶּהָּ ג ַב ַת ֲחנָּה הַ ְסמוכָּ ה ֶּׁש ַשׁ ֶּי ֶּכת ְלקַ ִּוים אֲחֵ ִּרים,
יקים ֶּׁשהִּ פְ ִּריעו ְב ָּתא
טובָּ ה וְ אֶּ ְדחַ ף ִּת ִּ
לו ֹ
ֱשה ֹ
ו ִּב ְק ַׁשנִּ י ֶּׁשאֶּ ע ֶּ
רואֶּ ה
עוסֵ ק ְב ָּתא הַ ִּמ ְטעָּ ן ֹ
תו הָּ ֶּרגַ ע ְכ ֶּׁשאֲנִּי ֹ
או ֹ
הַ ִּמ ְטעָּ ןְ ,ב ֹ
טובוס ְלעִּ יר אַ חֶּ ֶּרת וְ ָּר ִּצים
יתי ֹיו ְר ִּדים מֵ אוֹ ֹ
ֲאנִּ י אֶּ ת ְבנֵי ֵב ִּ
טובוס ֶּׁש ָּלנו ִּלירו ָּׁשלַ יִּ ם ,אַ חַ ר ָּכךְ
או ֹ
עו ִּלים עַ ל הָּ ֹ
וְ ֹ

צו ֹנו ,מֵ אַ חַ ר שֶּׁ אֵ ין הִּ יא
מו ָּדה עַ ל חֶּ ְלקָּ ה ֶּׁשעָּ ַשנִּ י ִּכ ְר ֹ
ְמבָּ ֶּרכֶּת ו ֹ
לו
כולָּ ה ְלבָּ ֵר ְך ֶּׁשלֹא עָּ ַשנִּ י ִּאישׁ  ,מֵ חֲמַ ת ֶּׁשהָּ ִּאישׁ ְבוַ ַדאי יֵשׁ ֹ
יְ ֹ

ְכ ֶּׁשהֵ בַ נְ ִּתי אֶּ ת עָּ ְצמַ ת הַ הַ ְ ׁש ָּגחָּ ה הַ ְפ ָּר ִּטית ֶּׁשעָּ לֵ ינו ,הֵ בַ נְ ִּתי
טובוס עָּ צַ ר ְמיֻחָּ ד ַרק ִּב ְ ׁש ִּבילֵ נו ִּבכְ ֵדי לַ ֲחס ְֹך מֵ ִּא ָּתנו
או ֹ
ֶּׁשהָּ ֹ

צונָּה ִּלזְכ ֹות
תו ָּרה ו ְב ִּמ ְצ ֹות ֶּׁש ְבוַ ַדאי הָּ יָּה ְר ֹ
עולָּ ם ְב ֹ
ֲלות ָּב ֹ
ֹיו ֵתר מַ ע ֹ
ְ
דולָּ ה ֶּׁשל
הולֵ ך עַ ל מַ עֲלָּ ָּתה הַ ְג ֹ
צו ֹנו ֹ
ָּבהֶּ ם ַגם ,ו ִּב ְר ַכת ֶּׁשעָּ ַשנִּ י ִּכ ְר ֹ
דולָּ ה
הָּ ִּא ָּשׁ ה ֶּׁש ְב ִּט ְבעָּ ה נִּ ְב ְראָּ ה עִּ ם ִּבינָּה יְ ֵת ָּרה וְ ִּעם ַפ ְ ׁשטות ְג ֹ

תו וְ חִּ ָּבתוֹ
אות לָּ נו אֶּ ת אַ הֲבָּ ֹ
צַ עַ ר וְ עָּ גְ מַ ת נֶּפֶּ שׁ  ,ו ְלהַ ְר ֹ
יִּ ְת ָּב ַר ְך עָּ לֵ ינו.

לו הַ ְר ֵבה
צון ה' ,מַ ה שֶּׁ אֵ ין כֵן הָּ ִּאישׁ ֶּׁשיֵשׁ ֹ
רובָּ ה ֹיו ֵתר ִּל ְר ֹ
וְ הִּ יא ְק ֹ
ְ
חָּ כְ מָּ ה וְ יֵצֶּ ר הָּ ָּרע וְ הוא צָּ ִּריך לַ ֲעבֹד עַ ל עַ ְצמוֹ הַ ְר ֵבה עַ ל יְ דֵ י
חו וְ ִּלב ֹו.
מו ֹ
ַד ְרכֵי הַ ת ֹו ָּרה וְ הַ ִּמ ְצ ֹות ֶּׁש ִּנ ְס ָּפגִּ ים ְב ֹ

י .מ .יְ רו ָּׁשלַ יִּ ם.
הַ ָּשׁ בועַ

ְכ ֶּׁש ָּפ ַתחְ ִּתי אֶּ ת ֶּדלֶּ ת הַ ִּמ ְש ָּרד ֶּׁשל הַ ְי ִּ ׁשיבָּ ה,

הִּ ְ ׁש ַתחְ ֵרר ִּמ ַמ ְ ׁשקוֹ ף הַ ֶּדלֶּ ת ָּכל מַ ע ֲֶּרכֶּת הַ ְקפִּ יץ ֶּׁשס ֹוג ֶֶּּרת אֶּ ת
ֹאשי ,אֶּ ָּלא נִּ ְ ׁשאַ ר
הַ ֶּדלֶּ ת ,ו ְבנֵס זֶּה לֹא נָּפַ ל וְ נָּחַ ת עַ ל ר ִּ ׁ
רות ֶּׁשזֶּה ָּכבֵ ד ְמאֹד.
ָּתפוס ְלמַ עְ לָּ ה לַ ְמ ֹ
י .י .י .יְ רו ָּׁשלַ יִּ ם.

יתי
וירט זַצַ "ל ִּס ֵפרָּ :ברו ְך ה' זָּכִּ ִּ
הגה"צ ר' חַ ִּיים ְק ַריי ְזוִּ ְ
ְ
עולָּ מוֹ
עולָּ ם ,וכְ ֶּׁשהַ חָּ פֵץ חַ ִּיים הָּ לַ ך ְל ֹ
דולֵ י ֹ
ְלהַ ִּכיר הַ ְר ֵבה ְג ֹ
יתי ָּבחור צָּ עִּ יר ,אֲנִּ י זוֹ כֵר אֶּ ת זְקֵ נִּ י ֶּׁשהָּ יָּה עָּ ִּ ׁשיר ָּגדוֹ ל
הָּ יִּ ִּ
יתי
דולָּ ה ,וַ אֲנִּ י זוֹ כֵר ֶּׁש ָּשׁ כַ ְב ִּתי ַב ִּגינָּה ובָּ כִּ ִּ
לו ִּגנָּה ְג ֹ
וְ הָּ יְ ָּתה ֹ
ְ
יתי
יתי ְלהַ ִּכיר אֶּ ת הַ חָּ פֵץ חַ ִּייםֶּׁ ,שהָּ יִּ ִּ
שלֹא זָּכִּ ִּ
הַ ְר ֵבה עַ ל ָּכך ֶּׁ
תו דוֹ ר.
ִּאת ֹו ְבאוֹ ֹ
וְ כֵן ִּספֵר הגרמ"ש ַׁש ִּפ ָּירא זַצַ "לֶּׁ ,ש ְכ ֶּׁשהָּ יָּה יֶּלֶּ ד ָּקטָּ ן ְבבֵ ית
טוק ,נֶּעֶּ ְרכָּה ָּבעִּ יר ְבאַ חַ ד הַ י ִָּּמים אֲסֵ פַ ת
יס ֹ
אָּ ִּביו ְבעִּ יר ִּביאַ ִּל ְ
ֹאשם מָּ ָּרן
דולֵ י הַ ד ֹור ,ו ְבר ָּׁ
דולָּ ה ְבהִּ ְ ׁש ַת ְתפות ַר ִּבים ִּמ ְג ֹ
ַר ָּבנִּ ים ְג ֹ
או ָּתה אֲסֵ פָּ ה,
הַ חָּ פֵץ חַ ִּיים זִּיעַ "א ,וְ אָּ בִּ י ֶּׁשהָּ יָּה אָּ מור לָּ צֵ את ְל ֹ
אות אֶּ ת
בוא עִּ ִּמי ִּל ְר ֹ
צונְ ָּך לָּ ֹ
ֹשהִּ ,ב ְר ֹ
ָּק ָּרא ִּלי וְ אָּ מַ ר ִּלי 'מ ֶּׁ
של
או ָּתם ְרגָּ עִּ ים ,וכְ ַד ְרכָּם ֶּׁ
הֶּ חָּ פֵץ חַ ִּיים?' ,י ְַלדות הָּ יְ ָּתה ִּבי ְב ֹ
יְ לָּ ִּדים הִּ ְ ׁש ַת ַמ ְט ִּתי ְבאָּ ְמ ִּרי ִּכי אֲנִּ י ְבאֶּ ְמצַ ע הַ ִּמ ְשחָּ ק עִּ ם יַלְ דֵ י
יקה וְ לֹא הָּ יָּה ִּמ ַד ְרכוֹ
הַ ְ ׁשכֵנִּ ים ,וְ אָּ בִּ י ֶּׁשהַ נְ הָּ גָּ תוֹ הָּ יְ ָּתה ִּב ְ ׁש ִּת ָּ
יתי ִּל ְראוֹ ת אֶּ ת ְפנֵי
ְלהַ פְ ִּציר עָּ זַב אוֹ ִּתי ְל ִּמ ְשח ֲַקי ,וְ שׁ וב לֹא זָּכִּ ִּ
לו ִּבבְ כִּ י
קו ֹ
ָּשא הגרמ"ש אֶּ ת ֹ
מָּ ָּרן הַ חָּ פֵץ חַ ִּיים ,ו ְבסַ ְפרוֹ זֹאת נ ָּ
מַ ְר ִּטיט ְלבָּ בוֹ ת וְ אָּ מַ ר ' ְראו מַ ה אֶּ פְ ָּׁשר ְלהַ פְ ִּסיד ִּב ְ ׁשבִּ יל ִּמ ְשחָּ ק
מו ִּדים עַ ל הָּ עֹמֶּ ר וְ נִּ כְ לָּ ל ָּבזֶּה ה ֹו ָּדאָּ ה עַ ל ָּכל חַ ְס ֵדי ה'
ִּב ְספִּ ַירת הָּ עֹמֶּ ר אָּ נו ֹ
כות
ֶּׁש ִּנכְ לָּ ִּלים ָּבעֹמֶּ רֶּׁ ,שהוא הַ ָּמ ֹזון הָּ ִּע ָּק ִּרי ֶּׁשל הָּ אָּ ָּדם ,וכְ ֵׁשם ֶּׁשהַ ְגמָּ ָּרא ִּב ְב ָּר ֹ
אומֶּ ֶּרת ֶּׁשאֵ ין אָּ ָּדם ֹיו ֵדעַ ִּל ְקרֹא אַ ָּבא וְ ִּא ָּמא ו ְלהַ ע ֲִּר ְ
יך אֶּ ת מֵ ִּטיבָּ יו עַ ד
(מֹ ).
ֶּׁש ִּי ְטעַ ם טַ עַ ם ָּדגָּ ן.
(מתוך הספר "מתיקות עבודת ה' לילדים")
י .איורים353-3064433 :

יתי
יתי ֹזוכֶּה ִּאם הָּ יִּ ִּ
ָּקטָּ ןִּ ,מי יוֹ דֵ עַ ְלכַ ָּמה יִּ ְראַ ת ָּׁשמַ יִּ ם הָּ יִּ ִּ
רואֶּ ה אֶּ ת ְפנֵי מָּ ָּרן הַ חָּ פֵץ חַ ִּיים'.
ֹ
שבֶּ ט הַ ֵלוִּ י" זצוקללה"ה ,חִּ כָּה ַכ ָּמה ָּׁשעוֹ ת
וְ כֵן מָּ ָּרן ַר ֵבנו הַ " ֵׁ
שר ִּב ְ ׁש ִּביל ִּלזְכוֹ ת ִּל ְראוֹ ת אֶּ ת ְפנֵי מָּ ָּרן הַ חָּ פֵץ חַ ִּיים,
ְבגִּ יל עֶּ ֶּ
ובַ ס ֹוף לֹא זָּכָּ ה וְ נִּ ְצטַ עֵ ר עַ ל זֶּה ָּכל יָּמָּ יו .ו ִּמכָּאן נִּ ְלמַ ד ַכ ָּמה
יקים ו ְל ַק ֵבל מֵ הֶּ ם יִּ ְראַ ת ָּׁשמַ יִּ ם,
ֵש ְלהַ ְק ִּביל ְפנֵי צַ ִּד ִּ
ֲשיבות י ׁ
ח ִּ ׁ
יקים ָּת ִּמיד ,אָּ מֵ ן.
ֲכָּמים וְ צַ ִּד ִּ
ה' יְ זַכֵנו ְלהַ ְק ִּביל ְפנֵי ַת ְל ִּמידֵ י ח ִּ

המשך דבר מורינו ראש הישיבה שליט"א
"ובוֹ ִּת ְד ָּבק" הִּ ָּדבֵ ק ַבחֲכָּ ִּמים
הונ ָָּּתן ָּדבַ ק ב ֹו ְבאַ הֲבָּ ה עֲצומָּ ה
וְ עַ ל כֵן יְ ֹ

עות ומַ ִּזיק הַ ְר ֵבה ֹיו ֵתר ִּמ ֶּמנו ,וְ עַ ָּתה ֶּׁש ַש ְמ ִּתי
ָּר ֹ
ָּ
או ְתך ָּדוִּ ד הַ ִּנ ְר ָּדף ,וְ ִּהכְ נ ְַס ִּתי ב ֹו רוחַ ָּרעָּ ה ִּל ְרדֹף
ֹ

לות י ַָּדע לֹא ְל ַׁשי ְֵך אֶּ ת הַ הַ ְצלָּ חָּ ה ְלעַ ְצמוֹ
דו ֹ
הַ ְג ֹ
מוצֵ א
וְ זָּכַ ר ֶּׁשהַ כֹל זֶּה מֵ חֶּ סֶּ ד ה' וְ אַ ְד ַר ָּבה הָּ יָּה ֹ

יתי ִּא ְת ָּך חֶּ סֶּ ד עָּ צום
טובָּ ְת ָּךָּ ,בזֶּה עָּ ִּש ִּ
או ְת ָּך ְל ֹ
ֹ

רו ֹנו ֶּׁשיָּכַ ל ִּלזְ כ ֹות ְל ֹיו ֵתר ִּאלולֵ א
ָּת ִּמיד אֶּ ת חֶּ ְס ֹ

ִּכי אַ חַ ר ֶּׁש ָּגמַ ר ְבנַפְ ׁש ֹו ֶּׁשהוא ְב ׁשום ָּפנִּ ים
וָּ אֹפֶּ ן לֹא יִּ ְהיֶּה מֶּ לֶּ ְך וְ יִּ ְהיֶּה הַ ֶּמלֶּ ְך ִּמי ֶּׁש ִּי ְהיֶּה,

עַ ל ְמנָּת ֶּׁשתוכַ ל ִּל ְה ֹיות אָּ ָּדם ָּׁשלֵ ם הָּ ָּראוי
עולָּ ם ,וְ זֶּה מַ ה
ישב עַ ל ִּכ ֵסא ה' ִּל ְמל ְֹך עַ ד ֹ
לֵ ֵׁ
ְ
אומֶּ ֶּרת ָּׁשם ַבהֶּ ְמ ֵׁשך " ִּ ׁש ָּג ֹיון ְל ָּדוִּ ד
ֶּׁשהַ ְגמָּ ָּרא ֹ

ֲשה או ִּריָּה הַ ִּח ִּתי ,וְ זֶּה הָּ יָּה הַ ֻק ָּפה ֶּׁשל
מַ ע ֶּ

ישית ִּל ְמלוכָּ ה,
סָּ ָּרה ִּמ ֶּמנו ָּכל הַ ְנגִּ יעָּ ה הָּ ִּא ִּ ׁ

ֲשר ָּׁשר לַ יהוָּ ה עַ ל ִּד ְב ֵרי כו ׁש ֶּבן יְ ִּמינִּ י" -
א ֶּׁ

תו אֶּ ת ְגדֻ ַלת נַפְ ׁש ֹו,
או ֹ
וְ הוא נִּ ְד ַבק ְב ָּדוִּ ד ִּב ְר ֹ

ֶּׁשזֶּה ָּׁשאול ֶּׁש ִּנ ְק ָּרא כו ִּ ׁשי ְכעֵ ין ִּצפ ֹו ָּרה הַ כו ִּ ׁשית

רות ֶּׁשזֶּה ִּל ְלמֹד
הו ִּציא ִּמ ֶּמנו ֵפ ֹ
וְ הוא ָּרצָּ ה ְל ֹ

חו ֶּׁשל ָּׁשאול ֶּׁשהָּ יָּה
ֹשהֶּׁ ,שהוא ְב ִּ ׁש ְב ֹ
אֵ ֶּׁשת מ ֶּׁ

לו
תו הָּ עֲצומָּ ה ו ִּבטו ֹ
תו וְ ִּ ׁשפְ לו ֹ
ִּמ ֶּמנו אֶּ ת עַ נְ וְ ָּתנו ֹ

טובָּ ה וְ צַ ִּדיק ָּגמור ו ְב ִּחיר
ֲשיו ְל ֹ
שנֶּה ְבמַ ע ָּ
אָּ ָּדם ְמ ׁ ֻ

תו
עולָּ ם ,וְ ָּדוִּ ד ָּכל ִּה ְס ַת ְכלו ֹ
הַ ָּמלֵ א לַ ה' ְכעֶּ בֶּ ד ֹ

ה' ַ(ר ִּ ׁש"י) ,וְ הָּ רוחַ ָּרעָּ ה ֶּׁשל הַ ִּקנְ אָּ ה הָּ יְ ָּתה

יפות הָּ יְ ָּתה ֶּׁש ְבוַ ַדאי הֵ ם ָּב ִּאים ַרק
עַ ל הָּ ְר ִּד ֹ

צונִּ י ֶּׁש ָּבאָּ ה עָּ לָּ יו ו ְמבַ ע ֲַתתו ,וְ הַ כֹל ַרק
ְכ ָּדבָּ ר ִּח ֹ

ינו
דו ִּ ׁשפְ לות וַ ֲענָּוָּ ה עֲצומָּ ה לַ הֲכִּ ֹ
ְכ ֵדי ְללַ ְמ ֹ
עולָּ ם.
טוב ְל ֹ
ירו ִּל ְה ֹיות מֶּ לֶּ ְך א ֲִּמ ִּתי וְ ֹ
ו ְלהַ כְ ִּ ׁש ֹ

תו ֹיו ֵתר ,וְ עַ ל זֶּה
ֲלו ֹ
ימו ו ְלהַ ע ֹ
ִּב ְ ׁש ִּביל ָּדוִּ ד ְלהַ ְ ׁש ִּל ֹ

יש ְל ִּא ְ ׁשת ֹו ֶּׁשאֵ ין ָּבה ׁשום ִּקנְ אָּ ה,
ְכאַ הֲבַ ת ִּא ׁ

'אֲנִּ י ֹיו ֵדעַ ֶּׁש ִּלי זֶּה ַרק י ִַּזיק ְלחַ יֵי נֶּצַ ח' ,לָּ ֵכן

הו ָּדה ָּדוִּ ד לַ ה'.
ֹ

"מֵ עַ ז יָּצָּ א מָּ תוֹ ק"
ְ
וְ עַ ל ֵכן הָּ יְ ָּתה ְר ִּדיפַ ת ָּׁשאול הַ ֶּמלֶּ ך הַ ָּק ָּׁשה

מַ הִּ י ֶּד ֶּר ְך הַ ְת ׁשובָּ ה?

ילו,
דולָּ ה ִּב ְ ׁש ִּב ֹ
יפות ְבעֶּ צֶּ ם הַ ט ֹובָּ ה הַ ְג ֹ
ֶּׁש ָּב ְר ִּד ֹ
ְ
ילו אֵ יך הוא ָּדוִּ ד [ח ֲָּת ֹנו
ִּכי הָּ יְ ָּתה ִּלמוד ִּב ְ ׁש ִּב ֹ

א"ר ֹיונ ָָּּתן מַ אי ִּדכְ ִּתיב נְ אום ָּדוִּ ד ֶּבן יִּ ַׁשי ונְ אום

ֶּׁשל ָּׁשאול ִּכ ְב ֹנו] יִּ ְלמַ ד לֹא לַ ְחזֹר עַ ל טָּ עֻי ֹו ָּתיו
מו ָּתיו אֶּ ת
יש עַ ל עַ ְצ ֹ
ֶּׁשל ָּׁשאול ,וְ הוא ִּה ְר ִּג ׁ
ג ֶֹּדל הַ ִּקנְ אָּ ה ֶּׁשנָּפַ ל אֵ לֶּ יהָּ ָּׁשאול ַרק מֵ חֲמַ ת
ִּכ ֵסא הַ ְמלוכָּ ה ,וְ אֵ ְ
בוד וְ הַ ְ ׁשבָּ ִּחים
כו ִּלים הַ ָּכ ֹ
יך יְ ֹ
ילו ְבנָּקֵ ל
דו ִּלים ֶּׁשנ ֹו ְתנִּ ים ְלאָּ ָּדם ְלהַ ִּפ ֹ
הַ ְג ֹ

רו ֹנות יָּכַ ל
ְ ׁש ָּר ִּצים ֶּׁשל ָּדוִּ ד ֶּׁש ַרק ִּעם הַ חֶּ ְס ֹ
לו
ִּלזְ כ ֹות ִּל ְה ֹיות ַפ ְרנָּס ומֶּ לֶּ ְך עַ ל הַ ִּצבור ֹ
לו ְמ ִּדים ִּמ ָּדוִּ ד
עו אַ ח ֲָּריו ,וְ זֶּה מַ ה ֶּׁשאָּ נו ֹ
ו ְלז ְַר ֹ
יקים.
הַ ֶּמלֶּ ְך ו ִּמ ָּכל הַ ַצ ִּד ִּ

אַ ח ֲֵרי מוֹ ת ְקדוֹ ִּ ׁשים
דו ֵרנו ְבמָּ ָּרן ַר ֵבנו
וְ זֶּה מַ ה ֶּׁשזָּכִּ ינו וְ ָּר ִּאינו ְב ֹ
"שבֶּ ט הַ ֵלוִּ י" זצוקללה"ה
ֵׁ
דול ַבעַ ל
הַ ָּג ֹ
ֶּׁש ָּכל כֻל ֹו הָּ יָּה ַרכות וְ ִּ ׁשפְ לות וַ ֲענָּוָּ ה ,וְ כָּ ל
עולָּ ם לֹא יָּצָּ א
קות ומֵ ֹ
ֲלו ֹ
יָּמָּ יו ָּב ַרח ִּמ ַמח ֹ
ִּמ ִּפיו ְדבָּ ִּרים ִּבגְ נות ְבנֵי אָּ ָּדם ,וְ אַ ף ְב ִּלמודוֹ

וְ זֶּהו הַ הֶּ ְמ ֵׁש ְך ָּׁשם "א"ר ְ ׁשמואֵ ל ַבר ַנחֲמָּ נִּ י

עולָּ ם לֹא ָּבא
תולַ עַ ת ,ומֵ ֹ
מו ְכ ֹ
הָּ יָּה ְמעַ ֵדן עַ ְצ ֹ
ְ
ָּדו ִּמ ִּוכוחִּ ים
ידי נִּ צוחַ וְ ִּקנְ טור ומָּ ַׁשך י ֹ
ִּל ֵ

הַ גֶּבֶּ ר הוקַ ם עַ ל  -נְ אום ָּדוִּ ד ֶּבן יִּ ַׁשי ֶּׁשהֵ ִּקים
תו הוקַ ם ֶּד ֶּר ְך
ֻע ָּלה ֶּׁשל ְת ׁשובָּ ה"ֶּׁ ,ש ִּבזְ כו ֹ
רות לָּ ַדעַ ת אֵ ְ
יך ְל ִּהנָּצֵ ל מֵ הַ ִּקנְ אָּ ה
דו ֹ
הַ ְת ׁשובָּ ה ְל ֹ

מו ֶּׁש ָּשׁ מַ עְ נו ִּמ ִּפיו ַב ַמעֲמָּ ד
ְללֹא ת ֹועֶּ לֶּ תְ ,כ ֹ

וְ הַ ִּשנְ אָּ ה וְ הַ ַתחֲרות ,וְ אֵ ְ
לות
יך ְלקַ ֵבל הַ ְ ׁש ָּפ ֹ
אות
ו ִּבזְ ֹיו ֹנות וְ ִּל ְח ֹיות ִּעם ֲענָּוָּ ה וְ ִּ ׁשפְ לות ,וְ ִּל ְר ֹ
אֶּ ת הַ הֶּ ְב ֵדל ֵבין ַד ְרכֵ י ָּׁשאול ְל ָּדוִּ ד ,ו ְבהֶּ ְמ ֵׁשךְ
הַ ְגמָּ ָּרא "אָּ מַ ר ֱאלֹקֵ י יִּ ְש ָּראֵ ל ִּלי ִּד ֶּבר צור

ְל ַתחֲרות וְ ִּקנְ אָּ ה עַ ל הַ ט ֹו ִּבים ִּמ ֶּמנו ,וְ עַ ל ֵכן
תו
ִּה ְצטַ ֵרף וְ ִּהזְ ַד ֵכ ְך ָּדוִּ ד ְב ִּבזְ י ֹו ֹנות עֲצו ִּמים ִּמ ֵל ָּד ֹ

מו ֵׁשל יִּ ְראַ ת ֱא ֹל ִּקים
מו ֵׁשל ָּבאָּ ָּדם צַ ִּדיק ֹ
יִּ ְש ָּראֵ ל ֹ

ֲשבוהו
ֲרון ו ְק ָּראוהו מַ ְמזֵר וַ ח ָּׁ
מו הָּ אַ ח ֹ
וְ עַ ד ֹיו ֹ

מו ֵׁשל ִּבי? צַ ִּדיקֶּׁ ,שאֲנִּ י ג ֹוזֵר ְגז ֵָּרה וְ הוא
ִּ -מי ֹ

רו ו ִּמ ְבנֵי
דולֵ י ד ֹו ֹ
ָּשים ו ְר ָּדפוהו ְג ֹ
ְל ָּׁשפֵ ל ֶּׁש ַב ֲאנ ִּ ׁ

רואֶּ ה אֶּ ת
ֲשר ה' ֹ
ְמבַ ְטלָּ ה"  -וְ הָּ ִּענְ יָּן הוא ֶּׁש ַכא ֶּׁ
לו ְק ִּחים ׁשום
יקים ֶּׁשהֵ ם לֹא ֹ
ִּ ׁשפְ לות ָּדוִּ ד וְ הַ ַצ ִּד ִּ

(ב ְ ׁשנַת
שיבָּ ה ִּ
הַ ָּקדוֹ שׁ לְ ִּציון ִּ ׁש ִּשׁ ים ָּׁשנָּה לַ ְי ִּ ׁ
ידיו
תשס"ז)ְ ,בהִּ ְתאַ ֵסף עַ ם ָּגדוֹ ל ַ -תלְ ִּמ ָּ
ִּמ ָּכל הַ ָּשׁ נִּ ים זְקֵ נִּ ים עִּ ם נְ עָּ ִּרים ,אָּ ז קָּ ם
יִּ ְש ָּראֵ ל סָּ בָּ א וְ נִּ ְתחַ זֵק וְ עָּ מַ ד עַ ל עָּ ְמדוֹ
וְ הוֹ ָּדה לַ ה' "אוֹ ְד ָּך ְב ָּקהָּ ל ָּרב ְבעַ ם עָּ צום
הו ִּדיעַ ְב ַר ִּבים ֶּׁשהַ כֹל ִּמכֹחַ
אֲהַ לְ לֶּ ָּך" וְ ֹ
תו הַ ָּלשׁ וֹ ן
מו ְבעַ נְ וְ ָּתנו ֹ
עֶּ ְל ֹיון ,וְ ָּק ָּרא עַ ל עַ ְצ ֹ
תו ָּרה וְ עָּ נִּ י
ֲטוף  -עָּ נִּ י ְב ֹ
"תפִּ ָּלה לֶּ עָּ נִּ י ִּכי ַיע ֹ
ְ
טו ִּבים ,וְ ִּלפְ נֵי ה'
ְביִּ ְראָּ ה וְ עָּ נִּ י ְבמַ ע ֲִּשים ֹ
יחו ִּ -כי מֵ אֵ ת ה' הָּ יְ ָּתה זֹאת הִּ יא
יִּ ְ ׁשפ ְֹך ִּש ֹ

יתו ,וְ הַ כֹל ְכ ֵדי ְלהַ ְ ׁש ִּלים אֶּ ת נַפְ ׁש ֹו ֶּׁשיוכַ ל
ֵב ֹ
ְ
ִּל ְה ֹיות מֶּ לֶּ ך סֵ מֶּ ל וְ דֻ גְ מָּ א ְלאָּ ָּדם הַ ָּׁשלֵ ם עֶּ בֶּ ד

ָּכול ִּמ ְת ַפ ֶּתה
מֶּ ְמ ָּׁשלָּ ה וגְ דֻ ָּלה ְלעַ ְצמָּ םֲ ,אזַי ה' ִּכ ְבי ֹ

ה' ְבכָּ ל נַפְ ׁש ֹו.

לָּ הֶּ ם וְ כָּ ל מַ ה ֶּׁשהֵ ם ְמבַ ְק ִּ ׁשים הוא ֹנו ֵתן לָּ הֶּ ם,

נִּ פְ לָּ את ְבעֵ ינֵינו" ,וְ ִּד ֵבר ָּׁשם מֵ עַ נְ וְ ָּתנות
"שׁ אֵ ין ְל ָּך אָּ ָּדם ְביִּ ְש ָּראֵ ל
ֶּ
ָּדוִּ ד הַ ֶּמלֶּ ְך

מונִּ י  -א"ר אַ ָּבהו הָּ כִּ י ָּקאָּ מַ ר וְ אֵ ֶּלה
ְב ֶּׁשבֶּ ת ַת ְח ְכ ֹ

מו עַ ל הַ ִּמ ְצ ֹות ֹיו ֵתר ִּמ ָּדוִּ ד",
ֶּׁש ִּבזָּה עַ ְצ ֹ

ִּא ְלמָּ לֵ א אַ ָּתה הוא וְ הוא אַ ָּתה
וְ זֶּהו הַ ֵפרו ׁש ְב ִּד ְב ֵרי הַ ְגמָּ ָּרא (מ"ק טז):
"וַ יְ ַד ֵבר ָּדוִּ ד לה' אֶּ ת ִּד ְב ֵרי הַ ִּ ׁש ָּירה הַ זֹאת
ֹתו ִּמ ַכף ָּכל אֹיְ בָּ יו ו ִּמ ַכף
ְב ֹיום ִּה ִּציל ה' א ֹ

ֲשר ְל ָּדוִּ ד ֹיו ֵׁשב
מות הַ ִּגב ֹו ִּרים א ֶּׁ
וְ זֶּה "אֵ ֶּלה ְ ׁש ֹ
'יו ֵׁשב ְב ֶּׁשבֶּ ת' -
רו ָּתיו ֶּׁשל ָּדוִּ ד ֹ
מות ְגבו ֹ
ְ ׁש ֹ
ישיבָּ ה לֹא הָּ יָּה ֹיו ֵׁשב עַ ל
ְב ָּׁשעָּ ה ֶּׁשהָּ יָּה ֹיו ֵׁשב ִּב ִּ ׁ

לו הַ ָּק ָּב"ה ְל ָּדוִּ ד ָּ'דוִּ דׁ ִּ ,ש ָּירה
ָּׁשאול" אָּ מַ ר ֹ

תות אֶּ ָּלא עַ ל ַג ֵבי קַ ְרקַ ע"ֶּׁ ,ש ָּכל
ַג ֵבי ָּכ ִּרים וכְ סָּ ֹ
ְ
"יו ֵׁשב
רו ָּתיו ֶּׁש ִּה ִּשיג אַ חַ ר ָּכך הָּ יָּה מֵ חֲמַ ת ֹ
ְגבו ֹ

אַ ָּתה ָּׁשאול וְ הוא ָּדוִּ ד ִּא ַב ְד ִּתי ַכ ָּמה ָּדוִּ ד

מו ְמאֹד ו ִּבזְ כות זֶּה
ְב ֶּׁשבֶּ ת" ֶּׁשהָּ יָּה מַ ְ ׁש ִּפיל עַ ְצ ֹ
ָּ
הו ִּאיל וְ ִּה ְ ׁש ַפ ְל ָּת עַ ְצ ְמך ְתהֵ א
לו הַ ָּק ָּב"ה ֹ
"אָּ מַ ר ֹ

תו ֶּׁשל ָּׁשאולִּ ,א ְלמָּ לֵ א
אומֵ ר עַ ל מַ ָּפלָּ ֹ
אַ ָּתה ֹ
הו ָּדה לַ ה' עַ ל
ִּמ ָּפנָּיו' ,וְ הָּ ִּענְ יָּן הוא ֶּׁש ְכ ֶּׁש ָּדוִּ ד ֹ
לו הַ ָּק ָּב"ה ָּ'דוִּ דׁ ִּ ,ש ָּירה
תו ִּמ ָּׁשאול ,אָּ מַ ר ֹ
הַ ָּצלָּ ֹ
תו ֶּׁשל ָּׁשאול!' -
אומֵ ר עַ ל מַ ָּפלָּ ֹ
ֹ
אַ ָּתה

מונִּ י ֶּׁשאֲנִּ י ג ֹוזֵר ְגז ֵָּרה וְ אַ ָּתה ְמבַ ְטלָּ ה" ,וְ זָּכָּ ה
ָּכ ֹ
בות.
ֹאש ִּל ְ ׁשל ֶֹּׁשת אָּ ֹ
ישים"  -ר ׁ
ֹאש הַ ָּׁש ִּל ִּ ׁ
ְל"ר ׁ

ְבנִּ יחו ָּתאִּ ,כי ִּא ְלמָּ לֵ א אַ ָּתה ָּׁשאול וְ הוא ָּדוִּ ד

וְ אָּ נֹכִּ י תוֹ לַ עַ ת וְ לֹא ִּאישׁ

חות
ַכ ָּמה ָּדוִּ ד ִּא ַב ְד ִּתי ִּמ ָּפנָּיוִּ ,כי אַ ָּתה ָּדוִּ ד ָּפ ֹ
ֵש ְל ָּך ֹיו ֵתר
נ ִָּּקי ומֻ ְ ׁשלָּ ם ִּמ ָּׁשאול ְב ִּחיר ה' וְ י ׁ

עוסֵ ק
ינו הָּ עֶּ ְצנִּ יְ ,כ ֶּׁשהָּ יָּה ֹיו ֵׁשב וְ ֹ
"הוא ע ֲִּד ֹ

ית
עַ זות וגְ בו ָּרה ְב ִּט ְבע ֲָּך ,ו ְבוַ ַדאי ִּאם אַ ָּתה הָּ יִּ ָּ
בוד הַ ְמלוכָּ ה ,וְ הוא הָּ יָּה ָּדוִּ ד
מו ִּבכְ ֹ
קו ֹ
ִּב ְמ ֹ
ָּ
רו ְדפֵ הו ְבעַ זות
ית ֹ
קו ְמךְ ,בוַ ַדאי הָּ יִּ ָּ
הַ ֻמ ְצלָּ ח ִּב ְמ ֹ

ית מַ ְצ ִּליחַ
ו ְב ִּמ ָּדה ָּק ָּׁשה הַ ְר ֵבה ֹיו ֵתר וְ הָּ יִּ ָּ
יתו,
תו וְ אֶּ ת ָּכל ְבנֵי ֵב ֹ
או ֹ
ִּבגְ בו ָּר ְת ָּך ְלהַ ְ ׁש ִּמיד ֹ

מו הַ ת ֹולַ עַ ת
תולַ עַ ת" ְ -כ ֹ
מו ְכ ֹ
ַבת ֹו ָּרה ְמעַ ֵדן עַ ְצ ֹ
ְ
מותָּ ,כך ָּדוִּ ד הָּ יָּה ְמבַ ֵטל אֶּ ת
ֶּׁשאֵ ין לָּ ה ׁשום עֲצָּ ֹ

דול ְליִּ ְראֵ י ה' ָּכל יְ מֵ י חַ יֵיהֶּ ם
סוד ָּג ֹ
וְ אָּ מַ ר ְ'י ֹ
כות ָּדוִּ ד הַ ֶּמלֶּ ךְ
יֵשׁ ִּל ְלמֹד עַ ל יְ ֵדי ַתהֲלו ֹ
מו ֶּׁש ִּד ַב ְרנו אָּ נו עַ ד כֹה,
לום'ְ ,כ ֹ
עָּ לָּ יו הַ ָּשׁ ֹ
תו ְך ְכ ֵדי ְדבָּ ָּריו אָּ מַ ר (הובְ או ִּכלְ שׁ ֹונוֹ
ו ְב ֹ
"שבֶּ ט הַ ֵלוִּ י"
חות ֵׁ
הור ַבהַ ְק ָּדמָּ ה ְלמַ פְ ְת ֹ
הַ ָּט ֹ
עַ י"ש) ,וְ זֶּה ְלשׁ ֹון ָּק ְדשׁ ֹו" :מֵ עוֹ לָּ ם לֹא
חִּ ַל ְק ִּתי וְ הִּ בְ חַ נְ ִּתי ֵבין ְקהִּ ָּלה לִּ ְקהִּ ָּלה אוֹ
ֵבין ְמ ִּדינָּה לִּ ְמ ִּדינָּהִּ ,כי ִּאם לוֹ ְמ ִּדים תוֹ ָּרה
לִּ ְ ׁשמָּ ה שׁ וב אֵ ין לְ חַ ֵלק ֵבין ִּסגְ נוֹ ן לִּ מוד
ש ְכנַז לְ פוֹ לִּ ין וְ לִּ יטָּ א וְ כַיוֹ צֵ א
הַ תוֹ ָּרה ֵבין אַ ְ ׁ
ָּבזֶּה ְכפִּ י ֶּׁש ֻמ ְר ָּגל ְבפִּ י הַ ְב ִּריוֹ תִּ ,כי ה ֲֵרי

ֹחו ִּמ ְקדֻ ַׁשת הַ ת ֹו ָּרה ,וְ הָּ יָּה ַר ְך
תו וְ כ ֹ
ָּכל עַ ְצמו ֹ

תוֹ ָּרה לִּ ְ ׁשמָּ ה הוא מַ ְט ֵבעַ הָּ עוֹ בֵ ר ְבכָּל
תו ָּיגֵן עָּ לֵ ינו וְ עַ ל
הָּ א ֲָּרצוֹ ת" עכלה"ק ,זְכו ֹ

מו ְכעֵ ץ ,עַ ל
ֶּׁשי ֹוצֵ א ְל ִּמ ְלחָּ מָּ ה הָּ יָּה מַ ְק ֶּׁשה עַ ְצ ֹ

ָּכל עַ ם יִּ ְש ָּראֵ ל אָּ מֵ ן.

תולַ עַ ת ְלקַ ֵבל וְ ִּל ְ ׁשמֹעַ מֵ אֲחֵ ִּרים" ,ו ְב ָּׁשעָּ ה
וְ ֹנוחַ ְכ ֹ
אות חָּ לָּ ל ְבפַ עַ ם אַ חַ ת וְ כו' וְ הָּ יָּה
מונֶּה מֵ ֹ
ְ ׁש ֹ

יתי צָּ ִּר ְ
או ְת ָּך וְ אֶּ ת ִּ ׁש ְמ ָּך
יך ְלאַ ֵבד ֹ
וְ עַ ל כֵן הָּ יִּ ִּ

אתיִּ ם ִּדכְ ִּתיב אֵ יכָּ ה יִּ ְרדֹף אֶּ חָּ ד
ִּמ ְתאַ נֵחַ עַ ל מָּ ַ

עולָּ ם ,מֵ חֲמַ ת ֶּׁשהָּ יִּ ית ֹנופֵ ל ְב ִּמד ֹות
ְלגַ ְמ ֵרי מֵ הָּ ֹ

חו ָּתיו
אֶּ לֶּ ף"  -הַ יְ נו ֶּׁש ָּת ִּמיד אַ ף ְב ִּעת ֹות הַ ְצלָּ ֹ

ת ֶּפל סָּ פְ רו ְספִּ ַירת הָּ עֹמֶּ ר?
הֵ יאַ ְך דוֹ אֵ ג וַ אֲחִּ י ֹ

ְספִּ ַירת הָּ עֹמֶּ ר עַ ל ׁשום מָּ ה?
"ו ְספַ ְר ֶּתם לָּ ֶּכם ִּמ ָּמח ֳַרת הַ ַׁש ָּבת ִּמי ֹום ה ֲִּבי ֲא ֶּכם אֶּ ת עֹמֶּ ר הַ ְתנופָּ ה ֶּׁשבַ ע

בות
טו ֹ
ֵש מָּ לֵ א ֹ
סופְ ִּרים אֶּ ת הַ ָּי ִּמים ִּכי ְבכָּ ל ֹיום וְ ֹיום י ׁ
וְ זֶּה הַ ִּס ָּבה ֶּׁשאָּ נו ֹ
אומֵ ר וְ לַ יְ לָּ ה ְללַ יְ לָּ ה יְ חַ ֶּוה
"יום לַ י ֹום י ִַּביעַ ֹ
תו ֹיום וְ ֹ
או ֹ
דות ְל ֹ
ְפ ָּר ִּטי ֹות ו ְמיֻחָּ ֹ

תות ְת ִּמימֹת ִּת ְהיֶּינָּה" :הַ ִּס ָּבה הָּ א ֲִּמ ִּתית וְ הַ ְפ ׁשוטָּ ה ֶּׁש ִּצוונו ֲחזַ"ל
ַׁש ָּב ֹ
ָּדעַ ת"ֶּׁ ,של ָּכל טוב ה' ֶּׁש ִּמ ְת ַר ֶּבה לָּ נו ְבנִּ ִּסים ְגלויִּ ים ,ו ִּבפְ ָּרט נִּ ִּסים
עו ְר ֵרנו ְל ִּה ְתב ֹונֵן ו ְלהַ ִּכיר ְבכָּ ל
דו ִּ ׁשים ִּל ְספֹר ְספִּ ַירת הָּ עֹמֶּ ר ִּהיא ְל ֹ
הַ ְק ֹ
"מי
תו ְך הַ ֶּטבַ ע ,וְ זֶּה מַ ה ֶּׁשאָּ מַ ר ָּדוִּ ד הַ ֶּמלֶּ ְך ִּ
נִּ ְס ָּת ִּרים וְ הַ ְ ׁש ָּגחָּ ה ְפ ָּר ִּטית ֶּׁש ְב ֹ
קו ְצ ִּרים
טובָּ ה ֶּׁשנ ֹו ֵתן לָּ נו ה' ,וְ עַ ָּתה ֶּׁשזֶּה ְתקופַ ת הַ ָּק ִּציר ֶּׁשאָּ נו ֹ
חֶּ סֶּ ד וְ ֹ
יש
רוצֶּ ה ִּל ְה ֹיות ִּא ׁ
טוב" ֶּׁש ִּמי ֶּׁש ֹ
אות ֹ
אוהֵ ב י ִָּּמים ִּל ְר ֹ
יש הֶּ חָּ פֵ ץ חַ ִּיים ֹ
הָּ ִּא ׁ
א ֶּכל ֶּׁשי ֹוצֵ א
דות וְ ה' יִּ ְת ָּב ַר ְך ֹנו ֵתן לָּ נו אֶּ ת הָּ ֹ
עו ִּרים ַב ָּש ֹ
אֶּ ת הַ ִּח ִּטים וְ הַ ְש ֹ
מו,
הֶּ חָּ פֵ ץ ַבחַ ִּיים הָּ א ֲִּמ ִּת ִּיים וְ הַ ִּנ ְצ ִּח ִּיים עָּ לָּ יו לֶּ ֱאהֹב ָּכל ֹיום וְ ֹיום ִּבפְ נֵי עַ ְצ ֹ
מֵ הֶּ ם ֶּׁשזֶּה הַ ֶּלחֶּ ם ֶּׁשעָּ לָּ יו ָּכתוב לֹא 'עַ ל הַ ֶּלחֶּ ם ְלבַ ד ֹו יִּ ְחיֶּה הָּ אָּ ָּדם' -
לו
קו ֹ
תו הַ י ֹום" ,וְ הַ י ֹום ִּאם ְב ֹ
או ֹ
לו ְבכָּ ל ֹ
ֵש ֹ
בות ֶּׁשי ׁ
אות ו ְל ִּה ְתב ֹונֵן ַבט ֹו ֹ
וְ ִּל ְר ֹ
עולָּ ם
"נו ֵתן לֶּ חֶּ ם ְלכָּ ל ָּב ָּשר ִּכי ְל ֹ
וְ אָּ ְמרו ֲחזַ"ל ( ְפסָּ ִּחים קיח ):עַ ל הַ ָּפסוק ֹ
ִּת ְ ׁשמָּ עו" ֶּׁשהָּ אָּ ָּדם הֶּ חָּ פֵ ץ ַבחַ ִּיים ְלהַ ְצ ִּליחַ לַ ֲעבֹד אֶּ ת ה' ,עָּ לָּ יו לֹא ְלהֵ חָּ לֵ ׁש
או ֵתנו
דול ֶּׁש ַבחֲסָּ ִּדים ֹיו ֵתר ִּמן הַ כֹל ,עַ ל כֵן עַ ָּתה ִּב ְר ֹ
חַ ְסד ֹו" ֶּׁשזֶּה הַ ָּג ֹ
לו ֹנות ,אֶּ ָּלא עָּ לָּ יו
עו ְב ִּרים עָּ לָּ יו ִּעם ִּכ ְ ׁש ֹ
ְב ַד ְעת ֹו מֵ ִּרבוי הַ ָּי ִּמים וְ הַ ָּׁשנִּ ים ֶּׁש ֹ
עו ְר ִּרים אָּ נו ְלהַ ְת ִּחיל ִּל ְספֹר חֶּ סֶּ ד
אש ֹון זֶּהִּ ,מ ְת ֹ
ֹאש וְ ִּר ׁ
סו ִּדי וְ ר ׁ
חֶּ סֶּ ד ה' הַ ְי ֹ
טוב ֶּׁשיוכַ ל ִּלפְ נֵי ה' ,ו ְבכָּ ל
מו ַכ ָּמה ֹ
ְלהַ ְש ִּכיל לַ עֲש ֹות ְבכָּ ל ֹיום ִּבפְ נֵי עַ ְצ ֹ
מות
טובָּ ה ,וְ אַ ף ֶּׁשאָּ נו עַ ָּתה ְבגָּ לו ֵתנו ִּכ ְבהֵ ֹ
טובָּ ה אַ ח ֲֵרי ֹ
אַ ח ֲֵרי חֶּ סֶּ ד וְ ֹ
ֹחות ח ֳָּד ִּ ׁשים ֶּׁש ִּע ָּמם יוכַ ל לַ עֲש ֹות
ֹיום ה' ֹנו ֵתן לָּ אָּ ָּדם נִּ ְס ֹיו ֹנות ח ֳָּד ִּ ׁשים וְ כ ֹ
או ָּתנו חֲכָּ ִּמים ְלהַ ְת ִּחיל מֵ הַ ְדבָּ ִּרים
עו ְר ִּרים ֹ
ִּב ְב ִּלי ַדעַ תְ ,בכָּ ל אֹפֶּ ן ְמ ֹ
מו ֶּׁש ָּכתוב "ח ֲָּד ִּ ׁשים לַ ְב ָּק ִּרים ַר ָּבה אֱמונ ֶָּּת ָּך" ו ְבכָּ ל ֹיום
לו נַחַ ת רוחַ  ,וכְ ֹ
ֹ
עו ֵרר ֶּׁש"י ַָּדע
עו ִּרים ֶּׁשהֵ ם מַ אֲכַ ל ְבהֵ מָּ ה ו ְל ִּה ְת ֹ
הַ ְקטַ ִּנים ִּל ְספֹר עַ ל הַ ְש ֹ
לו ָּבהֶּ ם ,וְ עַ ל הָּ אָּ ָּדם
עות ֶּׁש ָּק ֶּׁשה ֹ
ֵש ָּׁש ֹ
בות ְמאֹד לָּ אָּ ָּדם ,וְ י ׁ
טו ֹ
עות ֹ
ֵש ָּׁש ֹ
י ׁ
גו'" ,ו ִּמ ָּכל ֶּׁש ֵכן ִּמ ׁש ֹור וַ ח ֹ
ֲמור אֵ בוס ְבעָּ לָּ יו וְ ֹ
קונֵהו וַ ח ֹ
ׁש ֹור ֹ
ֲמור ֶּׁשאָּ נו מוטָּ ל ִּל ְספֹר ו ְלהַ ע ֲִּר ְ
לו ה' ְבכָּ ל ֹיום
שנ ַָּתן ֹ
יך אֶּ ת הַ חֵ לֶּ ק הַ ט ֹוב וְ הַ הַ ְצלָּ חָּ ה ֶּׁ
טובַ ת ה'.
ידע ו ְלהַ ִּכיר ְב ֹ
ְצ ִּריכִּ ים לֵ ַ
סופְ ִּרים
חו ְ ׁש ִּבים וְ ֹ
וְ ֹיום ,וְ לֹא לָּ לֶּ כֶּת ִּב ְד ָּרכַ י ד ֹואֵ ג וַ א ֲִּחיתֹפֶּ ל ֶּׁשהָּ יו ֹ
לום ֶּׁשאָּ מַ ר עַ ל
יך ְבג ֶֹּדל חַ ְס ֵדי ה' ו ִּבפְ ָּרט ומתרוננים ָּת ִּמיד ְבחֵ לֶּ ק הָּ ַרעְ ,כ ִּד ְב ֵרי ָּדוִּ ד הַ ֶּמלֶּ ְך עָּ לָּ יו הַ ָּׁש ֹ
וְ עַ ָּתה ְבגָּ לו ֵתנו ִּא ַב ְדנו הַ ַדעַ ת ְלהַ ִּכיר ו ְלהַ ע ֲִּר ְ
יש מֵ עַ ְב ֵדי ָּׁשאול
מו ֶּׁש ֶּנאֱמַ ר "וְ ָּׁשם ִּא ׁ
ֲשיבות ד ֹואֵ ג ֶּׁש ִּה ְר ָּבה ְל ִּה ְתב ֹו ֵדד ִּלפְ נֵי ה' ְכ ֹ
חֶּ סֶּ ד ָּכזֶּה ֶּׁשל הָּ אֲכִּ ילָּ ה וְ זֶּה נִּ ְראֶּ ה ְבעֵ ינֵינו ְמאֹד ְמז ְֻלזָּל וַ חֲסַ ר ח ִּ ׁ
ֲשר
מו דֹאֵ ג הָּ ֲאד ִֹּמי אַ ִּביר הָּ ר ִֹּעים א ֶּׁ
מו הָּ אֲכִּ ילָּ ה ,אֲבָּ ל ִּבזְ מַ ן ֶּׁש ֵבית ַבי ֹום הַ הוא נ ְֶּעצָּ ר ִּלפְ נֵי ה' ו ְ ׁש ֹ
דות ו ְל ִּה ְתב ֹונֵן ְב ָּדבָּ ר ָּפ ׁשוט ְכ ֹ
הו ֹ
וְ עֵ ֶּר ְך ְל ֹ
אומֵ ר ִּלפְ נֵי
דול וְ הָּ יו ֹיו ְצ ִּאים ְ ׁשלוחֵ י ֵבית ְל ָּׁשאול"" ,מַ ה ִּת ְתהַ ֵלל ְב ָּרעָּ ה הַ ִּגב ֹור" ' -מַ דועַ אַ ָּתה ,ד ֹואֵ גֹ ,
עו ִּשים ִּמזֶּה עֵ סֶּ ק ָּג ֹ
הַ ִּמ ְק ָּד ׁש הָּ יָּה קַ יָּם הָּ יו ֹ
טובָּ ה ִּכי
ֵש ְל ָּך ָּכל הַ ְזמַ ן הֵ ם ְל ֹ
רואֶּ ה ֶּׁשי ׁ
עות ֶּׁשאַ ָּתה ֹ
ָּחות פ"י מ"ג) וְ כָּ ל הָּ עָּ ם ה' ְב ִּמ ַדת הַ ִּדין ֶּׁשהָּ ָּר ֹ
(מנ ֹ
מוצָּ אֵ י חַ ג הַ ֶּפסַ ח ְ
קו ְצ ִּרים אֶּ ת הָּ עֹמֶּ ר ְב ֹ
ִּדין וְ ֹ
שהוא ְמבָּ ֵר ְך עַ ל
ִּמ ְתאַ ְספִּ ים יַחַ ד ִּא ָּתם וְ הָּ יו ׁש ֹוא ֲִּלים ָּׁשל ֹׁש ְפעָּ ִּמים ָּבא הַ שֶּׁ מֶּ ׁש? מַ ָּגל ֹזו? אָּ ְמרו חֲכָּ ִּמים "חַ יָּב אָּ ָּדם ְלבָּ ֵר ְך עַ ל הָּ ָּרעָּ ה ְכ ֵׁשם ֶּׁ
ית חַ יָּב
עו ִּשים הַ ט ֹובָּ ה" ,ה ֲֵרי "חֶּ סֶּ ד אֵ ל ָּכל הַ י ֹום" ִּאם הָּ יָּה ְב ָּך ַדעַ ת ֶּבאֱמֶּ ת הָּ יִּ ָּ
עונִּ ים ' ִּהין' ,וְ כָּ ל זֶּה הָּ יו ֹ
קֻ ָּפה ֹזו? וְ כו' ,וְ עַ ל ָּכל ָּדבָּ ר וְ ָּדבָּ ר הָּ יו ֹ
ֵש ְל ָּך ְבכָּ ל ֹיום וְ ֹיום ,וְ עָּ לֶּ ָּ
יך
בות ֶּׁשי ׁ
סוף הַ ט ֹו ֹ
מוחַ ִּמ ָּכל אֵ ין ֹ
אות וְ ִּל ְש ֹ
דו ִּלים אֵ לו ,וְ כָּ ְך הָּ יו ִּל ְר ֹ
עו ְררות ו ְב ִּה ְת ַפ ֲעלות ְלהַ ִּכיר ְבחַ ְס ֵדי ה' ְג ֹ
ְב ִּה ְת ֹ
סופְ ִּרים אֶּ ת הַ י ִָּּמים
סופְ ִּרים ְבמֶּ ֶּׁש ְך ָּכל יְ מֵ י ְספִּ ַירת הָּ עֹמֶּ ר אֶּ ת ָּכל חַ ְס ֵדי ה' עַ ד ְל ִּה ְתב ֹונֵן ָּב ִּע ָּקר ֶּׁשזֶּה הַ ט ֹוב' .וְ זֶּהו ְספִּ ַירת הָּ עֹמֶּ ר ֶּׁשאָּ נו ֹ
הו ְלכִּ ים וְ ֹ
ֹ
ֵש לָּ נו ְבכָּ ל ֹיום ִּמ ְימֵ י חַ יֵינו,
מו ְצ ִּאים אֶּ ת הַ ט ֹוב ְברו ְחנִּ י וְ גַ ְ ׁש ִּמי ֶּׁשי ׁ
יבים מֵ הַ ְתבואָּ ה ו ֹ
עות חַ ג מַ ַתן ת ֹו ָּרה וְ הָּ יו מַ ְק ִּר ִּ
ֶּׁשהָּ יו ָּב ִּאים ְלחַ ג הַ ָּׁשבו ֹ
בות וַ חֲסָּ ִּדים
טו ֹ
עות וְ ח ֳָּד ִּ ׁשים וְ ָּׁשנִּ ים ְמלֵ ִּאים ֹ
מו ְצ ִּאים ָּׁשבו ֹ
הַ ח ֲָּד ָּׁשה אֶּ ת ְ ׁש ֵתי הַ ֶּלחֶּ ם ,וְ הָּ יו ְמקַ ְב ִּלים אֶּ ת הַ ַדעַ ת ֶּׁשל ַתכְ ִּלית ָּכל ו ְמחַ ְ ׁש ִּבים ו ֹ
בו וְ חַ ְסד ֹו
הו ָּדאָּ ה וְ הַ ִּה ְת ַפעֲלות ִּמ ְגדֻ ַלת ה' וַ חֲסָּ ָּדיו ְבכָּ ל הַ ְב ִּריאָּ ה ְברו ְחנִּ י וְ גַ ְ ׁש ִּמי ֶּׁשנ ַָּתן לָּ נו ה' ,ה' יְ ז ֵַכנו ִּל ְספֹר וְ ִּל ְמצֹא אֶּ ת טו ֹ
הַ ת ֹו ָּרה ֶּׁשזֶּה הַ ֹ
ֶּׁשעָּ לֵ ינו ובָּ נו אָּ מֵ ן.

ֶּׁשהֵ ִּביא לָּ נו.

"לִּ ְמנוֹ ת יָּמֵ ינו כֵן הוֹ דַ ע"

דו ֶּׁשל מַ חַ ט,
חות ְכחו ֹ
אָּ נָּא ז ֵַכנִּ י וְ גַ ֵלה ִּלי ְבכָּ ל עֵ תְ ,באֵ יזֶּה ֶּד ֶּר ְך לָּ לֶּ כֶּת ְבכָּ ל ִּענְ יָּן ְבחַ יָּי ,וְ ז ֵַכנִּ י ִּלפְ תֹחַ ֶּפ ַתח ְלפָּ ֹ
דול ו ְת ָּק ְרבֵ נִּ י אֵ לֶּ ָּ
יך
טוב עַ ד ַכ ָּמה ֶּׁשי ִָּּדי מַ ֶּשגֶּת ,וְ אַ ָּתה ִּתפְ ַתח ִּלי ֶּפ ַתח ָּג ֹ
ְל ִּה ְ ׁש ַת ֵדל לָּ סור מֵ ָּרע וְ לַ עֲש ֹות ֹ
ִּב ְ ׁשלֵ מות ,וְ חוס עָּ לַ י וְ ז ֵַכנִּ י ְלהַ ע ֲִּר ְ
ֱשהִּ ,כי ָּכל הָּ עֵ ֶּר ְך ֶּׁשל
יך ו ְלי ֵַקר ְבעַ ְצ ִּמי אֶּ ת הַ ֶּפ ַתח וְ הַ ִּה ְ ׁש ַת ְדלות הַ ז ֹו ֶּׁשאֶּ ע ֶּ
מַ ע ֲִּשים ְקטַ ִּנים הוא ַרק ְכ ֶּׁשהָּ אָּ ָּדם מַ ע ֲִּר ְ
יתנו ִּל ְספֹר ְספִּ ַירת הָּ עֹמֶּ ר ְבכָּ ל ֹיום וָּ ֹיום ִּבפְ נֵי
או ָּתם ,וְ עַ ל כֵן ִּצ ִּו ָּ
יך ֹ

מוִּ ,עם ְב ָּרכָּ ה ְב ֵׁשם ומַ ְלכותְ ,כ ֵדי ְללַ ְמ ֵדנו ְלהַ ע ֲִּר ְ
ֲשיב ְמאֹד ָּכל ֹיום וָּ ֹיום ,וְ לָּ ַדעַ ת ֶּׁש ְלכָּ ל ֹיום
יך ו ְלי ֵַקר ו ְלהַ ח ִּ ׁ
עַ ְצ ֹ
ְ
ְ
טוב ֶּׁשאַ ָּתה ה' ֹנו ֵתן ִּלי ָּכל מַ ָּתנָּה
טוב וְ ֹ
מו .וְ ֵכן ז ֵַכנו ַגם ְלהַ ע ֲִּריך ָּכל ֹ
דולָּ ה ִּבפְ נֵי עַ ְצ ֹ
ֲשיבות ְג ֹ
לו עֵ ֶּרך וַ ח ִּ ׁ
ֵש ֹ
י ׁ
עו ְב ִּדים ו ְמ ַתפְ ְק ִּדים ָּכ ָּראוי ְברֹב ַרחֲמֶּ ָּ
יך
ומַ ָּתנָּה ֶּׁשנ ַָּת ָּת ִּלי ,וְ כָּ ל ֹיום וְ ֹיום ,וְ כָּ ל חֵ לֶּ ק וְ חֵ לֶּ ק מֵ אֶּ ְב ֵרי גופִּ י ֶּׁש ֹ

וַ חֲסָּ ֶּד ָּ
יך ֶּׁשאֵ ין לָּ הֶּ ם קֵ ץ וגְ בול ,וְ כָּ ְך אֶּ ְהיֶּה ָּת ִּמיד ְמאֻ ָּׁשר וְ ָּשמֵ חַ .
הו ַדע"ֶּׁ ,שאֶּ ְספֹר ָּכל ֹיום וְ ֹיום ִּמ ְימֵ י חַ יַי וְ אַ ע ֲִּר ְ
תו ְמאֹד ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶּה ְתקַ יֵם ִּבי "וְ נ ִָּּביא ְלבַ ב
או ֹ
יך ֹ
יָּמֵ ינו ֵכן ֹ
ְ
ְ
ְ
טוב
תו ֹיום ,וְ כָּ ך אֶּ ְספֹר וְ אַ ע ֲִּריך ָּכל ֹ
או ֹ
חָּ כְ מָּ ה"ֶּׁ ,שאֲגַ ֶּלה ְבכָּ ל ֹיום אֶּ ת הַ ' ְלבַ ב חָּ כְ מָּ ה' ֶּׁשאֲנִּ י צָּ ִּריך ְלגַ ל ֹות ְב ֹ
או ֶּדה ְל ָּך ה' עַ ל זֶּה ָּת ִּמיד ְללֹא הֶּ ֶּרף ,אָּ מֵ ן וְ אָּ מֵ ן.
ֶּׁשאֲנִּ י ְמקַ ֵבל ִּמ ְמ ָּך ,וְ אֶּ ְשמַ ח ָּבזֶּה וְ ֹ
וְ ז ֵַכנִּ י ְלקַ יֵם מַ ה ֶּׁשאָּ מַ ר ָּדוִּ ד מַ ְל ֵכנו " ִּל ְמ ֹנות

עולָּ ם
מַ ְט ַרת ָּכל ִּביאַ ת הָּ אָּ ָּדם לָּ ֹ
לום ִּבכְ לַ ל
ָּבוא וְ י ִָּּטיל ָּׁש ֹ
ְכ ֵדי ֶּׁשי ֹ
יִּ ְש ָּראֵ ל ,ו ִּמ ָּדה ֹזו אֲמו ָּרה ִּלנְ בֹעַ
ִּמ ָּכל ִּלמו ָּדיו ֶּׁש ִּי ְלמַ ד ו ִּמ ָּכל
מו ֶּׁש ָּמ ָּרן
ְספָּ ָּריו ֶּׁש ִּיכְ תֹב ,וכְ ֹ
ַר ֵבנו ַבעַ ל " ֵׁשבֶּ ט הַ ֵלוִּ י"
זִּ יעַ "א ְבעֵ ת ֶּׁש ָּכ ֹזו ֶּׁש ָּג ַרם
לום ְבעַ ם יִּ ְש ָּראֵ לָּ ,ק ָּרא עַ ל
ְל ָּׁש ֹ
מו מַ אֲמַ ר ֲח ַז"ל "לֹא נִּ ְת ַכהֵ ן
עַ ְצ ֹ
לום ֵבין
ִּפנְ חָּ ס עַ ד ֶּׁשעָּ ָּשה ָּׁש ֹ
הַ ְ ׁשבָּ ִּטים" (זְ בָּ ִּחים קא ):וְ אָּ מַ ר
לום'.
עו ִּשים ְלמַ עַ ן הַ ָּׁש ֹ
'מַ ה לֹא ֹ
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