הַשָבוּעוֹת"
צֵידָ ה ַל ּד ֶֶר ְך " ּפ ָָר ׁשַת ּב ִַּמ ְד ּבָר – חַג ּׁ
עָ לוֹן מס' 49

ְּבדֶ רֶ ְך הַפּ ָרָ ׁ ָשה
הַשָבוּעַ יַעֲל ּו ַר ּבִים לְהִ ְת ּפ ַּלֵל וּלְהִ ׁ ְש ּ ַת ּטֵחַ עַל ִקבְר ֹו ׁשֶל
ּׁ
הַשלָ"ה הק' ׁשֶחִ ּבֵר אֶת
הַלֵוִי הו ְּרבִיץְ ּׁ ,
ַר ּבֵנ ּו י ְׁש ְַעיָה ּו ּ
הַשלָ"ה'ִ .רבְבוֹת אַ לְ פֵי ִי ְׂש ָראֵל י ְִת ּפ ַּלְל ּו ְּבכָל
פִלַת ּׁ ְ
ְּ'ת ּ
פִלָה מְ קֻ ֶּד ׁשֶת זוֹּ ,בָהּ ְיב ְ ַּק ׁש ּו
מְ קוֹמוֹת מו ׁ ְֹשבוֹתֵיהֶם ְּת ּ
הַשלָ"ה ּכָתַ ב ּבְסִ פְר ֹו
לִ זְכּ וֹת לְ נַחַת יְהו ִּדית מֵהַ ְּיל ִָדיםְ ּׁ .
ש ּנ ְִק ֵראת
הַשָבוּעַ ׁ ֶ
הַ'ב ְִרית) ִכּי ּפ ָָר ׁשַת ּׁ
ְׁ
(ש'נֵי ל'וּחוֹת ּ
קֶשֶר ּ ְפנִימִ י וּמַהו ִּתי לֶחָג.
ּבִסְ מִ יכוּת לְחַג – י ֵׁש ּבָהּ ׁ

עלון זה מוקדש לעילוי נשמת
רחל בת שמחה ת.נ.צ.ב.ה.

מַתן ּתו ָֹרתֵ נוּ.
הַשָבוּעוֹת ,זְמַן ּ ַ
ּפ ָָר ׁשַת ּב ִַּמ ְד ּבָר ּדוֹמָה לְחַ ג ּׁ
ַ'ס ְַך
ְּבפ ָָר ׁשָה ז ֹו מ ֹונִים וְסוֹפְ ִרים אֶת הָעָםּ ,כְדֵ י לְהַ ּגִיעַ ל ּ
הַמפְ קָד הִ יא ּגִבּ ו ּׁש וְאַ חְ דוּת .אָמְ נָם
מַט ַרת ִּ
כּ ֹולֵל'ְּ .
הַשבָטִ ים נִפְ ָר ִדים ,אָמְ נָם י ֵׁש ֶּדגֶל ְו ָנ ִׂשיא לְ כָל ׁ ֵשבֶט ,אַ ךְ
ּׁ ְ
הַמ ְֶר ּ ָכזִית
לֵב ּכ ֻּלָם מְ ֻכוָּן לְעֵ בֶר מִ ׁ ְש ּכַן הָעֵדוּת  -הַ ּנְקֻ ָּדה ּ
הַש ָראַ ת
שוּאוֹת לְעֵ בֶר מְ קוֹם ׁ ְ
ְהַפנִימִ ית ּבָעָם ,וְעֵינֵי כּ ֹל ְנ ׂ
ו ְּ
הַשכִינָה ְּ
הַקדו ֹׁשָה.
ּׁ ְ

ּגַם ְּבהַר סִ ינַי עָמְ דוּ ּכ ֻּלָם סָבִ יב לָהָרְּ ,בלֵב אֶחָד ,עַד ׁשֶעָנוּ
לְשוֹן ַר ִּבים" :כּ ֹל א ֲׁשֶר ִּד ּבֶר ה'
כְריזוּ ִּב ׁ
ּבְקוֹל אֶחָד וְהִ ִ
מַתן ּתו ָֹרה ֶנאֱמַרַ " :ו ּיִחַ ן
שֶה ְונ ׁ ְִשמָע" .לִקְ ַראת מַ עֲמַד ּ ַ
ַנ ֲע ׂ
ׁשָם ִי ְׂש ָראֵל ֶנגֶד הָהָר"ַ ,ו ּיִחַ ן ְּ -בגוּף יָחִ ידּ ,כ ֻּלָנוּ הִ ְתחַ ּב ְַרנוּ
לְגוּף אֶחָד ּגָדוֹלִ ,כּי אַ חְ דוּת עַם ִי ְׂש ָראֵל  -זֶהוּ ְּתנַאי קוֹדֵ ם
לְמַתן ּתו ָֹרה.
ַּ
אַ חְ דוּת אֵינָהּ אֲחִ ידוּת .הַ ּי ֹפִי ׁשֶל עַם ִי ְׂש ָראֵל הוּא
ׁ ְשנֵים-עָ שָׂר ׁ ְשבָטִ ים ׁש ֹונִים ׁש ּ ְֶמ ַכ ְּונִים ּכ ֻּלָם לְקֵ-ל אֶחָד.
הָ בָה נְתָ אֵר לְעַצְמֵנ ּו ִּת ְזמ ֶֹרת ׁשֶל ׁ ְשנֵים עָ שָׂר ּ ַכ ּנ ִָרים
ּבִלְ בַד ,א ֹו ׁ ְשנֵים עָ שָׂר חֲלִי ָלנִים .ל ֹא מְ ׁשַעֲמֵם? הַ ּי ֹפִי
ְש ּי ֵׁש ּבָהּ מִ גְ וַן ּכֵלִים וְקוֹלוֹת
וְהֶהָדָר ׁשֶל ִּת ְזמ ֶֹרת הִ יא ּכ ׁ ֶ
ְ
ְהַרמ ֹו ְניָה'ִּ .ת ְזמ ֶֹרת
ׁש ּ ְֶמ ַנ ְּגנִים ּב ְ
פִילְהַרמ ֹונִית' ּפֵרו ּׁשָהּ
הַמת ֹאָ מִ ים' .צְלִילִים ׁש ֹונִים מִ ּכֵלִים
'אַ ֲהבַת הַ צְּלִילִים ּ ְ
הַק ָׁשָהְּ ,כלֵי מֵיתָ ר לְ צַד
ׁש ֹונִים; ְּכלֵי נ ׁ ְִשיפָה לְ צַד ְּכלֵי ּ
חָשוּב' ּבֵין ָכּל
הַשֹנִי י ֹוצֵר אֶת הַ ּי ֹפִי .וּמִ י 'הָכִי ׁ
מַפוּחַּ ׁ ,
ְּכלֵי ּ
חָשוּב"!
הַסימְ פ ֹו ְניָה? ז ֹו אֵינָהּ ׁ ְשאֵ לָה! אֵין "הָכִי ׁ
ְּכלֵי ִּ
ְש ָירה
ּכ ֻּלָם אֲהוּבִים ּכ ֻּלָם ּבְרו ִּרים – וְ כ ֻּלָם מְ ַנ ְּגנִים יַחַד ּב ׁ ִ
וּבְ זִמְ ָרה!
אַ ְר ּתוּר ֹו טוֹסְ קָ נִינִי הָ יָה ּגָאוֹן מוּזִיקָאלִי וְאֶחָד מִ ּגְד ֹולֵי
הַשנִים הָאַ חֲרוֹנוֹתְּ .בסוֹף יָמָיו ,הָ יָה
הַמְ ַנ ּצְחִ ים ּב ַּמָאתַ יִם ּׁ ָ
נִפְ ּג ָׁש לְעִ ִּתים עִ ם ס ֹופֵר מְ יֻחָד ׁשֶהָ יָה אַ ח ֲַראי עַל ּכ ְִתיבַת
הַב ּי ֹוג ְַרפְ יָה ׁשֶלּ וֹ.
ִּ
ּפַעַם אַ חַ ת הִ ְתקַ ּׁשֵר הַסּ ֹופֵר ּכְדֵ י לִקְ בּ ֹעַ עִ ם הַמְ ַנ ּצֵחַ הַ ָּדגוּל
הַספֶר ,אַ ְך
מִ פְ ּג ָׁש נוֹסָף ,בּ ֹו י ְַר ֲאיֵן אוֹת ֹו לְ צ ֶֹר ְך ּכ ְִתיבַת ּ ֵ
סֵרב" .מִ צְטַעֵר ,ל ֹא אוּכַל לְהִ ּ ָפג ֵׁש.
מַפְתיעַ טוֹסְ קָ נִינִי ֵ
בּ ְאֹפֶן ִּ
עֶרב!"
שוֹת ּבְאוֹת ֹו ֶ
חָשוּב ׁ ֶש ֲאנִי חַ ּיָב ַל ֲע ׂ
מַשֶהוּ מְ א ֹד ׁ
י ֵׁש ּׁ
הַסּ ֹופֵר הִ סְ ּ ַתקְ ֵרן מְ א ֹד ו ּ
"הַת ְזמ ֶֹרת
ּבִק ֵׁש לָדַ עַת ּב ַּמֶה מְ דֻ ּבָרִּ .
ְצִירה מֻפְ לָאָה ׁשֶל
הַסִ ימְ פ ֹונִית ׁשֶל ּב ְֶרלִין מוֹפִיעָה עִ ם י ָ
מוּצ ְֶרטַ ,ו ֲאנִי ר ֹוצֶה לְהַ ֲאזִין לָהּ ּ .בֶעָ בָר ִנ ּצַחְ ִּתי עַל ִּת ְזמ ֶֹרת ז ֹו
ְוי ֵׁש לִי חִ ּבָה מְ יֻחֶדֶ ת ְּכל ַּפֶיהָ".
ְקָרה לִלְ מ ֹד
שָמַח מְ א ֹד ,ו ְָראָה ּבָאֵרוּעַ הִ ְז ַּד ְּמנוּת י ָ
הַסּ ֹופֵר ׂ
לִיצִירה ,ו ּ
ּבִק ֵׁש ְר ׁשוּת
ָ
ּכֵיצַד מֻמְ חֶה ּכְמ ֹו טוֹסְ קָ נִינִי מַ ֲאזִין
ַפְריעַ ל ֹו
הַמ ַנ ּצֵחַ הִ סְ ּכִים וּבִלְבַד ׁשֶלּ ֹא י ִ
לִהְ יוֹת נ ֹוכֵחַ לְצִ ּדוְֹּ .
לְהַ ֲאזִין.
צִירהׁ ,שָאַל
הַמ ְַרהִ יב ׁשֶל הַ ְּי ָ
ְּבתֹם ׁשָעָה א ֲֻר ּכָה ׁשֶל ִּ
הַב ּצוּעַ ּ
מֻשלָםֲ ,הל ֹא
הַמוּזִיקָאִ י" :נוּּ ,כְבוֹדוֹ ,זֶה הָ יָה ׁ ְ
הָאו ֵֹרחַ אֶת ּ
ִשלִילָה" .ל ֹא,
הֵשיב טוֹסְ קָ נִינִי ּב ׁ ְ
הַהַפְתעָה ׁ ִ
ָּ
לְמַר ּבֵה
כֵן?!" ְ
זֶה הָ יָה חָסֵר"" .חָסֵר?!" הִ ְת ּפ ַּלֵא הַסּ ֹופֵר" ,הַ ְּנגִינָה נ ׁ ְִשמְ עָה
הַש ָראָה"" .ל ֹא ,ל ֹא" ,הִ ְת ּ
עַק ֵׁש
מַדהִ ימָה ,מְ דֻ ּיֶקֶת וּמְ עו ֶֹר ֶרת ׁ ְ
ְ

"כ ּנָר אֶחָד הָ יָה חָסֵר"" .מִ ַּניִן ָ
לְך ז ֹאת? "ָ ּ ,תמַהּ
הַמ ַנ ּצֵחַ; ּ ַ
ְּ
ּ
אֶפְשָר לָדַ עַת מִ ּמ ְֶרחָק ׁשֶל אַלְ פֵי ק"מ ,אִ ם
הַלָה" ,וְכִי ּכֵיצַד ׁ
מִ ׁישֶהוּ אֶחָד ל ֹא הָ יָה?" ְ
הַמ ַנ ּצֵחַ הִ ְת ּ
עַק ֵׁש ְּב ֶנח ֱָרצוּת עַל
אַך ְּ
לְשָלוֹם.
ִפְרדוּ זֶה מִ זֶּה ׁ
עֶמְ ָּדתוֹ ,וְהֵם נ ְ
הַת ְזמ ֶֹרת
הַמנַהֵל ׁשֶל ִּ
קַשֵר הַסּ ֹופֵר אֶל ְּ
לְמָ ח ֳַרת ּבַבּ ֹקֶר הִ ְת ּׁ
אֶמֶש" .אָה,
ְּב ֶב ְּרלִין ,ו ְׁשָאַל אוֹת ֹו עַל הָאֵרוּעַ ׁשֶל לֵיל ׁ
ה ֹופָעָה מְ ּ
ּמַר ׁ ִשימָה ּבְיוֹתֵ ר הָ יְתָ ה לָנוּ" ,הִ ְתמ ֹוגֵג
עֻלָה ו ְ
הַמנַהֵלּ ,
"הַקָהָל עָמַד עַל ַר ְגלָיו ַּדקּ וֹת א ֲֻרכּ וֹת ְול ֹא הִ פְסִ יק
ְּ
לְהָריעַ"" .וּבְ כָל ז ֹאת" ,הִ ְת ּ
מַשֶהוּ
עַק ֵׁש הַסּ ֹופֵר" ,הַאִ ם הָ יָה ּׁ
ִ
הַמ ַנ ּצֵחֲַ " ,אנַחְ נוּ ִּת ְזמ ֶֹרת
הֵשיב ְּ
"בְעֶ צֶםּ ,כֵן"ִ ׁ ,
הַפַעַם?" ּ
ׁש ֹונֶה ּ
הַפַעַם הָיוּ ַרק.14
ּגְד ֹולָה ׁשֶלַ 120נ ָּגנִים ,מִ ּת ֹוכָםַ ּ 15כ ּנ ִָריםּ .
אֶחָד מֵהֶם הו ִֹדיעַ לִי ּב ֶָרגַע הָאַ חֲרוֹן ׁשֶהוּא ח ֹולֶה ְול ֹא יוּכַל
לְהַ ּגִיעַ" .הַסּ ֹופֵר הִ ׁ ְש ּתוֹמֵם; ְ
ֶהַמוּזִיקָאִ י הִ צְלִיחַ
אֵיך י ּ ִָתכֵן ׁש ּ
מֻשלָם! ְ
אֵיך
הַב ּצוּעַ הָ יָה נ ׁ ְִשמָע ׁ ְ
לִשמ ֹעַ ָּדבָר ָזנִיחַ ׁש ּ ֶָכזֶה?! ִּ
ְׁ
יָכ ֹל ָל ִׂשים לֵב ׁ ֶש ַּנ ָגּן אֶחָד מִ ּתו ְֹך  120חָסֵר?
הַבָא ׁשָטַח ּבִפְ נֵי ּבֶן ִׂשיח ֹו אֶת
ּבַמפְ ּג ָׁש ּ
אַפֵק ,ו ִּ
הוּא ל ֹא הִ ְת ּ
ֶאַתה ַו ֲאנִי
"כ ְׁש ּ ָ
הַת ׁשוּבָה הָ יְתָ ה חַ ָּדה וּבְרו ָּרהּ :
הַתמִ יהָהְּ .
ְּ
אַתה ׁשוֹמֵעַ אוֹתָ הּ
מַ ֲאזִינִים לְסִ ימְ פ ֹו ְניָה  -זֶה ל ֹא אוֹת ֹו ָּדבָרָ ּ .
ּכְאֶחָד מִ ן ּ
הַקָהָלַ ,ו ֲאנִי ׁשוֹמֵעַ אוֹתָ הּ ּבְתוֹר מְ ַנ ּצֵחַ .וּכְ ָכזֶהּ ,גַם
מַר ּג ִׁיש ׁש ֶּמ ַּׁשֶהוּ חָסֵר".
ּכ ְׁש ִֶּכ ּנוֹר אֶחָד אֵי ֶנ ּנוּ – ֲאנִי ְ
הַ ִּדבּ וּר ּבְהַר סִ ינַי – מְ י ֹעָד לְ כָל יָחִ יד!
"ש ּׁ ִשים ִרבּ וֹא או ִֹת ּיוֹת ּב ַּתו ָֹרה
ֲחזַ"ל מְ ל ְַּמ ִדים אוֹתָ נוּ ִכּי ׁ ִ
ֶר-תו ָֹרהׁ ,שֶאִ ם
ְּכ ֶנגֶד ׁ ִש ּׁ ִשים ִרבּ וֹא נ ׁ ְִשמוֹת ִי ְׂש ָראֵל"ּ .כְמ ֹו סֵ פ ּ
ֲסֵרה בּ ֹו אוֹת אַחַת  -נִפְסָלּ ,כ ְָך ל ֹא הָ יָה הקב"ה נוֹתֵ ן אֶת
ח ָ
ֲסֵרה ֶנפ ֶׁש ׁשֶל יְהו ִּדי אֶחָד!
הַתו ָֹרה אִ לּ וּ הָ יְתָ ה ח ָ
ּ
אַל לָנוּ ַלח ֲׁש ֹב ַרק עַל עַצְמֵנוִּ ,כּי "הָאַחֵר" הוּא ּגַם " ֲאנִי"!
ּכֵיצַד אוּכַל לְהַצְלִיחַ ַלעֲלוֹת ּבִקְ דֻ ּׁשָהּ ,בְתו ָֹרה ְוי ְִראַת ׁשָמַ יִם,
מַשאִ יר מֵ אֲחו ַֹרי ּכ ּ
ָאֵלֶה ׁשֶלּ ֹא זָכוּ לְ כ ְָך? מֵח ֹוב ִָתי
ּבְעו ִֹדי ׁ ְ
ַל ֲעס ֹק ּבְקֵרוּב ּ ָבנָיו ׁשֶל מָקוֹם' ,ע ֲֵרבִים ָכּל ִי ְׂש ָראֵל זֶה ָלזֶה',
מַמ ָׁש!
ע ֲֵרבוּת ׁשֶל ּ
הַהַסָעוֹת עוֹסְ ִקים ּב ְִתק ּופָה ז ֹו יָמִ ים
קֶרן
ּפְעילֵי ֶ
ַר ּ ָבנֵי ו ִ
ּ
לְש ַּלֵב עוֹד ּ ַתלְמִ ִידים
וְ לֵילוֹת ּבִבְחִ ינַת "נַעֲ שֶׂה וְ נ ׁ ְִשמָע"ׁ ,
ְעָרים ַל ְי ׁ ִּשיבוֹת
לִר ׁש ֹם עוֹד נ ִ
הַתו ָֹר ִנ ּיִיםְ ,
ְּבב ָּתֵי ּ ֵ
הַספֶר ּ
לְהַסיעַ
הַקדו ֹׁשוֹת ,וּלְהַעֲמִ יד מְ אוֹת וְאַ לְ פֵי ְּכלֵי ֶרכֶב
ִּ
ְּ
הָעַצְמָאי'.
ִ
הַספֶר ׁשֶל 'הַחִ ּנו ְּך
מִ ּי ִּׁשוּבִים וּמֵעֲ יָרוֹת לְ ב ָּתֵי ּ ֵ
פִידים ַו ּיָב ֹא ּו מִ ְד ּבַר סִ ינַי" ,הַ ּנְסִ יעָה הִ יא חֵ לֶק
מֵר ִ
" ַו ּיִסְ ע ּו ְ
מַתן ּתו ָֹרה .נוֹסְ ִעים מִ ּ ְמקוֹמוֹת ׁשֶל ִ'רפְיוֹן
לִק ַראת ּ ַ
מֶר ּ ָכזִי ְ
ְ
הַתו ָֹרה.
אֵלֶה ּב ָּתֵי ּ ֵ
הַספֶר וְתַ לְמוּדֵ י ּ
יָדַ יִם' לְעֵ בֶר 'הַר סִ ינַי'ּ ,
ְאֶפְשָרו ְּת ָך לָקַחַת חֵ לֶק ּב ּ ִַמצְ וָה הַ ְּגד ֹולָה ,וּבִ זְכו ְּת ָך
ּב ׁ

עוֹד וְעוֹד יַלְדֵ י וְ יַלְדוֹת ִי ְׂש ָראֵל י ְִתקַ ְּד ׁש ּו ּבְאוֹר הַ ּיַהֲדוּת,
הַר ּבֵה מְ א ֹד!
ּו ְׂשכ ְָר ָך ְ
ִשל ֹׁשָה מִ ּלְיוֹן
לְמַר ּגְלוֹת הָהָר ּכ ׁ ְ
ְּבמַ עֲמַד הַר סִ ינַי עָמְ דוּ ְ
יְהו ִּדים ,וּמִ ּלְי ֹונֵי נ ְׁשָמוֹת וּבָהֵן נ ׁ ְִשמוֹת הַ ּג ִֵריםּ .בְמַ עֲמָד יְחִ ִידי
ש ֶֶרת הַ ִּד ּבְרוֹת״:
לְעַמ ֹו אֶת ״ ֲע ׂ
זֶה ִנ ְגלָה הקב"ה לָע ֹולָםְ ,ונָתַ ן ּ
ֹקֶיך… ל ֹא יִהְ יֶה ָ
הַשֵם א־ל ָ
ֲחֵרים עַל
לְך ֱאל ֹהִ ים א ִ
״אָ נֹכִי ּׁ
לְשוֹן יָחִ יד ,לַמְ רוֹת ׁשֶעוֹמְ ִדים ְּבמַ עֲמָד
ּ ָפנָי״ ,הַ ּנִסּ וּחַ הוּא ִּב ׁ
הַמֶסֶר הֶעָצוּם מִ ּ ַמעֲמָד ִנ ְׂש ּגָב זֶה,
זֶה מִ ּלְי ֹונֵי ֲאנ ׁ ִָשיםְ .וזֶה ּ
הַ ח ׁ ֲִשיבוּת וְהָעָצְמָה ׁשֶל ָכּל יְהו ִּדי ַּבא ֲׁשֶר הוּא .הקב״ה
ישית אֶל ָכּל יְהו ִּדי ַּבא ֲׁשֶר הוּא
שפָה אִ ׁ ִ
ּ ָפנָה ּכִבְ יָכוֹל ְּב ָ ׂ
ֹקֶיך״ֲ :אנִי הָ ֱאל ֹקִ ים ׁש ֶּל ָ
הַשֵם א־ל ָ
ְך
וְאָמַר לוֹ :״אָ נֹכִי ּׁ
וְאַ ּ ָתה הַמְ ַי ּצֵג ׁש ֶּלִי ּכָאן ּבָע ֹולָם .אַ ל ּ ַת ִּביט יְמִ ינָה לָאִ ׁיש
ׁש ְֶּלצִ ְּד ָך ְול ֹא ְׂשמ ֹאלָהּ  ,אֶ ּלָא הַ ּבֵט לְ מַ עְ לָה אֶ ל בּ ו ַֹרא ָ
ֲך,

יש ּיו ְּת ָך ,וְהַ פְנֵם ז ֹאת;
וּמִ ּׁ ָשם ְ ּ -פנִימָ ה אֶ ל ּתוֹכְ כֵי אִ ׁ ִ
אַ ּ ָתה יִחו ִּדי וִיחִ ִידי .קַ ח אַ ח ֲָריוּת עַ ל עַ צְ מְ ָך וְתַ פְ קִ ְיד ָך
ְּבזֶה הָ ע ֹולָם.
הַספֶר עוֹלִים
הַקיִץ הָיוּ מְ ַנ ֲהלֵי וּמְ ַנהֲלוֹת ּב ּ ֵָתי ּ ֵ
ִּבימוֹת ַּ
ְ
לְ בֵית ֹו ׁשֶל יו"ר הַחִ ּנוּך הָעַצְמָאִ י וּ ְנ ִׂשיא מוֹעֶ צֶת ּגְד ֹולֵי
הַתו ָֹרה ,הג"ר זַלְ מָ ן סוֹרוֹצְ קִ ין מִ לּ וּצְ ק ,לְ דַ וֵּחַ עַ ל
ּ
הַ הֵעָ ְרכוּת לִ ׁ ְשנַת הַ ִּל ּמו ִּדים ,וּלְ הִ ְת ּב ֵָר ְך לִ קְ ַראת
הַ ּׁ ָשנָה הַ חֲדָ ׁ ָשהָ ׁ .שאַ ל הָ ַרב אֶ ת אַ חַ ד הַ ְּמ ַנהֲלִ ים:
"כ ּ ַָמה ּ ַתלְ מִ ִידים לָמְ דוּ ְּבבֵית הַ ּ ֵספֶר אֶ צְ לְ ָך ְּב ׁ ָשנָה
ּ
זוֹ?" הַ ְּמנַהֵל חִ ּׁשֵב וְעָ נָהּ 173" :כֵן י ְִרבּ וּ!" הִ ְרהֵר הָ ַרב,
וּפ ַָרץ ְּבבֶכִי!!! "ה ֲֵרי ְּב ׁ ָשנָה ׁשֶעָ בְ ָרה אָ מַ ְר ּ ָת לִ י ׁ ֶש ּי ֵׁש
הַספֶר קָטֵן? לְאָן ֶנ ֱעלַם לָנוּ יֶלֶד אֶחָד?...
 !174ל ּ ָָמה בֵּית ּ ֵ
ע ֹולָם וּמְ לוֹאוֹ!

ְּבדֶ רֶ ְך הַ תּ וֹרָ ה
עָשיר ּבַעַל הוֹן ַרב וְעָצוּם ,וְל ֹו ּ ַביִת עֲ נָק מָ לֵא
מַעֲ שֶׂה ּב ְִא ׁיש ׁ ִ
הֶעָשיר
ָכּל טוּב .יוֹם אֶחָד הוֹפִיעַ אֶצְל ֹו ּבֶןּ -דוֹד ָרחוֹקִ ׁ .
לִראוֹת ֹו
אֵר-בשָׂרוֹ ,אַ ְך הִ ְתעַ צֵּב ְ
לִראוֹת אֶת ׁ ְש
הִ ְת ַר ּג ֵׁש ְ
ְּ
ִבְגָדים ּפ ְׁשוּטִ ים ,וְהֵבִין ִכּי הִ ּנ ֹו ְק ׁשֵה-יוֹם.
לָבו ּׁש ּב ִ
הַביִתֲ " ,אנִי אוֹהֵב אֶת
הֶעָשירּ ,בַעַל ַּ
כְריז ׁ ִ
"בֶן ּדוֹד יָקָ ר!" הִ ִ
ּ
ָ
ָ
מִ ׁ ְש ּפַחְ ְּתך ,וְר ֹוצֶה לְהַ ֲענִיק לְך מִ ּמָה ׁ ֶש ּי ֵׁש לִי ,ה ֲֵרי ֶנאֱמַר
ש ְָר ָך ל ֹא ִת ְת ּ
עַלָם" .קַ ח שַׂקֵ ,רד ַלחֲדַ ר אוֹצְרוֹתַ י,
'וּמִ ְּב ׂ
ו ּ
שֵאת!"
מֶש ְֶך ׁשָעָה ְּ -ככָל ׁש ֶּתוּכַל ָל ׂ
הַשַׂק – ְּב ׁ
ּמַלֵא אֶת ּ
לָקַ ח הָאִ ׁיש שַׂק ,י ַָרד ַלחֲדַ ר הָא ֹוצָרוֹת ,הִ ִּביט סְ בִ יב ֹו
וְכִמְ עַט הִ סְ ּ ַת ְנוֵר :הַחֶדֶ ר הָ יָה מָ לֵא ַּבע ֲֵרמוֹת ׁשֶל זָהָב
ְוכֶסֶף!
לְ פֶתַ ע הוּא רוֹאֶה ַּב ּצַד ּ ִפ ּנַת ׁ ְש ִת ּיָה מְ לֵאָה ָכּל טוּב!
הוֹּ ,כ ַּמָה הוּא זָקוּק לְקָ פֶה טוֹב לְאַ חַ ר הַ ֶּד ֶר ְך הָ א ֲֻר ּכָה!
ּמַתחִ יל
הַש ִת ּיָה ו ְ
הַשַׂקִ ,נ ּג ָׁש מִ ּיָד לְפִ ּנַת ּׁ ְ
הוּא ז ֹונֵחַ אֶת ּ
לְהַר ִּתיחַ מַ יִם לְקָ פֶה .הוּא מֵכִין לְ אִ ּט ֹו כּ וֹס קָ פֶה ,מוֹסִ יף
ְ
סֻכָר ,וּמִ ְתי ַּׁשֵב עִ ם הַ כּ וֹס הַ חַ ּ ָמה ּבֵין יָדָ יו
ּכ ּ ַָמה ּכ ּ ִַפ ּיוֹת ּ
עַ ל ּכ ִּסֵא נוֹחַ ׁ ֶש ִּנ ּצָב ְּבסָמו ְּך ,מִ ְתעַ ּנֵג עַ ל הַ ּ ָקפֶה הַ חַ ם
וְהַ ּ ָמתוֹק .אַ חַ ר ּכ ְָך מ ֹוצֵא אֲר ֹונִית עִ ם מִ ינֵי מְ זוֹנוֹת.
הוּא ח ֹוזֵר ל ַּכ ְֻרסָה ְּבעוֹד ֹו מְ נ ׁ ְַשנ ֵׁש וַפְ לִ ים וּבִ סְ קְ וִיטִ ים.
לְ אַ חַ ר הַ ּׁ ְש ִת ּיָה הַ חַ ּ ָמה ַואֲרוּחַ ת הַ ּ ַמטְ עַ ִּמים חָ ׁש הוּא

ֲעיֵפוּת מָ ה ,וּמַ חְ לִ יט לְ ַנ ּצֵל אֶ ת הַ ּי ׁ ְִשיבָה ּב ַּכ ִּסֵא הַ ּנוֹחַ ,
"רק לְ כ ּ ַָמה ְרגָעִ ים"ִ ּ ...פ ְתא ֹם
וּלְ עֹצֶם אֶ ת עֵ ינָיו ַ
ִיש ִּכי אֶ חָ ד מִ ְּמ ׁ ָש ְרתֵ י הָ אָ דוֹן מְ ַנעֲר ֹו וּמְ קִ יצוֹ.
מַ ְר ּג ׁ
שר ַּדקּ וֹת מֵ עֵ בֶר
"זֶהוּ! חָ לְ פָה ׁ ָשעָ ה ,נָתַ ִּתי לְ ָך עֶ ֶ ׂ
ַשעָ ה ׁ ֶש ְּבעַ ל הַ ַּביִת הִ קְ צָה לְ ָך! קוּם ,צֵא ַו ֲעלֵה
ל ּׁ ָ
מֵ חֲדַ ר הָ א ֹוצָרוֹת!
"מָ ה? ה ֲֵרי עוֹד ל ֹא הִ ְתחַ לְ ִּתי לְ מַ ּלֵא אֶ ת הַ ּ ַׂשק...
יתי ,חָ ׁ ַשבְ ִּתי,
הִ בְ טִ יחוּ לִ י ...זֶה ל ֹא פֵייר ...הִ ְת ּ ַכ ַוּנ ְִּתיָ ,רצִ ִ
ֲשים ,הוּא מ ֹוצֵא עַ צְ מ ֹו
ִּתכְ ַננ ְִּתיְּ "...בעוֹד ֹו מִ ְתו ַּכֵחַ וּמַ א ׁ ִ
עַ ל הַ ִּמ ְד ָרכָה מִ חוּץ לְ ׁ ַשע ֲֵרי הָ אֲחֻ זָּה.
הקב"ה ּפוֹתֵ חַ עֲבו ֵּרנוּ אֶ ת ׁ ַשע ֲֵרי ׁ ָשמַ יִם ְּבלֵיל חַ ג
הַ ּׁ ָשבוּעוֹת! ַל ְילָה ׁשֶל אוֹרוֹת קְ דו ׁ ִֹשים ,אוֹר ּתו ָֹרה
וּסְ ג ֻּלָהַ ,ל ְילָה ׁשֶל ִּתקּ וּנִים וְקִ ְנ ְינֵי ֶנצַח! הקב"ה ַּבחֲסָדָ יו
מַ ּצִיעַ לָנוּ ּ
הַטוֹב!
לְמַלֵא אֶת אֲסָמֵינוּ מֵא ֹוצָר ֹו ּ
הַל ְילָה ִּב ׁ ְש ִת ּיָה ח ּ ַָמהּ ,פַטְ ּפֶטֶת,
מִ י ׁש ּ ֶַמעֲבִ יר אֶת ַּ
נ ׁ ְִשנו ׁ ִּשים וְעוֹד הַ בְ לֵי ׁ ָשוְא – וְכִי ל ֹא ּדוֹמֶה הוּא לְ אוֹת ֹו
ּכְסִ יל ׁשֶאִ ּבֵד הִ ְז ַּד ְּמנוּת חַ ּיִים?
שוָה זָהָב! ָכּל ֶרגַע ל ֹא ְיס ֻּלָא ּב ַּפָז!
ְּבלֵיל ׁשָבוּעוֹתָ ,כּל ַּד ּקָה ׁ ָ
הַמאַ ּבֵד אֶת מָה
הִ ְז ַּד ּ ְמנוּת חַד ּפַעֲמִ ית! אַ ל ִּתהְ יֶה ׁשוֹטֶה ּ ְ
ש ּנו ְֹתנִים לוֹ! ֱהיֵה חָ כָם! 'חָ כָם ּב ּ ַַל ְילָה'!
ֶׁ

ְּבדֶ רֶ ְך הַ ַ ּצ ִּדיקִ ים
ַעַל-שֵם-טוֹב זיע"א.
הַשָבוּעוֹת נִפְטַר ַר ּבִי ִי ְׂש ָראֵל ּב ׁ
ּבְיוֹם חַג ּׁ
לְקָרב אֶת
ד ְַּרכּ ֹו ׁשֶל הבעש"ט הָ יְתָ ה ֶל ֱאה ֹב ָכּל יְהו ִּדי ,וּבְ כ ְָך ֵ
לִבּ ֹו לְאָ בִינ ּו ׁש ֶּב ַּׁשָמַ יִם.
"ר ּבֵנוּ הבעש"ט צִ וָּה
ְוכ ְָך ּכָתוּב ּב ְַּספ ִָרים הַ ְּקדו ׁ ִֹשיםַ :
לְ תַ לְ מִ ידָ יוְ :רצ ֹו ְנכֶם לְ הַ ּגִיעַ לִ בְ חִ ינַת 'נ ׁ ְִשמַ ת אָ דָ ם' ,לְתַ ּקֵן
ִּתקּ וּן ָראוּי לִפְ גָמֵי הַ ּ ֶנפ ֶׁש? ֲעלֵיכֶם לְקַ ּיֵם ׁ ְשל ֹׁשָה ְּדב ִָרים:
א) אֲמִ ַירת ּפ ְִרקֵי ְּתהִ ּלִים מִ ּתו ְֹך ְּתמִ ימוּת ּ
הַלֵב.
שוֹת ט ֹובָה לְחָ בֵר מִ ּתו ְֹך טִ ְרחָה ְּבגוּף ְול ֹא ַרק ְּבמָמוֹן.
ב) ַל ֲע ׂ
ג) אַ הֲבַת ִי ְׂש ָראֵל ִּבמְ סִ ירוּת ֶנפ ֶׁש".

קבר הבעש"ט

ְּבדֶ רֶ ְך הַ ּ ַמלְ כוּת
הַשָבוּעוֹת,מְ סֻפּ ָר ׁ ֶשדָּוִד ּבֶן
גִלַתרוּת,אוֹתָהּ קו ְֹר ִאים ּבְחַג ּׁ
ּבְסוֹףמְ ּ
הַבֵן ׁ ֶש ּנ ֹולַד לְרוּת וּלְ ב ֹעַז .סִ ּיוּם זֶה ׁשֶל
י ִׁשַי הוּא נֶכְ ּד ֹו ׁשֶל ע ֹובֵד ּ -
ִשוּאֵי בּ ֹעַז -גְּדוֹל הַ ּדוֹר
גִלָה מַ ֲעלֶה עַל נֵס אֶת הָעֻבְ דָּה ׁש ִֶּמ ּנ ּ ׂ
ְּ
הַמ ּ
הַמוֹאָבִ ּיָה הַ ִּג ּיו ֶֹרת ,קָמָה מַלְכוּת ּבֵית דָּוִד.
וּמַ נְהִיגוֹ ,עִ ם רוּת ּ
לִבְריאַת הָע ֹולָם ,עָלְתָ ה נ ׁ ְִשמָת ֹו
הַשָבוּעוֹתּ ,ב ׁ ְִשנַת ִ 2,924
ּבְחַג ּׁ
ְ
ׁשֶל ָּדוִד מֶ לֶךִ -י ְׂש ָראֵל ל ַּמָרוֹםִ ׁ .שבְעִ ים ׁ ְשנוֹת חַ ּיִים ְרצוּפוֹת
מֶר ּ ָכזִי ּבְתוֹלְדוֹת עַם ִי ְׂש ָראֵל.
וּמְ לֵאוֹת ׁשֶהו ִֹתירוּ ר ֹׁשֶם ְ
הַמל ְֶך עָ בַר צָרוֹת ַרבּ וֹת ּב ׁ ְִשנוֹת חַ ּיָיוּ .בְמַ ֲה ָלכָן חִ ּבֵר אֶת
ָּדוִד ּ ֶ
הַתהִ ּלִים ,סֵ פֶר ׁשֶל מִ זְמו ִֹרים וְהִ לּ וּלִים לַה' לְ צַד ְּתפִלּ וֹת
סֵ פֶר ְּ
הַשָבוּעוֹת,
הַתהִ ּלִים ְּבלֵיל חַג ּׁ
וּב ַּק ָׁשוֹת .נ ֹו ֲהגִים לוֹמַר אֶת סֵ פֶר ְּ
הַספֶר ,נ ֹולַד ְונִפְטַר ּבְיוֹם זֶה.
חַבֵר ּ ֵ
הַמל ְֶך ,מְ ּ
ִכּי ָּדוִד ּ ֶ
הַמזְמו ִֹרים
הַתהִ ּלִים ֶנאֱמַר ִּבנְבוּאָה מֵאֵת ה' לְדָ וִדִּ .
סֵ פֶר ְּ
מְ ׁש ְַּמ ׁ ִשים ֶּפה לְ כָל ְּתחו ּׁשָה הָע ֹולָה ְּבלִבּ ֹו ׁשֶל הָאָדָ ם ְּבכָל
הַ ּדוֹרוֹתְּ :תחו ּׁשוֹת ׁשֶל הוֹדָ יָה ו ְׁשֶל ִׂשמְ חָה ,לְ צַד ְּתחו ּׁשוֹת
ְכִשָלוֹןְּ .במִ ְד ַר ׁש ְּתהִ ּלִים ֶנאֱמַר" :ר' יוּדָ ן
ׁשֶל ּכְאֵבׁ ,שֶל צַעַר ו ּׁ
אוֹמֵר ְּב ׁשֵם ר' יְהוּדָ ה :כּ ֹל ׁשֶאָמַר ָּדוִד ְּבסִ פְרוְֹּ ,כ ֶנ ְג ּד ֹו וּכְ ֶנגֶד
ָכּל ִי ְׂש ָראֵל וּכְ ֶנגֶד ָכּל הָעִ ִּתים אֲמָרוֹ".
מַר ִּבים ַּבאֲמִ ַירת ְּתהִ ּלִים ִּביחִ ידוּת א ֹו ּבִקְ בוּצוֹת,
ּגַם ּ ַכ ּיוֹם ְ
קֻטָע .כּ ֹחָם ׁשֶל
ִּבזְמַ ּנִים מִ ְז ַּד ְּמנִים א ֹו ּבִקְ בִ יעוּתְּ ,ב ֶרצֶף א ֹו ִּבמְ ּ
לִישוּעָה.
הַתהִ ּלִים ַרב לְ ב ַּטֵא הוֹדָ יָה א ֹו ִּתקְ וָה ׁ
ּפ ְִרקֵי ְּ

הַמל ְֶך יָדוּעַ ּכְ"מֶ ל ְֶך ִי ְׂש ָראֵל" ,וְכִ"נְעִ ים זְמִ ירוֹת
ָּדוִד ּ ֶ
ְ
אָרים אֵלּ וּ עוֹמֵד יֶלֶד ׁ ֶש ּנ ֹולַד ְוגָדַ ל
ִי ְׂש ָראֵל" .אַ ך מֵ אֲחו ֵֹרי ְּת ִ
לְתו ְֹך יִסּ ו ִּרים.
ש ֹונְאֵי
מִ ּגִיל צָעִ יר הָ יָה ָּדוִד ָּדחוּי ְונ ְִר ָּדף ע"י אֶחָיו ַו ֲחב ֵָריוׂ .
שֹנְאַ י" (תהלים ס"ט,
ֹאשי ׂ
שעֲרוֹת ר ׁ ִ
"רבּ וּ מִ ּ ַ ׂ
חִ ּנָם הָיוּ ל ֹו – ַ
ָכְרי לִבְ נֵי אִ ִּמי"
ִיתי לְאֶחָיְ ,ונ ִ
ה'); מְ ֻנ ֶ ּדה ּבֵין אֶחָיו – "מוּזָר הָ י ִ
(שם ,ט') .עַל מִ ּטָת ֹו ּב ַּלֵילוֹת ִּב ּכָה אֶת מַר ּגו ָֹרל ֹו – "וָאֶבְ ּכֶה
ַפְשי ,ו ְַּתהִ י ַלח ֲָרפוֹת לִי" (שם ,י"א).
ַב ּצוֹם נ ׁ ִ
הֵיכָן הִ ְת ּ
מָשיחַ ּבֶן י ִׁשַי? ל ֹא מִ ַּביִת חַם
עַלָה ָּדוִד? מֵהֵיכָן צָמַח ׁ ִ
וְאוֹהֵבּ ,
ֶמֶש ק ֹופַחַת ,מִ ּפְעִ ּיוֹת
אֶלָא "מִ ִּמכְלְ א ֹת הַ ּצ ֹאן"ַ ּ ,תחַת ׁש ׁ
הַכ ָב ִׂשים ,וּמִ ַּנהֲמוֹת א ֲָריוֹת וְדֻ ּבִים ׁ ֶש ּנִסּ וּ לִטְ ר ֹף אֶת הָעֵדֶ ר.
ְּ
ְ
שָה לְ ָפנֵינוּ ֶ ּד ֶרך הִ ְתעַלּ וּת ׁשֶל ׁ ָשנִים עַל ּג ַּבֵי ׁ ָשנִיםּ ,בָהֶן
ּפְרוּ ׂ
הָרגַע
עָמַל ְויָגַע ָּדוִד ְּבכ ֹחוֹת עַל אֱנו ׁ ִֹש ּיִים – עַד ׁשֶהִ ּגִיעַ אֶל ֶ
הַ ּגָדוֹל...
הָרגַע ׁשֶבּ ֹו נִקְ ָרא אֶל נְבִ יא ה'ְ ׁ .שמוּאֵל נ ׁ ְִשלַח אֶל י ִׁשַי ּבֵית
ֶ
ְ
ּ
יתי ְּב ָבנָיו לִי מֶ לֶך" (שמואל א'
"כּי ָראִ ִ
הַלַחְ מִ י ִּב ְדבַר ה'ִ :
ט"ז ,א')ְ ׁ .שמוּאֵל קו ֵֹרא לְ י ִׁשַי וּלְ ָבנָיו לָבוֹא עִ מּ ֹו לְ ֶזבַח .י ִׁשַי
מַ עֲבִ יר אֶת ּ ָבנָיו לִפְ נֵי ׁ ְשמוּאֵלִ ׁ ,שבְ עָה ּ ָבנִים ,אוּלָם ׁשֶמֶן
הַמ ׁ ְשחָה ל ֹא נ ׁ ְִש ּפ ְַך מִ ן ּ
הַמלוּכָהְ ׁ .שמוּאֵל
הַק ֶֶרן .ל ֹא לָהֶם ְּ
ִּ
ְעָרים?" ל ֹא מְ ו ּ ֵַתר
ּפ ֹונֶה אֵ לָיו (שם ,ט"ז א')" :הֲתַ מּ וּ הַ ּנ ִ

הַמֵבִ ין ִכּי מִ ְּדבַר ה' ל ֹא י ִּפ ֹל מְ אוּמָה.
ׁ ְשמוּאֵלּ ,
"רגַע" ,אוֹמֵר י ִׁשַי" ,עוֹד נ ׁ ְִשאַר ּ
הַקָטָן ,וְהִ ּנֵה ר ֹעֶה ַּב ּצ ֹאן" ,י ֵׁש עוֹד
ֶ
הָאַדמ ֹונִי ,נ ְִר ּ ַתע
אֶחָד קָטָןּ ...בֶן עֶ ְׂש ִרים ו ׁ ְּשמ ֹונֶה .לְ נֹכַח הַ ּנַעַר ְ
ׁ ְשמוּאֵל .וְאוּלָם אָז קו ֵֹרא ל ֹו הקב"ה (שמואל א טז ,יב)" :קוּם
ֹאשוֹ.
מְ ׁשָחֵהוִּ ,כּי זֶה הוּא" .קָם ׁ ְשמוּאֵלִ ,נ ּג ַׁש לְדָ וִד וְנו ׁ ְֹשק ֹו עַל ר ׁ
ֹאשָם אָבִיו י ִׁשַי.
מִ ּיָד קָמִ ים ּכ ֻּלָם ְּב ָפנָיו ,וּבְ ר ׁ
מִ ׁ ּשֶאַ ְך סִ ּיֵם ׁ ְשמוּאֵל לִמְ ׁש ֹחַ אֶת הַ ּנַעַר ,וְהִ ּנֵה נ ְִת ּ
מַלֵא הָאוּלָם
הַמל ְֶך!' סְ עֻ ַּדת
הַמל ְֶך! יְחִ י ּ ֶ
קוֹל ְּתרוּעָה ְו ִׂשמְ חָה' :יְחִ י ּ ֶ
ִפְתחָה ְּבר ֹב ּפְאֵר ַו ֲחגִיגוֹתָּ .דוִד יו ֹׁשֵב ּבֵין ׁ ְשמוּאֵל
הַהַמְ ָלכָה נ ְּ
הַסעֻ ָּדה – (שמואל א
לְ י ִׁשַיְ ׁ ,שנֵי ּגְד ֹולֵי ע ֹולָם .וְאָז ,לְאַ חַ ר ְּ
הָרמָתָ ה" ,וְדָ וִד ׁשָב אֶל צ ֹאנוֹ,
טז ,יג) " ַו ּיָקָם ׁ ְשמוּאֵל ַו ּיֵל ְֶך ָ
אֶל מַקְ ל ֹו וְאֶל ּ ַת ְרמִ ילוֹ!
נ ְִתבּ ֹונֵן ּב ַּמ ְַראֶה הַ ּגָדוֹל הַ זֶּה :הָאֵם ָּדמְ עָה ,הָאָב ָרג ַׁש,
ְמֶרקָחָה – ַרק אֶחָד נ ׁ ְִשאַ ר ׁ ָשלֵו
הָאַ חִ ים סָ עֲרוָּ ,כּל הָעִ יר ּכ ְ
ו ְָרגוּעַָּ :דוִד עַצְמוֹ .ל ֹא הִ ְת ּגָאָה ְול ֹא הִ ְת ּפַעֵלָּ .דוִד ׁשָב אֶל
הַמעֲלוֹת
"שיר ּ ַ
צ ֹאנ ֹו וְהֵחֵל מְ חַ ּלֵל ַּבחֲלִיל ֹו מִ זְמוֹר חָדָ ׁשִ ׁ :
ַכְתי ִּב ְגד ֹלוֹת
לִבי ְול ֹא ָרמוּ עֵינַיְ ,ול ֹא הִ ּל ִּ
לְדָ וִד :ה' ,ל ֹא ָגבַהּ ִּ
לִבי" –
וּבְ נִפְ לָאוֹת מִ ּ ֶמ ּנִי" (תהילים ,קל"א ,א')" .ל ֹא ָגבַהּ ִּ
ְּב ׁשָעָה ׁש ְֶּמ ׁשָחָ נִי ׁ ְשמוּאֵל לְמֶ ל ְֶך!
הַמלוּכָה.
ָראִ ינוּ אֶת ּג ְַדלוּת ֹו ׁשֶל ָּדוִד ְּב ׁשָעָה ׁש ִֶּק ּבֵל אֶת ְּ
קָשֶה
הַמלוּכָהּ .כ ַּמָה ׁ
הָ בָה נ ְִתבּ ֹונֵן ְּבהַ נְהָ גָת ֹו ִּב ׁ ְשעַת אָבְ דַ ן ְּ
הַמלֶךְ
לְאָדָ ם לְהִ ּפ ֵָרד מִ ּגְדֻ ּלָה ׁשֶהֶ ֱחזִיק ּבָהּ ! ּכ ְׁש ֶּב ַָרח ָּדוִד ּ ֶ
מִ ּ ְפנֵי אַ בְ ׁשָלוֹם ְּבנ ֹו ְויָצָא מִ ירו ׁ ָּש ַליִםֶ ,נאֱמַר (שמואל ב' ט"ו,
ֹאש ל ֹו חָפוּי,
ֵיתים עֹלֶה וּב ֹוכֶהְ ,ור ׁ
ל')" :וְדָ וִד עֹלֶה בְ מַ ֲעלֵה הַ ז ּ ִ
הַמַלְכוּת
וְהוּא הֹל ְֵך יָחֵף"ְּ .ב ׁשָעָה ז ֹו נ ְִדמֶה הָ יָה לְדָ וִד ִכּי ּ
ע ֹוב ֶֶרת לְאַ בְ ׁשָלוֹם .וּמַה הוּא אוֹמֵר?
"אִ ם אֶמְ צָא חֵן ְּבעֵינֵי ה' – ֶוה ׁ ֱִש ַבנִי וְהִ ְראַ נִי א ֹת ֹו וְאֶת ָנוֵהוּ.

שֶה ּלִי ּ ַכא ֲׁשֶר טוֹב
ַצְתי ּב ְָך – הִ ְננִיַ ,י ֲע ׂ
וְאִ ם כּ ֹה י ֹאמַר :ל ֹא חָ פ ִּ
ְּבעֵינָיו"! (שמואל ב' ט"ו ,כ"ה-כ"ו)ָּ .דוִד מוּכָן לְהַחְ זִיר אֶת
הַמלוּכָהּ ,
אֶלָא
הַמַלְכוּת ְּב ָרצוֹןִּ .בכְי ֹו אֵינ ֹו נָסוֹב עַל אָבְ דַ ן ְּ
ּ
ַצְתי ּב ְָך"ָּ .דוִד מוּכָן לְקַ ּבֵל עָ לָיו אֶת
הַמַסְ קָ נָה" :ל ֹא חָ פ ִּ
עַל ּ
ְרצוֹן ה' – יִהְ יֶה א ֲׁשֶר יִהְ יֶה!
"ב ִּק ֵׁש ה' ל ֹו אִ ׁיש ּכִלְ בָבוֹ"ּ ,ב ִּק ֵׁש
עַל ָּדוִד זֶה אָמַר ׁ ְשמוּאֵלּ :
קָד ׁ ִשי מְ ׁשַחְ ִּתיו" (תהילים
ָאתי ָּדוִד עַבְ ִּדי – ְּב ׁשֶמֶן ְ
וּמָ צָא! "מָ צ ִ
פ"ט ,כ"א).
הַמל ְֶך,
ּ ַכא ֲׁשֶר ׁ ִשמְ עִ י ּבֶן ּג ֵָרא ,מִ ְּבנֵי מִ ׁ ְש ּפַחְ ּת ֹו ׁשֶל ׁשָאוּל ּ ֶ
מְ קַ ּלְל ֹו וּפ ֹוגֵעַ בּ ֹו ְּבל ָׁשוֹן חַ ָּדה וּפ ֹוגְעָ נִיתּ ,גִבּ ו ֵֹרי ָּדוִד מַ ּצִיעִ ים
ל ֹו לְהַ ֲענ ִׁישוֹ .וּמָה ע ֹונֶה לָהֶם ָּדוִד? – "הַ ּנִחוּ ל ֹו וִיקַ ּלֵלּ ,כִי
הַפ ֹוגֵעַ ִּבי!
אָמַר ל ֹו ה'"! (שמואל ב' ט"ו) ל ֹא ׁ ִשמְ עִ י הוּא ּ
הוּא ְּב ַו ַּדאי נ ׁ ְִשלַח מֵאֵת ה' .אַ ׁ ְשלִים ּבְאַ ֲהבָה עִ ם יִסּ ו ִּרים
אֵלּ וּ! ַּבז ֹּהַר ּ
קָשֶה עֲבוּר
שֵה ׁ ִשמְ עִ י הָ יָה ׁ
הַקָדו ֹׁש ֶנאֱמַר ׁש ּ ֶַמ ֲע ׂ
הֵשיב ּכְלוּם ,וּ ָבזֶה
ָּדוִד יוֹתֵ ר מִ ּכָל הַ ּצָרוֹת ׁשֶעָ בַרְ ,ול ֹא ׁ ִ
הִ ְת ּכ ַּפְרוּ ָכּל חוֹבוֹתָ יו.
ּכָתַ ב ַר ּבֵנוּ אֵלִ ּיָהוּ הַכּ ֹהֵן מֵאִ יזְמִ יר (שבט מוסר פרק כ')
ּבְאוֹת ֹו זְמַן נִמְ נוּ ּבֵיתִּ -דין ׁשֶל מַעְ לָה – לִהְ יוֹת ָּדוִד ֶרגֶל ְרבִיעִ י
ּב ַּמ ְֶר ּ ָכבָה! אֶת ְּדב ָָריו מֵבִיא ַר ּבֵנוּ הֶחָ פֵץ חַ ּיִים ּבְסִ פְר ֹו הק'
'שמִ ַירת ּ
אַבְרהָם אָבִינוּ ,והקב"ה
הָאֻמָה ָ
ְׁ
הַל ָׁשוֹן'ּ .כְפִי ׁ ֶש ָז ּכָה אַב ּ
ְבִר ּכַת "מָ גֵן אָבוֹת".
אַבְרהָם"ּ ,כ ְָך ּגַם יִצְחָק ְו ַי ֲעק ֹב ּב ְ
קָרוּי "מָ גֵן ָ
צְטָרף וְע ֹולֶה לְדַ ְר ּגָה ז ֹו ּגַם ָּדוִד
וְהִ ּנֵהָ ׁ ,שנִים ַרבּ וֹת אַ ח ֲֵריהֶם מִ ֵ
הַמל ְֶך ,וְאָנוּ מְ ב ְָרכִים "מָ גֵן ָּדוִד".
ֶּ
ּכְדֵ י לְהִ ְת ּג ַּבֵר עַל אַ ְר ּבַע א ֲָריוֹת ו ׁ ְּשל ֹׁשָה ֻּד ִּבים ְּביוֹם אֶחָד
הַלֵב – צ ִָר ְ
– צ ִָר ְ
לִשל ֹט עַל ּ
יך
יך ּגְבו ָּרה ַר ּבָה ,אוּלָם ּכְדֵ י ׁ ְ
הַר ּבֵה! וְדָ וִד ׁ ָשלַט עַל
קָשָה ְּב ְ
ּגְבו ַּרת-עַל! זוֹהִ י הִ ְתמו ְֹדדוּת ׁ
לִבָם ִּב ְר ׁשוּתָ ם.
לִבּ ֹו – ׁש ֶּכֵן הַ ַּצ ִּדיקִ ים ּ

ְּבדֶ רֶ ְך הַחִ ידָ ה:

ָר-שבוּעוֹת
שת ּב ּ ִַמ ְד ּב ׁ ָ
ׁ ְשאֵ לוֹת לְ פ ָָר ׁ ַ

של ָּדוִ ד הַ ּ ֶמל ְ
ֶך?
של ִא ּמ ֹו ׁ ֶ
מָ ה הָ יָה ׁ ְשמָ הּ ׁ ֶ
שט ִּבפְ ָרחִ ים?
שבוּעוֹת לְ קַ ּׁ ֵ
מַ ּדוּעַ נ ֹוהֲגִ ים ְּבחַ ג ׁ ָ
שבוּעוֹת?
מַ ה ּו טַ עַ ם הַ ּ ִמנְהָ ג לִ הְ יוֹת עֵ ִרים ְּבלֵיל ׁ ָ
ׁ ִשלְ ח ּו לָנ ּו ל ּ ֵַמייל zaida@kerenh.org.il :א ֹו לפקס 03-8004455
שלּ ֹו עִ ם הַ ּ ִפ ְתרוֹן ּבָעָ לוֹן הַ ּבָא.
שם ׁ ֶ
ש ּפָתַ ר אֶ ת הַ חִ ידוֹת – ְנפ ְַרסֵ ם אֶ ת הַ ּׁ ֵ
וְ מִ י ׁ ֶ
ְּת ׁשוּבוֹת ַל ִּג ּלָיוֹן הַ קּ וֹדֵ ם
מַ ּדוּעַ קְ רוּיָה ׁ ְשנַת הַ חֲמִ ּׁ ִשים 'י ֹובֵל'?
ַאֲרמִ ית
הַקרוּי 'י ֹובֵל' ּב ָ
של אַ יִל ָּ
• ִּכי ּתו ְֹקעִ ים ּבְקֶ ֶרן ׁ ֶ
מִ י ּכָתַ ב ּ 42פֵרו ׁ ִּשים עַ ל הַ ּפָסוּק "אִ ם ְּבחֻ קּ ֹתַ י ּ ֵתלֵכוּ"?
הַקדו ֹׁש
•ר ּבֵנ ּו חַ ּיִים ּבֶן עָ טָר ,הָ"אוֹר הַחַ ּיִים" ָּ
ַ
ר-בחֻ קּ ֹתַ י!
טָרת ְּבהַ ְּ
"פָסוּק ׁשֶל ִּב ּטָחוֹן" מֵהַ פְ ַ
הַ עְ ּ ֵתק ּ
אֲשר יִבְטַח ּבַה' וְהָ יָה ה' מִ בְטַחוֹ"!
"בָרו ְּך הַ ֶ ּגבֶר ׁ ֶ
• ּ
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