Ideal Leadership
 1תהילים פו:ב
י־ח ִס֪יד אָ֥נִי
ָֽשׁ ְמ ָר֣ה ַנ ְפ ִ
שׁי֮ ִֽכּ ָ
 2ברכות ד.
שׁל עוֹלָם ,לֹא
ָך ַ
ֵלוִי וְַרבִּי יְִצ ָחקַ .חד ַ
רוּך הוּא :רִבּוֹנוֹ ֶ
אָמר ָדּוִד ִל ְפנֵי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
אָמר :כּ ְ
ְשׁנִים ַעד ָשׁלֹשׁ ָשׁעוֹת ,וַ ֲאנִי ״ ֲחצוֹת ַליְלָה אָקוּם
וּמ ֲע ָרב י ֵ
שׁכָּל ַמ ְלכֵי ִמ ְז ָרח ַ
ָח ִסיד ֲאנִי? ֶ
שׁל עוֹלָם ,לֹא ָח ִסיד
ָך ַ
ְלהוֹדוֹת ְל ָך״ .וְ ִא ַ
רוּך הוּא :רִבּוֹנוֹ ֶ
אָמר ָדּוִד ִל ְפנֵי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ידּ ְך ,כּ ְ
ָדי ְמלוּ ְכלָכוֹת
בוֹדם ,וַ ֲאנִי י ַ
יוֹשׁבִים ֲאגוּדּוֹת ֲאגוּדּוֹת ִבּ ְכ ָ
שׁכָּל ַמ ְלכֵי ִמ ְז ָרח ַ
וּמ ֲע ָרב ְ
ֲאנִי? ֶ
עוֹשׂה,
ְבּ ָדם וּ ְב ָשׁפִיר וּ ְב ִ
שׁ ֲאנִי ֶ
שׁ ְליָא ְכּדֵי ְל ַט ֵהר ִא ָשּׁה ְל ַב ֲעלָהּ .וְלֹא עוֹדֶ ,אלָּא כָּל ָמה ֶ
ִיבֹשׁת ַרבִּי ,יָ ֶפה ַדְּנ ִתּי? יָ ֶפה ִחייַּ ְב ִתּי? יָ ֶפה
ִיבֹשׁת ַרבִּי ,וְ ֵ
״מפ ֶ
אוֹמר לוְֹ :
ִמפ ֶ
ָך בּ ְ
ֲאנִי נ ְ
ִמל ְ
שׁמוֶֹ ,אלָּא
ִיתי? יָ ֶפה ִט ַה ְר ִתּי? יָ ֶפה ִט ֵמּ ִ
ִזכּ ִ
ִיבֹשׁת״ ְ
״מפ ֶ
בּוֹשׁ ִתּיָ .תּנָא :לֹא ְ
אתי?״ ,וְלֹא ְ
ה ָלכָה
ִ
שׁמוֹ ,וְל ָ
שׁ ָהיָה ְמ ַביֵּישׁ ְפּנֵי ָדּוִד ַבּ ֲ
ִיבֹשׁת? ֶ
שׁמוֹ ְמפ ֶ
ִק ָרא ְ
בּשׁת״ ְ
״אישׁ ֶ
ָמּה נ ְ
 3ברכות ט:
אוֹמר:
ָבןַ .רבִּי ֱאלִי ֶע ֶזר ֵ
שּׁיַּכִּיר בֵּין ְתּ ֵכ ֶלת ְלל ָ
תנִי׳ ֵמ ֵא ָ
שׁ ַמע ְבּ ַשׁ ֲחרִית? ִמ ֶ
ימ ַתי קוֹרִין ֶאת ְ
ַמ ְ
שׁכֵּן
ְהוֹשׁ ַע ֵ
בֵּין ְתּ ֵכ ֶלת ְלכ ָ
אוֹמר ַעד ָשׁלֹשׁ ָשׁעוֹתֶ ,
גוֹמ ָרהַּ ,עד ָהנֵץ ַה ַח ָמּהַ ,רבִּי י ֻ
ָר ֵתי .וְ ְ
אָדם ַהקּוֹרֵא
ָך — לֹא ִה ְפ ִסידְ ,כּ ָ
ֶדּ ֶר ְך ְמ ָלכִים ַל ֲעמוֹד ְבּ ָשׁלֹשׁ ָשׁעוֹתַ .הקּוֹרֵא ִמכָּאן וְ ֵאיל ְ
תּוֹרה.
ַבּ ָ
 4שמואל א׳  -ח:ה
מ ֶל ְך ְל ָשׁ ְפ ֵט֖נוּ
ימה־ ָלּ֥נוּ ֶ ֛
֑יך ַע ָתּ֗ה ִֽ
אַתּ֣ה ז ַ ֔
שָׂ
ָקְנ ָתּ ָ
ַיֹּאמר֣וּ ֵאלָ֗יו ִהֵנּה֙ ָ
ו ְ
֕יך לֹ֥א ָה ְלכ֖וּ ִבּ ְד ָר ֶכ ָ
וּבֶנ ָ
ָל־הגּוֹיִֽם׃
ְכּכ ַ
 5שמואל א׳  -יב:כה
ם־מ ְל ְכּ ֶכ֖ם ִתּ ָסּ ֽפוּ׃
ם־ה ֵר ַ֖ע ָתּ ֵר֑עוּ גּ
ַם־אַתּ֥ם ַֽגּ ַ
וְ ִא ָ
ֶ
 6מדרש תהילים
שמרה נפשי כי חסיד אני .הקב"ה נקרא חסיד שנאמר )ירמיה ג יב( חסיד אני נאם
ה' .ודוד קרא עצמו חסיד .אמר רבי אבא בשם רבי אלכסנדרי כל מי ששומע קללתו
ושותק וספק בידו למחות נעשה שותף להקב"ה שכן הוא שומע לאומות העכו"ם

שמחרפין אותו לפניו והיה יכול לאבדן בשעה אחת ושותק .אף דוד כן היה שומע
קללתו ושותק .לפיכך שמרה נפשי כי חסיד אני:
 7שבת פח:
שומעין חרפתן ואינן משיבין

