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 מעט 'לישב ,כיעקב בתחילת פרשת וישב ,בקש בשיעורו זה

בשלוה'... להיח לרגע את החומשים וללמוד מזמור אחד מספר 

שלמרכבת השכיה ישן  1תהילים. לא לחים אמרו רבותיו

והרגל  -רהם, יצחק ויעקב אב - שלושת האבות  –ארבע רגליים 

משורר תהילים המופלא. פתח  ,דוד המלך הרביעית היא

, אך בקש להאיר את סיים בהאף בפרשת וישב ואמם 

'למצח אל תשחת לדוד  –פרק "ז בתהילים סיפור כולו דרך ה

  .2מכתם בברחו מפי שאול במערה'

  משליך הצרורות ווטל המרגלית

פרשת וישלח פותחת במפגש של יעקב עם עשו, ממשיכה 

הים ופלת -חתת אלובארץ כש וביו יעקב מסעבמעשה שכם, 

חה טיהור המועוברת אף אל על כל הערים אשר סביבותיהם, 

הדר שדר יעקב בברחו  בו מקויםל - והכלים והעלייה לבית א

 'ישראל' -בהמשך קורא הקב"ה את שמו של יעקב  .מפי אחיו

קריאת השם על ידי 'האיש' שאתו אבק מתאשררת ובכך (

פטירת יצחק וקבורתו על ידי ו, הולדת בימין ומות רחל )יעקב

  .'עשו ויעקב ביו'

במעין סוגריים גדולות  האת סוף הפרשה חותמת התור

בפירוט תולדות עשו וארסל המלכים  תוארותבהן מוארוכות ש

עיין זה מדגיש רש"י שלט בשעיר לאורך הדורות. שהמכובד 

   בפתח פרשתו:

אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה שלא היו 

וסדר מלחמותיהם איך  ספונים וחשובים לפרש היאך נתיישבו

  3פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה, הורישו את החורי

   –אל תולדות יעקב  ומשם או מגיעים

ּצֹאן... ָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו ּבַ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ   4יֹוֵסף ּבֶ

                                                           
  מרדכי אלון ולארגון 'התחברות'.רב כל הזכויות שמורות ל © 

1
  רמב"ן בראשית י"ז כ"ב 
2
כמהג  ,באופן אישי, זהו פרק שתתי עליו את דעתי עם היכסי לשת ה"ז 

(המומלץ מאד!) החסידים לקרוא בכל יום את פרק התהילים על פי שות 
  החיים.

3
 רש"י על בראשית ל"ז א' 

  עם מתחיל ללכת

מיד עם סיום סיפורי יעקב והולדת בימין, או מגיעים  –בעצם 

סיפור יוסף והאחים. הפרק הארוך  -יו של יעקב תולדותל

לכן חשוב לראות  קצת מתק לו את פתיל המחשבה,באמצע 

שממו  כעםביחד את האירוע המשמעותי האחרון בעם ישראל 

  מגיעים לאירוע של פרשתו. 

מאז שגדלו  -התורה מרבה תיאורים וסיפורים  יעקבעל 

ועד חזרתו לארץ כען עם  'איש תם יושב אהלים'הערים והוא 

עד  ביו של יעקברק סיפור אחד או מכירים על אמם ילדיו. 

סיפור דיה בשכם. שם בי יעקב כבר מביים את  –עכשיו 

  –מקומם 

ָרֵאל ה ְבִיׂשְ י ְנָבָלה ָעׂשָ    5ּכִ

 –במכוון  –יעקב  ,. ב'סיפור שכם''עם'ברור להם כי הם כבר 

ממתין להם שישובו מהשדה הוא ותן מקום לביו להופיע. 

 על אףכלל לסיפור לפי שהוא עושה דבר לגבי דיה. לא יכס 

עיקרון ש רק אמרשיש צדדים רבים לדבר בו וללמוד אותו, 

בו הם מתגלים  –סיפור האחד מחה את בי יעקב באותו 

במלוא אחוותם. טעתם המהדהדת, שעליה יעקב אפילו לא 

   –עוה ובה חתמת הפרשה היא 

ה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו?!   ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעׂשֶ

אחווה, אחווה ושוב אחווה. זה הוא המסר הראשון בו או 

  פגשים עם עם ישראל בתחילת פעילותו בעולם.

  בימין

בעוד כברת ארץ לבוא "בימין ולד לאחר המעשה בשכם, 

את פשה קוראת לבה . רחל מתקשה בלדתה, ובצ"אפרתה

. מרגע זה בימין ייעלם 'לו בימין 'ואביו קרא אוי,הקטן בן 

 מופיעהוא לא  –מכל פעילות שהיא במהלך הפרשות הקרובות 

                                                                                                  
4
 בראשית ל"ז ב' 
5
 בראשית ל"ד ז' 

 בס"ד

  שלוה בארמנותיך 
  לפרשת וישב

  הרב מרדכי ֵאלון שליט"א
  נערך על ידי תלמידים
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לכאורה הוא  –במכירה, הוא לא יירד למצרים בפעם הראשוה 

  , אך הכל סובב אותו. הוא הושא.פקד

הגיע ל'עבדך ל הואהתהליך שיוסף מעביר את אחיו מגמת כל 

לעלות יוסף מסה את אחיו כשהוא מציע להם ערב את הער'. 

הוא  –במילים אחרות . חזרה לאביהם ולהשאיר את בימין

להשלים את מלאכת יתוק בי בודק האם הם עדיין שואפים 

שהם החלו בה לפי עשרים ושתיים  , מלאכהרחל מבי לאה

אומר להם, 'למדתם לספר בעצם שה. 'שים רבות', הוא 

  תספרו עוד סיפור, מה קרה?'. אז . וף טורף'על 'טר סיפורלאבא 

השליח  - , יוסף כשיהודה אומר ליוסף 'כי עבדך ערב את הער'

 - לעייי 'לך א ראה את שלום אחיך... והשיבי דבר'  של אביו

כעת לו להתאפק עוד רגע אחד.  אסורלא יכול להתאפק, 

  השליחות הושלמה. 

הבין את סיפור החיבור בין הסיפורים חשוב כי אי אפשר ל

סיפור הראשון בו עם הרקע שביוסף והאחים מבלי לראות את 

  . עם אחוות האחים שבו ישראל מופיע

  'רק לצחצח את הכפתורים'

יעקב מגיע לארץ עם שים עשר ילדיו ומבחיתו כל התאים 

   :6שצריכים להתקיים על פי ברית בין הבתרים כבר התקיימו

גרתי'. אין מילה פשוטה יותר לתאר 'עם לבן  – 'גר יהיה זרעך'

  את עשרות השים האחרוות של יעקב מאשר גר.

  'כריות חשבו לו!' – 'בארץ לא להם'

החליף את ', 'גבתי יום, גבתי לילה' – 'ועבדום, ועו אותם'

  עבדתי את אביכן! 'כל כוחי'ב, 'משכורתי עשרת מוים

תחילת  שלכאורה טרם עברו מאז 'ארבע מאות שה'המושג 

, 7לא צריך להטריד. מפרשים רבים, ובראשם הרמב"ם - הגלות 

המועד האפשרי מביים שטווח הזמן 'ארבע מאות שה' הוא 

ורעות יתן לקצר שליש , אך כמו כל בואת פהמאוחר ביותר

גם . זו המהות של התשובה על 'התהגות טובה'. רתואפילו יו

רק מאתיים  במצרים עצמה לא הייו ארבע מאות שה אלא

  .ועשר. זו בכלל לא קושיה

יעקב עם ילדיו, דור רביעי  שבהה  –'ודור רביעי ישובו הה' 

עשו הלך אל  – 'שלם עון האמורי'ואפילו כבר  ,לאברהם אביו

מעל הכל יצב ועומד התאי של אמו  ארץ מפי יעקב אחיו!

                                                           
6

 בבראשית ט"ו –ברית בין הבתרים  
7

 רמב"ם הלכות תשובה 

וגם הוא התקיים בשליחותה של דבורה  8שחופף על הכל רבקה,

שאר רק המי .וי. השטיח פרוסקת לקרוא ליעקב. השטח פ

  'לצחצח את הכפתורים'.

. לא רוצה עוד לגור, לא מגורי'בארץ  וישבכך פותחת הפרשה: '

התייד. הגיע זמן רוצה עוד להיות בסוכות, לא רוצה עוד ל

  תה של המוחה הסופית.  הישיבה, הגיעה עי

  כשיוסף 'קופץ'...

  –והשלווה תקעת 

  9עליו רוגזו של יוסףקפץ 

 -  קפיצה. זו 10הביטוי 'קפץ' הוא כל ההקדמה שעשיו עכשיו

, לדידו תפית בלתי צפויה. פרשת וישב הייתה צריכה להיפתח

'וישב יעקב... ויבן בית לה' בירושלים'. אבל - ב של יעקב,

דרדרת האחווה הבלתי מתפשרת שמגלים האחים בשכם מת

שלא ממש יצאו  ,ק, העמוקאל הבור הריויוסף  אל יחסם כלפי

  ממו עד היום.

רק הייו ראויים לגאולה אולם  באמתבסוף פרשת וישלח 

מבחן שהוא, כך מסתבר, 'לעיכובא'.  –במבחן אחד לא עמדו 

כמה לעיכובא? 'בעיתה אחישה'. את הפרשה הזו או ושאים 

  איתו עד שתתוקן. 

געת מה באמת מע את המה 'התפקשש'?  –וכאן הבן שואל 

  הגאולה השלמה?

ובקש לעיין במזמור אחד, ששופך אור על  הפרשהיח את 

  אז כהיום. –פרשת יוסף והאחים כולה 

  תהילים, פרק "ז

ָעָרה אאאא ּמְ אּול ּבַ ֵני ׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ ם ּבְ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ ָעָרהַלְמַנּצֵ ּמְ אּול ּבַ ֵני ׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ ם ּבְ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ ָעָרהַלְמַנּצֵ ּמְ אּול ּבַ ֵני ׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ ם ּבְ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ ָעָרהַלְמַנּצֵ ּמְ אּול ּבַ ֵני ׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ ם ּבְ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ ִני  בבבב. ַלְמַנּצֵ ִני ָחּנֵ ִני ָחּנֵ ִני ָחּנֵ ָחּנֵ

ָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעבֹר - - - - ֱאלֱֹאלֱֹאלֱֹאלֹ י ּוְבֵצל ּכְ י ְבָך ָחָסָיה ַנְפׁשִ ִני ּכִ ָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעבֹר ִהים ָחּנֵ י ּוְבֵצל ּכְ י ְבָך ָחָסָיה ַנְפׁשִ ִני ּכִ ָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעבֹר ִהים ָחּנֵ י ּוְבֵצל ּכְ י ְבָך ָחָסָיה ַנְפׁשִ ִני ּכִ ָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעבֹר ִהים ָחּנֵ י ּוְבֵצל ּכְ י ְבָך ָחָסָיה ַנְפׁשִ ִני ּכִ ִהים ָחּנֵ

ַמִים  דדדד. ל ּגֵֹמר ָעָליל ּגֵֹמר ָעָליל ּגֵֹמר ָעָליל ּגֵֹמר ָעָלי- - - - לִֹהים ֶעְליֹון ָלאֵ לִֹהים ֶעְליֹון ָלאֵ לִֹהים ֶעְליֹון ָלאֵ לִֹהים ֶעְליֹון ָלאֵ ----ֶאְקָרא ֵלאֶאְקָרא ֵלאֶאְקָרא ֵלאֶאְקָרא ֵלא גגגג. ּוֹותּוֹותּוֹותּוֹותהַ הַ הַ הַ  ָ ַלח ִמׁשּ ַמִים ִיׁשְ ָ ַלח ִמׁשּ ַמִים ִיׁשְ ָ ַלח ִמׁשּ ַמִים ִיׁשְ ָ ַלח ִמׁשּ ִיׁשְ

ַלח ֱאלֹ יֵעִני ֵחֵרף ׁשֲֹאִפי ֶסָלה ִיׁשְ ַלח ֱאלְֹויֹוׁשִ יֵעִני ֵחֵרף ׁשֲֹאִפי ֶסָלה ִיׁשְ ַלח ֱאלְֹויֹוׁשִ יֵעִני ֵחֵרף ׁשֲֹאִפי ֶסָלה ִיׁשְ ַלח ֱאלְֹויֹוׁשִ יֵעִני ֵחֵרף ׁשֲֹאִפי ֶסָלה ִיׁשְ תֹוְך  הההה. ִהים ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתוֹ ִהים ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתוֹ ִהים ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתוֹ ִהים ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתוֹ - - - - ְויֹוׁשִ י ּבְ תֹוְך ַנְפׁשִ י ּבְ תֹוְך ַנְפׁשִ י ּבְ תֹוְך ַנְפׁשִ י ּבְ ַנְפׁשִ

ים ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב  ּנֵיֶהם ֲחִנית ְוִחּצִ ֵני ָאָדם ׁשִ ָבה לֲֹהִטים ּבְ ּכְ ים ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ְלָבִאם ֶאׁשְ ּנֵיֶהם ֲחִנית ְוִחּצִ ֵני ָאָדם ׁשִ ָבה לֲֹהִטים ּבְ ּכְ ים ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ְלָבִאם ֶאׁשְ ּנֵיֶהם ֲחִנית ְוִחּצִ ֵני ָאָדם ׁשִ ָבה לֲֹהִטים ּבְ ּכְ ים ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ְלָבִאם ֶאׁשְ ּנֵיֶהם ֲחִנית ְוִחּצִ ֵני ָאָדם ׁשִ ָבה לֲֹהִטים ּבְ ּכְ ְלָבִאם ֶאׁשְ

ה הַחּדָ הַחּדָ הַחּדָ בֹוֶדךָ  וווו. ַחּדָ ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ָ בֹוֶדךָ רּוָמה ַעל ַהׁשּ ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ָ בֹוֶדךָ רּוָמה ַעל ַהׁשּ ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ָ בֹוֶדךָ רּוָמה ַעל ַהׁשּ ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ָ ת ֵהִכינּו  זזזז. רּוָמה ַעל ַהׁשּ ת ֵהִכינּו ֶרׁשֶ ת ֵהִכינּו ֶרׁשֶ ת ֵהִכינּו ֶרׁשֶ ֶרׁשֶ

יָחה ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה רּו ְלָפַני ׁשִ י ּכָ ַפף ַנְפׁשִ יָחה ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלהִלְפָעַמי ּכָ רּו ְלָפַני ׁשִ י ּכָ ַפף ַנְפׁשִ יָחה ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלהִלְפָעַמי ּכָ רּו ְלָפַני ׁשִ י ּכָ ַפף ַנְפׁשִ יָחה ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלהִלְפָעַמי ּכָ רּו ְלָפַני ׁשִ י ּכָ ַפף ַנְפׁשִ י  חחחח. ִלְפָעַמי ּכָ י ָנכֹון ִלּבִ י ָנכֹון ִלּבִ י ָנכֹון ִלּבִ ָנכֹון ִלּבִ

                                                           
8

  בראשית כ"ז מ"ה 
9

 רש"י על בראשית ל"ז ב' 
10

אגב, מעיין שהופעתו של יעקב בעולם החלה ב'קפיצת הארץ' שהתרחשה  
קורית גם היא בקפיצה,  - בחלום הסולם ו'העצירה' שלה, ההתבררות שלה 

  בקפיצת יוסף...
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ָרה יָרה ַוֲאַזּמֵ י ָאׁשִ ָרהֱאלִֹהים ָנכֹון ִלּבִ יָרה ַוֲאַזּמֵ י ָאׁשִ ָרהֱאלִֹהים ָנכֹון ִלּבִ יָרה ַוֲאַזּמֵ י ָאׁשִ ָרהֱאלִֹהים ָנכֹון ִלּבִ יָרה ַוֲאַזּמֵ י ָאׁשִ עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהּנֵֶבל ְוִכּנֹור עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהּנֵֶבל ְוִכּנֹור עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהּנֵֶבל ְוִכּנֹור עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהּנֵֶבל ְוִכּנֹור  טטטט. ֱאלִֹהים ָנכֹון ִלּבִ

ַחר ָ ַחרָאִעיָרה ׁשּ ָ ַחרָאִעיָרה ׁשּ ָ ַחרָאִעיָרה ׁשּ ָ ים יייי. ָאִעיָרה ׁשּ לֻאּמִ ְרָך ּבַ ים ֲאדָֹני ֲאַזּמֶ יםאֹוְדָך ָבַעּמִ לֻאּמִ ְרָך ּבַ ים ֲאדָֹני ֲאַזּמֶ יםאֹוְדָך ָבַעּמִ לֻאּמִ ְרָך ּבַ ים ֲאדָֹני ֲאַזּמֶ יםאֹוְדָך ָבַעּמִ לֻאּמִ ְרָך ּבַ ים ֲאדָֹני ֲאַזּמֶ י ָגדֹל ַעד  יאיאיאיא. אֹוְדָך ָבַעּמִ י ָגדֹל ַעד ּכִ י ָגדֹל ַעד ּכִ י ָגדֹל ַעד ּכִ ּכִ

ךָ  ָחִקים ֲאִמּתֶ ָך ְוַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ ךָ ׁשָ ָחִקים ֲאִמּתֶ ָך ְוַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ ךָ ׁשָ ָחִקים ֲאִמּתֶ ָך ְוַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ ךָ ׁשָ ָחִקים ֲאִמּתֶ ָך ְוַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ ל  יביביביב. ׁשָ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ל רּוָמה ַעל ׁשָ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ל רּוָמה ַעל ׁשָ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ל רּוָמה ַעל ׁשָ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ רּוָמה ַעל ׁשָ

בֹוֶדךָ  בֹוֶדךָ ָהָאֶרץ ּכְ בֹוֶדךָ ָהָאֶרץ ּכְ בֹוֶדךָ ָהָאֶרץ ּכְ         .ָהָאֶרץ ּכְ

  מוזר הייתי לאחי...

פותחים בכותרת שהיא גם לא כל מזמורי תהילים 

דוד ותן לו בפתיחת המזמור תיאור  –מה 'אקספוזיציה' של

מפורט של המקום, הזמן והאירוע. המקום: מערה בחל דוד, 

: רדיפות שאול אחר דוד. האירוע: התקופהעין גדי. לא רחוק מ

סיפור המערה המפורסם שבו דוד קורע מכף מעילו של שאול. 

  שם מתרחש מזמורו.

  :סקור את הרקע  ההיסטורי למזמור

אול ועמלק מגיע שמואל אל ישי בית הלחמי, לאחר סיפור ש

והוא מצווה לקחת את אחד מביו ולמשוח אותו למלך על 

. הוא אומר לישי לקרוא לכל ילדיו (שמואל א, ט"ז) ישראל

 ביושבעת  –'ילדיו' - כוישי מביא את כל מי שהוא מחשיב 

משאיר מחוץ  האחרון, הקטן, הואאת הבוגרים, החשבים. 

, 11'מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוְָכִרי ִלְבֵי ִאִּמי'... 'הצאןאחר ' לסיפור. 

ברור אם בא מאמא או לא,  לאקצת ממזר, קצת בחוץ, עדיין 

  ספקות מאד גדולים יש לישי לגבי הילד הקטן ההוא.

שמואל עובר על האחים הגדולים ואף אחד מהם הוא לא 

לא שכבר אם יש עוד מישהו, וישי  שואל את ישי האיש, הוא

. שמואל לא מתרשם אותו מביא ,יכול להחביא את דוד

 קום' - הקב"ה אומר לו מידבתחילה מהבחור הצעיר, אך 

   –במקום אומרים משחהו, כי זה האיש!' וחז"ל 

!משחהו קום ?!משיחי עומד ואתה יושב :הקב"ה ולמר א
12   

ם. אגב ה' יראה ללבב והאדם יראה לעיי - אין מה לעשות 

 חוסר הראייהרכו מגלה הקב"ה את עיקרון מעיין, האדם שד

הוא דווקא זה שהת"ך  ,שלא יכול לראות את הכל ,של האדם

. גם הרואה הגדול ביותר לא יודע לראות הרואהקורא לו 

  משיח בדוד שכס.

  על מי טשת הצאן??

הצאן 'עסקים כרגיל'. הוא ממשיך לרעות את  –מבחית דוד 

. ובאיזשהו שיוי במעמדאף אחד לא שם לב או חש גם ו

                                                           
11

  תהילים ס"ט ט'  
12

 תחומא וירא ו'מדרש  

המלחמה עם פלישתים מתרחשת והאחים הגדולים במלחמה, 

ללכת אל האחים  'עשרה סדוויצ'ים'וישי שולח את דוד עם 

?). כשהוא מגיע בפרשתו ולדרוש בשלומם (מזכיר לו מישהו

   –הוא שומע שבמחה רצות שמועות 

ֶרּנּו ַהמֶּ  ּנּו ַיְעׁשְ ר ַיּכֶ ן לֹו ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּתֹו ִיּתֶ דֹול ְוֶאת ּבִ ר ּגָ ֶלְך ֹעׁשֶ

ָרֵאל ִיׂשְ י ּבְ ה ָחְפׁשִ ית ָאִביו ַיֲעׂשֶ   13 ְוֵאת ּבֵ

מה המלך ייתן לו? מה הוא  –דוד מסתובב בין האשים ושואל 

ך לשאול כאילו הוא יעשה לו? כולם עוים לו אבל הוא ממשי

האח שם לב למעלליו של  ,הגדול יוחליאב, אאלא הבין... כש

   –ורה תקיפה מאד הקטן הוא כועס עליו ומתבטא בצ

י  ר ֲאִני ָיַדְעּתִ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ ּתָ ְמַעט ַהּצֹאן ָהֵהּנָ ה זֶּה ָיַרְדּתָ ְוַעל ִמי ָנַטׁשְ ָלּמָ

  14ֶאת ְזֹדְנָך ְוֵאת ֹרַע ְלָבֶבךָ 

שוב עזבת את העבודה ובאת לחפש  –או במילים אחרות 

אקשן? דוד מתצל שהוא מצא, זה באמת לא תקין ולא יחזור 

תפקיד שלו ומציל את עם יגש אל ההוא על עצמו אבל אז 

הים חיים. ומה לאחר - ת המחרף מערכות אלוייישראל מגול

  מכן? הוא חוזר, אל אותו צאן ואותו מרעה. 

  מה עווי לפי אביך?

בהתאם להבטחה בשדה  לאשה בת שאוליכל מדוד מקבל את 

לגן לפי  לארמון כדימן וזהקרב. בשלבים הראשוים הוא מ

המלך, חותו, ולהשיב את רוחו הרעה ששורה עליו מאז 

   –שהשים ריו 

ִרְבֹבָתיו ֲאָלָפיו ְוָדִוד ּבְ אּול ּבַ ה ׁשָ     15 ִהּכָ

, כאשר הרוח הרעה הזו מגיעה לפסים מעשיים יותר ויותר

לחמות עם עמלק ופלישתים בכל הגבולות תופסות מקום המ

תי ומפות את המקום לטובת המלחמה המלכו זיח בלו"ז

  בדוד. – של שאול האמיתית

'אביר הרועים', ראש  דואג ,כשדוד בורח אל וב עיר הכהים

לעדכן בתפית החמורה של דוד  - האדומי  דואג - הסהדרין 

ו למסקה הלכתית (הוא לקח שק ומזון!) שמביאה אות

. שמוים וחמישה 'רודף'לדוד יש דין  –תורית חד משמעית 

   –כהי וב מתים בעוון דוד תחת פיקודו האישי של דואג 
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  שמואל א' י"ז כ"ח 
14

  שם שם כ"ט 
15

 שמואל א' י"ח ז' 
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ּסֹב ֹמִנים  ַוּיִ ּיֹום ַההּוא ׁשְ ֶמת ּבַ ּכֲֹהִנים ַוּיָ ע הּוא ּבַ ְפּגַ ּדֹוֵאג ָהֲאֹדִמי ַוּיִ

ה ִאישׁ  ָ 16ַוֲחִמׁשּ
   

של אדירי תורה דוגמת דואג שאול מוקף בפורום כבד 

ואחיתופל. האשים הכבדים ביותר מיעים את המלך בכל 

  מהלך הרדיפה הזו אחרי דוד.

יִתי ֶמה  ֹבא ַוּיֹאֶמר ִלְפֵני ְיהֹוָנָתן ֶמה ָעׂשִ ָרָמה ַוּיָ יֹות ּבָ ִוד ִמּנָ ְבַרח ּדָ ַוּיִ

ׁש ֶאת נַ ֲעו ֹ י ְמַבּקֵ אִתי ִלְפֵני ָאִביָך ּכִ י?ִני ּוֶמה ַחּטָ !ְפׁשִ
17  

  ועל המלחמות...

מערת עדולם באזור  –דוד בורח למערה בפעם הראשוה 

חברון. שם מתקבצים אליו אביו ואחיו עם אשי מצוק וספים. 

בסך הכל, דוד מגבש 'צבא' של ארבע מאות איש וביחד הם 

בורחים מאסכולת שאול ודואג. בין בריחה לבריחה דוד עוסק 

ל פעם שצריך. הוא מקבל מסר ב'זוטות' ולחם בפלישתים בכ

שפלישתים לחמים ביהודי קעילה ובעזרת אביתר הכהן, אוד 

   – , הוא לחם בהםמוצל מאש וב עיר הכהים

י ֲאִני  ֲעֵנהּו ה' ַוּיֹאֶמר קּום ֵרד ְקִעיָלה ּכִ ה' ַוּיַ ֹאל ּבַ ִוד ִלׁשְ ַוּיֹוֶסף עֹוד ּדָ

ָיֶדךָ  ים ּבְ ּתִ ִלׁשְ ִוד .ֹנֵתן ֶאת ּפְ ֶלְך ּדָ ים   ַוּיֵ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶחם ּבַ ּלָ יו ְקִעיָלה ַוּיִ ַוֲאָנׁשָ

ֵבי  ִוד ֵאת ֹיׁשְ ע ּדָ ה ְגדֹוָלה ַוּיֹׁשַ ֶהם ַמּכָ ְך ּבָ ְנַהג ֶאת ִמְקֵניֶהם ַוּיַ ַוּיִ

ְלָחָמה ָלֶרֶדת ְקִעיָלה ָלצּור .ְקִעיָלה ל ָהָעם ַלּמִ אּול ֶאת ּכָ ע ׁשָ ּמַ .. ַוְיׁשַ

ִוד  ֶאל ּדָ
18  

דוד לוחם את מלחמות ה', ושאול רודף אחריו.  –המהלך זה 

דוד לא מפסיק את המלחמות עם מעט אשיו. דוד שואל את 

הקב"ה האם אשי קעילה שזה עתה הושיע יסגירו אותו 

   בודאי, ברח! –לשאול והתשובה היא 

ר ִזיף  ִמְדּבַ ָהר ּבְ ב ּבָ ׁשֶ ָצדֹות ַוּיֵ ּמְ ר ּבַ ְדּבָ ּמִ ִוד ּבַ ב ּדָ ׁשֶ אּול ַוּיֵ הּו ׁשָ ַוְיַבְקׁשֵ

ִמים ְוֹלא ְנָתנֹו ֱאלֹ  ל ַהּיָ ְבָעָתה - ּכָ אּול ַהּגִ ֲעלּו ִזִפים ֶאל ׁשָ ָידֹו... ַוּיַ ִהים ּבְ

ָצדֹות נּו ַבּמְ ר ִעּמָ ּתֵ   19ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסּתַ

'הלא  –באים אשי הזיפים ומגלים לשאול שהם מצאו את דוד 

ו באים לתפוס אותו. דוד מסתתר עמו'! ושאול וצבא אלפי

מלאך שמגיע אל שאול בדחיפות מוסר לו כי פלישתים פשטו 

  ממערב ושאול סב על עקביו כ'הוראת שעה', עד הפעם הבאה.
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 שמואל א' כ"ב י"ח  
17

  שמואל א' כ' א' 
18

  ה'-שמואל א' כ"ג ד' 
19

 שם שם י"ד י"ט 

  'בברחו מפי שאול במערה'

דּו לֹו ֵלאֹמר ִהּנֵה ָדִוד  ּגִ ים ַוּיַ ּתִ ִלׁשְ אּול ֵמַאֲחֵרי ּפְ ב ׁשָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ

ר ֵעין גֶּ  ִמְדּבַ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ חּור ִמּכָ ת ֲאָלִפים ִאיׁש ּבָ ֹלׁשֶ אּול ׁשְ ח ׁשָ ּקַ ִדי. ַוּיִ

ֵעִלים ֵני צּוֵרי ַהּיְ יו ַעל ּפְ ִוד ַוֲאָנׁשָ ׁש ֶאת ּדָ ֶלְך ְלַבּקֵ   20ַוּיֵ

'חצצון  –עין גדי מוזכרת כבר בספר בראשית בשם אחר 

. שם מתרחשת מלחמת ארבעת המלכים את החמישה 21תמר'

תו שהיה פעם מא סיפור הפיכת סדום. מיושם מתחיל כל 

שלושת אלפים איש הימצאות  מבין כיבקיקי חל דוד ועין גדי 

במספר הזה  צפיפות אדירה. וזו רק פלוגת החוד!זו במקום, 

  לא כלולים חיילי המעטפת ואשיו של דוד.

א ֹבא ׁשָ ם ְמָעָרה ַוּיָ ֶרְך ְוׁשָ ְדרֹות ַהּצֹאן ַעל ַהּדֶ ֹבא ֶאל ּגִ ּול ְלָהֵסְך ֶאת ַוּיָ

ִבים ָעָרה ֹיׁשְ ֵתי ַהּמְ ַיְרּכְ יו ּבְ   ַרְגָליו ְוָדִוד ַוֲאָנׁשָ

'. אין מערת דודים'המערה שמזוהה היום כמערה הזו קראת 

. מערה מופלאה. שאול כס 'להסך את עוד מערה שם באזור

רגליו', ודוד ואשיו בירכתי המערה יושבים. מחבואים... אשיו 

 - והם אומרים לו , לא יכולים עוד להחשות, של דוד, אוהביו

   הרגע הגיע: 

ר ָאַמר ה' ֵאֶליָך ִהּנֵה ָאֹנִכי ֹנֵתן ֶאתִהּנֵה ַהּיֹום אֲ  יָת  ׁשֶ ָיֶדָך ְוָעׂשִ ֹאִיְבָך ּבְ

ֵעיֶניָך  ר ִיַטב ּבְ ֲאׁשֶ   ּלֹו ּכַ

הה שאול פה, והוא לבד. הוא במציאות הכי משפילה 

זה את רגע לגמור אותו. אגב, ואיטימית שיכולה להיות. זה ה

ג אותו ורלה לא אחו אומרים, זה פשוט וברור שה' מסמן לך

שהוא צריך למלוך,  יודעדוד  - כאן ועכשיו! חייבים לזכור 

הקב"ה אמר לו שהוא צריך למלוך, שמואל כבר הודיע לו. הוא 

הוא חותו, והוא  –יודע ששאול מעכב את הכל. ופרט וסף 

  מה הוא עושה?אז ובה מיכל. האבא של אשתו האה

ט. ּלָ אּול ּבַ ר ְלׁשָ ִעיל ֲאׁשֶ ַנף ַהּמְ ְכֹרת ֶאת ּכְ ִוד ַוּיִ ָקם ּדָ ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן  ַוּיָ

אּול. ַוּיֹאֶמר  ר ְלׁשָ ָנף ֲאׁשֶ ַרת ֶאת ּכָ ר ּכָ ִוד ֹאתֹו ַעל ֲאׁשֶ ְך ֵלב ּדָ ַוּיַ

בָ  ה ֶאת ַהּדָ י ֵמה' ִאם ֶאֱעׂשֶ יו ָחִליָלה ּלִ יַח ה' ַלֲאָנׁשָ ר ַהזֶּה ַלאֹדִני ִלְמׁשִ

יַח ה' הּוא י ְמׁשִ ֹלַח ָיִדי ּבֹו ּכִ בָ   .ִלׁשְ ּדְ יו ּבַ ִוד ֶאת ֲאָנׁשָ ע ּדָ ּסַ    ִרים.ַוְיׁשַ

דוד המלך שיסע דוב וגם ארי. עכשיו הוא משסע את האשים 

הקרובים אליו ביותר, האוהבים לו ביותר, הוא משסע אותם 

עות מרה שהוא יצטער טועה טבדברים. הם אומרים לו שהוא 

                                                           
20

 סוף הפרק –שם כ"ד א'  
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ְּבַחְצצֹון ָּתָמר ספר דברי הימים ב' כ' ב' מופיע בפירוש: בראשית י"ד ז', ב 
  . ִהיא ֵעין ֶּגִדי
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מדובר ביואב, באבישי, בשרי צבא ובתלמידי  - עליה כל חייו 

את  לחסלחכמים עצומים. את כולם הוא צריך לשסע כדי לא 

שאול. אחו תופסים את זה? האם אחו מביים את 'הסרט' 

   הזה?

 תורה -אין בו מים 

ֵצא ִוד ַאֲחֵרי ֵכן ַוּיֵ ָקם ּדָ ָערָ   ַוּיָ אּול ֵלאֹמר ֲאֹדִני ֵמַהּמְ ְקָרא ַאֲחֵרי ׁשָ ה ַוּיִ

חוּ  ּתָ ׁשְ ִים ַאְרָצה ַוּיִ ִוד ַאּפַ ּקֹד ּדָ אּול ַאֲחָריו ַוּיִ ט ׁשָ ּבֵ ֶלְך ַוּיַ   ַהּמֶ

למה שאול רודף אחרי דוד? כי כולם מסביב, דואג ואחיתופל 

. הם גדולי הדור, הם 'רודף'אומרים לו שמדובר ב ,וגדולי הדור

תורה. הם לא אומרים משהו שהוא לא  דין ופוסקיםבאים 

 –המפורסם מפרשתו?  'את הפס זוכריםתורה. אך ורק תורה. 

   שם ידועים:דברי רש"י 'והבור רק אין בו מים', ו

 מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו
22  

  זהו רק סוף המדרש. המדרש פותח כך:אך 

  23שנמשלו למים תורה דברי אין בו - אין בו מים

זה משוה מאד. אפשר להגיד הרבה דברים שלא היו שם. אין 

כל הפשטים, בו דברי תורה?? הרי האחים אמרו שיוסף רודף! 

מאריכים בזה ומסבירים כי  ועודהספורו ואור החיים הקדוש 

 –האחים משוכעים שיוסף מהווה סכה קיומית לעם ישראל 

פים אין להם ספק בזה. הבור הזה, כמו המערה הזו, מוק

וכח אחים מסוימים  בתורה. עד היום אחו 'מרימים גבות'

, לא לגמרי סיימו לשתות ממימיו העכורים שאו חושדים בהם

  !של בית המדרש של דואג ואחיתופל. מדוע אמר שהוא ריק?

  חזור לפסוקים בשמואל:

אּול  ִוד ְלׁשָ (האבא של מיכל. המלך. ה'בן שה שאול במלכו'. ַוּיֹאֶמר ּדָ

ְבֵרי ָאָדם ֵלאֹמר  -  חבא אל הכלים. המשיח ה')ה ַמע ֶאת ּדִ ה ִתׁשְ ָלּמָ

ר ְנָתְנָך  ׁש ָרָעֶתָך??  ִהּנֵה ַהּיֹום ַהזֶּה ָראּו ֵעיֶניָך ֵאת ֲאׁשֶ ִהּנֵה ָדִוד ְמַבּקֵ

ָחס ָעֶליךָ  ָעָרה ְוָאַמר ַלֲהָרֲגָך ַוּתָ ּמְ ָיִדי ּבַ     ה' ַהּיֹום ּבְ

כאילו לא מדבר על עצמו. אתה העברית כאן מדהימה, הוא 

ראית מישהו שככה והג? בהמשך הוא גם יגיד שהוא לא 

מאמין על עצמו שהוא הגיע למדרגה הזאת, הוא יגיע לעוד ועוד 

  שלבים בעבודה הזו.

                                                           
22

 רש"י על בראשית ל"ז כ"ד  
23

  בראשית רבה וישב פרשה פ"ד 

 מרשעים יצא רשע

ָיִדי ַנף ְמִעיְלָך ּבְ ם ְרֵאה ֶאת ּכְ   ְוָאִבי ְרֵאה ּגַ

  הוא באמת קצת אביו, הוא אבי אשתו. 

ת, חם בגוליישחושב שהמסירות פש של דוד הייתה להילמי 

לא רואה כון את הסיפור כאן. המסירות פש שלו הייתה 

לקבל את המתה ששאול הבטיח. הוא יכול להילחם באלף 

ארבעת המלכים את 'ם, ובאלף מייתים, באלף שכוליג

 כשהבטיחו לי –, אבל איך מתמודדים עם "וישב" 'החמישה

מציאות שאמורה  ? איך מתמודדים עםשאי צריך למלוך

  לא מצליחה להיות כזאת? להיות אידיאלית אך 

ר ֹיאַמר  ֲאׁשֶ ְך. ּכַ ּךָ ְוָיִדי ֹלא ִתְהֶיה ּבָ יִני ּוֵביֶנָך ּוְנָקַמִני ה' ִמּמֶ ּפֹט ה' ּבֵ ִיׁשְ

ע ִעים ֵיֵצא ֶרׁשַ ְדֹמִני ֵמְרׁשָ ל ַהּקַ    ְמׁשַ

לא יעזור שום דבר. . עשָ אז אי ָר שע אם יצא ממי איזשהו ֶר 

דוד שומע ברקע ארבע מאות אשים, גדולי עולם שצועקים 

עליו שיפסיק כבר עם האומים האלה ושיתחיל להבין שיש 

ושרק יתן פקודה  כאן עמלק אחד גדול שצריך להכרית ולמחות

   -דוד ממשיך והם מחוסלים... אך 

ה ָרֵאל ַאֲחֵרי ִמי ַאּתָ ֶלב ֵמת ַאֲחֵרי  ַאֲחֵרי ִמי ָיָצא ֶמֶלְך ִיׂשְ ֹרֵדף ַאֲחֵרי ּכֶ

ְרֹעׁש ֶאָחד?!?   ּפַ

מי שחושב שדוד הוא סופרלטיבי, שהמילים שלו הן אחד בפה 

צריך להבין שיסגור הכל ויתחיל מהתחלה.  -  ואחד בלב

אבל רק עם ספר אחד  –שעשרים וארבעה ספרים יש בת"ך 

  של דוד המלך! תהילים –זז אף יהודי לא  מתוכם

יִני ּוֵביֶנָך ְוֵיֶרא ְוָיֵרב ֶאת ִריִביְוָהָיה ה'  ַפט ּבֵ ן ְוׁשָ ֶדךָ  ְלַדּיָ ֵטִני ִמּיָ ּפְ   ְוִיׁשְ

  מצח, אל תשחת!!

ְבךְּ  אּול ֹקלֹו ַוּיֵ א ׁשָ ָ ׂשּ ִני ָדִוד ַוּיִ אּול ֲהֹקְלָך ֶזה ּבְ   ַוּיֹאֶמר ׁשָ

מכל המילים הוא אומר לו 'בי'. האם זה לא מזכיר לו קצת 

  אבי, בי, אבי, בי...  –את העקידה? 

ִני ַהּטֹוָבה ַוֲאִני  ַמְלּתַ ה ּגְ י ַאּתָ י ּכִ ּנִ ה ִמּמֶ יק ַאּתָ ִוד ַצּדִ ַוּיֹאֶמר ֶאל ּדָ

יָך ָהָרָעה... ַמְלּתִ   ּגְ

. מגיע הסיפור עם בל הכרמלי פטרשאול הולך. שמואל 

 שאול ביקש - ואחו כמעט משוכעים שזהו, די  ואביגיל

  מאחוריו'. אבל פתאום:סליחה והסיפור הזה '
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ים ּלִ ר ִמּגַ ִוד ְלַפְלִטי ֶבן ַלִיׁש ֲאׁשֶ ת ּדָ ּתֹו ֵאׁשֶ אּול ָנַתן ֶאת ִמיַכל ּבִ   24ְוׁשָ

מביים מה קורה בכלל , אבל אחו זה קרה לא יכס ל'איך'

  פה? 

, מתחן דוד. אבל שאול כבר לא יכול 'אל תשמע לדברי אדם'

יכול להפסיק, זה  אתה לא - שלא... כי כשאתה כס לזה 

ך זו סכת פשות, אבל זה חוקי. הכל באישור המל ממכר.

  ובהשגחת הבד"ץ העליון של דואג!

  חלילה לי משלח ידי במשיח ה'!

ְבָעָתה ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָדִוד אּול ַהּגִ ִפים ֶאל ׁשָ ֹבאּו ַהזִּ ִגְבַעת  ַוּיָ ר ּבְ ּתֵ ִמְסּתַ

  25ַהֲחִכיָלה

 –מול מי? . ערוך לקרב שאול מחה', על המחה דלק ירח...'

די. במרכז המעגל ישים יוק מימול דוד. הלוחמים מוכים לז

  אבר ולידו המלך שאול עם חיתו. 

ִוד ֶאת ו ְרא ּדָ אּול ַוּיַ ם ׁשָ ר ָחָנה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ֹבא ֶאל ַהּמָ ִוד ַוּיָ ָקם ּדָ ּיָ

ן ֵנר שַׂ  אּול ְוַאְבֵנר ּבֶ ם ׁשָ ַכב ׁשָ ר ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ אּול ׁשֵֹכב ַהּמָ ר ְצָבאֹו ְוׁשָ

ן ְצרּוָיה  י ּבֶ י ְוֶאל ֲאִביׁשַ ִוד ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲאִחיֶמֶלְך ַהִחּתִ ַען ּדָ ל... ַוּיַ ְעּגָ ּמַ ּבַ

י  ֲחֶנה ַוּיֹאֶמר ֲאִביׁשַ אּול ֶאל ַהּמַ י ֶאל ׁשָ ֲאִחי יֹוָאב ֵלאֹמר ִמי ֵיֵרד ִאּתִ

ךְ  ֹבא ָדִוד ַוֲאִבישַׁ .ֲאִני ֵאֵרד ִעּמָ אּול ׁשֵֹכב .. ַוּיָ י ֶאל ָהָעם ַלְיָלה ְוִהּנֵה ׁשָ

ר אֱ  ִוד ִסּגַ י ֶאל ּדָ ל ַוֲחִניתֹו ְמעּוָכה ָבָאֶרץ... ַוּיֹאֶמר ֲאִביׁשַ ְעּגָ ּמַ ן ּבַ -ָיׁשֵ

ָיֶדךָ     ֹלִהים ַהּיֹום ֶאת אֹוִיְבָך ּבְ

ולא תהיה עוד הגיעה השעה  זהו זה, אומר אבישי לדוד,

י כבר תת 'צ'אס' אחד מלחמה, והטירוף הזה ייפסק... הר

  אך דוד בשלו:יותר מדי! 

ְלָחָמה  ֶפּנּו אֹו יֹומֹו ָיבֹוא ָוֵמת אֹו ַבּמִ י ִאם ה' ִיּגָ ִוד ַחי ה' ּכִ ַוּיֹאֶמר ּדָ

ה ה ַקח ָנא ֶאת  .ֵיֵרד ְוִנְסּפָ יַח ה' ְוַעּתָ ְמׁשִ ֹלַח ָיִדי ּבִ ְ י ֵמה' ִמׁשּ ָחִליָלה ּלִ

ר ְמַרֲאׁשָֹתיו וְ  נוּ ַהֲחִנית ֲאׁשֶ ִים ְוֵנֲלָכה ּלָ ַחת ַהּמַ   .ֶאת ַצּפַ

  ארורים הם! –ואם בי האדם 

. הם יורדים אל לוקח את החית ואת צפחת המים יאביש

   –ואיש לא מתעורר  מחה שאול

                                                           
24

 שמואל א' כ"ה מ"ד 
25

  סוף הפרק –שם כ"ו א'  

ְקָרא ָדִוד ֶאל ָהָעם  ִוד ָהֵעֶבר... ַוּיִ ֲעֹבר ּדָ ַמת ה' ָנְפָלה ֲעֵליֶהם. ַוּיַ ְרּדֵ י ּתַ ּכִ

ַען ַאְבֵנר ַוּיֹאֶמר ִמי  ן ֵנר ֵלאֹמר ֲהלֹוא ַתֲעֶנה ַאְבֵנר ַוּיַ ְוֶאל ַאְבֵנר ּבֶ

ֶלךְ  ה ָקָראָת ֶאל ַהּמֶ ה .ַאּתָ ִוד ֶאל ַאְבֵנר ֲהלֹוא ִאיׁש ַאּתָ ּוִמי ַוּיֹאֶמר ּדָ

י ְבֵני  ֶלְך... ַחי ה' ּכִ ַמְרּתָ ֶאל ֲאֹדֶניָך ַהּמֶ ה ֹלא ׁשָ ָרֵאל ְוָלּמָ ִיׂשְ ָכמֹוָך ּבְ

ה ְרֵאה  יַח ה' ְוַעּתָ ם ַעל ֲאֹדֵניֶכם ַעל ְמׁשִ ַמְרּתֶ ר ֹלא ׁשְ ם ֲאׁשֶ ָמֶות ַאּתֶ

אּול ֶאת קֹול דָּ  ר ׁשָ ּכֵ ִים... ַוּיַ ַחת ַהּמַ ֶלְך ְוֶאת ַצּפַ ִוד ַוּיֹאֶמר ֵאי ֲחִנית ַהּמֶ

ֶלךְ  ִוד קֹוִלי ֲאֹדִני ַהּמֶ ִני ָדִוד ַוּיֹאֶמר ּדָ       ֲהקֹוְלָך ֶזה ּבְ

  . 'אדוי המלך'אבי. רק  דוד כבר לא קורא לשאול 'אבי'הפעם 

ֵני ָהָאָדם ֲארּוִרים ֵהם ַוּיֹאֶמר ... ִאם ה' ֱהִסיְתָך ִבי ָיַרח ִמְנָחה ְוִאם ּבְ

י ֵגְרׁשּוִני ַהיּ  ַנֲחַלת ה'. ֹוםִלְפֵני ה' ּכִ ַח ּבְ ּפֵ   ֵמִהְסּתַ

יכולתי לקחת את החית, ואולי אפילו להרוג. ואתה יודע מה? 

   –... אבל בקריירה הזויכולתי לצח, 

ָיד  ר ְנָתְנָך ה' ַהּיֹום ּבְ יב ָלִאיׁש ֶאת ִצְדָקתֹו ְוֶאת ֱאֻמָנתֹו ֲאׁשֶ (של ה' ָיׁשִ

יַח ה' )?מי ְמׁשִ ֹלַח ָיִדי ּבִ   ְוֹלא ָאִביִתי ִלׁשְ

  . להרוג אי שבע לך, אפילו לרגע לא רציתי

ֵעיֵני ה'  י ּבְ ל ַנְפׁשִ ְגּדַ ן ּתִ ֵעיָני ּכֵ ָך ַהּיֹום ַהזֶּה ּבְ ְדָלה ַנְפׁשְ ר ּגָ ֲאׁשֶ ְוִהּנֵה ּכַ

ל ָצָרה ֵלִני ִמּכָ   ְוַיּצִ

ום הזה גדלה מה קרה לדוד ביום הזה?! בי האם אחו שומעים

  פשו של שאול בעיי דוד! 

ה ְוַגם ָיֹכל  ם ָעׂשֹה ַתֲעׂשֶ ִני ָדִוד ּגַ ה ּבְ רּוְך ַאּתָ ִוד ּבָ אּול ֶאל ּדָ ַוּיֹאֶמר ׁשָ

ב ִלְמקֹומוֹ  אּול ׁשָ ִוד ְלַדְרּכֹו ְוׁשָ ֶלְך ּדָ   ּתּוָכל ַוּיֵ

הסיפור לא גמר בשום שלב.  - גם בסיפור של יוסף והאחים 

ם בפרשת ויחי ועד יומו האחרון של יוסף לא אין 'סולחה'. ג

ראיו שהאחים באים ליוסף ומבקשים לגמור את הסיפור. איך 

אפשר לומר שבבור לא היו דברי תורה? מה קרה עד סוף 

  וישלח? ומה 'קפץ' מתחילת וישב? 

 'להתאיין'

  הפרק המופלא הזה, פרק "ז בתהילים, עוה על הכל.

מזמור', ויש 'למצח שיר', יש 'למצח  "למצח אל תשחת".

שהוא שיר שותן לי כוח לא להיכס למקום  'למצח'ויש 

המשחית. זה לא אושי אבל כראה זה תפקידי, אומר דוד. 

לצח בלי להיות משחית. להפוך יצחון לצח. הרגל הרביעית 
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אומר "שיר למעלות אשא עיי אל ההרים מאין של המרכבה 

את סימן השאלה והופכים אותו  יבוא עזרי". חסידים מורידים

, יבוא עזרי! ככל שאי עושה מַאִין, רק מאין –לפתרון השאלה 

  ן משם יבוא עזרי. יִ עצמי יותר אַ 

אברהם ושרה, יצחק  –אומרים ש'ההרים' אלו ההורים  26חז"ל

ורבקה, יעקב והאימהות, אלה שעשו עצמם כאין. בעברית 

אלו  -להיות מודרית עוד אין את המילה הזאת, שצריכה 

את עצמם עד שהם הפכו לאין. אי לא יכול להיות אין.  אייוש

עיי אל ההרים ואולי היום אוכל  אי ושא אתאבל רבש"ע, 

להיות קצת יותר אין מאתמול. לאיין ולאיין, כמה שרק אוכל. 

יה עוד כדי שהאולי היום סוף סוף אבין שכל היסיוות זה 

  קצת אין וממו יבוא עזרי. 

למצח אל תשחת. אתה זה שהבאת לעולם את האפשרות 

  שבשר ודם יגיע לאל תשחת. 

מזה שהוא  –. זה דוד שמיוסר מדבר אחד כל ימיו "לדוד"

השחית את הבגד של שאול 'משיח ה''. על זה הוא עש בהמשך 

ועל העוש ההוא הוא כל כך ישמח, כי הוא יודע שזה מגיע לו 

  באמת. 

  הוות לשום

. הים חי"-בברחו מפי שאול במערה. חי אלו"מכתם 

  ורש"י שם:

   חנני שלא אהרוג, חנני שלא אהרג.

  :, יעקבבדיוק כמו הרגל השלישית

ויירא שמא יהרג (ב"ר ותנחומא) ויצר לו אם יהרוג  "- ויירא ויצר"

  27הוא את אחרים

 –עד יעבר הוות"  –"כי בך חסיה פשי ובצל כפיך אחסה 

 - היא מילה שלא תיאמן. פירושה בהקשר כאן המילה 'הוות' 

שהוא  ,דיבורי הוות, בלע ורשע. המילה הוות היא משורש הווה

הדיבורים כל הזמן הולכים וחוזרים על עצמם  הווה מתמשך.

ללא סוף. די ו, אין לך סיפור חדש? שוב הדיבורים? שוב דואג 

משכע אותך שחייבים להמשיך? אין לך דברי תורה בבור? 

 ה!- י אלו השבטים שבטי יוהר

  לברך על המוגמר

                                                           
26

 ילקוט שמעוי תהילים סימן תתע"ח 
27

  רש"י על בראשית ל"ב ח' 

"אקרא לאלוקים עליון,  –וכיון שאי לא רואה שום דרך לצאת 

זה דוד שמצא במערה, במקום הכי מוך  – ל גומר עלי''-לא

ל עליון'. שום דבר שאי רואה - ומחדש את המושג 'א ,בעולם

זה  –הים ה'גומר' עלי - לא יוכל להציל אותי. לכן אקרא לאלו

י. הוא משלים אותי ק מהסלג של היום, אך גם קרוב אלרחו

  ומחיה אותי, והדרך לזה היא 'לגמור אותי' לגמרי...

אשים אומרים תמיד ששלומם 'בסדר גמור', והצייקים 

מפרידים ואומרים בסדר, גמור... בעומק זה כון. ה'גמור' הזה 

יוצא  הופך אותי למוגמר, לבושם שרק כשהוא שרף חזק חזק

שאומרים  ,28ואז אפשר 'לברך על המוגמר'... טובממו ריח 

! גומר והופך אותי מוגמר. מוגמר זה 'גמור'פסיק  'בסדר'

הם ודפים רק כ"כ חזק.. זה  –ים שכשהם שרפים חזק ִמ שֹ ּבְ 

  קרא לברך על המוגמר.

הים - "ישלח משמים ויושיעי חרף שואפי סלה, ישלח אלו

שוט הוא, למרות שעוד לא היה אז . הפשט הפחסדו ואמיתו"

אותי רק עם מטוס, כאן דרשת  יוציאומפה  –חיל אוויר 

זורית... אין יציאה אלא אתה. של המועצה האיחידת חילוץ 

הוא מתאר בדיוק מה רוצים ממו אויביו, מה שאיפתם בחיים 

חרף שואפי. זו כל שאיפתו ובזה הוא משקיע את כל ימיו  –

. לסלה אין עוד פירוש. סלה ועד, סלה""ולילותיו. עד מתי? 

  לעולם. 

המלבי"ם כאן ותן הסבר פלא. בחצי הראשון של הפסוק 

הם צוחקים על דוד  –מתואר מה כביכול אומרים האויבים 

ול להציל אותו עכשיו זה מטוס, ו בטח... כשהדבר היחיד שי

כון, ישלח משמים חסדו ואמיתו.  –ודוד עוה להם בחצי השי 

 י למקום בו הישועה יכולה לבוא רק משמים. הגעת

  מותר החיה מן האדם

הוא כבר חודשים חי "פשי בתוך לבאים אשכבה לוהטים". 

בין האריות, המרים, החשים והעקרבים והוא למד  –בייהם 

 עובדה מאד מעיית.

כמעט  בעין גדי היום יש התרבות יעלים. ומדוע? כי המרים

זקי המר האחרון חתם וויתור לפי כמה שים...  וכחדו שם.

, המר היה אוכל יעל המקום יודעים לספר שבימים כתיקום

לשבוע. במשך השבוע, המשיכו הזקים, כשהיעל אצלו, אחד 

 – יכולת לשבת איתו ולשיר ביחד שירים מהפלמ"ח, ללטף... 

אי מכיר היטב, אומר דוד, כשהלבאים שבעים, כשהלוהטים 

   –גו את המזון הם שבעים. אבל השי

                                                           
28

 ע"פ מסכת ברכות פרק ו' 
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אין שובע.  "בי אדם שיהם חית וחיצים ולשום חרב חדה".

  רעב.  - שיהם חית וחיצים. לשום חרב חדה. משביעו

אם על פי " על כל הארץ כבודך, הים- "רומה על השמים אלו

המלבי"ם יוצא פלאי פלאות. דוד 'מאשר' את דברי הלעג של 

הארץ אין שום סיכוי, לכן תעלה את  אויביו: צודקים, כאן על

הכל לשמים ותראה לאן אפשר להגיע. תציירו לכם את הציור 

דווקא במקום המוך ביותר בעולם, הוא לא  -הזה של דוד 

  מפסיק לדבר על הרום ועל העליוות.

כי גדלה צעקתם את פי ה'. זו הכי ארץ,  –זה המקום שהתהפך 

מה שמשם עוד ה שלהולך כי הוא מאמין באמוולשם הוא 

שהמים החיים ייצאו מבית כבבואת יחזקאל (מ"ז) יתגלה 

ירדו אל הים הקדמוי וים המלח יתמלא ו המקדש מירושלים

  החיים ושם איות עוד יהלכון...

לדוד המלך יש קשר מאד קרוב למקום הזה ולארץ הקשה הזו. 

במערה... שם לא תמיד אחו זוכרים, גם סבתא שלו ולדה 

בא הגדול ושם הסבתא, שם רות המואבייה שעליה ועל שם הס

הספק שבה הוא גדל, ובגללו הוא מוזר לאחיו ולבי אמו. את 

 המערה הזו האו מכיר מצוין.

  כון ליבי

דוד ויתר על  יחה"."רשת הכיו לפעמי כפף פשי כרו לפי ִׁש 

שוחה ּוהמילה ׁש שיחה זו  חה, ההגיוית לכאורה יותר כאן. 

שמתחפשת לשיחה... שמתחילה בדבר חמד. אם תקרא לי 

שאי בא להילחם. אבל למה  –לשוחה  'יצאת גבר', אי מבין 

שיחה? מה 'הפוזה' הזאת? מה אתה מזמין אותי לשיחה בתוך 

שאי מגן תטיל עלי את החית?   כל החושך הזה? למה תוך כדי 

שום ספק. "והוא ר . פלו בתוכה סלה"ואה את ההמשך, אין לו 

הם יפלו ברשת הזו בסוף. לא כי אי חזק יותר, ח"ו. אלא רק 

  ואם לא אז לא:  -  אם אי אעמוד במשפט הבא

שמעתם פעם בי אשירה ואזמרה". הים כון ל-"כון לבי אלו

שו  . מיום ליום, אומר דוד המלך, מכווןמשפט כזה? 'כון' פירו

שלך. אתה מכוון את מאת להופך אתה  יתרי בי לרגל הרביעית 

יבוא עזרי. ואז אין  -מה. מאין כיורי למגיה הכוה, השל

  סוף ל'אשירה ואזמרה'... 

שומעים כאן את יוסף האומר לאחים  'ועתה אל  –האם או לא 

  ? 29תעצבו,  ואל יחר'

  כבודי זו שמתי
                                                           

29
שית מ"ה ה'   ברא

והמצודות . ור אעירה שחר"י"עורה כבודי עורה הבל וכ

  פלאה ובמילה אחת:והאבן עזרא מפרשים, בדרך מו

    30הנשמה היא –כבודי  

כי כבר גיליתי שכל מה שדמייתי שהוא כבודי הוא קשקוש 

אחד גדול, בלוף. הייתי ב'הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו'. 

 - הייתי 'בסרט' הזה. עכשיו אי מבקש דבר אחד: עורה כבודי

תעורר את שמתי. מן הסתם אין לי פה בל וכיור במערה, 

אבל לא צריך, הם יתעוררו לבד. כל הכיורות והבלים יגו, 

עבודת אוכל לקום ל –ואז, כמו שהשו"ע פותח את ספרו 

מתוך החושך הכי מוחלט, הכי  - בוראי, אוכל לעורר את השחר 

  קשה.

למי הוא  י, אשמרך בלאומים"."אודך בעמים אד –ואז 

ל מתכוון? לשאול? לעמים בעולם? ואולי הוא מבקש לשאֹו

אותו מלקרוא בשם ה'? מה  מועמצוקי היעלים הללו מה 

אותו מלקרוא לכל העולם בשם ה', למה או תקועים  'תוקע'

ח של אהבה שת אלפים איש מסביב שמכתרים כל כעם שלו

  ?שמבקש להתפרץ

מתך. רומה על שמים "כי גדול עד שמים חסדך ועד שחקים א

למערה הזו קוראים 'מערת הים על כל הארץ כבודך". -אל

דודים'. לא שאלתי, אבל ברור לי שהיא קראת על שם 'עת 

, 'הה עתך עת דודים'. שם, במערת 31דודים תעורר אל'

המלחמה הגדולה, גילה דוד את הצח של האהבה. את הצח 

  הדוד, והדוד.  –של הדודים 

   ...יש חשים –אין מים כש

  הבור רק, אין בו טיפת מים. מדוע?

ליין, לשמן,  –התורה משלה לכמה דברים ולכמה וזלים 

לחלב, למים... זה רק בשביל שלדרשים יהיה איך לגוון? כל 

בתורה. התורה משלה למים בגלל מסוימת מדרש הוא בחיה 

   - סיבה אחת 

למקום נמוך אף דברי  והולכין גבוה מקום מניחין לומר לך מה מים

  32תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה

המים מטבעם יורדים למקום מוך, ואין בהם טעם. רק מי 

שממיך את עצמו ואין לו טעם משלו, אלא החיבור שלו הוא 

רק הוא יכול להופיע תורה. הבור מלא,  –למעלה מטעם ודעת 

                                                           
30

 דוד, שם מצודת 
31

 פיוט 'במוצאי מוחה' למוצאי שבת 
32

 תעית ז. 
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לים בתורה ובתילי תילים של מאמרים מפולפ ,'מפוצץ'

ורצחיים אך הוא יבש כמו חרס, אין בו אף טיפת תורת מים 

  חיים. את ההתבטלות הזאת לותן התורה אין בו.

כשאין מים, כלומר כשהתורה היא לא  – 33הרבי אומר בשיחה

וקל וחומר שלא 'ותן התורה ( כלפיתורה של התבטלות 

יש חשים ועקרבים.  -),  אז אוטומטית 'אתבטל אל זולתי!!

בא ליישב פשוטו של מקרא, לא לדרוש דרשות. רש"י  רש"י

בתחילת פרשתו רוצה לעות איך יכול להיות שהגעו לזה. איך 

עוד קיא בשם  ,בשכםעכשיו, יכול להיות שעם ישראל שרק 

 –כל המילים הפשוטות עוות על ה מוכר את יוסף? - האחווה 

באלף טעמים יטוהר  מים אין בו, חשים ועקרבים יש בו!

השרץ, אפילו הקב"ה יוכרח להצטרף למיין כדי למכור את 

  יוסף, השלווה תידחה ועבודת הבירורים תתחיל. 

להיות עוד  -חסדו ואמיתו'. היכולת הזאת  הים-אלו'ישלח 

, עוד קצת לאיין ולאיין, היא היא החיבור של כל טיפה אין

 –מה שלימדו אותו ההורים  הפרשות של ספר בראשית.

ברמתם, כיצד כל מהות החיים היא  –מהות האבות והאי

'אבות ב'', כפי שהגדיר  –'להתאיין' עוד ועוד באים השבטים 

וממשיכים בדרכם את  –אותם הרב צבי יהודה קוק זצ"ל 

הבירורים הללו. כשחוזרים מהלוויה של יעקב, יוסף מתחן 

'למה תעצבו?' אבל  ! די,'לא אתם שלחתם אותי ההלאחים: '

הם חוששים גם עשרות שים אחרי הבור קשה, ו לאחים עדיין

ר 'שאולי הוא יהרוג אותם  ל ָהָרָעה ֲאׁשֶ יב ָלנּו ֵאת ּכָ ב ָיׁשִ ְוָהׁשֵ

ַמְלנּו אֹתֹו.. ם   'ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאִני?! -  '. ויוסף בוכה34.ּגָ ְוַאּתֶ

ם ָעַלי ָרָעה ֱאלֹ  ְבּתֶ ָבּה ְלֹטָבה-ֲחׁשַ ּיֹום ַהזֶּה  ִהים ֲחׁשָ ְלַמַען ֲעׂשֹה ּכַ

  .'ְלַהֲחֹית ַעם ָרב

  רועה ישראל, הג צאך כיוסף

השבוע חל יום י"ט בכסלו, חג הגאולה של האדמו"ר הזקן. 

הוא פותח במילותיו של  35באיגרת שכותב עם צאתו מהכלא

  יעקב:

יָת ֶאת ַעְבדֶּ  ר ָעׂשִ ל ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ   36ךָ ָקֹטְנּתִ

יעקב חושש שתמעטו זכויותיו כי  –ישו ה'קטתי' של רש"י 

הוא כבר קיבל כל כך הרבה חסדים, אך למרות זאת הוא 

מבקש מה' שיעשה עמו חסד והצלה גם הפעם. אך האדמו"ר 

                                                           
33
 מקור??? 
34

 בראשית ' ט"ו 
35

 מופיעה באגרת הקודש, אגרת ב' 
36

 בראשית ל"ב י"א 

אם כדברי רש"י, היה צריך יעקב  –הזקן מביא 'קטתי' אחר 

לומר שקטו זכויותיו, לא שהוא עצמו קטן... מסביר האדמו"ר 

הזקן שבכל חסד שהרעפת עלי, רבש"ע, במקום לתפוס פח 

ודוקא מתוך  –ולהתפח עשיתי קטן יותר ויותר. 'קטתי' 

  'הצילי א'.   –הזכות הזו אי יכול לבקש 

ע? אחו בכלל מצליחים אתם מביים לאן יכול האדם להגי

להבין את מדרגתו של יוסף שגומל טובה תחת רעה כי הוא 

  פשוט 'בלעדי'? 

  יש פסוק די מוכר בתהילים:

ּצֹאן יֹוֵסף ָרֵאל ַהֲאִזיָנה ֹנֵהג ּכַ   37ֹרֵעה ִיׂשְ

  במדרש מסבירים, לא ייאמן:

  38צאנך כיוסף את נהג !ריבון העולם

וסף... קשה להגיד. שמעו? בבקשה רבש"ע, תהג אותו כמו י

תהיה כמו יוסף שגומל טובה תחת רעה. אם הוא גילה שאפשר 

לעשות את זה כאן על הארץ, בודאי שככה תוכל גם אתה להוג 

  ממרום שמיך.

במערה, בברחו מפי שאול, מתברר לדוד היסוד הזה. 

ומהפרשה הזו, פרשת וישב דווקא, מתחיל המאבק היותר 

בהכל רק כדי להיות עוד יותר להשתמש  - פימי והיותר קשה 

  אין. 

  יבוא עזרו.  –מאין 

 .ישועות וחמות ששמע ותבשר בשורות טובות,
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  תהילים פ' ב' 
38

  תחומא מקץ סימן ז' 


