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מאמר אמונת חכמים - ב

דוד ודואג - זה לעומת זה

להאמין במהות היהודי - עד היכן הדברים מגיעים

נזכיר בקצרה ממה שהוארך בו במאמר הקודם, להוסיף עליו קומה נוספת בסוגיא הרחבה של 
אמונת חכמים. נתבאר שהאמונה בחכם והאמונה בחבר והאמונה בעצמו, שייכים כולם לענין 

אחד שנצב בשורש המושג של 'אמונת חכמים'. דאמונה זו, מלבד שכוללת כעיקר את הסוד 

שעם  אמונה  על  שורשית,  הכרה  על  היא  מבוססת  עבדו"(,  )"ובמשה  כפשוטו  בחכם  אמונה  של 

ישראל הוא כביכול ה'אשת חיל' של השי"ת, עד כדי כך שכל היציאה ממצרים היתה במהלך 

של נשואין, וכל ההתקשרות לדורות של כל יהודי ויהודי הינה בבחינה זו.

וכפי שהוארך, הקושי שבדבר נוגע בנקודה השורשית המהותית של מהו יהודי, אותה נקודה 
תורה,  להם  ונתנה  לעם  נלקחו  שישראל  יודע  דעת  בר  דכל  לקבל.  הצדוקים  מיאנו  שאותה 

כל אחד מבין שהשי"ת 'רוממנו מכל עם'. אך להגיד שגושי עפר קרוצי חומר שנשמת שד-י 

לערך של  כל ההתקשרות  לייחס את  חיל' של השי"ת,  ה'אשת  כביכול  להיות  נלקחו  בקרבם 

נשואין )עם כל המשתמע( - זוהי הבחנה פלאית שצריך להאמין בה, ליישב אותה בתהלוכות החיים 

ע"י "אמונת חכמים".

וענין זה כפי שנתבאר הוא שבא לידי ביטוי במחלוקת חכמי ישראל והצדוקים לגבי הכניסה 
שאחזו  דהצדוקים  ה(.  טז,  )ויקרא  הכפרת"  על  אראה  בענן  "כי  הכתוב  בקיום  הקדשים  לקדש 

הפשט  כפי  הכתוב  את  דרשו  הנבראים,  שאר  מעל  שנתרומם  עבד  היותר  לכל  הוא  שהיהודי 

הפשוט שהבינו בו, שצריך לתקן הענן מבחוץ. ולשיטתייהו הוי מלתא בטעמא, דאיך אפשר 

לנברא קרוץ חומר להכנס לפני ולפנים ולתקן הדברים בפני המלך, והרי לחוצפה וגסות רוח 

יחשב הדבר.

ברם חכמי ישראל שהאמינו שיהודי הוא ה'אשת חיל' שיכולה לדרוש ולפרש בנאמנות ונקיות, 
ידעו לדרוש ולפרש שצריך להכנס ל"חדר המט'" )מלכים ב יא, ב( ושם לתקן את ענן ההתקשרות. 

שתכנס  חפץ  ש'בעלה'  חיל  לאשת  יאה  וכך  נאה  כך  אדרבא,  בדבר,  יש  רוח  גסות  תימא  וכי 

 - נאמנות שלא תמצא אלא בבעל כלפי רעיתו  לפניו לשמשו, דמי אם לא היא ראויה לגילוי 

"בטח בה לב בעלה" )משלי לא, יא(.
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המלך רוצה שהאשה תגיס דעתה ותבא לפניו

ז"ל, שהעמידו כדרכם בקדש את הדבר במשל  נראה שהדברים מפורשים בדבריהם  ומעתה 
ודם שנשא  דומה, למלך בשר  אל המזבח', משלו משל למה הדבר  "'קרב  וזה לשונם:  נכון, 

את  ושמשי  בואי  דעתיך  הגיסי  לה  אמר  אצלה  אחותה  נכנסה  לפניו,  מתביישת  והיתה  אשה 

המלך. כך אמר ליה משה לאהרן, אהרן אחי למה נבחרת להיות כהן גדול, לא שתשרת לפני 

המקום, הגס דעתך בא ועבוד עבודתך ]ויש אומרים שהיה אהרן רואה את המזבח כתבנית שור 

והיה מתיירא ממנו, נכנס משה אצלו ואמר לו אהרן אחי, ממנו אתה מתירא, הנס דעתך ובא 

וכו'[" )ילקוט שמעוני ויקרא פרק ט רמז תקכא(.

דמאחר וה"יש אומרים וכו'" מייחס את החשש של אהרן להתקרב למזבח לזכרון החטא שהיה 
שייך גם אליו, מובן שלפי הצד הראשון, אפילו בלי שום נדנוד עבירה, עצם הדבר שמתקרב 

יוכל נברא קרוץ חומר לשמש לפני  הוא אל הקדש לשמש לפניו ית' היה קשה בעיניו, דאיך 

עילת העילות. אך כלפי זה נאמר לו "קרב אל המזבח", דכפי שהמתיקו חז"ל את הדבר במשל, 

לפניו  נצבים  ישראל  היות  חידוש  והיינו ממש  לפניו,  ויבאו  דעתו  שיגיסו  רוצה  כבעל  המלך 

ית' בערך התקשרות של 'אשת חיל', דממילא ודאי שצריכים "להגיס הדעת" ולבא אף לפני 

ולפנים, כאותה אשה ש"בטח בה לב בעלה", הכל כנ"ל.

והביטוי של הבנה זו בעומק המושג אמונת חכמים הוא שיהודי מאמין בעצמו, והיינו כנ"ל 
שהוא האשת חיל שהורשתה להכנס לפני ולפנים ו"להגיס דעתה" כרצון המלך ית'. דדבר זה 

משמעותו לא רק שיהודי מכיר בחשיבות של כל מה שהוא עושה ובנחת שעולה ממנו, אלא 

שהוא מעז לעשות תנועה של חידוש ובחירה וכו' שאלמלי היה ה'אשת חיל' לא היה לה מקום.

אדם הראשון לא האמין בעצמו

ודבר זה כל כך ברור, להיות האמונה בעצמו כרוכה בקשר הדוק עם המושג של אמונת חכמים, 
ידי  גלות מצרים היה על  וזה לשונו: "כי כל  נפלאים,  זי"ע כתב בזה דברים  כי מוהרנ"ת  עד 

חטא אדם הראשון כידוע שפגם באמונה, כמובא. ועיקר הפגם היה בבחינת אמונת חכמים, כי 

אף על פי שהוא נברא יחידי ולא היו אז עדין חכמים בעולם כי אם הוא לבדו, אף על פי כן היה 

צריך ביותר לאמונת חכמים, דהינו להאמין בעצמו וכמבאר בהתורה הנ"ל שכשאין מאמינים 

בעצמו הוא בחינת פגם אמונת חכמים וכן מבאר בסימן פו בלקוטי תנינא על פסוק מקצר רוח 

ומעבדה קשה. 

הפחות  של  הנשמה  אפילו  כי  מאד,  מאד  גבה  שנשמתו  בעצמו  מאמין  האדם  היה  אם  כי 
שום  עובר  היה  לא  בודאי  ותחתונים,  עליונים  העולמות  כל  תלויין  ובו  מאד  גבה  שבישראל 
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עבירה ולא היה פוגם שום פגם, בפרט אדם הראשון שהיה יחידי שאצלו היה כל אמונת חכמים 

רק בבחינה זאת. 

אמתיים  בצדיקים  להאמין  שם,  המבארים  הבחינות  בכל  חכמים  אמונת  צריכים  אנחנו  כי 
ולהאמין בחברו ולדבר עמו ביראת שמים בבחינת אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' 

וביותר  צדיק.  בחינת  טובה שהוא  נקדה  יש  בכל אחד מישראל  כי  וכו'.  בספר  ויכתב  וישמע 

יקר מאד  צריך להתחזק ולהתגבר להאמין בעצמו, להאמין שגם מעט עבודתו ועסקו בתורה 

יקר  בהם שזה  להאמין  וכשרים אמתיים  לצדיקים  להתקרב  בפרט מה שזכה  יתברך,  ה'  אצל 

מאד מאד אצל ה' יתברך, כי אפילו אם יאמין בה' יתברך ובצדיקים ובחבריו הכשרים שכלם 

צדיקים, אבל אינו מאמין בעצמו, דהינו שאינו מאמין שאמונתו שמאמין בחכמים אמתיים וכו' 

יקר מאד מאד, גם זה פגם אמונת חכמים. 

שהם  אדם  בני  בכמה  הזאת  המספחת  נגע  מצוי  כאשר  מהכל,  גרוע  הזה  פגם  אחד  ובאופן 
על  אומרים  אבל  אמתיים,  וכשרים  לחכמים  אמת  לאנשי  להתקרב  ומתחילים  קצת  כשרים 

חבריהם הם בודאי כשרים וצדיקים, אבל מה מועיל לי כי אני יודע חסרוני בנפשי שאני מלא 

חטאים ועונות ופגמים ועל ידי זה נופל חס ושלום, ומתרחק לגמרי חס ושלום ונופל מאמונת 

חכמים לגמרי עד שהרבה נעשו מתנגדים וחולקים על ידי זה. 

ידי שלא האמין בעצמו, כי מי שרוצה לחוס על חייו  שכל פגמו באמונת חכמים, על  נמצא 
דהינו  בעצמו,  גם  שיאמין  עד  כך  כל  חכמים  באמונת  שיתחזק  עד  יתברך  מה'  לבקש  צריך 

שיאמין בגדל כח צדקתם של הצדיקים אמתיים עד שבודאי יתקנו גם אותו ויעלו אותו מעלה 

מעלה אם יאחז עצמו להיות דבוק בהם כל ימי חייו, כי אמונתו בעצמה שמאמין בהצדיקים 

ומתקרב אליהם יקר מאד מאד, כי אמונה הוא רק בדבר שאין מבינים בשכל וכו'", ע"כ.

להאמין בחשיבות מה שזכה להאמין

והנה עד כה הזכרנו בקיצור מכל מה שכבר נתבאר )בתוספת המדרש הנ"ל(, וחתמנו הדבר בדברים 
ונתבונן  נוסיף  כעת  אך  מגיעים.  היכן הדברים  עד  ולראות  הכל  את  לחזק  מוהרנ"ת,  אלו של 

בקצת דבריו שם, להבחין במה שלא דובר בו עדיין, מה שיעמיק עוד יותר את המשמעות של 

אמונה זו, במה צריך להאמין ומה מונח באמונה זו.

עבודתו  מעט  שגם  להאמין  בעצמו,  להאמין  ולהתגבר  להתחזק  צריך  "וביותר  לשונו:  וזה 
מה  "בפרט  ואמר:  המשיך  אך  וכנ"ל.  דובר  כבר  זה   - השי"ת"  אצל  מאד  יקר  בתורה  ועסקו 

כי  ית',  ה'  אצל  מאד  מאד  יקר  שזה  בהם  להאמין  אמתיים  וכשרים  לצדיקים  להתקרב  שזכה 



-ו-

אפילו אם יאמין בה' ית' ובצדיקים ובחבריו הכשרים שכלם צדיקים, אבל אינו מאמין בעצמו, 

דהיינו שאינו מאמין שאמונתו שמאמין בחכמים אמתיים וכו' יקר מאד מאד, גם זה פגם אמונת 

חכמים וכו' כי אמונתו בעצמה שמאמין בהצדיקים ומתקרב אליהם יקר מאד מאד, כי אמונה 

שכל  להאמין  צריך  שיהודי  רק  שלא  לן  הרי  ע"כ.  וכו'",  בשכל  מבינים  שאין  בדבר  רק  היא 

יקר מאד אצל השי"ת, אלא שצריך להאמין שהאמונה בעצמה שזוכה להאמין  עסק עבודתו 

בצדיקים, יקרה היא מאד מאד אצלו ית'. 

והדברים נפלאים מאד, לראות עד היכן הדברים מגיעים. דהרי אם כי צריך כל יהודי להאמין 
בודאי שכל מצוה ומצוה שהוא עושה הינה יקרה בעיניו ית', לא מצאנו שתופסים פרט אחד 

מפרטי המצוות ומרימים אותו על נס כסוגיא כוללת של אמונה, וכגון לדבר על אמונה ואמונת 

ז"ל  מוהרנ"ת  כאן  ואילו  שלו.  תפילין  בהנחת  להאמין  הוא  העיקרים  שעיקר  ולומר  חכמים 

מדבר על היסוד של אמונת חכמים בנקודה היותר שורשית שלו, ואומר שעיקר גדול בזה הוא 

להאמין שעצם הדבר שהוא מאמין בצדיקים הוא דבר גדול, והלא דבר הוא.

מעלה עצמית ולא עטרה שמתעטרים בה

התובנה הפשוטה, לדעת להחשיב הדבר עד למאד ולקיימו כפשוטו, יש לבאר קצת  ומלבד 
את המונח בחידוש זה. ויובן דהנה ישנם ענינים רבים בערכי הקדושה שמתעטר בהם היהודי, 

שעם כל רוממותם וקדושתם ופעלם הטוב, יוגדרו כלבושים או עטרות שהאדם מוסיף עליו. 

דיש את עצם האדם, ויש את קניני הנצח שמשתלם בהם בעוד מצוה, עוד הנהגה ועוד מידה 

טובה. וממילא בהיותנו עוסקים בענין הנכבד של אמונה בחכמים )על כל רבדיה(, היה מקום לומר 

שאחרי כל ההפלגות, ואחרי כל הדיבורים על הנחיצות שבדבר, מדובר בענין נוסף שמתלבש 

בו היהודי ומתעטר בו בהתקשרות עם קונו. דבר נכבד ונורא, אך סוף סוף דבר 'נוסף' - "מצות 

עשה להדבק בחכמים ותלמידים וכו' כענין שנאמר 'ובו תדבק' וכו'" )רמב"ם הלכות דעות פרק ו(.

בעצמו  האמונה  שסוד  רבו(  את  )ששימש  מוהרנ"ת  מפי  יוצא  מפורש  שנשמע  אחרי  בהנ"ל,  אך 
שאחרי  דהגם  אחרת.  מבינים  יקר,  הוא  בצדיק  מאמין  שהוא  הדבר  שעצם  להאמין  מחייב 

מכל  כראוי,  ולבארו  להגדירו  להתיימר  נוכל  לא  בשכל,  להבינו  אפשר  שאי  כנ"ל  שהודגש 

מקום נקודה יסודית אחת העולה מבין השיטין כן ניתנה להאמר. דאם עושים עסק מהאמונה 

במה שזכינו להאמין בחכמים )ולא עוד אלא שמגדירים את הדבר כאמונה 'בעצמו'(, שמעינן מינה שאמונה 

בו,  להתעטר  אותו  ו'מוסיף'  אותו  קונה  טוב שהיהודי  ענין  או  טובה  מידה  אינה  במהותה  זו 

באופן שתוכל לומר שאפשר שתהיה ואפשר שלא תהיה. אלא בעומק מוטבעת אמונת חכמים 

זו במהות האיש הישראלי, דעצם ההויה שלו היא מאמין בחכם, עד כדי כך שהאמונה ביקרת 

הדבר היא אמונת עצם - 'אמונה בעצמו' דיקא )והיינו דהגם שיש בחירה, ואפשר שתחסר לאדם אמונה זו, מכל 
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יהודי  של  בצורה   - 'בעצם'  לחסרון  הדבר  מתייחס  אלא  וכו',  להוסיף  שיכל  ו'עטרה'  ב'לבוש'  רק  הוא  נאמר שהחסרון  לא  מקום 

שבמהות הינו 'מאמין בחכמים', וכדלהלן(.

"לא תסור" - קו האמצע שאין בו מותרות

ולהבחין בענין זה ולהרחיב בו ובשאר ענפים המתפשטים, נתבונן בתורה )סא קמא( שבה הפליא 
רבינו ז"ל לדבר על כך שצריך להאמין גם בחכמים )בחידושיהם ובספריהם וכו'( וגם בעצמו )בחידושיו 

ובספריו וכו'(. פתח ואמר: "על ידי אמונת חכמים יכולין להוציא משפטנו לאור. כי משפט הוא 

עמודא דאמצעיתא, הינו בבחינות דרך האמצע שאינו נוטה לימין ולשמאל. 

זוכין ע"י אמונת חכמים, שהיא בחינת 'לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל',  וזה 
ועל כן ע"י זה יוצא המשפט ברור כנ"ל בבחינת משפטי אמת, הינו כי כל הלימודים שהאדם 

לומד צריך שיקבל ויוציא מהם משפטי אמת וכו' דהיינו שיקבל וילמד מכל הלימודים שלומד 

בחינת הנהגות שידע איך להתנהג, הן לעצמו, הן לאחרים שמתנהגים לפי דעתו וכו'. 

וכל זה זוכין ע"י אמונת חכמים, שהוא בחינת 'לא תסור וכו'' ואז יוכל להוציא משפטי הנהגות 
ביגיעת  נדן  אזי  חכמים  באמונת  כשפוגם  אבל  כנ"ל.  ושמאל  לימין  נוטה  שאינו  וכו'  ישרות 

בשר, היינו במותרות, כמו שאמרו רז"ל )עירובין כא( הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת 

איך  הם  ודבריהם  עליהם,  ומלעיג  בדבריהם  מאמין  אינו  הוא  כי  מדה,  כנגד  מדה  והוא  וכו'. 

וכו', והמח הוא לפי המזון,  ]וכל המשפטים הן מן המח  נדון במותרות  כן  למותר אצלו, על 

כשנדון  אבל  ישרות.  הנהגות  אמת  משפטי  להוציא  יכול  ואזי  ברור,  המח  אזי  נקי  וכשהגוף 

במותרות ע"י פגם אמונת חכמים אזי עולים עשנים סרוחים אל המח וכו' ואז אינו יכול להוציא 

משפטי אמת וכו'[", ע"כ.

חסרון בגוף הדבר

יוצא  פועל  אינו  במותרות  חכמים  באמונת  שפוגם  מי  דנדון  שהא  משמע  בפשטות  והנה 
מחויב, אלא דבר הנגזר מצד הנהגת מידה כנגד מידה. דכנ"ל בלשון התורה "הוא מדה כנגד 

מדה, כי הוא אינו מאמין בדבריהם וכו' ודבריהם הם אך למותר אצלו, ע"כ נידון במותרות". 

יש  הכוללים  שבדבריו  ויודעים  ובתורתו,  ז"ל  ברבינו  מאמינים  כן  שאנו  משום  דוקא  ואמנם 

עומק לפנים מעומק, נרשה לעצמנו לסלסל בתורתו ולמצא בה טעם, הבנה של עומק הפשט 

המתיישבת להפליא וחוברת לכל הנ"ל. דיובן דאם המושג של 'אמונת חכמים' לא היה אלא 

כנ"ל  שמוגדר  מה  וכו'(,  ותיקון  והנהגה  ועצה  )דרך  לתכליתו  להגיע  האדם  את  המשמש  חשוב  דבר 

בתוספת שאפשר לזכות להתעטר בה ואפשר להפסידה, לא היה העדר הדבר משליך על הצורה 

הבסיסית של היהודי. אבל כיון שהאמונה בחכמים היא נקודה כל כך מהותית בעצם הצורה 
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)עד כדי כך שצריך כנ"ל להאמין שהאמונה שמאמין בחכם היא יקרה וכו'(, לכך תיכף כשנפגם הדבר,  של האדם 

בהסרה כל שהיא מקו האמצע של "לא תסור וכו' ימין ושמאל", מתקבלת ממילא צורה של 

מותרות - חסרון בגוף הדבר )ולא רק שנחסרה מעלה, או אירע דבר שיכול להביא אח"כ לקלקול(.

כשאינו מאמין בדבר הוא מיותר בעיניו

אך באמת הדברים נפלאים יותר. דלא רק שניתן להרגיש בהם כנ"ל שמדובר בסוגיא הנוגעת 
לעצם הצורה של איש הישראלי שמאמין, אלא שמלבד הבחינה הנ"ל של מידה כנגד מידה, 

הדברים  דיקא.  כמותרות  שמוגדר  מה  הוא  בדבר  פגם  של  היוצא  שהפועל  לראות  אפשר 

מבוארים בעקרם בהמשך התורה. 

דעיין שם )אות ה( שמי שנשקע באלו המותרות יכול להטהר ע"י בחינת מים המטהרים שהיא 
חכמים  באמונת  פגם  שהיה  להבין  מתעוררים  המחלוקת  אופן  דע"י  עליו.  שבאה  המחלוקת 

זה נתחדשים אצלו כמה  ושבים בתשובה ומתקנים הדבר. וכתב שם: "כי ע"י התשובה, ע"י 

ספרים, כי יש כמה ספרים וכו' וכלם צריכים להעולם. ובתחילה כשלא היה לו אמונת חכמים 

לֹא, כי היה מלעיג עליהם וכו'.  אזי היו כל הספרים אצלו ּכְ

כל  אצלו  ונחשבים  חוזרים  כי  ספר,  פעם  בכל  אצלו  נתחדש  אזי  זה  על  בתשובה  וכששב 
אמונה  להם  עליהם מחלוקת מחמת שאין  ויש שיש  וכו'.  כלא  אצלו  היו  הספרים שבתחילה 

בעצמן, ואינם מאמינים בהחדושי תורה שלהם שהם מחדשים, ואינם מאמינים שיש להשי"ת 

שבים  הם  זה  וע"י  מחלוקת,  עליהם  בא  כן  ועל  וכו'  שלהם  מחידושים  גדולים  שעשועים 

בתשובה, וחוזרים ונחשבים אצלן חדושים שלהם וחוזרים ומחדשים ונעשה מזה ספר וכו'", 

ע"כ.

דכאשר נדגיש את מה שהונח לפנינו כאן נאמר שכל זמן שיש לאדם אמונה בחכמים ואמונה 
בעצמו - בחידושיו וספריו, אזי אין אצלו דברים 'מיותרים'. אך כיון שפוגם באמונת חכמים 

לֹא, נמצא שהפכו החידושים האלו  ּכְ )והחידושים שלו והעבודות שלו וכו'( הם  ומרגיש שהספרים שלו 

)פירות גילויי נשמתו( לדבר שאפשר היה לוותר עליו - ל'מותרות'.

השורש של האמונה בחדושים של עצמו הוא אמונה במהו יהודי

לספרים  לייחס הדבר  היה אפשר  זה בפשטות,  פי  על  ענין המותרות מתפרש  כי  אם  ואמנם 
'מיותרים', או חידושי תורה שנראים כמיותרים, דברים שעם כל רוממותם אינם נוגעים לעצם 

הקודם(,  במאמר  )ובפרט  כנ"ל  הארכנו  שכבר  אלא  כפשוטו.  בעצמו  כאמונה  שיוגדר  למה  הדבר, 
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שבעומק הנושא המדובר לא מתחיל מהנדון של החידושים והמעשים והבחירות של האדם - 

האם להאמין בהם ולהחשיבם אם לאו. 

שורשית,  יותר  מאמונה  נובע  וכו',  ולהחשיב  ולהאמין  בנקיות  ולבחור  לחדש  שהכח  אלא 

והיא האמונה בהיות היהודי האשת חיל שלו ית', כביכול ה"עצם מעצמיו" שלו ית' )חלק אלוק 

ממעל(. דמתוך כך גם כשרואים שמדובר במי שמתהלך בגוף בתחתונים וכו', מאמינים בחכם, 

לפני  לגשת  ומורשית  כ'מלכה'  שנלקחה  ה'אשה'  של  בחשיבות  מכירים  'בעצמו',  מאמינים 

ולפנים, דממילא כפועל יוצא יש ודאי כח לחדש ולהוציא ספרים וכו', ממילא מאמינים בהם.

בחידושים  מתחיל  לא  לא',  או  מיותר  הדבר  'האם  של  כאן  הנדון  שבעומק  כן  אם  ונמצא 

ובספרים, האם הם מיותרים, אלא שייך ליהודי עצמו. דמי שיש לו אמונת חכמים, מי שמאמין 

שיהודי הוא כביכול ה'אשת חיל', מבין עד היכן הדברים מגיעים. דלא רק שה'חכם' הצדיק 

הגדול וכו' איננו מיותר, אלא אף הוא בעצמו איננו חלילה דבר יתר שאפשר לוותר עליו )שהרי 

ב'אשת חיל' עסקינן, בקשר של "אהבת כלולותיך" וכנ"ל(. וזהו אם כן שהפגם באמונה זו מוליד תיכף מותרות. 

דמלבד הבחינה המפורשת של מותרות העולים אל המח וכו', ושל ספרים שנראים כמיותרים, 

הדבר שנתפס כמיותר הוא עצם האדם.

דואג פגם באמונת חכמים ונדון במותרות

)בסוף אות א(, דאחרי שביאר כנ"ל שכשפוגמים ב"לא  אלו נתבונן במה שכתב שם  ובהקדמות 

תסור וכו' ימין ושמאל" נידונים במותרות וכו', ואי אפשר להוציא הנהגה ישרה ומשפטי אמת, 

בדואג  הנאמר  בבחינת  המותרות,  אלו  מבחינת  היה  שלמודו  ע"י  "ודואג  הלשון:  בזה  איתא 

)שמואל א, כא( 'ושם איש מעבדי שאול נעצר לפני ה' ושמו דואג וכו'', ופירש רש"י: 'עוצר עצמו 

מוציא  היה  לא  זה  ע"י  עצירות, בחינת מותרות,  היה מבחינת  למודו  כי  וכו' לעסוק בתורה', 

מלמדו משפטי אמת, רק משפט מעקל, ועל כן היה דן שאין דוד ראוי לבא בקהל )יבמות עו:(, וזה 

היה ע"י שלמודו היה ממותרות "כנ"ל", ע"כ.

בזה  והורנו  ר(,  אות  הר"ן  )שיחות  הקדמות"  כולה  היא  שלי  התורה  "כל  אמר:  ז"ל  רבינו  והנה 

ונקט  מסוים,  ממקום  דוקא  ראיה  הביא  בכדי  שלא  לדעת  צריכים  תורתו  ללמוד  שכשנגשים 

כדוגמא ענין אחר. דבאמת לא רק שכל פרט ופרט מדוקדק עד התכלית, אלא שיש בו ללמד 

על הכלל באופן היותר שורשי, ולהוות הקדמה לענין נכבד וכולל ]שממצה את נקודת החכמה 

וממילא גורם לכך שיפתח הדבר עוד ועוד וכו'[. 
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ומתוך כך יש לשום על לב מדוע נקט רבינו ז"ל שבדואג מונח הביטוי המדויק לפגם אמונת 
)עשנים סרוחים  גורם למותרות  ונהי שלפי מה שהקדים לבאר, הפגם של אמונת חכמים  חכמים. 

אך  וכו'",  ה'  לפני  "נעצר  כתוב  ובדואג  אמת(,  משפטי  להוציא  לו  מניחים  ואינם  אותו  ומבלבלים  למח  שעולים 

לפני  עצמו  "עוצר  דואג  דהרי פשט הכתוב מדבר מכך שהיה  ביאור.  טעון  גופא  זה  לכאורה 

אהל מועד לעסוק בתורה" )ושהיה "אביר הרועים" - אב בית דין(, דמלמד בפשטות שלא רק שהיה גדול 

בתורה, אלא שהיה עוסק בה בסמוך למקום השראת השכינה - "לפני ה'". 

ואת זה הפסוק בעצמו לא רק שרבינו ז"ל מפרש לריעותא, אלא שמבאר ש"נעצר" מלמד על 
בחינת עצירות שמתרחשת כאשר יש מותרות והעשנים הסרוחים עולים אל המח וכו', ולכאורה 

היכן רמוז כאן לכך שענינו של דואג הוא בהפך אמונת חכמים, הפך השלימות של "לא תסור 

כו' ימין ושמאל" )שבה מתקיים מה שכתב שם לעיל מיניה: "וכשהגוף נקי אזי המח ברור ואזי יכול להוציא משפטי אמת"(. 

פרי  שהינו  מעוקל  למשפט  הדוגמא  מדוע  הראשון,  הבירור  מענין  והוא  להבין,  צריך  עוד 
המותרות הוא מה שדן דואג שדוד אינו ראוי לבא בקהל. דכנ"ל, אם נקט רבינו ז"ל את הענין 

הזה, משמע שמונח כאן השורש, ולא רק פרט )ובאמת כשנבין זאת נבין גם ממילא כיצד דואג בכלליות משתייך 

לפגם אמונת חכמים ברובד היותר שורשי שלו(.

דוד - שורש האמונה ושורש תורה שבע"פ

נאחוז תחילה בקישורים כלליים המבארים את פשטות הענין, ושוב נפנה להעמיק  וכדרכנו 
המלכות  שורש  הינו  המלך  דוד  כידוע  הנה  להפליא.  מדוקדקים  שהינם  הפרטים  את  וליישב 

שנאמר בה "מלכות - פה קרינן לה" )פתח אליהו(. דממילא ענינו הכולל מכיל הן את כל שורשי 

האמונה )אמונה בה' ית', אמונת חכמים, אמונה בעצמו( שמשתייכים למידת המלכות, והן את השורש של 

תורה שבע"פ.

הכל אחד. דהרי נתבאר שהקלי' של הצדוקים שכפרו בתורה שבע"פ נובעת בעומק  ובאמת 
יוצא  כפועל  דממילא  השי"ת,  של  כביכול  חיל"  ה"אשת  הוא  שיהודי  להאמין  שמיאנו  מכך 

אחזו שאי אפשר לקרוץ חומר להגיס דעת ולחדש ולפרש ולבחור וכו' )ואי אפשר לו להכנס לפני ולפנים 

ולתקן את ענן הקטורת(. ונמצא אם כן שהשורש של תורה שבע"פ של דוד הוא הוא שורש האמונה 

בכלל, ואמונת חכמים ואמונת עצמו בפרט. דמתוך שיהודי מאמין שהוא האשת חיל שיכולה 

וצריכה )כביכול( "להגיס דעת" ולכנוס לפני ולפנים, נשמר הוא ממילא מלפגום ב"לא תסור וכו' 

ישרה  אוחז בהנהגה  כך  תורה שבע"פ לתורה שבכתב. מתוך  כך מצרף  ושמאל". מתוך  ימין 

לפני  תמיד  עומד  כך  מתוך  אותה.  לדעת  יכולה  האמצע(  קו  )דרך  פנימה  שנכנסת  ה'מלכה'  שרק 

ולפנים, כמי שיאמר בו כביכול "זאת הפעם עצם מעצמי" )בראשית ב, כג(.
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דוד התחזק האמין והפקיע את המותרות

ותראה שדבר ניכר בעליל בכל ענינו של דוד: מה שאירע עמו ומה שחתר למצא. דכמבואר 
ולגנב  לממזר  דחשבוהו  ומבוזה,  דחוי  דוד  היה  שנים  במשך  ובספה"ק,  בחז"ל  בכתוב, 

בודאי  מרגיש  היה  אחר  אחד  שכל  שנים  גבי  על  שנים  עליו  דעברו  זר.  כנטע  והרחיקוהו 

שהיות  האמין  בעצמו.  האמין  משיחא  דוד  אך  אותו.  משליכים   - אותו  מרחיקים  שמהשמים 

האיש הישראלי מושרש כ'אשת חיל' של השי"ת קאי גם עליו. וממילא לא רק שמצא בעצמו 

את הכח להתחזק באופן שאין לשער, אלא שהוסיף לקיים בכל הליכותיו "דרך אמונה בחרתי" 

)תהלים קיט, ל(, להכנס לפני ולפנים בקשר נפלא של "פנים בפנים" - 'כדבר איש אל רעהו', ביטוי 

נאמן של סוד ה'מלכות-פה'.

נפש.  של  לדכדוכה  נוגע  היה  הנ"ל,  בענין  שהתברר  והבירור  לדוד,  שהיה  הקושי  ובאמת 
שהרי כפי שהאריכו בכך חז"ל, הגם שההלכה שהתקבלה בתורה שבע"פ היא "מואבי" - 'ולא 

מואבית', במשך דורות לא היתה ההלכה מבוררת בזה לגמרי. דהדבר היה עד כדי כך מטושטש, 

עד כי אפילו ישי אבי דוד חשש שמא אסור היה לרות לבא בקהל, ולכך פרש מאשתו, וכידוע 

מסוימת שהינו  הרגשה  לדוד  לתת  קשיים שיכלו  אלו  באי  רק  מדובר  ונמצא שלא  זה.  מענין 

דחוי - מיותר. אלא במה שאפילו גדולי עולם נסתפקו בו, היתה כל המציאות שלו תלויה בסימן 

שאלה - שמא הינו 'מותרות' כפשוטו, מופקע מקהל ישראל.

והיות ואלו היו פני הדברים, נמצא שעצם הדבר שהשכיל אז לחזק את עצמו ולומר: אני כן 
קרוב אל המלך ית', אני כן שייך לכנסיה שהינה "עטרת בעלה", מורה על כך שהפקיע לחלוטין 

את פגם המותרות. דלא רק שהאמין בדבורים שלו ובבחירה שלו וכו', אלא שהאמין בו בעצמו, 

שאיננו דבר מיותר )אלא להפך - "עצם מעצמיו"(, והיינו ממש עומק הסוד של אמונת חכמים )"לא תסור 

וכו' ימין ושמאל"( - להפקיע את המותרות וכנ"ל.

עיקר הבחירה במקום שאין ציווי מוגדר

והנה נתבאר במאמר הקודם )ובשאר מקומות( שבבחינת "דרך אמונה בחרתי" הבחירה של היהודי 
בשורשה שייכת לסוגיא זו של אמונת חכמים )בחכם ובעצמו( הנגזרת מתוך האמונה בהיות היהודי 

אשת חיל כביכול של השי"ת. דאחרי שלימד רבינו ז"ל שעיקר הבחירה היא במקום שאין בו 

ציווי ברור ומוגדר, במקום שבו צריך האדם לפלס לו את דרך ההנהגה הנכונה ולחדש ולבחור, 

דעתה"  "להגיס  יכולה  ולפנים  לפני  שנכנסת  חיל'  ה'אשת  שרק  בתנועה  שמדובר  מבינים 

ולעשותה, עיין שם במה שהוארך. ]וכעת יש להוסיף לכך את מה שנתבאר לעיל בסמוך בדבריו 

להוציא  יכול  אדם  ולשמאל(  לימין  נוטה  )שאינו  חכמים  אמונת  שע"י  כך  על  ושוב  שוב  דחזר  ז"ל, 
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)מדויקת(. דבהנ"ל מובן דהיינו ממש ענין הבחירה באופן  - הנהגה ישרה  לעצמו משפטי אמת 

השורשי הנ"ל, דעל כל צעד ושעל נצרך היהודי להאמין בעצמו ולהוליד 'חידוש' של בחירה[.

סוד היות בית המקדש מכונה בית הבחירה

וע"פ זה מתיישב מאד מה שהוארך בו במקום אחר וכעת נזכירו בקיצור. דהנה בית המקדש, 
מקום התכללות עליונים ותחתונים - מקום היחוד והשראת השכינה, מכונה "בית הבחירה". 

)ראה קיא:( טעם פנימי נפלא, וזה לשונו:  ומלבד ההבנה הפשוטה, ביאר בו הישמח משה זי"ע 

"מה שנקרא בית המקדש בית הבחירה, מלבד הפשוט שהוא המקום אשר בחר לו לשכן שמו 

שם, גם לזה כיון השם הזה, כי זה המקום אשר מלאכי השרת אינם זוכים לו בעת המובחר, כמו 

שדרשו )ירושלמי יומא פ"ה ה"ב( 'וכל אדם לא יהיה וכו'' )ויקרא טז, יז(, וכל )אדם( לרבות מלאכי השרת. 

מפני  היינו  בחירה,  ביתה  כולו  שנקרא  ואף  זה.  והבן  לזה,  זוכה  בחירתו  ע"י  שנזדכך  זה  רק 

שהעיקר בכל דבר היא הנקודה והחיות הפנימית, והבן".

וכבר הארכנו בדבריו באנפין שונים, אך כעת נבאר כלפי הנ"ל בהקדים לדקדק הא דנתקבצו 
יחדיו לבית הגדול והקדוש שני ענינים: הבחירה והשראת השכינה - "חדר המט' אשר לפני ה'" 

יש בהנ"ל לפרש הדברים כשייכים  )ובדברי הישמח משה משמע שע"י הבחירה שהיתה מזדכך האדם להיות מוכשר להכנס, אך 

לענין אחד ממש(. ובהנ"ל, אחרי שעמדנו על עומק מהות הבחירה, מובן שהבחירה בעצמה נעוצה 

באותה נקודה שנאמר עליה "וכל אדם לא יראה באהל מועד וגו'" - ההיכל ולפנים ממנו קדש 

הקדשים. והיינו דהיות ואי אפשר "לחדש" בחירה אמיתית אלא מתוך אמונה בהיות היהודי 

ה'אשת חיל' )שיכולה להכנס וכו'(, נמצא שהתנועה של "דרך אמונה בחרתי" נגזרת באמת מאותה 

השראת השכינה. מאותה נקודה פנימית שבה בהתכללות העליונים והתחתונים כנסת ישראל 

היא ה'אשה' - היא הנפקדת בחיבת הקדש.

דוד דיקא הוא שחיפש אחר מקום המקדש

להבין שלא  כדי  זאת  כל  לבאר  "בית הבחירה", הקדמנו  בענין  הנפלא  הביאור  עצם  ומלבד 
זה בהנ"ל  ומצא את מקום המקדש, מקום ה'בחירה', דאין  ובקש  ויגע  דוד המלך חתר  בכדי 

אלא מה שראוי לו לפי בחינתו. דמי יוכל להניח נכון את יסוד הדבר אם לא 'המאמין ]בעצמו[ 

הגדול', מי שבבחינת 'נאה דורש נאה מקיים' חי ולימד מהי אמונה בכלל ומהי אמונת חכמים 

ואמונה בעצמו בפרט, וכיצד נראית 'אשת חיל' שיודעת "להגיס דעת" בנאמנות ולכנוס תדיר 

להתייצב עם המלך. להוליד משם תורה שבע"פ - חידושים וכו' ובחירה נכונה )משפטי אמת והנהגות 

ישרות(.
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המקום המדויק שבין הידים - "בין כתפיו שכן"

ובזה יפתח עומק בדבריהם ז"ל )מלבד הפשוט(, דאיתא בגמרא )זבחים נד:( שדוד שבקש לייסד את 
מקום המקדש ישב עם שמואל ולמד את הסוגיא. והגם שסברו מתחילה לומר שבית המקדש 

)שכתוב בו "וקמת ועלית וגו'" ונמצא באר"י שגבוהה מכל הארצות( צריך להיות בנקודה הגבוהה בשבט בנימין 

צריך להשפילו קצת,  נחלות([, הסיקו שבאמת  "וירד" כבשאר  )ולא כתוב בה  וגו'"  "ועלה  ]שכתוב בה 

וזאת משום שכתוב "ובין כתפיו שכן" )דברים לג, יב(, עיין שם.

על  שנשען  תורה  חידוש  מתוך  המדויק  המקדש  מקום  את  הציבו  בכדי  שלא  והבן  דדו"ק 
הכתוב "ובין כתפיו שכן". אלא היות ועסקו שם בהנהגה הנכונה )משפטי אמת( של עיקר מקום 

הבחירה, מה שצופן בחובו כנ"ל את היסוד של "לא תסור וגו'", לכך עמדו על הסוד של "בין 

כתפיו" דיקא, דהיינו בין הידיים - הנקודה המדוייקת שיאמר בה "לא תסור וכו' ימין ושמאל".

דואג נתקנא בדוד ועמד כנגד הבחינה של "לא תסור"

ושסיפר  מעלותיו,  את  כשהפליא  שאול  בפני  דוד  על  הרע  לשון  שדבר  בדואג  מצינו  והנה 
נוב האכילוהו בעת שברח ממנו. ולאור הנ"ל די היה בזה כדי לעמוד על כך  לשאול שאנשי 

שדואג הוא המתנגד לדוד בעצם, והיינו ההיפוך של אמונת חכמים )על כל רבדיה(, הנקודה הדקה 

של "לא תסור וכו' ימין ושמאל". ברם הדברים מדויקים עוד יותר, ומדוקדקים בדברי חז"ל. 

)מתוך  הבחירה  בית  מקום  על  עמד  בחינתו(  )כפי  כנ"ל שדוד  בגמרא, שאחרי שביארה  דעיין שם 

הכתוב "ובין כתפיו שכן"(, הוסיפה ואמרה: "ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד כדכתיב 'כי קנאת 

ביתך אכלתני' וכתיב זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה' וגו' אם אבא באהל ביתי וכו' 

עד אשר אמצא מקום לה' וגו' וכו'".

עיקר  בהם,  להתקנא  היה  שאפשר  הדברים  כל  אחרי  דוד,  של  ההצלחות  כל  שאחרי  לן  הרי 
הדבר שגרם לדואג לקנא )ולהציב את עצמו ב'זה לעומת זה' של דוד( היה שדוד זכה לעמוד על מקום של 

בית הבחירה, מה שמבטא כנ"ל את עומק הסוד של אמונת חכמים בבחינה הנ"ל )של אשת חיל(: 

"בין כתפיו" - "לא תסור וכו' ימין ושמאל".

את  שהחמיץ  מי   - מותרות  לו  שיש  למי  כדוגמא  דואג  את  ז"ל  רבינו  הביא  שכאשר  ונמצא 
בלבד,  דרוש  בבחינת  זה  היה  לא  לשמאל(,  ולא  לימין  לא  בה  נוטים  )שלא  חכמים  אמונת  של  הנקודה 

דמלבד  אלא  ללמד.  שרוצה  הנושא  עם  לבסוף  הנקשרת  רחוקה  בדרך  ולפרשו  פסוק  לקחת 

שרואים בפשטות שדואג דיבר נגד דוד, נגד השורש של האמונה, מודגש ביותר שעיקר הדבר 

שעמד כנגדו היה הנקודה של "בין כתפיו שכן", והיינו כנ"ל סוד אמונת חכמים - "לא תסור 

וכו' ימין ושמאל".
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אכילה כנגד אכילה

עיקרי  את  למצא  לנו  ואיפשר  הסוגיא,  יסודות  את  חשף  בקדש  כדרכו  ז"ל  שרבינו  ואחרי 
את  שלקח  במה  וכגון  הדרוש,  בפרטי  ולדקדק  להוסיף  אפשר  הפשט,  בעומק  אף  הדברים 

המלים "נעצר לפני ה'" )שנאמרו בפשטות לענין עסק התורה לפני אהל מועד(, לפרשם לענין המותרות שהיו 

בדואג )בחינת עשנים סרוחים שעולים מן המאכלים(, דלכאורה )כנ"ל( היכא רמיזה ענין זה שם.

עיר  לנוב  שאול  מפני  בברחו  הגיע  המלך  שדוד  כך  על  מדברת  בכללות  שם  הפרשה  דהנה 
הכהנים ובקש לאכול, דעל זה כתוב: "ויתן לו הכהן קדש כי לא היה לחם כי אם לחם הפנים 

המוסרים מלפני ה' לשום לחם חם ביום הלקחו" )שמואל א כא, ז(, דכדאיתא במדרש )ילקוט שמעוני 

הפנים.  מלחם  לאכול  לו  ניתן  נפש  פיקוח  ומשום  בולמוס  אחוז  דוד  היה  קל(  רמז  כא  א  שמואל 

והפסוק שאחרי זה הוא הפסוק הנ"ל המדבר מדואג - "ושם איש מעבדי שאול נעצר לפני ה' 

ושמו דאג האדמי אביר הרעים אשר לשאול".

הנאמר  ה'"  לפני  "נעצר  הכתוב  את  ז"ל  רבינו  בו  שפירש  האכילה  מותרות  שענין  ורואים 
והן בדקדוק הדברים ובעומק. דבכלליות רואים  בדואג, משתייך לגוף הפרשה, הן בכלליות, 

שהפסוק הקודם מדבר מענין אכילתו של דוד, דממילא בבחינת "זה לעומת זה" אפשר להבין 

שהפסוק האחד מדבר מדוד שנשלם באמונת חכמים והיתה אכילתו ללא מותרות )דלא פגם ב"לא 

תסור וכו'" אלא להפך(, והפסוק הסמוך מדבר מדואג שעם כל גדולתו בתורה פגם ב"לא תסור וכו' 

ימין ושמאל", דבר שהפועל היוצא שלו הוא למודים שיש בה בחינה של מותרות האכילה - 

"נעצר" דיקא.

הטעם שאכל דוד מלחם הפנים דיקא

ובאמת ניתן להבחין בעומק לפנים מעומק, שאכילתו המזוקקת של דוד )שאין בה מותרות( שייכת 
לאכילת לחם הפנים דיקא. דקתני ביומא )לט.( שבשנים כתיקונם, בעת ששרתה השכינה בבית 

המקדש כראוי, "נשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים וכל כהן שמגיעו כזית יש 

אוכלו ושבע ויש אוכלו ומותיר וכו'". מה שמלמד שבאכילת לחם הפנים לא היו מותרות בתוך 

הגוף, והיינו כנ"ל הבחינה ההפכית לדואג שנאמר בו "נעצר".

ואמנם ישנה נקודה שורשית יותר המיוחדת דוקא ללחם הפנים )ולא לשתי הלחם והעומר(, ושייכת 
ביתר שאת לכל הסוד הנ"ל הצפון כאן. דהנה הסיפא של הפסוק האמור הוא "לשום לחם חם 

ביום הלקחו", דדרשו בו בגמרא )חגיגה כו:( "אמר רבי יהושע בן לוי נס גדול נעשה בלחם הפנים, 

כסידורו כך סילוקו, שנאמר 'לשום לחם חם ביום הלקחו', וביומא )כא:( איתא "מלמד שמגביהן 
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אותו )את שולחן לחם הפנים( לעולי רגלים ואומרים להם ראוי חיבתכם לפני המקום שסילוקו כסדורו 

שנאמר 'לשום לחם חם וגו''".

נקדים הנ"ל, דנתבאר שאמונת חכמים, שלימות בחינת ה"לא תסור וגו'" )שמפקיעה את  ולהבין 
ונכללת  שנכנסת  חיל'  'אשת  בבחינת  הוא  שהיהודי  בכך  השורשית  לאמונה  שייכת  המותרות(, 

במקום היחוד, דהתרגום המעשי הוא לא רק שיהודי "מגיס דעתו" ונכנס לפני ולפנים ומחדש 

כלולותיך".  - "אהבת  בעיני השי"ת  לו את האמונה בכך שהוא חביב  וכו', אלא שיש  ובוחר 

וממילא מלבד שענין הלחם מרמז בכלליות לסוד "הלחם אשר הוא אוכל" )בראשית לט, ו(, דברי 

חז"ל מאירים את הנקודה הזו להדיא. 

)שנעשה בו נס( כסימן ל"ראו חבתכם  אמרו כנ"ל שבכל רגל היו מגביהים את לחם הפנים  דאם 
חיל'  ה'אשת  בעצמם  שהם  הפנים  לחם  ע"י  להם  שמראים  אמרו  כאילו  הוי  המקום",  לפני 

החביבה, והיינו כנ"ל השורש הפנימי של אמונת חכמים. וזהו אם כן שסמוך ונראה להזכרת 

היה  בעצמו(  האמין  )שלא  תפיסתו  הוא שכפי  בעומק  מה שמשמעותו  )"נעצר"(,  דואג  המותרות של 

הוא בעצמו מיותר )דלא האמין כראוי שהוא ה'אשת חיל'(, הדגיש הכתוב שדוד אכל מלחם הפנים דיקא, 

בבירור על ודאות האמונה הנצרכת: "ראו חבתכם לפני המקום" )כחיבת האשה בעיני בעלה(1.

דואג עצר ולא האמין שאפשר ליהודי להכנס עוד

זה יש ליישב הדברים עם פשט הכתוב, דלכאורה לא מפורש אלא שהיה דואג "נעצר  וע"פ 
שעמד  הוא  הזו  האמונה  ענין  כנ"ל  דהרי  תורה".  ללמוד  מועד  אהל  לפני  "נעצר   - ה'"  לפני 

בשורש המחלוקת בין חכמי ישראל לצדוקים. דבעוד שהצדוקים לא האמינו שבשר ודם הינו 

ראוי לבא לפני ולפנים )אם לא שיכסה עצמו בענן קודם לכן(, חכמי ישראל האמינו שישראל הם ה'אשת 

)ולתקן שם את  חיל', ולכך דרשו שאפשר להכנס גם אל המקום בו לא יכנוס אפילו שרף ומלאך 

הקטורת(.

ראה והבן שזהו שכתוב שדואג היה אמנם עוסק בתורה, אך היה "נעצר לפני אהל  וממילא 
מועד". דהגם שע"פ דין היה אסור לו להכנס, מכל מקום על פניו לא היה לו לכתוב לנקוט אלא 

שהיה עוסק בתורה לפני אהל מועד. אלא שבאמת בדומיא דקלי' הצדוקים שכפרו בחכמים, 

כפרו ב'מהו יהודי', רמז הכתוב שדואג עצר עצמו מלהכנס לפני ולפנים, והיינו ממש שורש 

1 ועיין בפרשת ויקהל פקודי, דנתבאר שעצם הדבר שפיקוח נפש דוחה שבת מבטא את הסוד של "ביני ובין בני ישראל"

 להוודע שישראל קדמו לכל. דאף כאן יובן כעת שדיבר הכתוב מכך שדוד המלך אכל לחם הפנים )שנאסר באכילה לזר( משום 

פיקוח נפש, דזה בעצמו מבטא את הבחינה של "ראו חבתכם לפני המקום", ואכמ"ל.
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הפגם של אמונת חכמים. דבעומק כנ"ל, כיון שלא האמין בעצמו, נמצא שהוא בעצמו מיותר - 

הוא בעצמו איננו ראוי להכנס - ממילא חייב לעצור )והיינו כנ"ל דנדרש כמותרות(.

להגיס דעת ולדרוש

וזהו שאמר רבינו ז"ל: "וע"כ היה דן )דואג( שאין דוד ראוי לבא בקהל, וזה ע"י שלמודו היה 
ממותרות", דנקט כדוגמא את הלימוד הזה, מה שמחייב שמדובר בשורש הטעות שלו. דהנה 

כל הנדון של ביאת דוד בקהל היה תלוי בנדון הקדום של רות המואביה )שהיתה אמה של מלכות(. 

כג, ד( כללה בזה  )דברים  וכו' עד עולם"  ה'  ומואבי בקהל  יבא עמוני  האם כשאמרה תורה "לא 

דהטוענים  מואביה.  ולא  'מואבי'  עמוניה,  ולא  'עמוני'  לדרוש  יש  שמא  או  האומה,  כל  את 

כנגד ההכנסה בקהל הלכו לפי מה שנראה לכאורה כפשטות, דאין לחלק במה שכתבה התורה 

אלא  הכתוב  אסר  שלא  היא  ונדרשה  האמתיים  החכמים  ביד  שנתקבלה  כפי  והאמת  בסתם. 

מואבי בלבד, והיינו טעמא דלא אסר הכתוב אלא "על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים 

בדרך בצאתכם ממצרים וגו'" )שם פס' ה(, ואשה אין דרכה לקדם בלחם ובמים, ד"כל כבודה בת 

מלך פנימה וגו'" )תהלים מה, יד(, עיין כל זה בגמרא.

היא  מותרות  לו  מי שיש  לבין  מי שמאמין בחכמים  בין  רואים שהנפק'  כבר בפשטות  והנה 
בדרשת הכתוב. דלא רק שמדובר בפסוק שניתן לפרשו לכאן ולכאן, אלא שצריכים "כתפיים 

והיינו כנ"ל הכח של ה'אשת  רחבות" לדרוש את משמעות הכתוב במה שנראה קצת להפך, 

חיל' ש"מגיסה דעתה" בחדר המלך - בנאמנות ובנקיות.

בשורש הדברים צריך לברר את ה"מספחת" - מה שנראה כמיותר

אבל הדברים מכוונים עוד יותר, ויובנו כאשר נעמוד על מה שאומר דרשני, דכל שורש מלכות 
בית דוד נצב על ספק שהיה צריך להתברר אצל גיורת - אצל רות המואביה שבאה מאן שבאה. 

דהנה מלבד המבט החיצון הפשוט שרואה את הגר כמי שהודבק "מבחוץ", מי שאיננו שייך 

כדבר  אותם  דהגדירו  כז.(,  )יבמות  כספחת"  לישראל  גרים  "קשים  חז"ל:  שאמרו  מצינו  באמת, 

נספח - כיתרת הנסרכת על גוף הדבר )ומאידך אמרו שלא גלו ישראל אלא להוסיף עליהם גרים(.

אך יובן שבאופן מכוון, אי אפשר לברר ולהעמיד את השורש של קדושת ישראל, את השורש 
של סוד האמונה במהו יהודי, אלא ע"י הבירור של אותה 'מספחת' - של מה שנראה כמיותר. 

ונבחין את הדבר בדוגמא שאנו עסוקים בה - ברות שהינה באמת השורש של ענין זה. דתראה 

שלא רק שכמרכבה לנקודה הנרצית היתה רות הגיורת 'אשה', אלא שכל הקושי במה שעבר 

עליה היה בבחינת הבירור הנ"ל - להאמין שאני ה'אשת חיל' של השי"ת, שהוא אוהב אותי 

וחפץ בי ומצפה עלי ומעניק לי את שרביט הזהב לבחור בטוב וכו'.
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תורה(,  לקבל  שנתרומם  הנבחר  לעם  )בן  יהודי  סוף שהוא  סוף  לו  ידוע  מלידה  יהודי  אצל  דאם  והיינו 
אצל רות שעמדה בתחילה בחוץ אין הדבר פשוט כלל. דכל זמן שלא נתגיירה, כל זמן שהיתה 

שייכת בגדרי ההלכה לגויי הארצות, היתה לכאורה באמת בחוץ - באמת "מספחת". וכאשר 

מתוך נקודה זו האמינה שה' ית' חפץ בה, שלא יתכן שלא תהיה לה שייכות לאומה שקראה 

הבורא ית' "רעייתי", זכתה לברר לבסוף את העומק היותר נפלא של אמונה של יהודי בעצמו. 

אמונה שאין דבר שיעמוד כנגדה. דמלבד שנתברר שמעיקרא שייכת היא בודאי לגוף האילן 

להעניק   - מלכות'  של  כ'אמה  עצמה  את  העמידה  וכו',  המתיחדת  חיל"  ה"אשת  של  הקדוש 

יהודי  של  ביכולת  חכמים,  באמונת  שמתבטא  ישראל  קדושת  של  הסוד  את  ולנצח  לדורות 

להאמין ולהכיר מהו: מה חביבותו, מה מהותו, ועד כמה יכול בנאמנות "להגיס דעת" ולהכנס 

לפני ולפנים, כרצון המלך ית' שחפץ דיקא בכך.

התפלגות הנפשות לשתים

שיונקים  דאלו  לשתים.  הנפשות  מתפלגים  שבה  המדויקת  הנקודה  שזוהי  ממילא  ומתבאר 
לקבל  רק  לא  יודעים  משיחא,  דוד  של  האמונה  בשורש  שאוחזים  אלו  מלכות',  של  מ'אמה 

בודאי את הכרעת חכמים שרות )ודוד( היתה מותרת לבא בקהל, אלא לתרגם את הדבר אצלם, 

לחיות במהלך של אמונת חכמים, הכרה בסוד ה'אשת חיל'.

להאמין  ממאנים  בחוץ(  )ש"נעצר"  דואג  של  שכדרכו  וגו'",  תסור  ב"לא  שפוגמים  אלו  ומאידך 
ב"אהבת כלולותיך", לא רק שיש להם פרטי לימודים שנובעים ממותרות, אלא שמעמידים את 

עצמם כ'ספחת' - כבריאה מיותרת ש"נעצרת" מחוץ ל"אהל מועד", מבלי יכולת "להגיס דעת" 

)כרצון המלך( ולהכנס2.

פליאה בענין השתלשלות נשמת דוד

של  ההכרעה  שעיקר  בגמרא  )כנ"ל(  מבואר  דהנה  פלא.  לכאורה  שהוא  מה  יתיישב  זה  ובכל 
)שמכחה נתאמת שדוד ראוי לבא בקהל(, מבוססת על הטעם של "כל כבודה בת  "מואבי" ולא מואביה 

מלך פנימה", דאין דרכם של הנשים )הצנועות( לצאת. ועל פניו יש להקשות. דהרי מבלי להכנס 

לכל ההשתלשלות ולפרטים, למדונו רבותינו שהיו שלושה מקומות שנעשה בהם בירור יסודי 

)היו עוד מקומות, אבל אלו ידועים בכך(. במעשה של בנות לוט שהרו מאביהן.  של נשמת דוד משיחא 

במעשה תמר שעמדה על הדרך ונתעברה בפרץ וזרח. ובמעשה רות שירדה בלילה אל הגורן, 

ונמצא אם כן שלפי  )אבי ישי אבי דוד(.  להתוודע אל בועז הגואל שממנו נתעברה לבסוף בעובד 

2 ועיין שם בתורה )סא קמא( שהשלימות של תורה שבכתב אינה אלא ע"י תורה שבע"פ, אמונת חכמים. וזהו בהנ"ל שכאשר 

מצרפים לרות אות ה )בבחינת תורה שבע"פ( מתקבל הצירוף של תורה, ואכמ"ל.
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מראה עיניים לא רק שלא נתבררה נשמת דוד במהלך של "כל כבודה בת מלך פנימה", אלא 

כהפך  ועשתה מעשה שנראה  לחוץ  מציאות של אשה שיצאה  ע"י  הדבר  נמשך  ושוב  ששוב 

הצניעות, הפך מהות הנוק' שאינה מעיזה פניה.

האמינו בעצמן ויצאו

ברם ע"פ כל הנ"ל לא רק שאין כאן סתירה למהות הנוק' השורשית, אלא שהיא הנותנת. דאין 
הכי נמי, ודאי שכדאיתא בקרא, ומודגש בגמרא, האשה במהותה הינה משומרת לבעלה, צנועה 

וכנועה בתנועת ביטול. אלא שאם מדובר באשת חיל שבטלה באמת לרצון בעלה, הצד השני 

של אותה מטבע הוא שפעמים ויודעת שכדי להפיק רצון, צריכה היא "להגיס דעת" ולדחוק 

כביכול ולהכנס לפני המלך. 

יש בה אף את  )לית ליה מגרמיה מידי(  כלפי הנ"ל דהיות ומלבד תכונת הכניעה שבמלכות  והיינו 
שורש האמונה, לכך בסוד היות היהודי מאמין בעצמו, לא נשתלשלה ובאה נשמת דוד משיחא 

אלא דיקא ע"י אותם נשים שלמרות צניעותן עשו מה שעשו. דפשיטא שהיתה תמר מעדיפה 

לשבת כנוסה בבית אך האמינה שהיא הנוק' הראויה וחידשה בנאמנות את הבחירה הנכונה. 

ופשיטא שמטבע נפשה לא היתה רות רוצה לרדת לגורן, אך האמינה בנעמי וצייתה. האמינה 

בעצמה והלכה כמי שיודעת שהיא ה'אשת חיל', ודו"ק.

לא מייחסים לשאול מותרות

כנגד  נקטנו תחילה שעצם הדבר שעמד הוא  דואג,  והעמקנו בענינו של  בטרם הרחבנו  הנה 
דוד שהוא שורש האמונה, די בו כדי להורות ששייך הוא להפך הדבר, לפגם אמונת חכמים, 

למותרות. ולפי זה היה קצת מקום לשאול, דלכאורה מי שעמד כנגדו בעיקר היה שאול בעצמו, 

ולא דואג שהיה סוף סוף טפל אליו, ומדוע נפקד מקומו של שאול מסוגיא זו, דמשמע שאחרי 

הכל, לא טוענים נגדו שפגם ב"לא תסור וגו'" - לא מייחסים לו מותרות.

שאול ניצול בזכות צניעות בבית הכסא

אותו  והניחו  הדבר  את  פענחו  הקדושים  חז"ל  כיצד  להבין  כך,  על  המענה  את  לקבל  וכדי 
לפנינו, נתבונן בדברי הגמרא בברכות )סב:(, וזה לשונם: "אמר רבי אלעזר אמר לו דוד לשאול, 

אלא  להרגו',  להרגך השכם  'בא  והתורה אמרה  רודף אתה  הריגה אתה, שהרי  בן  התורה  מן 

ושם  הדרך  על  הצאן  גדרות  אל  'ויבא  דכתיב  היא  ומאי  עליך.  חסה  היא  בך  שהיתה  צניעות 

מערה ויבא שאול להסך את רגליו'. תנא גדר לפנים מגדר ומערה לפנים ממערה. 'להסך' אמר 

רבי אלעזר מלמד שסכך עצמו כסוכה", ע"כ.
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ולכאורה הוא מרפסן אגרא. דאם אכן בנפשות עסקינן, במצב שבו אמרה תורה "הבא להרגך 
השכם להרגו", מה יועילו זכויות כאלו ואחרות שהיו לשאול, ]וכל שכן שיש להקשות כן לגבי 

מידת הצניעות בבית הכסא, דעל פניו אין כאן אלא פרט, הנהגה נכונה של דרך ארץ, אך פרט[.

דוד נוכח לדעת ששאול נקי ממותרות

אך בהנ"ל הוא נפלא מאד. דהרי רבינו ז"ל העמיד את כל הבירור של "זה לעומת זה" ]בענין 
האמור של אמונת חכמים[ במה שמוגדר כ'מותרות' ברובד הפנימי, ומתבטא במותרות שבגוף. 

דאף משפטי האמת של המח מושפעים כנ"ל מַזּכּות המאכלים )ולכך כנ"ל כשרצה הכתוב לומר שדואג פגם 

במותרות אמר שהוא "נעצר"(. והנה דוד בצדקותו, מצד חשבונות פרטיים, היה בודאי מוסר נפש מבלי 

לגעת בשאול שהגדירו כ"משיח ה'" )שמואל א כד, ו(. אלא שמצד כבוד שמים, מצד הגילוי של 

שורש האמונה ששייך לו, היה מקיים במקום הצורך "הבא להרגך השכם להרגו" )דאם מישהו קם 

לבטל את העבודה שלך שנצרכת לכלל ישראל, עליך להשכים ולמונעו מכך אף בחייו(. וממילא בתחילה כשרדף שאול 

אחר דוד והעמיד עצמו כמתנגד לו, היה מקום להגדירו בפשטות כמי שהוא ה"זה לעומת זה" 

של סוד האמונה )ואמונת חכמים(, ולקיים בו כנ"ל "השכם להרגו".

אלא שאז הבחין דוד ששאול צנוע בבית הכסא באופן מופלג ונפלא. דדוק והבן שסוגית בית 
הכסא היא כפי פשטות הביטוי הסוגיא של ה'מותרות'. וממילא כיון שהבחין דוד ששאול נזהר 

עד למאד בענין זה, ושמתעטר הוא במידת הצניעות ששורשה בתאר ה"בת מלך פנימה" של 

של  סרך  באמת  בו  אין  להורגו,  ורוצה  אותו  רודף  שאול  כי  שאם  מיד  הכיר  הישראלי,  איש 

'מותרות', פגם מהותי של "לא תסור וגו'", ואין אם כן להגדירו כמי שמתנגד לו במהות, כמי 

שצריך לקיים בו "השכם להרגו" )והא דרדף אותו ורצה להורגו הוא משום "רוח רעה", ענין חיצוני או שאר חשבונות 

שמים מכבשי דרחמנא, ואכמ"ל(. ]מה שאין כן בדואג. דאצלו נבעה הרדיפה מ'מותרות', מפגם אמונת 

חכמים שהגדיר אותו כ"נעצר" - ה"זה לעומת זה" של דוד[.

עצמות שאול בן קיש מלך ישראל

ובזה יתבארו גם דברי הגמרא ביומא )כב:(, וזה לשונה: "'בן שנה שאול במלכו' אמר רב הונא 
כבן שנה שלא טעם טעם חטא. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, ואימא כבן שנה שמלוכלך בטיט 

ובצואה, אחויאו ליה לרב נחמן סיוטא בחלמיה, אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש. הדר 

חזא סיוטא בחלמיה, אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל".

דהנה המפרשים כבר תמהו בדברי רב נחמן בר יצחק שהציע לכאורה דבר זר ומשונה, לפרש 
צריך להבין מהו שבפיוס  עוד  )עיין תוספות רא"ש(.  ובצואה  שהכתוב מורה שהיה מלוכלך בטיט 

נקט 'עצמות שאול בן קיש' והוסיף לבסוף תאר 'מלך ישראל'. ובהנ"ל, דנוכחנו לראות שענין 



-ו-

הצואה מבטא את בחינת המותרות בכל מקום, אפשר לפרש ששאלת רב נחמן בר יצחק היתה 

שהיו  אחרות:  במלים   - האמונה  במידת  שאול  נשלם  שלא  בעדינות  לרמוז  בא  הכתוב  שמא 

וממילא  המלכות(.  למידת  כמרכבה  להתייצב  למלוכה,  ראוי  היה  לא  שגם  כן  אם  )ופשיטא  'מותרות'  בחינתו(  )לפי  לו 

"עצמות  ע"י שהתייחס לשאול באומרו  תיקן הדבר  והבין שטעה,  סיוט בחלומו  לו  כשהראו 

שאול" דיקא, לשון עצמּות הדבר )ולא מותרות ומספחת(.

ברם אף כי תיקן ההגדרה של "טיט וצואה" ואמר ששאול שייך לעצם הדבר, עדיין לא נתברר 
בשורש  כמתבקש  אמונה,  של  מופלגת  לשלימות  הרי  בעינן  כך  דלשם  למלוכה,  הוא  שראוי 

בענין  שאול  פגם  שלא  רק  שלא  הבין  בחלומו,  סיוט  לו  הראו  כששוב  ולכך  המלכות.  מידת 

המותרות, אלא שהיה מופלג למעליותא עד כדי כך שהיה ראוי )מצד ענין זה( למלכות, והיינו דשב 

ופייס כראוי כשהוסיף ואמר: "מלך ישראל".


