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דבר מורינו ראש הישיבה שליט"א
"וְ אָ הַ בְ ָת לְ ֵרע ֲָך ָכמוֹ ָך"
יהונ ָָתן
אַ הֲבַ ת ָדוִׂ ד וִׂ ֹ

תו ְמאֹד מַ ה ֶשלֹא
או ֹ
וְ אַ ְד ַר ָבה כ ָֻלם ָש ְמחו ב ֹו וְ כִׂ ְבדו ֹ

עַ ָתה אָ נו ִׂבימֵ י ְספִׂ ַירת הָ עֹמֶ ר ֶש ִׂנפְ ְטרו ָבהֶ ם עֶ ְש ִׂרים

הָ יָה ְל ָדוִׂ ד וְ ִׂל ְמלָ כִׂ ים אֲחֵ ִׂרים ֶשחָ ְתרו ַת ְח ָתם וְ ִׂד ְברו
יהונ ָָתן ִׂה ְתפַ ֵלא אֵ ְ
ָכול ִׂל ְה ֹיות
יך זֶה י ֹ
ְכנֶגְ ָדם ,וִׂ ֹ

בוד זֶה ָבזֶה" ,וְ עַ ל ֵכן ָראוי לָ נו ְבוַ ַדאי
ֶשלֹא ָנהֲגו ָכ ֹ

ֶשאָ ָדם ָשלֵ ם וְ ַנעֲלֶ ה כָ זֶה ֶש ִׂק ֵבל מַ לְ כותִׂ ,ב ְמקוֹ ם

יתם ְבעֵ ינֵי ה' לִׂ ְשאוֹ ל לָ כֶם
ֲשר ע ֲִׂש ֶ
ָרעַ ְתכֶ ם ַר ָבה א ֶ
או ָרה קָ ֶשה מַ דועַ ַר ָבה
(שמואֵ ל־א יב)ִׂ ,לכְ ֹ
מֶ לֶ ְך" ְ
הָ ָרעָ ה לְ בַ ֵקש מֶ לֶ ְך ֲהלֹא ִׂמ ְק ָרא מָ לֵ א הוא "ש ֹום
ָת ִׂשים עָ לֶ ָ
יך מֶ לֶ ְך" אֶ ָלא ִׂמ ֵכיוָ ן ֶש ָשאֲלוֶ ,שהֶ חְ ִׂליפו

סו ִׂדית ֹזו הַ ִׂנזְ ֶכ ֶרת
ְלהַ ע ֲִׂמיק ו ְלהִׂ ְתחַ זֵק ְקצָ ת ְב ִׂמ ְצוָ ה יְ ֹ
מו ָך אֲנִׂ י ה'"ֶ ,שעָ לֶ יהָ
ְבפָ ָר ָש ֵתנו "וְ אָ הַ ְב ָת ְל ֵרע ֲָך ָכ ֹ

לו ְל ַק ֵבל רוחַ ֶשל ְקדֻ ָשה וְ ִׂלגְ דֹל
ֶשהַ ַמ ְלכות ִׂתגְ רֹם ֹ
ְ
ְ
הולֵ ך ִׂעם
מו ֶש ָכתוב ֶשהַ ֶמלֶ ך ֹ
ֹיו ֵתר ַב ְשלֵ מותְ ,כ ֹ

עולָ ם ְבבָ ָשר וָ דָ ם ִׂכי ָרצו ְלהַ ְר ִׂגיש ְבאֹפֶ ן
מַ ְלכ ֹו ֶשל ֹ

אשית
(ב ֵר ִׂ
דול ַבת ֹו ָרה" ְ
אָ מַ ר ר' ע ֲִׂקיבָ א "זֶה ְכלַ ל ָג ֹ

בו ָכל
יקו "וְ הָ יְ ָתה עִׂ מ ֹו וְ ָק ָרא ֹ
הַ ֵספֶ ר ת ֹו ָרה עַ ל חֵ ֹ

יהונ ָָתן ָמ ִׂצינו ֶשהָ יָה
ַר ָבה כד)ִׂ .הנֵה אֵ צֶ ל ָדוִׂ ד וִׂ ֹ

תו
תו ו ְדבֵ קו ֹ
יְ מֵ י חַ יָיו" ֶשזֶה ְמסַ ֵמל אֶ ת ַג ְדלות הַ ָשגָ ֹ
קום זֹאת ָשאול הַ ֶמלֶ ְך עִׂ ם כָל
תו ַרת ה'ִׂ ,ב ְמ ֹ
ְב ֹ

"מ ְפנֵי
ידי ר' ע ֲִׂקיבָ א וְ הַ כֹל ַרק ִׂ
וְ אַ ְר ַבע אֶ לֶ ף ַת ְל ִׂמ ֵ

מו ְצ ִׂאים
אַ הֲבָ ה עֲצומָ ה וְ נִׂ פְ לָ אָ ה מַ ה ֶש ִׂכ ְמעַ ט לֹא ֹ
מו ֶש ָק ָרא עָ לָ יו ָדוִׂ ד "צַ ר ִׂלי
רות ,וכְ ֹ
ְבמֶ ֶש ְך הַ ד ֹו ֹ
עָ לֶ ָ
הונ ָָתן נָעַ ְמ ָת ִׂלי ְמאֹד נִׂ פְ ְלאַ ָתה אַ הֲבָ ְת ָך
יך אָ ִׂחי יְ ֹ
ִׂלי מֵ אַ הֲבַ ת נ ִָׂשים" ,וְ הַ ֵפרוש ָבזֶה הוא ֶש ִׂהנֵה
מו ֶש ֵבין ִׂאיש ְל ִׂא ְשת ֹו יֵש
"אַ הֲבַ ת נ ִָׂשים" הוא ֶש ְכ ֹ
אַ הֲבָ ה ו ְדאָ גָ ה ו ְמ ִׂסירות זֶה לָ זֶה ,ו ְבטֶ בַ ע הָ ֱא ֹנו ִׂשי לֹא
ַשי ְָך ְכלַ ל ִׂקנְ אָ ה ֵבין ִׂאיש ְל ִׂא ְשת ֹו ֶש ֵכן ָכל אֶ חָ ד
גו ו ְלכָ ל אֶ חָ ד יֵש אֶ ת הַ חֵ לֶ ק
מַ ְש ִׂלים אֶ ת ֶבן זו ֹ
וְ הַ ַתפְ ִׂקיד ֶשל ֹו ַב ַביִׂ ת ,וְ ִׂעם זֶה נִׂ ְהיָה ְשלֵ מות וְ אֶ פְ ָשר
עולָ םְ ,כעֵ ין זֶה הָ יָה
רות ָבנִׂ ים ו ְבנֵי ָבנִׂ ים לָ ֹ
ְלהָ ִׂביא ֵפ ֹ
יהונ ָָתן ִׂכי ֶבאֱמֶ ת
אַ הֲבָ ה וְ אַ חְ דות ֵבין ָדוִׂ ד וִׂ ֹ
הונ ָָתן זֶה נִׂ ְראָ ה
ְכ ֶש ִׂמ ְתב ֹונְ נִׂ ים ְבאֵ יזֶה נִׂ ָס ֹיון עָ מַ ד יְ ֹ
הונ ָָתן
ִׂב ְל ִׂתי אֶ פְ ָש ִׂרי לַ ֲעמֹד ב ֹוִׂ ,כי ַב ֶד ֶר ְך הָ ְרגִׂ ילָ ה יְ ֹ
הָ יָה צָ ִׂר ְ
יך לִׂ ְה ֹיות הוא הַ ֶמלֶ ְך הַ ָבא ,וְ ָדוִׂ ד הוא הָ אָ ָדם
תו
יר ָש ֹ
קו וִׂ ֻ
לו ְלקַ ֵבל אֶ ת חֶ ְל ֹ
הַ יָחִׂ יד ֶש ְבעֶ צֶ ם מַ פְ ִׂריעַ ֹ
הַ ִׂטבְ עִׂ ית מֵ אָ ִׂביו ָשאול הַ ֶמלֶ ְך ,ו ְבעֵ ת ֶשהָ יָה ָדוִׂ ד
ירו
לו ְלהַ ְס ִׂג ֹ
נִׂ ְר ָדף עַ ל יְ דֵ י אָ ִׂביו ָשאולְ ,בנָקֵ ל הָ יָה ֹ
ילו
רו ו ְלהַ ִׂפ ֹ
ידו יָכַ ל לְ ַש ְק ֹ
תו יְ ִׂד ֹ
ִׂלידֵ י אָ ִׂביו ֶש ִׂב ְה ֹיו ֹ
אות ְפעָ ִׂמים ְב ַק ֵלי ַקלות
רות ומֵ ֹ
ִׂבידֵ י ש ֹונְ אָ יו עַ ְש ֹ
תו
וְ לֹא עָ ָשה זֹאתֶ ,שזֶה מֵ ִׂעיד לָ נו ַכ ָמה הָ יְ ָתה ֶנאֱמָ נו ֹ
ְבכָ ל לִׂ ב ֹו וְ נַפְ ש ֹו ְל ָדוִׂ ד הַ ֶמלֶ ְך ְלמַ ְעלָ ה ִׂמ ֶג ֶדר הַ ֶטבַ ע

תו.
או ֹ
רו ְדפִׂ ים ֹ
תו ֹנופֵ ל ְלהַ ְר ָג ָשה ָכ ֹזו ֶש ֹ
ַג ְדלו ֹ

ַג ְש ִׂמי הַ ְש ָגחָ ה ְפ ָר ִׂטית וְ לֹא סָ ְמכו עַ ל ה' אֲבָ ל אֵ צֶ ל
ָדוִׂ ד ֶש ָמסַ ר אֶ ת הַ ְמלוכָ ה לַ ה' כמ"ש " ְל ָך ה' הַ ְגדֻ ָלה
הוד ִׂכי כֹל ַב ָשמַ יִׂ ם
וְ הַ ְגבו ָרה וְ הַ ִׂתפְ אֶ ֶרת וְ הַ נֵצַ ח וְ הַ ֹ
גו'".
ובָ אָ ֶרץ ְל ָך ה' הַ ַמ ְמלָ כָ ה וְ ֹ
לוקֵ חַ  ...וְ דָ וִׂ ד ֹנותֵ ן...
ָשאול ֹ

טוב וְ לַ טוֹ ב ַרע"
או ְמ ִׂרים לָ ַרע ֹ
"הוי הָ ֹ
ֹ

או ָרה נִׂ ְראָ ה ֶש ָשאול לֹא ָרצָ ה
אַ ף עַ ל ִׂפי ֶש ִׂלכְ ֹ

אומֵ ר "הִׂ ָכה ָשאול ַבאֲלָ פָ יו וְ ָדוִׂ ד
וכְ ֶש ָשמַ ע ֶשהָ עָ ם ֹ

ְמלוכָ ה ֶש ֵכן הוא "נ ְֶח ָבא אֶ ל הַ ֵכ ִׂלים" ְבעֵ ת ֶש ִׂב ְקשו
יכו וְ ִׂאלו ָדוִׂ ד נִׂ ַגש לַ ְמלוכָ ה ְבעֵ ת הַ צ ֶֹר ְך אַ ף
ְלהַ ְמ ִׂל ֹ

רו ֵדף ֶשל ֹו,
ְב ִׂר ְבב ָֹתיו" הֶ ְח ִׂליט ֶש ָדוִׂ ד הוא ְבעֶ צֶ ם ֹ
תור
ֲשה ְב ֹ
ובֶ אֱמֶ ת טָ עָ ה ָבזֶה טָ עות חֲמו ָרה ִׂכי ְלמַ ע ֶ
מֶ לֶ ְך ָרם וְ נִׂ ָשא ִׂש ְבחוהו הָ עָ ם ֶשהוא ִׂה ָכה אֲלָ פִׂ ים,

עַ ל ִׂפי ֵכן הָ אֱמֶ ת ִׂהיא ְלהֶ פֶ ְך ֶש ָשאול לָ קַ ח ְמלוכָ ה
מו ֶשמוכָ ח ִׂמ ָכ ְך ֶש ָר ַדף
מו וְ ָדוִׂ ד ְמסָ ָרה לַ ה' ְכ ֹ
ְלעַ ְצ ֹ

ֵשב ִׂב ְמנוחָ ה
דו ֶשי ֵ
בו ֹ
רוצֶ ה ִׂבכְ ֹ
וְ ַרק מֵ חֲמַ ת ֶשה' ֹ

דו וְ ַרק
תו ו ִׂבגְ לַ ל ֶש ָרב עַ ל ְכבוֹ ֹ
אֶ ת ָדוִׂ ד ִׂבגְ לַ ל ִׂקנְ אָ ֹ

לו
ֲשה ֹ
או וְ ַיע ֶ
לו ַש ָמש חָ כָ ם ֶש ִׂי ְהיֶה ַשר ְצבָ ֹ
הֵ ִׂביא ֹ

'מו ֵרד ְבמַ ְלכות'
ָכול ֹ
ִׂה ְל ִׂביש זֹאת ְבטַ ֲענָה ֶש ָדוִׂ ד ִׂכ ְבי ֹ

בות עַ ִׂזים
לו ְק ָר ֹ
ֲבו ָדה הַ ָק ָשה ,וִׂ ינַהֵ ל ֹ
אֶ ת הָ ע ֹ

(מ ִׂמ ְש ַפחַ ת
וְ ִׂאלו ָדוִׂ ד  -אֲפִׂ לו ֶש ִׂש ְמעִׂ י ֶבן ֵג ָרא ִׂ

בות ש ֹונְ ִׂאים
לו ְרבָ ֹ
דולָ ה וְ יַכְ ִׂרית ֹ
ְבהַ ְצלָ חָ ה ְג ֹ

תו ֶבאֱמֶ ת וְ ִׂק ֵלל ו ִׂבזָה אֶ ת ָדוִׂ ד
ָשאול) מָ ַרד ְבמַ ְלכו ֹ

תו ֶשל ָשאול ִׂב ְלבַ ד,
טובָ ֹ
וְ א ֹויְ ִׂבים ,ו ְבוַ ַדאי ֶשזֶה ֹ
מות
דו לָ צֵ את ְל ִׂמ ְלחָ ֹ
בו ֹ
ֶש ְבוַ ַדאי ְכמֶ לֶ ְך אֵ ין זֶה ִׂמ ְכ ֹ

גו ִׂמי ִָׂדית ִׂכי מָ סַ ר אֶ ת
ְבכָ ל זֹאת נִׂ ְמנַע ִׂמ ְלהָ ְר ֹ

מו
ו ְלסַ ֵכן אֶ ת נַפְ ש ֹו ,וְ אַ ל ִׂת ְק ֵרי ַבאֲלָ פָ יו אֶ ָלא ְכ ֹ
פו
ֻפו" עַ ל יְ דֵ י ָדוִׂ ד אַ לו ֹ
'הַ ְכ ִׂתיב' "הִׂ ָכה ָשאול ַבאֲל ֹ
ֲבו ָדה ,אֲבָ ל
דו אֶ ת הָ ע ֹ
בו ֹ
ֲשה ִׂלכְ ֹ
לו ה' ֶש ַיע ֶ
ֶשהֵ ִׂביא ֹ

רו "ה' אָ מַ ר לוֹ קַ ֵלל" .אֲבָ ל
הַ ְמלוכָ ה לַ ה' ְבאָ ְמ ֹ
מֵ חֲמַ ת ֶש ְכלַ ל יִׂ ְש ָראֵ ל י ְָרדו ִׂמ ַמעֲלָ ָתם וְ ה ְֻצ ְרכו ְלמֶ לֶ ךְ
ַג ְש ִׂמי ,לָ כֵ ן נִׂ ְצטַ ֵוינו ְב"ש ֹום ָת ִׂשים עָ לֶ ָ
יך מֶ לֶ ְך",

וְ הַ ֶמלֶ ְך צָ ִׂר ְ
יך ִׂל ְה ֹיות כֻל ֹו ְב ִׂשפְ לות וְ הַ כְ נָעָ ה ִׂלפְ נֵי ה'

ָשאול ִׂה ְת ַב ְל ֵבל ִׂמזֶה וְ נָפַ ל ִׂמזֶה ְל ִׂקנְ אָ ה עֲצומָ ה

עַ ל ְמנָת ֶשיוכַ ל ְלהַ חֲזִׂיק ְב ַתפְ ִׂקיד ָכזֶה ֶש ִׂי ְראֶ ה

תו
לו אֶ ת ָכל חַ יו ֹ
וְ נִׂ כְ נְ סָ ה ב ֹו רוחַ ָרעָ ה ֶשהָ ְרסָ ה ֹ

בוד עַ ְצמוֹ  ,וְ כֵ יוָ ן ֶש ָדוִׂ ד
בוד ה' וְ לֹא ְכ ֹ
וְ ֹיו ִׂדיעַ אֶ ת ְכ ֹ
הַ ֶמלֶ ְך הָ יָה ָכל כֻל ֹו ִׂשפְ לות ֶשהוא לֹא ָרצָ ה ְכלַ ל

דולָ ה ְב ֹיו ֵתר ֶשהוא ָדוִׂ ד ,נֶהֶ פְ כָ ה
וְ ַדוְ ָקא הַ ַמ ָתנָה הַ ְג ֹ

בוד ובַ ַמ ְלכות וְ אֶ ת הַ כֹל הוא נ ַָתן ומָ סַ ר ַב ֲחז ָָרה
ַב ָכ ֹ

רו הָ רוחָ נִׂ י וְ הַ ַג ְש ִׂמי,
דו וְ עָ ְש ֹ
בו ֹ
תו ,עַ ל אַ ף ָכל ְכ ֹ
וְ חֵ רו ֹ
רועֵ ץ וְ נִׂ ְהיֵית ִׂב ְב ִׂחינַת ע ֶֹשר הַ ָטמון ִׂל ְבעָ לָ יו
לו ְל ֹ
ֹ

עולָ םִׂ ,כי ְבכָל
לו ה' אֶ ת הַ ְמלוכָ ה לְ ֹ
לַ ה' ,לָ כֵ ן נ ַָתן ֹ

הִׂ ְתב ֹונְ נות ְמ ַשנֶה אֶ ת הַ ֶטבַ ע

תו ,וְ הָ רֹאש ִׂפנָה ָ -דוִׂ ד  -מָ אֲסו הַ ב ֹונִׂ ים -
ְל ָרעָ ֹ
ָשאול .וְ אֵ ְ
תו הָ רוחָ נִׂ ית
תו ו ְשלֵ מו ֹ
יך זֶה ֶש ָכל ת ֹו ָר ֹ

תו הוא הָ יָה ַרק עֶ בֶ ד ֶנאֱמָ ן לַ ה' ,וְ כֵ ן מ ֶֹשה ַר ֵבנו
מַ הו ֹ
ידו ְכמֶ לֶ ְך הָ יָה ָכל כֻלוֹ
לום ֶשהָ יָה ְב ַתפְ ִׂק ֹ
עָ לָ יו הַ ָש ֹ

הונ ָָתן ִׂה ִׂגיעַ ְלמַ עֲלָ ה עֲצומָ ה ֹזו ִׂמתֹקֶ ף
ובֶ אֱמֶ ת יְ ֹ

הונ ָָתן,
לו ְבנִׂ ְס ֹיו ֹנות אֵ לו? אֵ ין זֶהִׂ ,ה ִׂסיק יְ ֹ
לֹא עָ ְמדו ֹ

תו לֹא
ַרק עֶ בֶ ד ֶנאֱמָ ן לַ ה' ,אֲבָ ל ָשאול עִׂ ם ָכל ַג ְדלו ֹ

לו עַ ל
תו הָ עֲמֻ ָקה ְבכָ ל הָ ִׂענְ יָןִׂ ,כי ְב ִׂה ְס ַת ְכ ֹ
הִׂ ְתב ֹונְ נו ֹ

תו ִׂכי
או ֹ
הולֶ מֶ ת ֹ
אֶ ָלא מֵ חֲמַ ת ֶשהַ ְמלוכָ ה ָפשוט לֹא ֹ

ִׂה ִׂגיעַ ְלמַ ְד ֵרגָ ה ָרמָ ה ֹזו ,וְ עַ ל ֵכן נָפַ ל ַדוְ קָ א ִׂבגְ לַ ל

מו וָ מַ ְעלָ ה
בו ַה ִׂמ ִׂשכְ ֹ
אָ ִׂביו ָשאול ֶשהָ יָה אָ ָדם ָג ֹ
תו אָ ָדם נ ִָׂקי וְ ז ְַך מָ לֵ א ִׂשפְ לות וַ ֲענָוָ ה וְ ִׂאיש ֶשל
ִׂבהְ ֹיו ֹ

לו אֶ ת הַ ֵכ ִׂלים ְלהַ חֲזִׂ יק ְב ַתפְ ִׂקיד ָרם ָכזֶה.
אֵ ין ֹ

תו ְלכַ עַ ס ִׂקנְ אָ ה וְ ִׂשנְ אָ ה ,וְ ָשאול הָ יָה ְלדֻ גְ מָ א
מַ ְלכו ֹ
רות אֵ ְ
יך אָ סור ֶשי ֵָראֶ ה מֶ לֶ ְך ,וְ ָשאול הוא
דו ֹ
ְל ֹ

ישי.
דו הָ עַ ְצ ִׂמי וְ הָ ִׂא ִׂ
בו ֹ
תו וכְ ֹ
טובָ ֹ
נֶגֶ ד ֹ

הונ ָָתן ְכ ַת ְל ִׂמיד מֵ ַרב ֹו אֶ ת כָל
ְשלֵ מות ִׂק ֵבל ִׂמ ֶמנו יְ ֹ
תו ֶש ֵמחֲמַ ת
או ֹ
בות הַ ָללו ,אֲבָ ל ִׂב ְר ֹ
ֲלו ָתיו הַ ט ֹו ֹ
מַ ע ֹ
ָכול ְל ִׂקנְ אָ ה ו ְר ִׂדיפָ ה עֲצומָ ה,
ֶש ִׂנהְ יָה מֶ לֶ ְך נָפַ ל ִׂכ ְבי ֹ
לו
בוד גָ ְרמו ֹ
תו הַ ְמלוכָ ה וְ הַ ָכ ֹ
הֵ ִׂבין ֶשעִׂ ם ָכל ַג ְדלו ֹ
בוא ְלנִׂ ָס ֹיון ָכזֶה ֶשלֹא ִׂה ְצ ִׂליחַ לַ ֲעמֹד ב ֹוִׂ ,כי ֶבאֱמֶ ת
לָ ֹ
ָשאול הַ ֶמלֶ ְך הָ יָה הַ ֶמלֶ ְך הָ ִׂראש ֹון ֶשל עַ ם יִׂ ְש ָראֵ ל
עו ְר ִׂרין וְ שום ִׂה ְתנ ְַגדות,
וְ לֹא הָ יָה עָ לָ יו שום ֹ

מַ אן מַ ְלכֵי? ַר ָבנָן
ִׂכי ֶבאֱמֶ ת הַ ִׂמ ְצוָ ה ְלמַ נ ֹות מֶ לֶ ְך זֶה ִׂמ ְצוַ ת ְרשות
הַ ְתלויָה ַרק ְלעֵ ת הַ צ ֶֹר ְךִׂ ,כי ֶבאֱמֶ ת ה' הוא הַ ֶמלֶ ְך
מו ִׂרים לָ נו ַד ְרכֵ י ה',
יאים ֶשהֵ ם ֹ
ְלבַ ד ֹו וְ יֵש אֶ ת הַ ְנ ִׂב ִׂ
ו ְבוַ ַדאי לֹא ָראוי ְבעַ ם ה' ֶש ִׂי ְהיֶה ְלאָ ָדם ָב ָשר וָ ָדם
דו ֶשל
בו ֹ
ֵשב ִׂבכְ ֹ
מַ עֲלַ ת מֶ לֶ ְך פ ֹו ֵרץ גֶדֶ ר וְ י ִָׂחיד ֶשי ֵ
מו ֶשאָ מַ ר ְשמואֵ ל "ו ְדעו ו ְראו ִׂכי
עולָ ם ַב ַג ְש ִׂמי ְכ ֹ
ֹ

ִׂמ ְלש ֹון הַ ְשאָ לָ ה ֶשהָ יָה מֻ ְשאָ ל לוֹ הַ ְמלוכָ ה ְכדֵ י
יהונ ָָתן ְבהִׂ ְתב ֹונְ ֹנו ְבכָ ל זֹאת הֶ חְ ִׂליט
ִׂל ְה ֹיות ְל'מָ ָשל' ,וִׂ ֹ
עו אֵ ין הוא
עולָ ם לֹא יִׂ ְהיֶה מֶ לֶ ְךִׂ ,כי ְב ִׂט ְב ֹ
ֶשהוא ְל ֹ
"בן ָשנָה
טוב מֵ אָ ִׂביו הַ ָגדוֹ ל ֶש ֶנאֱמַ ר עָ לָ יו ֶ
ֹיו ֵתר ֹ
כו" ְכבֶ ן ָשנָה ֶשלֹא טָ עַ ם טַ עַ ם חֵ ְטא
ָשאול ְבמָ ְל ֹ
(יומָ א כב) ,ו ְבוַ ַדאי הוא הַ ָקטָ ן לֹא יוכַ ל לַ ֲעמֹד
ֹ
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המשך דבר מורינו ראש הישיבה שליט"א
ְבנִׂ ָס ֹיון ו ְבמַ עֲלָ ה ֹזו ,וְ לָ כֵ ן הוא ִׂח ֵפש ְל ִׂה ָדבֵ ק וְ ִׂל ְה ֹיות

דולָ ה ְבעֵ ינָיוִׂ ,כי הָ יְ ָתה
יפות ְבעֶ צֶ ם הַ ט ֹובָ ה הַ ְג ֹ
ֶש ָב ְר ִׂד ֹ
ילו אֵ ְ
יך הוא ָדוִׂ ד [ח ֲָת ֹנו ֶשל ָשאול ִׂכ ְב ֹנו]
ִׂלמוד ִׂב ְש ִׂב ֹ

ֲשר ְל ָדוִׂ ד
מות הַ ִׂגב ֹו ִׂרים א ֶ
ֹנו ֵתן לָ הֶ ם ,וְ זֶה "אֵ ֶלה ְש ֹ

ָכול ִׂל ְה ֹיות
ְמ ַש ֵמש ְלאָ ָדם הַ ָשלֵ ם ֶשהוא ֵכן ָראוי וְ י ֹ
או ו ְלקַ ֵבל ִׂמ ֶמנו אֶ ת ִׂמד ֹו ָתיו
מֶ לֶ ְך ,וְ הוא ָרצָ ה ְלמָ ְצ ֹ

יִׂ ְלמַ ד לֹא לַ ְחזֹר עַ ל טָ עֻי ֹו ָתיו ֶשל ָשאול ,וְ הוא הִׂ ְר ִׂגיש

רו ָתיו ֶשל ָדוִׂ ד 'יוֹ ֵשב ְב ֶשבֶ ת' -
מות ְגבו ֹ
וְ אֵ ֶלה ְש ֹ

עו ֶש ָדוִׂ ד הוא זֶה ֶש ִׂנ ְמ ַשח עַ ל
ו ְד ָרכָ יו הַ טוֹ ִׂבים ,ו ְבי ְָד ֹ
יְ דֵ י ְשמואֵ ל ִׂל ְמל ְֹך אַ חַ ר אָ ִׂביו ,הוא ִׂח ֵפש אֶ ת

מו ָתיו אֶ ת ג ֶֹדל הַ ִׂקנְ אָ ה ֶשנָפַ ל אֵ לֶ יהָ ָשאול ַרק
עַ ל עַ ְצ ֹ
ְ
בוד וְ הַ ְשבָ ִׂחים
כו ִׂלים הַ ָכ ֹ
מֵ חֲמַ ת ִׂכ ֵסא הַ ְמלוכָ ה ,וְ אֵ יך יְ ֹ

ישיבָ ה לֹא הָ יָה ֹיו ֵשב עַ ל ַג ֵבי
ְב ָשעָ ה ֶשהָ יָה ֹיו ֵשב ִׂב ִׂ

תו ְמאֹד וְ ָראָ ה ב ֹו אֵ ְ
יך הוא כֻל ֹו מָ לֵ א ִׂשפְ לות
ִׂק ְרבָ ֹ

ילו ְבנָקֵ ל ְל ַתחֲרות
דו ִׂלים ֶשנ ֹו ְתנִׂ ים ְלאָ ָדם ְלהַ ִׂפ ֹ
הַ ְג ֹ

פו ָשאול ו ְמנ ֶַסה
רו ְד ֹ
יפו ָתיו ֶש ֹ
וַ ֲענָוָ ה ,וְ גַ ם ְבעֵ ת ְר ִׂד ֹ
גו ָראָ ה אֵ ְ
יך הוא ִׂמ ְת ַפ ֵלל ִׂלפְ נֵי ה' ִׂב ְת ִׂהל ֹו ָתיו,
ְלהָ ְר ֹ

(פסָ חִׂ ים
מו ֶשאָ ְמרו ֲחזַ"ל ְ
וְ ִׂקנְ אָ ה עַ ל הַ ט ֹו ִׂבים ִׂמ ֶמנוְ ,כ ֹ

מונִׂ י  -א"ר אַ ָבהו הָ כִׂ י קָ אָ מַ ר
ֹיו ֵשב ְב ֶשבֶ ת ַת ְח ְכ ֹ

רו ָתיו
תות אֶ ָלא עַ ל ַג ֵבי קַ ְרקַ ע"ֶ ,ש ָכל ְגבו ֹ
ָכ ִׂרים וכְ סָ ֹ
"יו ֵשב ְב ֶשבֶ ת" ֶשהָ יָה
ֶש ִׂה ִׂשיג אַ חַ ר ָכ ְך הָ יָה מֵ חֲמַ ת ֹ
לו הַ ָק ָב"ה
מו ְמאֹד ו ִׂבזְ כות זֶה "אָ מַ ר ֹ
מַ ְש ִׂפיל עַ ְצ ֹ
ָ
מונִׂ י ֶשאֲנִׂ י ג ֹוזֵר ְגז ֵָרה
הו ִׂאיל וְ הִׂ ְש ַפ ְל ָת עַ ְצ ְמך ְתהֵ א ָכ ֹ
ֹ

פז) "הָ ַר ָבנות ְמקַ ֶב ֶרת אֶ ת ְבעָ לֶ יהָ " ְ -בעָ לֶ יהָ ַדיְ ָקא,
תו
וְ עַ ל ֵכן ִׂה ְצטַ ֵרף וְ ִׂהז ְַד ֵכ ְך ָדוִׂ ד ְב ִׂבזְ ֹיו ֹנות עֲצו ִׂמים ִׂמ ֵל ָד ֹ

ישים"  -רֹאש
וְ אַ ָתה ְמבַ ְטלָ ה" ,וְ זָכָ ה ְל"רֹאש הַ ָש ִׂל ִׂ

עו ֶשזֶה מֵ ה'
יפות ְבהַ כְ נָעָ ה ְבי ְָד ֹ
ְמקַ ֵבל אֶ ת ָכל הָ ְר ִׂד ֹ

ֲשבוהו ְל ָשפֵ ל
ֲרון ו ְק ָראוהו מַ ְמזֵר וַ ח ָ
מו הָ אַ ח ֹ
וְ עַ ד ֹיו ֹ

בות.
ִׂל ְשל ֶֹשת אָ ֹ

לו קַ ֵלל".
תו וְ "ה' אָ מַ ר ֹ
ִׂב ְלבַ ד ְלטוֹ בָ ֹ

יתו ,וְ הַ כֹל
רו ו ִׂמ ְבנֵי ֵב ֹ
דולֵ י ד ֹו ֹ
ֶש ַב ֲאנ ִָׂשים ו ְר ָדפוהו ְג ֹ
ְכ ֵדי ְלהַ ְש ִׂלים אֶ ת נַפְ ש ֹו ֶשיוכַ ל ִׂלהְ ֹיות מֶ לֶ ְך סֵ מֶ ל

אויְ בָ יו אֶ ָלא
וְ הוא לֹא ש ֹונֵא וְ לֹא ְמבַ ֵקש ְלהִׂ ְתנ ֵַקם ְב ֹ

בו ִׂת ְד ָבק" הִׂ ָדבֵ ק ַבחֲכָ ִׂמים
"ו ֹ
הונ ָָתן ָדבַ ק ב ֹו ְבאַ הֲבָ ה עֲצומָ ה ְכאַ הֲבַ ת
וְ עַ ל ֵכן יְ ֹ

וְ דֻ גְ מָ א ְלאָ ָדם הַ ָשלֵ ם עֶ בֶ ד ה' ְבכָ ל נַפְ ש ֹו.

עוסֵ ק ַבת ֹו ָרה
ינו הָ עֶ ְצנִׂ יְ ,כ ֶשהָ יָה ֹיו ֵשב וְ ֹ
"הוא ע ֲִׂד ֹ
מו הַ ת ֹולַ עַ ת ֶשאֵ ין לָ ה
תולַ עַ ת" ְ -כ ֹ
מו ְכ ֹ
ְמעַ ֵדן עַ ְצ ֹ
ְ
מותָ ,כך ָדוִׂ ד הָ יָה ְמבַ ֵטל אֶ ת ָכל עַ ְצמותוֹ
שום עֲצָ ֹ

ִׂאיש ְל ִׂא ְשת ֹו ֶשאֵ ין ָבה שום ִׂקנְ אָ הִׂ ,כי אַ חַ ר ֶש ָגמַ ר
ְבנַפְ ש ֹו ֶשהוא ְבשום ָפנִׂ ים וָ אֹפֶ ן לֹא יִׂ ְהיֶה מֶ לֶ ְך
וְ יִׂ הְ יֶה הַ ֶמלֶ ְך ִׂמי ֶש ִׂי ְהיֶה' ,אֲנִׂ י ֹיו ֵדעַ ֶש ִׂלי זֶה ַרק

ֹתו ִׂמכַף
לה' אֶ ת ִׂד ְב ֵרי הַ ִׂש ָירה הַ זֹאת ְב ֹיום ִׂה ִׂציל ה' א ֹ

י ִַׂזיק ְלחַ יֵי נֶצַ ח' ,לָ כֵ ן סָ ָרה ִׂמ ֶמנו ָכל הַ ְנגִׂ יעָ ה

'דוִׂ ד,
לו הַ ָק ָב"ה ְל ָדוִׂ ד ָ
ָכל אֹיְ בָ יו ו ִׂמ ַכף ָשאול" אָ מַ ר ֹ

אות חָ לָ ל ְבפַ עַ ם
מונֶה מֵ ֹ
מו ְכעֵ ץ ,עַ ל ְש ֹ
מַ ְק ֶשה עַ ְצ ֹ

תו אֶ ת
או ֹ
ישית ִׂל ְמלוכָ ה ,וְ הוא נִׂ ְד ַבק ְב ָדוִׂ ד ִׂב ְר ֹ
הָ ִׂא ִׂ

תו ֶשל ָשאולִׂ ,א ְלמָ לֵ א
אומֵ ר עַ ל מַ ָפלָ ֹ
ִׂש ָירה אַ ָתה ֹ

אתיִׂ ם ִׂדכְ ִׂתיב אֵ יכָ ה
אַ חַ ת וְ כו' וְ הָ יָה ִׂמ ְתאַ נֵחַ עַ ל מָ ַ

רות
הו ִׂציא עַ ל י ָָדיו ֵפ ֹ
ְגדֻ ַלת נַפְ ש ֹו ,וְ הוא ָרצָ ה ְל ֹ

אַ ָתה ָשאול וְ הוא ָדוִׂ ד ִׂא ַב ְד ִׂתי ַכ ָמה ָדוִׂ ד ִׂמ ָפנָיו',

תו הָ עֲצומָ ה
תו וְ ִׂשפְ לו ֹ
ֶשזֶה ִׂל ְלמֹד ִׂמ ֶמנו אֶ ת עַ נְ וְ ָתנו ֹ

תו ִׂמ ָשאול,
הו ָדה לַ ה' עַ ל הַ ָצלָ ֹ
וְ הָ ִׂענְ יָן הוא ֶש ְכ ֶש ָדוִׂ ד ֹ

יִׂ ְרדֹף אֶ חָ ד אֶ לֶ ף"  -הַ יְ נו ֶש ָת ִׂמיד אַ ף ְב ִׂעת ֹות
לות י ַָדע לֹא ְל ַשי ְֵך אֶ ת הַ הַ ְצלָ חָ ה
דו ֹ
חו ָתיו הַ ְג ֹ
הַ ְצלָ ֹ

עולָ ם.
לו הַ ָמלֵ א לַ ה' ְכעֶ בֶ ד ֹ
ו ִׂבטו ֹ

תו
אומֵ ר עַ ל מַ ָפלָ ֹ
'דוִׂ דִׂ ,ש ָירה אַ ָתה ֹ
לו הַ ָק ָב"ה ָ
אָ מַ ר ֹ

מו וְ זָכַ ר ֶשהַ כֹל זֶה מֵ חֶ סֶ ד ה' וְ אַ ְד ַר ָבה הָ יָה
ְלעַ ְצ ֹ

ֶשל ָשאול!' ְ -בנִׂ יחו ָתאִׂ ,כי ִׂא ְלמָ לֵ א אַ ָתה ָשאול וְ הוא

רו ֹנו ֶשיָכַ ל ִׂלזְ כ ֹות ְל ֹיו ֵתר ִׂאלולֵ א
מוצֵ א ָת ִׂמיד אֶ ת חֶ ְס ֹ
ֹ

חות נ ִָׂקי
ָדוִׂ ד ַכ ָמה ָדוִׂ ד ִׂא ַב ְד ִׂתי ִׂמ ָפנָיוִׂ ,כי אַ ָתה ָדוִׂ ד ָפ ֹ
ומֻ ְשלָ ם ִׂמ ָשאול ְב ִׂחיר ה' וְ יֵש ְל ָך ֹיו ֵתר עַ זות וגְ בו ָרה
בוד
מו ִׂבכְ ֹ
קו ֹ
ית ִׂב ְמ ֹ
ְב ִׂטבְ ע ֲָך ,ו ְבוַ ַדאי ִׂאם אַ ָתה הָ יִׂ ָ

ֲשה או ִׂריָה הַ חִׂ ִׂתי ,וְ זֶה הָ יָה הַ ֻק ָפה ֶשל ְש ָר ִׂצים
מַ ע ֶ

'ו ְמקַ ְבלִׂ ין ֵדין ִׂמן ֵדין'
וְ ֹזו הָ יְ ָתה מַ עֲלַ ת אַ הֲבָ ָתם ֹיו ֵתר מֵ 'אַ הֲבַ ת נ ִָׂשים'
ֶש ְבאַ הֲבַ ת ִׂאיש וְ ִׂא ְשת ֹו אֵ ין ֵבינֵיהֶ ם ִׂקנְ אָ ה מֵ חֲמַ ת
ֶש ְלכָ ל אֶ חָ ד יֵש אֶ ת הַ ַתפְ ִׂקיד ֶשל ֹו ַב ַביִׂ ת ,וְ הָ ִׂאיש
מַ נְ הִׂ יג ומַ ְש ִׂפיעַ וְ הָ ִׂא ָשה ֹיו ֵתר ְמקַ ֶבלֶ ת ,אֲבָ ל ָכאן
יעים וְ ֹנו ְתנִׂ ים זֶה לָ זֶה ו ְשנֵיהֶ ם הָ יו
ְשנֵיהֶ ם הָ יו מַ ְש ִׂפ ִׂ
ְמקַ ְב ִׂלים ו ִׂמ ְתכ ֹופְ פִׂ ים זֶה לָ זֶה ִׂב ְשלֵ מות ו ְבאַ ְחדות
הונ ָָתן הָ יָה ְכדֻ גְ מַ ת הָ ִׂאיש הַ ַמ ְש ִׂפיעַ
דולָ הִׂ ,כי יְ ֹ
ְג ֹ
דולָ ה ו ְבעַ יִׂ ן
ֶשנ ַָתן ְל ָדוִׂ ד אֶ ת הַ ַמ ְלכות ְבאַ הֲבָ ה ְג ֹ
עו ֶש ָדוִׂ ד הוא
טובָ ה ְמאֹד הֵ פֶ ְך הַ ֶטבַ ע הָ א ֱֹנו ִׂשיְ ,בי ְָד ֹ
ֹ
עֶ בֶ ד ה' הַ ִׂנ ְבחָ ר ֶש ִׂנ ְמ ַשח עַ ל יְ ֵדי ְשמואֵ ל ִׂב ְדבַ ר ה',
לו
הו ִׂסיף ְבכָ ל יָמָ יו ְלחַ זֵק אֶ ת ָדוִׂ ד וְ עָ זַר ֹ
יהונ ָָתן ֹ
וִׂ ֹ
תו עָ לָ יו ְכ ַרב
ְלהִׂ נָצֵ ל ִׂמ ְי ֵדי ש ֹונְ אָ יו ,וְ ִׂק ֵבל אֶ ת מָ רו ֹ
"מ ִׂשיחַ ֱאלֹקֵ י ַי ֲעקֹב" ,וְ ָדוִׂ ד
הַ ד ֹומֶ ה ְלמַ ְלאַ ְך ה' ו ְ
טובָ ה הַ ְר ֵבה וְ ִׂק ֵבל ִׂמ ֶמנו ְכ ַת ְל ִׂמיד
לו עַ ל ָכ ְך ֹ
הֶ חֱזִׂ יק ֹ

יד ְך ָדוִׂ ד הָ יָה ַגם
דולָ ה ֹזו ,ומֵ ִׂא ָ
מֵ ַרב ֹו מַ עְ לָ ה ְג ֹ
הונ ָָתן אֶ ת
ְכדֻ גְ מַ ת הָ ִׂאיש הַ ַמ ְש ִׂפיעַ ֶש ִׂל ֵמד אֶ ת יְ ֹ
ַד ְרכֵ י ה' אֶ ת ִׂמ ַדת הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ַו ְת ָרנות וְ הָ אֶ ֶר ְך אַ ַפיִׂ ים
הֵ פֶ ְך הַ ְנקָ מָ ה וְ הַ ִׂשנְ אָ ה וְ הַ ַכעַ ס ֶשהָ יָה ְב ָשאול ,וְ כֵ ן
הו ָדאָ ה לַ ה'
חון וְ הַ ֹ
דו אֶ ת ְשלֵ מות הָ אֱמונָה וְ הַ ִׂב ָט ֹ
ִׂל ְמ ֹ
הונ ָָתן
ַגם ְבעִׂ ת ֹות קָ ש ֹות ָכאֵ לו ,וְ ָדוִׂ ד אָ הַ ב אֶ ת יְ ֹ
פו ,וְ לֹא
רו ְד ֹ
תו ֶבן ֹ
לו ִׂשנְ אָ ה ִׂב ְה ֹיו ֹ
ְכנַפְ ש ֹו וְ לֹא נָטַ ר ֹ
דו ֶש ִׂנ ְתעַ ֵצל ִׂמ ְלהָ גֵ ן עָ לָ יו ו ִׂמ ְלהַ ְר ִׂגיעַ אֶ ת אָ ִׂביו
ֲש ֹ
ח ָ
ְ
יפו ָתיו אַ ח ֲָריו ,ו ְבאֹפֶ ן זֶה
תו ומֵ ְר ִׂד ֹ
הַ ֶמלֶ ך ִׂמ ִׂשנְ אָ ֹ

ִׂא ְלמָ לֵ א אַ ָתה הוא וְ הוא אַ ָתה

וְ אָ נֹכִׂ י ת ֹולַ עַ ת וְ לֹא ִׂאיש

וְ זֶהו הַ ֵפרוש ְב ִׂד ְב ֵרי הַ ְגמָ ָרא (מ"ק טז" ):וַ יְ ַד ֵבר ָדוִׂ ד

תולַ עַ ת ְלקַ ֵבל
ֹחו ִׂמ ְקדֻ ַשת הַ ת ֹו ָרה ,וְ הָ יָה ַר ְך וְ ֹנוחַ ְכ ֹ
וְ כ ֹ
וְ ִׂל ְשמֹעַ מֵ אֲחֵ ִׂרים" ,ו ְב ָשעָ ה ֶשי ֹוצֵ א ְל ִׂמלְ חָ מָ ה הָ יָה

קו ְמ ָךְ ,בוַ ַדאי
הַ ְמלוכָ ה ,וְ הוא הָ יָה ָדוִׂ ד הַ ֻמ ְצלָ ח ִׂב ְמ ֹ
ית
רו ְדפֵ הו ְבעַ זות ו ְב ִׂמ ָדה ָק ָשה הַ ְר ֵבה ֹיו ֵתר וְ הָ יִׂ ָ
ית ֹ
הָ יִׂ ָ
יתו,
תו וְ אֶ ת ָכל ְבנֵי ֵב ֹ
או ֹ
מַ ְצ ִׂליחַ ִׂבגְ בו ָר ְת ָך ְלהַ ְש ִׂמיד ֹ

יתי צָ ִׂר ְ
או ְת ָך וְ אֶ ת ִׂש ְמ ָך ְלגַ ְמ ֵרי
יך ְלאַ ֵבד ֹ
וְ עַ ל ֵכן הָ יִׂ ִׂ
עות ומַ ִׂזיק
ית ֹנופֵ ל ְב ִׂמד ֹות ָר ֹ
עולָ ם ,מֵ חֲמַ ת ֶשהָ יִׂ ָ
מֵ הָ ֹ
או ְת ָך ָדוִׂ ד הַ ִׂנ ְר ָדף,
הַ ְר ֵבה ֹיו ֵתר ִׂמ ֶמנו ,וְ עַ ָתה ֶש ַש ְמ ִׂתי ֹ
טובָ ְת ָךָ ,בזֶה
או ְת ָך ְל ֹ
וְ ִׂהכְ נ ְַס ִׂתי ב ֹו רוחַ ָרעָ ה ִׂל ְרדֹף ֹ

יתי ִׂא ְת ָך חֶ סֶ ד עָ צום עַ ל ְמנָת ֶשתוכַ ל ִׂל ְה ֹיות אָ ָדם
עָ ִׂש ִׂ
ְ
עולָ ם ,וְ זֶה
ישב עַ ל ִׂכ ֵסא ה' ִׂל ְמלֹך עַ ד ֹ
ָשלֵ ם הָ ָראוי לֵ ֵ
אומֶ ֶרת ָשם ַבהֶ ְמ ֵש ְך " ִׂש ָג ֹיון ְל ָדוִׂ ד
מַ ה ֶשהַ ְגמָ ָרא ֹ
ֲשר ָשר לַ יהוָ ה עַ ל ִׂד ְב ֵרי כוש ֶבן יְ ִׂמינִׂ י" ֶ -שזֶה
א ֶ
ָשאול ֶש ִׂנ ְק ָרא כו ִׂשי ְכעֵ ין ִׂצפ ֹו ָרה הַ כו ִׂשית אֵ ֶשת
שנֶה
חו ֶשל ָשאול ֶשהָ יָה אָ ָדם ְמ ֻ
מ ֶֹשהֶ ,שהוא ְב ִׂש ְב ֹ
טובָ ה וְ צַ ִׂדיק ָגמור ו ְב ִׂחיר ה' ַ(ר ִׂש"י),
ֲשיו ְל ֹ
ְבמַ ע ָ
צונִׂ י ֶש ָבאָ ה
וְ הָ רוחַ ָרעָ ה ֶשל הַ ִׂקנְ אָ ה הָ יְ ָתה ְכ ָדבָ ר ִׂח ֹ
ימו
עָ לָ יו ו ְמבַ ע ֲַתתו ,וְ הַ כֹל ַרק ִׂב ְש ִׂביל ָדוִׂ ד ְלהַ ְש ִׂל ֹ
הו ָדה ָדוִׂ ד לַ ה'.
תו ֹיו ֵתר ,וְ עַ ל זֶה ֹ
ֲלו ֹ
ו ְלהַ ע ֹ
מַ הִׂ י ֶד ֶר ְך הַ ְתשובָ ה?

תוק"
"מֵ עַ ז יָצָ א מָ ֹ

דו ִׂשפְ לות וַ ֲענָוָ ה
ֶש ְבוַ ַדאי הֵ ם ָב ִׂאים ַרק ְכ ֵדי ְללַ ְמ ֹ
טוב
ירו ִׂל ְה ֹיות מֶ לֶ ְך א ֲִׂמ ִׂתי וְ ֹ
ינו ו ְלהַ כְ ִׂש ֹ
עֲצומָ ה לַ הֲכִׂ ֹ
עולָ ם ,וְ עַ ל ֵכן הָ יְ ָתה ְר ִׂדיפַ ת ָשאול הַ ֶמלֶ ְך הַ ָק ָשה
ְל ֹ

"שבֶ ט הַ ֵלוִׂ י" זצוקללה"ה ֶש ָכל כֻל ֹו
ֵ
דול ַבעַ ל
הַ ָג ֹ
הָ יָה

ַרכות

וְ ִׂשפְ לות

וַ ֲענָוָ ה,

וְ כָל

יָמָ יו

ָב ַרח

עולָ ם לֹא יָצָ א ִׂמ ִׂפיו ְדבָ ִׂרים ִׂבגְ נות ְבנֵי
קות ומֵ ֹ
ֲלו ֹ
ִׂמ ַמח ֹ
תולַ עַ ת,
מו ְכ ֹ
דו הָ יָה ְמעַ ֵדן עַ ְצ ֹ
אָ ָדם ,וְ אַ ף ְב ִׂלמו ֹ
ְ
ָדו
ידי נִׂ צוחַ וְ ִׂקנְ טור ומָ ַשך י ֹ
עולָ ם לֹא ָבא ִׂל ֵ
ומֵ ֹ
ִׂמ ִׂוכוחִׂ ים ְללֹא ת ֹועֶ לֶ תְ ,כמוֹ ֶש ָשמַ עְ נו ִׂמ ִׂפיו ַב ַמעֲמָ ד
דוש ְל ִׂציון ִׂש ִׂשים ָשנָה לַ ְי ִׂשיבָ ה (בכ"ד סיון
הַ ָק ֹ
ידיו ִׂמכָל
תשס"ז)ְ ,בהִׂ ְתאַ ֵסף עַ ם ָגדוֹ ל ַ -תלְ ִׂמ ָ
הַ ָשנִׂ ים זְקֵ נִׂ ים עִׂ ם נְ עָ ִׂרים ,אָ ז נִׂ ְתחַ זֵק וְ קָ ם יִׂ ְש ָראֵ ל
או ְד ָך ְבקָ הָ ל ָרב
דו וְ הוֹ דָ ה לַ ה' " ֹ
סָ בָ א וְ עָ מַ ד עַ ל עָ ְמ ֹ
ְבעַ ם עָ צום אֲהַ לְ לֶ ָך" וְ הוֹ ִׂדיעַ ְב ַר ִׂבים ֶשהַ כֹל ִׂמכֹחַ
"תפִׂ ָלה
תו הַ ָלש ֹון ְ
מו ְבעַ נְ וְ ָתנו ֹ
עֶ ְל ֹיון ,וְ ָק ָרא עַ ל עַ ְצ ֹ
תו ָרה וְ עָ נִׂ י ְביִׂ ְראָ ה וְ עָ נִׂ י
ֲטוף  -עָ נִׂ י ְב ֹ
לֶ עָ נִׂ י ִׂכי ַיע ֹ
יחו ִׂ -כי מֵ אֵ ת
טו ִׂבים ,וְ ִׂלפְ נֵי ה' יִׂ ְשפ ְֹך ִׂש ֹ
ְבמַ ע ֲִׂשים ֹ

ֹיונ ָָתן מַ אי ִׂדכְ ִׂתיב נְ אום ָדוִׂ ד ֶבן יִׂ ַשי ונְ אום הַ ֶגבֶ ר
 נְ אום ָדוִׂ ד ֶבן יִׂ ַשי ֶשהֵ ִׂקים ע ָֻלה ֶשלרות
דו ֹ
תו הו ַקם ֶד ֶר ְך הַ ְתשובָ ה ְל ֹ
ֶש ִׂבזְ כו ֹ
ְל ִׂהנָצֵ ל מֵ הַ ִׂקנְ אָ ה וְ הַ ִׂשנְ אָ ה וְ הַ ַתחֲרות ,וְ אֵ יךְ

דול ְליִׂ ְראֵ י ה' ָכל יְ מֵ י חַ יֵיהֶ ם יֵש ִׂל ְלמֹד עַ ל יְ דֵ י
ָג ֹ
מו ֶש ִׂד ַב ְרנו
כות ָדוִׂ ד הַ ֶמלֶ ְך עָ לָ יו הַ ָשלוֹ ם'ְ ,כ ֹ
ַתהֲלו ֹ

לות ו ִׂבזְ ֹיו ֹנות וְ ִׂל ְח ֹיות עִׂ ם ֲענָוָ ה וְ ִׂשפְ לות,
ְל ַק ֵבל הַ ְש ָפ ֹ
אות אֶ ת הַ הֶ ְב ֵדל ֵבין ַד ְרכֵ י ָשאול ְל ָדוִׂ ד ,ו ְבהֶ ְמ ֵשךְ
וְ ִׂל ְר ֹ

"שבֶ ט הַ ֵלוִׂ י" עַ י"ש),
ֵ
חות
הור ַבהַ ְק ָדמָ ה ְלמַ פְ ְת ֹ
הַ ָט ֹ
עולָ ם לֹא חִׂ ַל ְק ִׂתי וְ הִׂ בְ חַ נְ ִׂתי ֵבין
וְ זֶה ְלש ֹון ָק ְדש ֹו" :מֵ ֹ

הַ ְגמָ ָרא "אָ מַ ר ֱא ֹלקֵ י יִׂ ְש ָראֵ ל ִׂלי ִׂד ֶבר צור יִׂ ְש ָראֵ ל

או ֵבין ְמ ִׂדינָה לִׂ מְ ִׂדינָהִׂ ,כי ִׂאם
ְקהִׂ ָלה לִׂ ְקהִׂ ָלה ֹ

מו ֵשל
מו ֵשל יִׂ ְראַ ת ֱא ֹל ִׂקים ִׂ -מי ֹ
מו ֵשל ָבאָ ָדם צַ ִׂדיק ֹ
ֹ

לו ְמ ִׂדים תוֹ ָרה ִׂל ְשמָ ה שוב אֵ ין לְ חַ ֵלק ֵבין ִׂסגְ נוֹ ן
ֹ

ִׂבי? צַ ִׂדיקֶ ,שאֲנִׂ י ג ֹוזֵר ְגז ֵָרה וְ הוא ְמבַ ְטלָ ה"  -וְ הָ ִׂענְ יָן

לִׂ מוד הַ תוֹ ָרה ֵבין אַ ְש ְכנַז לְ פוֹ לִׂ ין וְ לִׂ יטָ א וְ כַ יוֹ צֵ א ָבזֶה

יקים
רואֶ ה אֶ ת ִׂשפְ לות ָדוִׂ ד וְ הַ ַצ ִׂד ִׂ
ֲשר ה' ֹ
הוא ֶש ַכא ֶ

ְכפִׂ י ֶש ֻמ ְר ָגל ְבפִׂ י הַ ְב ִׂריוֹ תִׂ ,כי ה ֲֵרי תוֹ ָרה לִׂ ְשמָ ה

לו ְק ִׂחים שום מֶ ְמ ָשלָ ה וגְ דֻ ָלה ְלעַ ְצמָ םֲ ,אזַי
ֶשהֵ ם לֹא ֹ

תו
עובֵ ר ְבכָ ל הָ א ֲָרצוֹ ת" עכלה"ק ,זְ כו ֹ
הוא מַ ְט ֵבעַ הָ ֹ

ָכול ִׂמ ְת ַפ ֶתה לָ הֶ ם וְ כָ ל מַ ה ֶשהֵ ם ְמבַ ְק ִׂשים הוא
ה' ִׂכ ְבי ֹ

יָגֵ ן עָ לֵ ינו וְ עַ ל ָכל עַ ם יִׂ ְש ָראֵ ל אָ מֵ ן.

חו ִׂקים ִׂמ ִׂקנְ אָ ה ֶשה ֲֵרי ְכבָ ר אָ ְמרו ֲחזַ"ל "אֵ ין הָ ַרב
ְר ֹ

יפות הָ יְ ָתה
תו עַ ל הָ ְר ִׂד ֹ
וְ ָדוִׂ ד הַ ֶמלֶ ְךָ ,כל ִׂה ְס ַת ְכלו ֹ

וְ זֶה מַ ה ֶשזָכִׂ ינו וְ ָר ִׂאינו ְבדוֹ ֵרנו אָ נו ְבמָ ָרן ַר ֵבנו

סוד
מו עַ ל הַ ִׂמ ְצ ֹות ֹיו ֵתר ִׂמ ָדוִׂ ד" ,וְ אָ מַ ר ְ'י ֹ
ֶש ִׂבזָה עַ ְצ ֹ

ֶשאֶ חָ ד הָ יָה ְמקַ ֵבל מֵ הַ ֵשנִׂ י ְכ ַת ְל ִׂמיד מֵ ַרב ֹו הָ יו

רו ֶבאֱמֶ ת ְועַ ל ְכדֻ גְ מָ ָתם
וְ הִׂ ְמ ִׂליכו אֶ חָ ד אֶ ת חֲבֵ ֹ
"ה ְמלַ כְ ָת אֶ ת חֲבֵ ְר ָך ְבנַחַ ת רוחַ ".
נִׂ ְת ַכ ְונו ֲחזַ"ל ִׂ

אַ ח ֲֵרי מוֹ ת ְקדוֹ ִׂשים

וְ זֶהו הַ הֶ ְמ ֵש ְך ָשם "א"ר ְשמואֵ ל ַבר ַנחֲמָ נִׂ י א"ר

ְתשובָ ה",

ָבזֶה' ִׂכי הֵ ם ִׂק ְבלו ֶבאֱמֶ ת ו ְב ִׂבטול 'זֶה ִׂמזֶה' וְ כִׂ ְבדו

יקים.
יהונ ָָתן ו ִׂמ ְשאָ ר הַ ַצ ִׂד ִׂ
לו ְמ ִׂדים ִׂמ ָדוִׂ ד וִׂ ֹ
ֶשאָ נו ֹ

ה' הָ יְ ָתה זֹאת ִׂהיא נִׂ פְ לָ את ְבעֵ ינֵינו" ,וְ ִׂד ֵבר ָשם
"שאֵ ין ְל ָך אָ ָדם ְביִׂ ְש ָראֵ ל
ֶ
מֵ עַ נְ וְ ָתנות ָדוִׂ ד הַ ֶמלֶ ְך

הו ַקם עַ ל

בוד זֶה
ידו" ,ובָ הֶ ם נִׂ ְת ַקיֵם ' ָנהֲגו ָכ ֹ
ִׂמ ְתקַ נֵא ְב ַת ְל ִׂמ ֹ

רו ֹנות יָכַ ל ִׂלזְ כ ֹות ִׂלהְ ֹיות
ֶשל ָדוִׂ ד ֶש ַרק ִׂעם הַ חֶ ְס ֹ
עו אַ ח ֲָריו ,וְ זֶה מַ ה
לו ו ְלז ְַר ֹ
ַפ ְרנָס ומֶ לֶ ְך עַ ל הַ ִׂצבור ֹ

לָ ַדעַ ת אֵ ְ
יך

תו ְך ְכ ֵדי ְדבָ ָריו אָ מַ ר (הו ְבאו ִׂכ ְלש ֹו ֹנו
אָ נו עַ ד כֹה ,ו ְב ֹ

ְספִׂ ַירת הָ עֹמֶ ר עַ ל שום מָ ה?

"מי הָ ִׂאיש
תו ְך הַ ֶטבַ ע ,וְ זֶה מַ ה ֶשאָ מַ ר ָדוִׂ ד הַ ֶמלֶ ְך ִׂ
וְ הַ ְש ָגחָ ה ְפ ָר ִׂטית ֶש ְב ֹ

"ו ְספַ ְר ֶתם לָ כֶם ִׂמ ָמח ֳַרת הַ ַש ָבת ִׂמי ֹום ה ֲִׂביאֲכֶ ם אֶ ת עֹמֶ ר הַ ְתנופָ ה ֶשבַ ע

רוצֶ ה ִׂל ְה ֹיות ִׂאיש הֶ חָ פֵ ץ
ש ֹ
טוב" ֶש ִׂמי ֶ
אות ֹ
אוהֵ ב י ִָׂמים ִׂל ְר ֹ
הֶ חָ פֵ ץ חַ ִׂיים ֹ

דו ִׂשים
תות ְת ִׂמימֹת ִׂת ְהיֶינָה" :הַ ִׂס ָבה הָ א ֲִׂמ ִׂתית וְ הַ ְפשוטָ ה ֶש ִׂצוונו ֲחזַ"ל הַ ְק ֹ
ַש ָב ֹ

אות
מו ,וְ ִׂל ְר ֹ
ַבחַ ִׂיים הָ א ֲִׂמ ִׂת ִׂיים וְ הַ ִׂנ ְצ ִׂח ִׂיים עָ לָ יו לֶ ֱאהֹב ָכל ֹיום וְ ֹיום ִׂבפְ נֵי עַ ְצ ֹ

טובָ ה
עו ְר ֵרנו ְל ִׂה ְתב ֹונֵן ו ְלהַ ִׂכיר ְבכָ ל חֶ סֶ ד וְ ֹ
ִׂל ְספֹר ְספִׂ ַירת הָ עֹמֶ ר ִׂהיא ְל ֹ

לו ִׂת ְשמָ עו"
קו ֹ
תו הַ י ֹום" ,וְ הַ י ֹום ִׂאם ְב ֹ
או ֹ
לו ְבכָ ל ֹ
בות ֶשיֵש ֹ
ו ְל ִׂה ְתב ֹונֵן ַבט ֹו ֹ

קו ְצ ִׂרים אֶ ת הַ חִׂ ִׂטים
שאָ נו ֹ
ֶשנ ֹו ֵתן לָ נו ה' ,וְ עַ ָתה ֶשזֶה ְתקופַ ת הַ ָק ִׂציר ֶ
אכֶל ֶשי ֹוצֵ א מֵ הֶ ם ֶשזֶה הַ ֶלחֶ ם
דות וְ ה' יִׂ ְת ָב ַר ְך ֹנו ֵתן לָ נו אֶ ת הָ ֹ
עו ִׂרים ַב ָש ֹ
וְ הַ ְש ֹ

ֶשהָ אָ ָדם הֶ חָ פֵ ץ ַבחַ ִׂיים ְלהַ ְצ ִׂליחַ לַ ֲעבֹד אֶ ת ה' ,עָ לָ יו לֹא ְלהֵ חָ לֵ ש ְב ַד ְעת ֹו
לו ֹנות ,אֶ ָלא עָ לָ יו ְלהַ ְש ִׂכיל
עו ְב ִׂרים עָ לָ יו ִׂעם ִׂכ ְש ֹ
מֵ ִׂרבוי הַ י ִָׂמים וְ הַ ָשנִׂ ים ֶש ֹ

(פסָ ִׂחים
ֶשעָ לָ יו ָכתוב לֹא 'עַ ל הַ ֶלחֶ ם ְלבַ ד ֹו יִׂ ְחיֶה הָ אָ ָדם'  -וְ אָ ְמרו ֲחזַ"ל ְ

טוב ֶשיוכַ ל ִׂלפְ נֵי ה' ,ו ְבכָ ל ֹיום ה' ֹנו ֵתן
מו ַכ ָמה ֹ
לַ עֲש ֹות ְבכָ ל ֹיום ִׂבפְ נֵי עַ ְצ ֹ

דול
עולָ ם חַ ְסד ֹו" ֶשזֶה הַ ָג ֹ
"נו ֵתן לֶ חֶ ם ְלכָ ל ָב ָשר ִׂכי ְל ֹ
קיח ):עַ ל הַ ָפסוק ֹ

לו נַחַ ת רוחַ ,
ֹחות ח ֳָד ִׂשים ֶש ִׂע ָמם יוכַ ל לַ עֲש ֹות ֹ
לָ אָ ָדם נִׂ ְס ֹיו ֹנות ח ֳָד ִׂשים וְ כ ֹ
ָ
בות
טו ֹ
עות ֹ
מו ֶש ָכתוב "ח ֲָד ִׂשים לַ ְב ָק ִׂרים ַר ָבה אֱמונ ֶָתך" ו ְבכָ ל ֹיום יֵש ָש ֹ
וכְ ֹ

סו ִׂדי וְ רֹאש
או ֵתנו חֶ סֶ ד ה' הַ ְי ֹ
ֶש ַבחֲסָ ִׂדים ֹיו ֵתר ִׂמן הַ כֹל ,עַ ל כֵן עַ ָתה ִׂב ְר ֹ
טובָ ה אַ ח ֲֵרי
עו ְר ִׂרים אָ נו ְלהַ ְת ִׂחיל ִׂל ְספֹר חֶ סֶ ד אַ ח ֲֵרי חֶ סֶ ד וְ ֹ
וְ ִׂראש ֹון זֶהִׂ ,מ ְת ֹ

לו ָבהֶ ם ,וְ עַ ל הָ אָ ָדם מוטָ ל ִׂל ְספֹר ו ְלהַ ע ֲִׂר ְ
יך
עות ֶש ָק ֶשה ֹ
ְמאֹד לָ אָ ָדם ,וְ יֵש ָש ֹ

עו ְר ִׂרים
מות ִׂב ְב ִׂלי ַדעַ תְ ,בכָ ל אֹפֶן ְמ ֹ
שאָ נו עַ ָתה ְבגָ לו ֵתנו ִׂכ ְבהֵ ֹ
טובָ ה ,וְ אַ ף ֶ
ֹ

לו ה' ְבכָ ל ֹיום וְ ֹיום ,וְ לֹא לָ לֶ כֶת ִׂב ְד ָרכַ י
אֶ ת הַ חֵ לֶ ק הַ ט ֹוב וְ הַ הַ ְצלָ חָ ה ֶשנ ַָתן ֹ

שהֵ ם מַ אֲכַ ל
עו ִׂרים ֶ
או ָתנו חֲכָ ִׂמים ְלהַ ְת ִׂחיל מֵ הַ ְדבָ ִׂרים הַ ְקטַ ִׂנים ִׂל ְספֹר עַ ל הַ ְש ֹ
ֹ

סופְ ִׂרים ו ִׂמ ְתב ֹונְ נִׂ ים ָת ִׂמיד ְבחֵ לֶ ק הָ ַרע,
חו ְש ִׂבים וְ ֹ
ד ֹואֵ ג וַ א ֲִׂחיתֹפֶ ל ֶשהָ יו ֹ
שאָ מַ ר עַ ל ד ֹואֵ ג ֶש ִׂה ְר ָבה ְל ִׂה ְתב ֹודֵ ד ִׂלפְ נֵי ה'
לום ֶ
ְכ ִׂד ְב ֵרי ָדוִׂ ד הַ ֶמלֶ ְך עָ לָ יו הַ ָש ֹ

טובַ ת ה'.
ידע ו ְלהַ ִׂכיר ְב ֹ
שאָ נו ְצ ִׂריכִׂ ים לֵ ַ
ֲמור ֶ
ִׂמש ֹור וַ ח ֹ

מו
מו ֶש ֶנאֱמַ ר "וְ ָשם ִׂאיש מֵ עַ ְבדֵ י ָשאול ַבי ֹום הַ הוא נ ְֶעצָ ר ִׂלפְ נֵי ה' ו ְש ֹ
ְכ ֹ

גו'" ,ו ִׂמ ָכל ֶשכֵן
ֲמור אֵ בוס ְבעָ לָ יו וְ ֹ
קונֵהו וַ ח ֹ
עו ֵרר ֶש"י ַָדע ש ֹור ֹ
ְבהֵ מָ ה ו ְלהִׂ ְת ֹ
וְ עַ ָתה ְבגָ לו ֵתנו ִׂא ַב ְדנו הַ ַדעַ ת ְלהַ ִׂכיר ו ְלהַ ע ֲִׂר ְ
יך ְבגֹדֶ ל חַ ְסדֵ י ה' ו ִׂבפְ ָרט חֶ סֶ ד
ָכזֶה ֶשל הָ אֲכִׂ ילָ ה וְ זֶה נִׂ ְראֶ ה ְבעֵ ינֵינו ְמאֹד ְמז ְֻלזָל וַ חֲסַ ר ח ֲִׂשיבות וְ עֵ ֶרךְ
מו הָ אֲכִׂ ילָ ה ,אֲבָ ל ִׂבזְ מַ ן ֶש ֵבית הַ ִׂמ ְק ָדש
דות ו ְל ִׂה ְתב ֹונֵן ְב ָדבָ ר ָפשוט ְכ ֹ
הו ֹ
ְל ֹ
קו ְצ ִׂרים
דול וְ הָ יו ֹיו ְצ ִׂאים ְשלוחֵ י ֵבית ִׂדין וְ ֹ
עו ִׂשים ִׂמזֶה עֵ סֶ ק ָג ֹ
הָ יָה קַ יָם הָ יו ֹ
ָחות פ"י מ"ג) וְ כָ ל הָ עָ ם ִׂמ ְתאַ ְספִׂ ים יַחַ ד
(מנ ֹ
מוצָ אֵ י חַ ג הַ ֶפסַ ח ְ
אֶ ת הָ עֹמֶ ר ְב ֹ
ִׂא ָתם וְ הָ יו ש ֹוא ֲִׂלים ָשלֹש ְפעָ ִׂמים ָבא הַ ֶשמֶ ש? מַ ָגל ֹזו? קֻ ָפה ֹזו? וְ כו' ,וְ עַ ל
עו ְררות ו ְב ִׂה ְת ַפעֲלות
עו ִׂשים ְב ִׂה ְת ֹ
עונִׂ ים 'הֵ ן' ,וְ כָ ל זֶה הָ יו ֹ
ָכל ָדבָ ר וְ ָדבָ ר הָ יו ֹ
ְ
ְ
סופְ ִׂרים ְבמֶ ֶשך ָכל יְ מֵ י
הו ְלכִׂ ים וְ ֹ
דו ִׂלים אֵ לו ,וְ כָ ך הָ יו ֹ
ְלהַ ִׂכיר ְבחַ ְסדֵ י ה' ְג ֹ
עות חַ ג מַ ַתן
ְספִׂ ַירת הָ עֹמֶ ר אֶ ת ָכל חַ ְסדֵ י ה' עַ ד ֶשהָ יו ָב ִׂאים ְלחַ ג הַ ָשבו ֹ
יבים מֵ הַ ְתבואָ ה הַ ח ֲָד ָשה אֶ ת ְש ֵתי הַ ֶלחֶ ם ,וְ הָ יו ְמקַ ְב ִׂלים אֶ ת
ת ֹו ָרה וְ הָ יו מַ ְק ִׂר ִׂ
הו ָדאָ ה וְ הַ הִׂ ְת ַפעֲלות ִׂמ ְגדֻ ַלת ה' וַ חֲסָ ָדיו
הַ ַדעַ ת ֶשל ַתכְ ִׂלית ָכל הַ ת ֹו ָרה ֶשזֶה הַ ֹ
ְבכָ ל הַ ְב ִׂריאָ ה ֶשהֵ ִׂביא לָ נו.
הֵ יאַ ְך ד ֹואֵ ג וַ א ֲִׂחיתֹפֶל סָ פְ רו ְספִׂ ַירת הָ עֹמֶ ר?
בות
טו ֹ
סופְ ִׂרים אֶ ת הַ י ִָׂמים ִׂכי ְבכָ ל ֹיום וְ ֹיום יֵש מָ לֵ א ֹ
וְ זֶה הַ ִׂס ָבה ֶשאָ נו ֹ
אומֵ ר וְ לַ יְ לָ ה ְללַ יְ לָ ה יְ חַ וֶה
"יום לַ י ֹום י ִַׂביעַ ֹ
תו ֹיום וְ ֹ
או ֹ
דות ְל ֹ
ְפ ָר ִׂטי ֹות ו ְמיֻחָ ֹ
ָדעַ ת"ֶ ,של ָכל טוב ה' ֶש ִׂמ ְת ַר ֶבה לָ נו ְבנִׂ ִׂסים ְגלויִׂ ים ,ו ִׂבפְ ָרט נִׂ ִׂסים נִׂ ְס ָת ִׂרים

ש .מַ ה ֵפ ֶשר ִׂב ְר ַכת ֶשלֹא עָ ַשנִׂ י ִׂא ָשה?
דות לַ ה' עַ ל טוב חֶ ְלקֵ נו
הו ֹ
שאָ נו ְמבָ ְרכִׂ ים ְב ָרכָ ה ֹזו אָ נו ִׂמ ְת ַכ ְונִׂ ים ְל ֹ
תְ .כ ֶ

ֲשר ְל ָשאול"" ,מַ ה ִׂת ְתהַ ֵלל ְב ָרעָ ה הַ ִׂגב ֹור" -
דֹאֵ ג הָ ֲאד ִֹׂמי אַ ִׂביר הָ ר ִֹׂעים א ֶ
שאַ ָתה
עות ֶ
אומֵ ר ִׂלפְ נֵי ה' ִׂבגְ בו ָרה ו ְב ִׂמ ַדת הַ ִׂדין ֶשהָ ָר ֹ
'מַ דועַ אַ ָתה ,ד ֹואֵ גֹ ,
טובָ ה ִׂכי אָ ְמרו חֲכָ ִׂמים "חַ יָב אָ ָדם ְלבָ ֵר ְך עַ ל
רואֶ ה ֶשיֵש ְל ָך ָכל הַ ְזמַ ן הֵ ם ְל ֹ
ֹ
ְ
שם ֶשהוא ְמבָ ֵרך עַ ל הַ ט ֹובָ ה" ,ה ֲֵרי "חֶ סֶ ד אֵ ל ָכל הַ י ֹום" ִׂאם הָ יָה
הָ ָרעָ ה ְכ ֵ
בות ֶשיֵש ְל ָך
סוף הַ ט ֹו ֹ
מוחַ ִׂמ ָכל אֵ ין ֹ
אות וְ ִׂל ְש ֹ
ית חַ יָב ִׂל ְר ֹ
ְב ָך ַדעַ ת ֶבאֱמֶ ת הָ יִׂ ָ
ָ
ְבכָ ל ֹיום וְ ֹיום ,וְ עָ לֶ יך ְלהִׂ ְתב ֹונֵן ָב ִׂע ָקר ֶשזֶה הַ ט ֹוב' .וְ זֶהו ְספִׂ ַירת הָ עֹמֶ ר ֶשאָ נו
מו ְצ ִׂאים אֶ ת הַ ט ֹוב ְברו ְחנִׂ י וְ גַ ְש ִׂמי ֶשיֵש לָ נו ְבכָ ל ֹיום
סופְ ִׂרים אֶ ת הַ י ִָׂמים ו ֹ
ֹ
בות
טו ֹ
עות וְ ח ֳָד ִׂשים וְ ָשנִׂ ים ְמלֵ ִׂאים ֹ
מו ְצ ִׂאים ָשבו ֹ
ִׂמ ְימֵ י חַ יֵינו ,ו ְמחַ ְש ִׂבים ו ֹ
"שי ֹום אֶ חָ ד
עו ִׂשים כֵן ְמגַ ִׂלים ֶ
ֲשר ֹ
וַ חֲסָ ִׂדים ְברו ְחנִׂ י וְ גַ ְש ִׂמי ֶשנ ַָתן לָ נו ה' ,וְ כַ א ֶ
ְ
לו הַ י ֹום
מו ֶש ָמ ִׂצינו ְלגַ ֵבי מֶ לֶ ְך ֶש ָמלַ ך ְבכ"ט אַ ָדר ֶשנ ְֶח ָשב ֹ
חָ שוב ָשנָה" ְכ ֹ

רו ִׂאים גֹדֶ ל מַ עֲלַ ת
ֲרון ַב ָשנָה ְכ ִׂאלו מָ לַ ְך ְכבָ ר ָשנָה אַ חַ ת ְשלֵ מָ ה ,ו ִׂמפֹה ֹ
הָ אַ ח ֹ
לומַ ר ,ה' יִׂ ְת ָב ַרךְ
ְ
וארט אֶ פְ ָשר ֹ
תו ֶבאֱמֶ ת ו ְבדֶ ֶרך וָ ְ
או ֹ
יבים ֹ
ֹיום אֶ חָ ד ְכ ֶש ַמח ֲִׂש ִׂ
ָכל ָכ ְך מַ ע ֲִׂר ְ
לו ֹיום אֶ חָ ד ֶש ָלנו חָ שוב ומֻ ע ֲָר ְך
ֲשינו ֶשאֶ ְצ ֹ
או ָתנו וְ אֶ ת מַ ע ֵ
יך ֹ

טוב ,כמ"ש " ִׂכי אֶ לֶ ף ָשנִׂ ים ְבעֵ ינ ָ
ֶיך ְכ ֹיום
ְכאֶ לֶ ף י ִָׂמים ְשלֵ ִׂמים ְמלֵ ִׂאים ֹ
טוב ֹיום ַבחֲצֵ ֶר ָ
יך מֵ אָ לֶ ף ָבחַ ְר ִׂתי"ִׂ ,כי ְלמַ ְעלָ ה
מול ִׂכי ַי ֲעבֹר" וכמ"ש " ִׂכי ֹ
אֶ ְת ֹ
ימי ֶש ָבאָ ָדם וְ זֶה ה ֲֵרי נ ְֶח ָשב
צון הַ ט ֹוב וְ הַ ְפנִׂ ִׂ
עומֶ ק הָ ָר ֹ
ימיות ֹ
ְמחַ ְש ִׂבים אֶ ת ְפנִׂ ִׂ
בו וְ חַ ְסד ֹו ֶשעָ לֵ ינו ובָ נו אָ מֵ ן.
סוף ,ה' יְ זַכֵנו ִׂל ְספֹר וְ ִׂל ְמצֹא אֶ ת טו ֹ
ְלאֵ ין ֹ

תו ְך ְכ ֵדי ֶשאֲנִׂ י עָ סוק ְלהַ כְ נִׂ יס אֶ ת
מוצָ אֵ י ַש ָבת ִׂמ ְבנֵי ְב ַרק ִׂלירו ָשלַ יִׂ םְ ,ב ֹ
ַפעַ ם ְכ ֶשחָ ז ְַר ִׂתי ְב ֹ
טובוס ֶשנ ֹוסֵ עַ ְלעִׂ יר אַ חֶ ֶרת ֶשעָ מַ ד ְליַד,
או ֹ
יתי ִׂמ ְב ִׂלי מֵ ִׂשים ְל ֹ
יקים ְל ָתא הַ ִׂמ ְטעָ ן עָ לו ְבנֵי ֵב ִׂ
הַ ִׂת ִׂ
יתי וְ הִׂ ְמ ִׂש ְ
תו ְך ְכ ֵדי ֶשאֲנִׂ י ְמ ַש ֵלם עָ צַ ר הַ נֶהָ ג ַב ַת ֲחנָה הַ ְסמוכָה
תוְ ,ב ֹ
יך הַ נֶהָ ג ִׂבנְ ִׂסיעָ ֹ
אַ חַ ר ֶשעָ ִׂל ִׂ

עולָ ם ,ו ִׂביכָ ְל ֵתנו לַ עֲש ֹות
או ָתנו ַכ ֲאנ ִָׂשים ֶשאָ נו הַ כֹחַ הַ ַמ ְש ִׂפיעַ ָב ֹ
ֶש ָב ָרא ֹ

יקים ֶשהִׂ פְ ִׂריעו ְב ָתא הַ ִׂמ ְטעָ ן,
טובָ ה וְ אֶ ְדחַ ף ִׂת ִׂ
לו ֹ
ֱשה ֹ
ֶש ַשיֶכֶ ת ְלקַ ִׂוים אֲחֵ ִׂרים ,ו ִׂב ְק ַשנִׂ י ֶשאֶ ע ֶ

לות לַ עֲש ֹות ,וְ אָ נו
כו ֹ
ְדבָ ִׂרים חֲשו ִׂבים ְברו ְחנִׂ י וְ גַ ְש ִׂמי מַ ה ֶשהַ נ ִָׂשים לֹא יְ ֹ

טובוס ֶש ְלפָ נַי
או ֹ
יתי יוֹ ְר ִׂדים מֵ הָ ֹ
רואֶ ה אֲנִׂ י אֶ ת ְבנֵי ֵב ִׂ
עוסֵ ק ְב ָתא הַ ִׂמ ְטעָ ן ֹ
תו הָ ֶרגַ ע ְכ ֶשאֲנִׂ י ֹ
או ֹ
ְב ֹ
טובוס ֶש ָלנו לִׂ ירו ָשלַ יִׂ ם ,אַ חַ ר ָכ ְך ְכ ֶשהֵ בַ נְ ִׂתי אֶ ת עָ ְצמַ ת הַ הַ ְש ָגחָ ה
או ֹ
עו ִׂלים עַ ל הָ ֹ
וְ ָר ִׂצים וְ ֹ
טובוס עָ צַ ר ְמיֻחָ ד ַרק ִׂב ְש ִׂבילֵ נו ִׂבכְ ֵדי לַ ֲחס ְֹך מֵ ִׂא ָתנו צַ עַ ר
או ֹ
הַ ְפ ָר ִׂטית ֶשעָ לֵ ינו ,הֵ בַ נְ ִׂתי ֶשהָ ֹ
י .מ .יְ רו ָשלַ יִׂ ם.
תו יִׂ ְת ָב ַר ְך עָ לֵ ינו.
תו וְ חִׂ ָב ֹ
אות לָ נו אֶ ת אַ הֲבָ ֹ
וְ עָ גְ מַ ת נֶפֶ ש ,ו ְלהַ ְר ֹ

עולָ ם ֶשאֵ ין
ְשמֵ ִׂחים ְבחֶ ְלקֵ נו וְ לֹא ִׂמ ְתקַ ְנ ִׂאים ַבחֵ לֶ ק הֶ חָ שוב ֶשל הָ ִׂא ָשה ָב ֹ
ֲבו ַדת
ידה וְ גִׂ דול הַ ָבנִׂ ים וַ ע ֹ
מו צַ עַ ר הַ ֵל ָ
שה ְכ ֹ
לָ נו ,ו ִׂבפְ ָרט לֹא ַבחֵ לֶ ק הַ ָק ֶ
צו ֹנו ,מֵ אַ חַ ר
שעָ ַשנִׂ י ִׂכ ְר ֹ
מו ָדה עַ ל חֶ ְל ָקה ֶ
יד ְך הָ ִׂא ָשה ְמבָ ֶרכֶ ת ו ֹ
הַ ַביִׂ ת ,ומֵ ִׂא ָ

לו
כולָ ה ְלבָ ֵר ְך ֶשלֹא עָ ַשנִׂ י ִׂאיש ,מֵ חֲמַ ת ֶשהָ ִׂאיש ְבוַ ַדאי יֵש ֹ
ֶשאֵ ין ִׂהיא יְ ֹ
צונָה ִׂלזְ כ ֹות ָבהֶ ם
תו ָרה ו ְב ִׂמ ְצ ֹות ֶש ְבוַ ַדאי הָ יָה ְר ֹ
עולָ ם ְב ֹ
ֲלות ָב ֹ
ֹיו ֵתר מַ ע ֹ
דולָ ה ֶשל הָ ִׂא ָשה
הולֵ ְך עַ ל מַ עֲלָ ָתה הַ ְג ֹ
צו ֹנו ֹ
ַגם ,ו ִׂב ְר ַכת ֶשעָ ַשנִׂ י ִׂכ ְר ֹ
רובָ ה
דולָ ה וְ ִׂהיא ְק ֹ
ֶש ְב ִׂט ְבעָ ה נִׂ ְב ְראָ ה ִׂעם ִׂבינָה יְ תֵ ָרה וְ ִׂעם ַפ ְשטות ְג ֹ
לו הַ ְר ֵבה חָ כְ מָ ה וְ יֵצֶ ר הָ ָרע
צון ה' ,מַ ה ֶשאֵ ין כֵן הָ ִׂאיש ֶשיֵש ֹ
ֹיו ֵתר ִׂל ְר ֹ
וְ הוא צָ ִׂר ְ
מו הַ ְר ֵבה עַ ל יְ דֵ י ַד ְרכֵי הַ ת ֹו ָרה וְ הַ ִׂמ ְצ ֹות
יך לַ ֲעבֹד עַ ל עַ ְצ ֹ
חו וְ ִׂלב ֹו.
מו ֹ
ֶש ִׂנ ְס ָפגִׂ ים ְב ֹ

לום ִׂבכְ לַ ל יִׂ ְש ָראֵ ל ,ו ִׂמ ָדה ֹזו
ָבוא וְ י ִָׂטיל ָש ֹ
עולָ ם ְכ ֵדי ֶשי ֹ
מַ ְט ַרת ָכל ִׂביאַ ת הָ אָ ָדם לָ ֹ
מו ֶש ָמ ָרן ַר ֵבנו ַבעַ ל
אֲמו ָרה ִׂלנְ בֹעַ ִׂמ ָכל ִׂלמו ָדיו ֶש ִׂי ְלמַ ד ו ִׂמ ָכל ְספָ ָריו ֶש ִׂיכְ תֹב ,וכְ ֹ
מו מַ אֲמַ ר
לום ְבעַ ם יִׂ ְש ָראֵ ל ,קָ ָרא עַ ל עַ ְצ ֹ
"שבֶ ט הַ ֵלוִׂ י" זִׂ יעַ "א ְבעֵ ת ֶש ָג ַרם ְל ָש ֹ
ֵ
לום ֵבין הַ ְשבָ ִׂטים" (זְ בָ חִׂ ים קא ):וְ אָ מַ ר 'מַ ה
ֲחזַ"ל "לֹא נִׂ ְת ַכהֵ ן ִׂפנְ חָ ס עַ ד ֶשעָ ָשה ָש ֹ
לום'.
עו ִׂשים ְלמַ עַ ן הַ ָש ֹ
לֹא ֹ
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