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מאמר אמונת חכמים

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" )שמות יד, לא(

לא האמינו במשה שהוא הגואל

הנה אחרי שהתורה הקדושה בעצמה העידה שבענין קריעת ים סוף התבררה האמונה לא רק 
בהשי"ת אלא אף "במשה עבדו", באו כל הספה"ק וביארו לפי דרכם את השייכות המסוימת 

של שביעי של פסח לאמונת חכמים. וכן על זה הדרך מצינו שנדרשו לסוגיא זו במתן תורה, 

דאף שם כתוב "וגם בך יאמינו לעולם" )שמות יט, ט(, דהעמידה שם התורה את העיקר של אמונת 

חכמים.

וכדי לעמוד קצת על הדבר, להבין מהי אמונת חכמים ומדוע נתבררה דוקא אז, נקדים מספר 
הקדמות, לחתור תחילה לברר מהשורש את המושגים הידועים בנקודת החכמה שלהם, ושוב 

להשליך הדבר על גוף הסוגיא המתגלה בתורת משה.

ונפתח בדברי החת"ס זי"ע )דרשות לפסח דף רס"ט טו"ג( שהקשה קושיא אלימתא, ותירץ תירוץ שלא 
את  לשלוח  בעת שבקש השי"ת  דהנה  מהותו.  בכל  ספוג  התורה  מי שכח  אלא  לאומרו  יוכל 

שלימדונו  שאלה  א(,  ד,  )שם  וגו'"  לי  יאמינו  לא  "והן  ית'  לפניו  אמר  ישראל  את  לגאול  משה 

תיכף  לו  לא בכדי הסימן הראשון שניתן  ז"ל  כהוגן, דכדאיתא ברש"י  רבותינו שהיתה שלא 

הוא סימן הנחש, אלא "רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל )באומרו "לא יאמינו לי"( ותפש אומנותו 

של נחש". וכן הסימן של הכנסת ידו לחיקו והוצאתה כשהיא מצורעת היה בדיקא, ד"רמז לו 

שלשון הרע סיפר באומרו 'לא יאמינו לי' לפיכך הלקהו בצרעת כמו שלקתה מרים על לשון 

הרע".

הכתוב  על  חז"ל  שדרשו  כפי  דהרי  לבסוף.  ישראל  עם  שאירע  ממה  להקשות  יש  ולכאורה 
לחירות  ממצרים  לצאת  זכו  בלבד  חמישית  יח(,  יג,  )שם  ממצרים"  ישראל  בני  עלו  "וחמשים 

כעבדי ה', בעוד ארבע חמשיות מתו במכת חשך ונשארו שם, דהרוב המכריע לא עמד במבחן 

האמונה שהיה דרוש כדי לצאת. ונמצא אם כן שצדק משה בדבריו, במה שחשש שלא יאמינו 

לו, ומדוע אם כן נחשב דיבורו לדיבור לא הגון במה שסיפר על ישראל שהם 'מאמינים בני 

מאמינים', והרי באמת לא האמינו.

ישראל  לו השי"ת מעקרא,  כפי שרימז  דבאמת  כזה.  הוא  תירץ החת"ס,  כך  פשר הדבר,  אך 
ואף  בעצמו  בהשי"ת  אמונה  להם  היתה  סוף  ועד  ומתחילה  מאמינים,  בני  מאמינים  הינם 
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לא  שמתו,  חמשיות  ארבע  שאותם  אלא  משה.  שחשש  כפי  ושלא  להם,  שהבטיח  בגאולה 

נשארו במצרים מחמת שלא האמינו בה', דהאמינו והאמינו. אלא הקלקול שמנע מהם לצאת 

הוא שלא האמינו במשה רבינו שהוא הגואל )עיי"ש 1(.

מהי אמונת חכמים

והדברים מרפסן אגרא. דהרי אחרי כל ההפלגות, וכל החשיבות שאדם מייחס לאמונת חכמים, 
מתברר  וכעת  מהיסודות.  יסוד  אך   - וכו'  ונצרך  חשוב  היהדות.  מיסודות  כיסוד  הדבר  נתפס 

שענין זה כה מהותי בשורש קדושת ישראל וצביון איש הישראלי היוצא לחירות כעבד ה', עד 

כי אף כי יאמין אדם בהשי"ת ובגאולה ובמתן תורה, די לו בהעדר האמונה במשה כגואל כדי 

להפקיע אותו מהגאולה, וכפי שאירע לארבע חמשיות של אותו הדור שמתו ונשארו שם. אלא 

שדוקא משום שהדברים אומרים דרשני, עוד בטרם מסבירים בהך פשר, מבינים שהמושג של 

אמונת חכמים נוקב ויורד עד יסודות היהדות, וצ"ב.

וכעין זה נשנה כסדר בתורת מוהרנ"ת זי"ע, וכגון באריכות דבריו בהלכות פסח )הלכה ו(. דביאר 
שם שהעיקר של יציאת מצרים היה אמונת חכמים, ושזה היה הפגם של דור המבול והפלגה 

וכו'. ואף כאן יש לשאול, עד כדי כך. וכי הנושא המרכזי בכל אלו הוא אמונת חכמים )ותו היכן 

הם ה'חכמים' שלא האמינו בהם בדורות הראשונים, ועיין שם אריכות דבריו(.

להניח נכון את היסודות

והנה פעמים רבות יארע לאדם שיהיה מסובך בתהיות ואי בהירות בענינים שונים, מבלי לדעת 
שהכל נובע מכך שהניח הנחות לא נכונות בראשית דרך ההבנה שלו, או שלא הגדיר נכון את 

1 שם, דלכאורה קשה דמצינו שהאשים הקב"ה למשה על שאמר והן לא יאמינו לי, והשיב לו שהם מאמינים בני מאמינים 

והלא כתי' וחמושים עלו בנ"י מארץ מצרים. ואי' במדרש שד' חלקים מתו בשלשת ימי אפלה, א"כ אנו רואים שהיו רובן אינם 

מאמינים ומשה שפיר אמר. 

ויתורץ זה עפ"י מה דמבואר ברמב"ן )שמות ד' א'( דחיסור אמונה שייך בשתי אופנים או שלא נאמין שהקב"ה משגיח בתחתונים 

או שלא נאמין כי זה הוא שלוחו של מקום כי אם הי' זה שלוחו של מקום הי' ראוי מיד שתוצלח שליחותו, והנה משה אמר 

שיאמרו כי לא נראה אליך ה' דהיינו שלא יאמינו השגחת השם בשפלים לכן נחשב לו לחטא כי מאמינים בני מאמינים הם, וכבר 

מקובלים היו מאברהם יצחק ויעקב שדבר ה' עמהם והי' מאמינים שאפשר שידבר ה' עם בני אדם וגם היו בטוחים שעתידין 

להגאל בזמן המוגבל, אך הי' בהם שלא האמינו כי משה נעשה שליח עכשיו לגואלם, 

והי' ראוי למשה לומר, שיאמרו לא שלחני ה', ולכן הוצרך השם ליתן למשה האותות על חיסור אמונה בשליחותו שיראו כי הוא 

השליח לגאלם, ומחמת שלא האמינו בשליחותו לכן מתו, כי אם לא האמינו בהשגחת השם ובבטחון שעתידין לגאול, לא הי' 

ראוי להם שימותו אלא הי' ראוי להם שישארו בחיים בגלות ובשיעבוד כל ימי חייהם, כדי שיראו בגאולת המאמינים ויצטערו 

בשמחת הצדיקים, כמו דאמרי' )בשבת קכ"ג ע"א( אלו ואלו יושבין הללו אוכלין והללו רעבין הללו שותין והללו צמאים, 

וכמ"ש לעתיד והיו דראון לכל בשר, אבל מכיון שגם הם האמינו בבטחון מאבותיהם שעתידים ליגאל, רק לא האמינו שהוא 

השליח לא נעשו  דראון לכל בשר רק מתו ולא נגאלו על ידו, )דרשות לפסח דף רסט טו"ג(
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השורש שממנו האילן צומח ושולח פארותיו, ממילא מסתבך ונבוך בענפים המתפשטים. וכגון 

שרואה שהצדיק ותלמידו מדברים כל הזמן מפגם ותיקון, ואינו מבין איך מתעסקים כל הזמן 

עם נושא כאוב של נפילות שהם בדיעבד שבדיעבד, ואיך משתייך הדבר לכל אדם באשר הוא. 

עד שזוכה לדעת שהנושא המדובר הוא לא פרט בעניני הנפילות וכו', אלא סוד הברית והקשר 

של יהודי לאלקיו, מה שהוא שורש הכל שידובר בו בכל דרגה ודרגה.

להאמין בעצמו

אף לגבי הנידון הנ"ל יש לנהוג כך. דבבאנו לפתוח את המושג של אמונת חכמים  וממילא 
)שנוכחנו לדעת שאי אפשר לשער עד כמה הינו קשור לעצם קדושת חיי איש הישראל וגאולתו(, צריכים אנו לחזור אל 

- מהי  נכון  'אמונת חכמים' ולתת לה תרגום מילולי  והיינו לקחת את אבן הפינה של  היסוד, 

אמונה זו, ולמה תתייחס.

והנה המושכל הראשון שיאמר כל אחד, ההבנה ה"ישנה" שנכנסת בקלות לתוך צמד המלים 
בעצותיו  ברוממותו,  בקדושתו,  בכחו,   - בצדיק  אמונה  ב'חכם'  אמונה  היא  חכמים',  'אמונת 

וכו'. ברם בבית מדרשו של רבנו ז"ל נשמעו דיבורים שמלמדים שההגדרה היא יותר רחבה. 

ובספריהם,  בחכמים  להאמין  יהודים  שזכו  אחרי  שגם  שביאר  קמא(  סא  )תורה  בדבריו  דעיין 

להחשיב אותם ולקבל מהם וללמוד וכו', אפשר שיבאו עליהם מחלוקות "מחמת שאין להם 

שיש  מאמינים  ואינם  מחדשים,  שהם  שלהם  תורה  בחדושי  מאמינים  ואינם  בעצמן  אמונה 

להעדר  בעצמו  האמונה  העדר  בין  דקישר  שלהם",  מחדושים  גדולים  שעשועים  ית'  להשם 

האמונה בחכם שחיבר ספר, דאף לזה יקרא פגם באמונת חכמים. 

ובשיחות הר"ן )אות קמ( איתא בזה הלשון: כשאמר לי ענין הנדפס בלקוטי תנינא סימן פ"ו על 
)שמות ו ט(. "מקצר רוח ומעבודה קשה", שעל ידי קטנות אמונה צריכין לעובדות קשות  פסוק 

לי  לי שיש  נדמה  כי  זה.  וכו' עין שם, עמדתי לפניו כמשתומם ומחשבותי היו תמהים בענין 

אמונה קצת. ענה ואמר בלשון גערה קצת כאומר: ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך 

)האסטי אין דיר קיין אמונה ניט(. והזכיר מיד מאמר רבותינו זכרונם לברכה: כי מי בז ליום קטנות, מי 

בהם  האמינו  בעצמן. שלא  בהם  קטנות שהיה  לבוא  לעתיד  לצדיקים שיתבזבז שולחנם  גרם 

הגמרא  לשון  מדקדוק  אבל  אמונה.  קטנות  כפשוטו  שם  פרש  לברכה  זכרונו  ורש"י  בעצמן. 

שאמרו שם קטנות שהיה בהם, נראה מבאר דברי רבנו זכרונו לברכה שעקר קטנות האמונה 

זה שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל  ויש לפרש לפי  שלהן היה בהן בעצמן. 

והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך. ומחמת זה היה בהם קטנות. וזה היה עקר קטנות האמונה 

מדבריו  המובן  והכלל  לזה.  רש"י  פרוש  גם  לכון  ויש  בעצמן.  בהם  האמינו  שלא  מה  שלהם 

שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חביב בעיני השם יתברך. כי לפי גדולת טובתו 
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של השם יתברך גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. וכבר מבאר ענין זה כמה פעמים שאין זה 

ענוה להיות במחין דקטנות חס ושלום, וצריכין לבקש הרבה מהשם יתברך לזכות לדרכי ענוה 

באמת וכו'. )עין בלקוטי תנינא סימן כ"ב ובסימן ע"ב( ועוד בכמה מקומות. גם אחר כך בסמוך אחר שאמר 

ענין הנ"ל, הגיע ראש השנה ואמר אז התורה חדי רבי שמעון סימן ס"א בחלק ראשון. ושם 

הזכיר ענין חסרון אמונה בעצמו עין שם באות ה' מה שכתוב שם. ויש שיש עליהם מחלוקת 

מחמת שאין להם אמונה בעצמן וכו'.

משה רבינו וששים נשמות ישראל הינם דבר אחד

פרט  הוא  בעצמו  יהודי  של  האמונה  שענין  לפרש  מקום  היה  האלו,  הדברים  אחר  גם  והנה 
מסוים המסתעף מהנושא של אמונת צדיקים, האמונה במשה שהיא העקר. אך אין הדבר כן. 

דבאמת המהות של היסוד הזה, התרגום הנאמן להבנה הפנימית במושג אמונת חכמים, הוא 

שהאמונה בחכם והאמונה בעצמו משתייכים לשורש אחד, להכרה אחת שיהודי צריך להאמין 

בה, וכפי שיתבאר.

ולהבחין כן נביא תחילה את דבריו המפורשים של רבי צדוק הכהן זי"ע )צדקת הצדיק קנד(, ושוב 
נפנה לפתוח ולבאר הדברים. וזה לשונו: "כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך כך צריך 

שבין  בטל  פועל  ושאיננו  עמו  עסק  יתברך  להשם  שיש  לומר  רצה  בעצמו.  להאמין  כך  אחר 

לילה וגו' )יונה ד, י( וכחיתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם. רק צריך להאמין כי נפשו ממקור 

החיים יתברך שמו והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו. וזה פירוש )שמות יד, לא( 

ויאמינו בה' ובמשה עבדו פירוש משה רצה לומר כלל ששים ריבוא נפשות ישראל בדור ההוא 

האמינו שהשם יתברך חפץ בהם ]וממילא גם כן במשה אשר הוא ממש הם וכו'", ע"כ.

היהודי צריך להאמין שהשי"ת לקח אותנו כ"אשת חיל"

תחילה  חכמים,  אמונת  המושג  של  הפנימית  הנקודה  על  האצבע  את  לשים  נשכיל  ומכאן 
בכלליות ואח"כ ביתר עומק והרחבה. דבאמת היסוד הזה ביהדות, הגם שאכן נקשר כפשוטו 

באמונה במשה רבנו ובצדיקי הדורות, נוגע באמונה יותר בסיסית - ביסוד שניצב במקום שבו 

לקחנו השי"ת לעם. והיינו דאמונה זו היא אמונה בבשר ודם, בגושי עפר קרוצי חומר. לדעת 

שזו האומה הישראלית שבאה בזה העולם בגופים ומתהלכת בתחתונים ממש, היא זו שרוצה 

בה השי"ת ב"אהבת כלולותיך וכו'" )ירמיה ב, ב(. דלא הוציאה אלא מתוך שהגדירה כ'כלה', ואת 

התקשרותו בה כנשואין.

ודבר זה אינו רק הסתכלות מסוימת כלפי כלליות ישראל בשורשם, אלא אמת התקפה כלפי 
כל יהודי. זוהי אמונת חכמים. לא רק אמונה בחכם, אלא אמונה בישראל. במציאות הנפלאה 

של כל יהודי באשר הוא.
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עד היכן מגיע הפלא שנקרא ישראל

חכמים.  אמונת  של  המושג  בפנימיות  שנצבת  האמונה  את  החידוש שבדבר,  את  יותר  נחדד 
הנה המושכל הראשון הוא שכל הנאצלים הנבראים הנוצרים והנעשים שנמצאים בהויה, הינם 

כאין ואפס ממש כלפי עילת העילות, האחד הפשוט שצמצם אורו האינסוף ובראם. זוהי הכרה 

כל כך פשוטה עד כי שייכת היא ביסודה אף לשכל של גוי שיודע ש"רם על כל גוים ה' וגו'" 

)אלא שיהודי תופס יותר את יחודו ית' ואיך הכל בטל לאלוקות וכו'(.

ברם אחרי שהשי"ת בחר באברהם ביצחק וביעקב, ובעקר אחרי שהוציא אותם ממצרים ונתן 
להיותם  והנעשים  הנוצרים  הנבראים  הנאצלים  מיתר  נבדלים  שישראל  התברר  תורה,  להם 

לדעת  חידוש,  בדבר  מדובר  כי  אם  ואמנם  ובחביבות.  בחשיבות  במעלה  ערוך  לאין  גדולים 

מקום  מכל  וקירבו,  תורה  לו  ונתן  אותו  ורומם  גוי  מקרב  גוי  לקח  גבול  הבלתי  ית'  שהבורא 

כיון שניתנה תורה, שוב אין צורך באמונה כדי להכיר שאכן כן. והיינו דאף כי נאמר שהיהודי 

וכאלו  השרת,  ממלאכי  לפנים  מחיצתם  להיות  ישראל  ושעתידים  מהמלאכים,  יותר  גבוה 

הפלגות נוראות בדבר מעלת ישראל, סוף סוף ביסוד הדברים מדובר בענין שנשען על מציאות 

שהתבררה לעין כל. דמי שרק לא מתכחש למציאות יודע שהוציאנו הבורא ית' ממצרים ונתן 

לנו תורה ורוממנו מכל עם ולשון.

ונמצא שגם כשעוסקים במעלתם של ישראל, וגם כשמפליגים בכך, לא מדובר בהכרח בענין 
שמצריך אמונה. אלא שמקום האמונה הוא כאשר מעמיקים בענינם של ישראל, לברר ולדעת 

עד היכן הדברים מגיעים, עד היכן רומם השי"ת את מהות היהודי והתיחסותו אליו. דבנקודה 

זו מבחינים שאמנם בעצם הדבר שישראל מרוממים ונבדלים וכו' אין צורך באמונה. אך בפלא 

רק  אינך  ליהודי,  אומרים  דכאן  וצריך.  צריך  השי"ת  של  חיל"  ה"אשת  כביכול  היותם  של 

עבד  בגדרי התקשרות של  הזה  בעולם  והתגלתה  וקדושה שעלתה במחשבה  נבדלת  מציאות 

ובן וכו', אלא הנך האשת חיל של השי"ת. דכאשר הוציאנו השי"ת ממצרים לקח אותנו באופן 

פלאי של נשואין. תאמין בכך.

קלי' הצדוקים

ובאמת אין כאן רק ענין של הגדרות בעלמא, לומר שהחיבור שלנו הוא כל כך עמוק עד כי 
נתרוממנו להיחשב כביכול כאשת חיל. אלא מדובר בחידוש בלתי נתפס שנוגע לכל תהלוכות 

דמיאנו  וכפרו,  הצדוקים  בו  נפלו  זו ממש  בנקודה  כי  עד  ולתורה,  לאלוקות  והחיבור  החיים 

עם  נשואין  של  בקשר  שמתייחסת  חיל  כאשת  להעמידו  כך,  כדי  עד  נבדל  שהיהודי  להאמין 

השי"ת.
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חכמים  דברי  על  נסמך  להיות  ורגיל  שבע"פ,  בתורה  להאמין  שזכה  מחמת  הפשטן,  דהנה 

שפרשו לפנינו את התורה והורונו את הדרך אשר נלך בה, טועה לסבור שעקר מחלוקתם של 

כל הצדוקים היתה כנגד התנאים והאמוראים, באופן של זלזול והעדר רצון להתקרב לאלוקות 

את  מחטיאה  זאת  הסתכלות  אך  התורה(.  חכמי  ע"י  ולהמסר  להתפרש  שצריכה  המסורה  )בדרך  הראוי  באופן 

האמת, ואיננה נוגעת בשורש הדק של הקלי'.

ונוכיח זאת מלשון הגמרא ביומא )יט:(. דעיין שם שלגבי מחלוקת הצדוקים עם חכמים בענין 

הקטורת, דחכמים אומרים שצריך לתקן את הקטורת בתוך קדש הקדשים, והצדוקים אומרים 

שיתקן מבחוץ ויכניס, איתא בזה הלשון: "ת"ר מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס, 

ביציאתו היה שמח שמחה גדולה, פגע בו אביו אמר לו בני אף על פי שצדוקין אנו, מתיראין 

אנו מן הפרושים. אמר לו כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה 'כי בענן אראה על הכפרת' 

)שהצדוקים דרשו ממנו שצריך לתקן מבחוץ ולהכניס(, אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו, עכשיו שבא לידי לא 

אקיימנו. אמרו לו היו ימים מועטין עד שמת והוטל באשפה והיו תולעין יוצאין מחוטמו. ויש 

פניו,  על  וחבטו  בעזרה, שבא מלאך  נשמע  קול  כמין  חייא  רבי  דתני  ניגף,  ביציאתו  אומרים 

ונכנסו אחיו הכהנים ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו שנאמר ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם 

ככף רגל עגל", ע"כ.

הקיום  היה  תפיסתו  שכפי  במה  גדולה"  שמחה  "שמח  צדוקי  אותו  שהיה  רק  שלא  לן  הרי 

הנכון של מצות התורה, אלא שכל ימיו היה מצטער על דבר זה, והיה מוכן להביא עצמו לידי 

סכנה כדי לקיים דברי התורה כפי הבנת הצדוקים. דהכל מעיד על כך שלא רק שלא התהלך 

במהלך של זלזול ורצון להשמט מחיובי הבורא ית' בתורתו, אלא שהיה חדור שמחה ונחישות 

ומסירות נפש לקיים הציווי )כמובן כפי הטעות שהיה אחוז בה(, ואי אפשר אם כן לפטור את ענין אותה 

קלי' כשבוש שכל מהותו פריקת עול שלא יאחזו בה אלא אותם שאינם חפצים לעשות רצונו 

ית' ולקיים תורתו.

שורש השיבוש בהעדר אמונה נכונה במהות היהודי

בהגדרה  חכמים  אמונת  של  דקה  נקודה  באותה  באמת  נוגעת  הצדוקים  של  שהכפירה  אלא 

אותם  אמרו  ממש,  ה'  כקנאת  לפעמים  שהתבטא  מה  דמתוך  והיינו  שלה.  רחבה  היותר 

משובשים: איך אפשר לבשר ודם קרוץ חומר להתעסק עם תורת ה' באופן שהינו מפרש בה 

ומחדש חידושים ומתקן תקנות. איך אפשר ליהודי חשוב ככל שיהיה, להעז לתת פנים אחרות 

למה שהוא לכאורה הפשט של תורת ה'.
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את  לקיים  רצון  עזים של  רגשות  ע"י  נתמכת  להיות  היתה  יכולה  כנ"ל  כי  אם  הזו,  והטענה 

התורה ללא שינוי ותפיסת יד אדם, נבעה בעומק מהעדר אמונת חכמים הנ"ל, מהכפירה בכך 

דתראה  נשואין.  של  בקשר  ית'  עמו  שנקשרת  חיל"  "אשת  אלא  ובן,  עבד  רק  אינו  שהיהודי 

שאם כי כלפי 'עבד' ואפילו כלפי 'בן' יכולה הטענה הנ"ל להתקבל, דיש מקום לסבור שאכן 

אי אפשר לקרוץ חומר להעז לחוות דעות ולומר פירושים וחידושים בתורת ה', אין זה אלא 

דיקא בבחינה זו שלא מרוממים את מהות היהודי אלא עד כאן. אבל כאשר מאמינים ב"אהבת 

ישראל  את  לוקח  השי"ת  היות  של  בפלא  כשמכירים  וגו'",  במדבר  אחרי  לכתך  כלולותיך 

כ"אשת חיל", אפשר להאמין גם בביטוי הישיר של אמונה זו. והוא שמשתייך יהודי במהותו 

לסוד הרעיה הנאמנה, דממילא יכול הוא להכנס לחדר הפנימי של ה'בעל' ולתקן למענו מה 

שהוא לנחת רוח לפניו.

להכנס  יכול  חיל  כאשת  שיהודי  רק  לא  יא(,  לא,  )משלי  בעלה"  לב  בה  "בטח  דבבחינת  והיינו 

לפני ולפנים מבלי שתהיה בכך העזת פנים, אלא שיכול הוא לפרש פירושים ולחדש חידושים 

לאיש  יש  תעשה,  אשר  כל  על  ידו  סומך  שהבעל  נאמנה  אשה  שכאותה  באופן  ה',  בתורת 

יט.(,  )עיין ע"ז  )תהלים א, ב( "תורתו"  )הנכלל( כאשת חיל את הרשות לעשות מ"תורת ה'"  הישראלי 

להתעסק בחידושים וביאורים ופירושים ותקנות שהמלך ית' מתפאר בהם יותר ויותר, כשמחת 

הבעל ברעיתו הנכנסת ומתקנת ועושה למענו בנקיות ונאמנות.

המלכה יכולה לתקן בפנים

וזהו כנ"ל שלא דברו חז"ל מאותו צדוקי שהיה מלא בקנאות ורצון לקיים התורה, אלא דוקא 

לגבי אותה מחלוקת בענין הקטורת, האם לתקנה בחוץ או בפנים. דהנה כאשר נתבונן במשל 

הכבוד שיכבד העבד את אדונו, נראה שלחוצפה יחשב הדבר אם יבא העבד לפני האדון ויתחיל 

לתקן בפניו את צרכי הסעודה )ואף לגבי בן יגדל הכבוד הראוי אם יביא הוא לפניו את הדברים שהוכנו במטבח(. ברם 

שונה הדבר הוא במה שיש למצא בין "רעים אהובים", בין רעיה נאמנה לבעלה, ואפילו בין 

שם,  הדברים  לתקן  ולהתחיל  ולפנים  לפני  להכנס  הרעיה  שתוכל  רק  לא  דכאן  למלך.  מלכה 

אלא שבסוד הצעת המטה וכו' תגדל בכך שמחת המלך - הבעל, דבהבחינו בפועל הנקי של 

המלכה )שקיים בה "בטח בה לב בעלה"( שמתקנת לפניו הכל בחיבת הקדש ובנאמנות של מי שנכללת 

בו ורוצה להפיק רצונו הפנימי, תגדל חיבתה קדש ביתר שאת. וממילא מלבד החיבור והריעות 

שנכנסת  כזו  חיל"  "אשת  לו  שיש  כלתו.  שזוהי  המלך  תפארת  בכך  תגדל  ערוך,  לאין  שיהיו 

ובאה ומגלה רצונו הכמוס מבלי שיאמר לה דבר.
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לתקן הקטורת כרעיה נאמנה הנכנסת לפני ולפנים

בענן  הקדשים  לקדש  הכניסה  לגבי  דוקא  הפסוק  לקיים  צדוקי  אותו  שקנא  זהו  וממילא 
ה',  ה' היא דבר  ושתורת  וכו',  ונשא  ורם  גדול  דכיון שהאמין שה'  הקטורת שמתוקן מראש. 

ומאידך לא האמין שיהודי קרוץ חומר ראוי לתאר "אשת חיל" כפשוטו )שזוהי כנ"ל קלי' הצדוקים(, 

לפני  להכנס  יכול  חיל  כאשת  שיהודי  בכך  דמיאן  עליו.  שהתעקש  פירוש  לאותו  הדבר  גרם 

ולפנים ולתקן לפניו ית' את ענן הקטורת המקשר.

ע"י  דיקא  סוד אמונת חכמים,  דיקא ע"י  היו מקלי' הצדוקים  ישראל שמופקעים  חכמי  אבל 
האמונה שיהודי הוא ה"אשת חיל" של השי"ת, ידעו באמונתם הברורה לדרוש האמת ולפרש 

שאת ענן הקטורת צריכים לתקן דוקא בתוך "חדר המט'" )מלכים ב, א, ב(, דוקא בצורה של רעיה 

נאמנה ש"בטח בה לב בעלה".

מלאך עומד ויהודי מהלך

ע"י  ביציאתו  נגף  צדוקי  כנ"ל שאותו  במה שהדגישו  יקרות,  באור  ז"ל  דבריהם  יאירו  ובזה 
דלכאורה מהו פשר  ישרה'",  רגל  'ורגליהם  כתפיו שנאמר  בין  עגל  רגל  ככף  "ומצאו  מלאך, 

ענין המלאך שהתגלה שם, ומהו שהודגש שצורתו היא באופן של "ורגליהם רגל ישרה". אך 

יובן ע"פ הכתוב "ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה" )זכריה ג, ז(, דכידוע נגזרה מפסוק זה 

ההגדרה המהותית המבדילה בין מלאך ליהודי במעלתו. דבעוד שהמלאך הקדוש הינו עומד - 

דאין לו גוון של תנועה עצמית או יכולת חידוש, היהודי הוא "מהלך" - בעל בחירה שלעוצם 

המוצא  לנקודת  ולהתקדם מעבר  ולבחור  ולחדש  להוסיף  'שרביט המלך'.  בידו  נתנה  מעלתו 

הראשונה שעמד בה.

עיקר הבחירה

הגם שרובא דאינשי רגילים לייחס את הבחירה לאותו מצב מלחמה שיודעים הם מהו  והנה 
הטוב אך קשה להם לנטות אליו, רבינו ז"ל כדרכו בקדש חתר למהות הדבר ולימד מהו עיקר 

הבחירה: "ואמר כי העקר העבודה שיש בכל דבר מה שמניחין לאדם על הבחירה שלו, הינו 

מצוה,  שום  הדבר  אותו  על  אותו  מצוין  שאין  הינו  מצוה  בזה  ואין  דעתו.  על  הדבר  שנשאר 

ואין אומרים לו כלל לעשות כן. רק שנשאר הדבר על דעתו שיעשה כפי מה שיבחר לו. וזה 

בחינת הוסיף יום אחד מדעתו הנאמר במשה, שזאת הבחינה היא נמצאת בכל עבודה ועבודה. 

כי בכל עבודה מעבודת ה' יש דבר שמניחין ומשאירין לאדם בלי מצוה ואזהרה, ואין מצוין 

עליו שיעשה כן רק הדבר תלוי בדעתו ובחירתו כמו משה רבנו עליו השלום שהוסיף יום אחד 
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מדעתו בלי מצוה )ועין בלקוטי א' סימן ק"צ מזה(. ובזאת הבחינה היא עקר העבודה והבחירה כי נשאר 

מספק תמיד איך הוא רצון השם יתברך מאחר שלא צוה עליו איך לעשות".

"ממחרת השבת" - שבת או פסח

אפשר  אי  שבו  במקום  דיקא  היא  הבחירה  שעיקר  ההבחנה  אחר,  במקום  שהארכנו  דכפי 
להבחין באופן גלוי להיכן צריך לנטות, מגלה באופן ברור שהסוד של הבחירה שייך במהותו 

לסוד תורה שבע"פ, ליכולת הנפלאה של יהודי לדרוש בתורה ולחדש גם באופן שהעומד מן 

הצד יכול לשאול: זאת מנין לך.

הנ"ל הדברים מקבלים תוספת נופך ומתיישבים ביותר. דהנה ע"פ היסוד הידוע שבו  ולאור 
עמדנו  הדבר,  מהות  את  ע"י  ומבינים  בתורה  המושג  של  הראשונה  ההופעה  את  מחפשים 

במקום אחר על כך ששורש הבחירה בתורה )בהופעה הראשונה( הוא בכתוב "ויקחו להם נשים מכל 

אשר בחרו" )בראשית ו, ב(, דמיניה נפק' שסוד הבחירה נוגע למושג של לקיחת נוק' לאשה )ואמנם 

שם מדובר במה שלקחו המלאכים שירדו מן השמים נשים, דכיון שמלאכים בשורשם אינם בעלי בחירה, לכך נתקלקל הדבר ונתגלה 

באופן פגום. אך בשורש המתוקן מדובר בלקיחת אשה בקדושה באופן הראוי - "אשת חיל"(.

חיל"  לסוד הלקיחה של "אשת  דיקא ל"אשר בחרו",  מובן שעיקר הבחירה שייכת  ובהנ"ל 
לאשה. והיינו טעמא דבאמת אי אפשר "לחדש" בחירה אמיתית )במקום שאי אפשר לכאורה לדעת לאן 

לנטות( אלא ע"י שיהודי מאמין בעצמו, מאמין שהוא ה'אשת חיל' שנלקחה ע"י ית'. דרק ע"י זה 

אפשר לו להכנס בנקיות לפני ולפנים ולתקן את ההתקשרות בנטיה מחודשת שלו )דבבחינת "נשמת 

שד-י תבינם" אפשר ליהודי הנכלל כמלכות בו ית' לינוק את ההכרעה מעצם היות חלק אלוק ממעל )הבא בגוף((.

הצדוקי נענש בחותם המלאך של "רגל ישרה"

ישרה", מה שמבטא  "רגל  בו חותם של  ע"י מלאך שהשאיר  צדוקי  אותו  כן שנגף  אם  וזהו 
כנ"ל העדר הליכה - העדר בחירה. דמאחר וכפר אותו צדוקי בסוד ה"אשת חיל" שמתעטר בו 

היהודי, דהיינו כנ"ל מה שנצב בשורש היכולת לבחור ולחדש )ולהכנס ולתקן את ההתקשרות לפני המלך 

ית'(, נענש בהשארת סימן ה"רגל הישרה". עדות על כך שפגם באמונה ביהודי - בהיותו "אשת 

חיל" שיכולה להתהלך )במעלה יתרה על בעלי ה"רגל הישרה"( ולבחור.

אמונת חכמים

בכל זה שהצדוקי הוא יהודי שיש לו אמונה בה', ופעמים שאף קנאה לה' ולתורתו.  ונמצא 
האמונה  את  אך  בה.  לגעת  שאין  התורה  וברוממות  ה',  בגדלות  היא  שלו  האמונה  כל  אבל 
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ולקח אותו כ'אשת חיל', מסרב הוא לקבל. ובאמת אחרי  ביהודי עצמו שהשי"ת רוצה אותו 

חומר  קרוץ  ודם  בבשר  בחר  שהשי"ת  הבסיסי  היסוד  את  שמקבלים  אחרי  כזו,  אמונה  שיש 

שנקרא 'יהודי', וקרבו והכלילו בו כ'אשת חיל'. אחר כל זאת אפשר בודאי להאמין גם בחכם 

שאמר תורה כזאת או כזאת. והיינו דכלליות נשמת ישראל שהתגלתה בעולם כאשת חיל יש 

בה קומה שלימה, ובודאי אם כן יש בה חילוקי דרגות פנימיים בין הראש לעקביים וכדומה. 

והיינו כנ"ל סוד  אך עקרו של דבר שמביא גם לאמונה בחכם כפשוטו היא האמונה ביהודי, 

'אמונת חכמים'.

ממחרת השבת

ממצרים  השי"ת  שהוציאם  בעת  היה  חיל  כאשת  ישראל  של  הגילוי  עיקר  וכנ"ל  ומאחר 
בין  נוספת שהיתה  יש לפרש בהנ"ל מחלוקת  וכו'",  - "אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר 

טו(,  כג,  )ויקרא  וגו'"  השבת  "ממחרת  הוא  שזמנה  העומר  ספירת  בענין  לצדוקים  ישראל  חכמי 

דכדאיתא במנחות )סה:( הצדוקים פירשו שמדובר בשבת כפשוטו )ולכך צריך להתחיל תמיד לספור ביום 

ראשון(, וחכמי ישראל ביררו האמת, ש"ממחרת השבת" פירושו ממחרת הפסח, דאז דיקא צריך 

להתחיל לקיים "וספרתם לכם".

אוזן  להטות  מבלי  המלים  לפשט  נצמדים  שיטתם  כפי  שהצדוקים  מבינים  בפשטות  דהנה 
לסברות ודרושים של חכמי ישראל, והחכמים לעומתם משתמשים בקבלתם וכח תורתם לפענח 

נכון ולדרוש. אך בהנ"ל יש להטעים יותר הדברים, וכן להבין מדוע באמת קראה התורה לפסח 

שבת )והספה"ק דיברו מזה(. ויובן דהנה כפי שהוארך במאמרי השבת, וכפי שנגזר מדבריו הנפלאים 

יז(, השבת מבטאת את  )שמות לא,  ובין בני ישראל"  זי"ע על המלים "ביני  של האוה"ח הקדוש 

הסוד הכמוס שבין הקב"ה לישראל, את נקודת היחוד השמורה ליהודים שמקיימים "ושמרו 

בני ישראל את השבת", והיינו "ביני ובין בני ישראל" דיקא, בבחינה של אשת חיל הנכללת 

בבעלה )ומתוך כך עומדת על סודו ביחוד(.

הכח לדרוש

הרצון  עומק  להבין  כיהודים  להם  )שאפשר  ובעצמם  בעוד הצדוקים מסרבים להאמין בחכמים  וממילא 
ולדרוש ע"פ הקדמות נכונות(, חכמי ישראל אומרים כך. אנחנו נגיד להם למה השי"ת התכוון כשהוא 

לנו  להורות  ישראל",  בני  ובין  "ביני  של  הסוד  על  לנו  לרמז  התכוון  הוא  שבת.  לפסח  קרא 

לכם",  "וספרתם  לקיים  להתחיל  צריך  דיקא  כך  שמתוך  ללמדנו  שלו.  חיל'  ה'אשת  שאנחנו 

להאמין בכח לחדש ולבחור, וללכת בנתיב המסוים שכ'אשת חיל' יודע יהודי לזהות ששייך 
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כפשוטו,  "שבת"  על  מדבר  הכתוב  ולהוכיח שאין  דרשות  לדרוש  חכמים  כחם של  שורש  גופא  )וזהו  דיקא  "לכם"  אליו, 

דכ'אשת חיל' שמושרשת בסוד השבת מאמינים הם בחידושים שלהם, בהכרעה הנכונה שיהודי יכול לאחוז בה(.

"הוצאתיך מארץ מצרים" - לקיחה כאשה

אפילו  אפשר  ב(,  כ,  )שמות  אלקיך"  ה'  ב"אנכי  הוא  שמאמין  אפשר  הצדוקי,  אחרות:  במלים 
שמגדיל הוא את הדבר יותר ויותר. אבל היהודי שזכה להנצל מהשיבוש הדק של קלי' זו, שם 

ויודע ומאמין  עיניו בכך שמיניה וביה המשיך השי"ת ואמר "אשר הוצאתיך מארץ מצרים". 

שהכוונה היא להוצאה ולקיחה כ'אשת חיל', בצורה של "אהבת כלולותיך" ]שמופנית כלפי 

יהודי  זוהי אמונת חכמים: אמונה בישראל. אמונה בכל  וגידים[.  מי שמלובש בבשר עצמות 

ויהודי. ואמונה של היהודי בעצמו )וכנ"ל, יש כמובן דרגות כאלו ואחרות, אבל הם חילוקי דרגות בתוך הקומה, בתוך 

המציאות הנפלאה הזו של 'אשת חיל' שנקראת ישראל(.

הארבע חמשיות חסרו את עיקר יסוד הגאולה

אלו  אותם  היו  במצרים  שמתו  חמישיות  שהארבע  שביאר  החת"ס  לדברי  נחזור  ומעתה 
זה של  אינו מובן מדוע פרט  כנ"ל  )ובגאולה( אבל לא האמינו במשה, דלכאורה  בה'  שהאמינו 

יזכו להגאל. דאחרי הנ"ל מובן שחוסר  ויגרום לכך שלא  יכחיש את כל ענין היציאה  אמונה 

ההבנה נובע מכך שטועים לייחס את המושג אמונת חכמים רק למשה רבינו וצדיקים כמוהו, 

רק לאמונה ב"חכם". אבל ברגע שמתרגמים את עומק המושג נכון, ומבינים שיסוד הדבר הוא 

חיל'.  כ'אשת  וכו'(  חומר  קרוץ  )שהינו  ויהודי  יהודי  כל  ולוקח  בישראל  חפץ  בכך שהשי"ת  אמונה 

ברגע שמבינים שבבחינת "אנכי וכו' אשר הוצאתיך מארץ מצרים" מתגלה שבעת שנהיינו לעם 

הוציא אותנו השי"ת במהלך של נשואין )"אהבת כלולותיך"(. ממילא מבינים שאותם שלא יצאו לא 

היו חסרים רק פרט של אמונה באדם מסוים שנקרא משה. אלא בעת שהתרחשה הגאולה שכל 

זו. לא האמינו שהשי"ת  ענינה בלקיחת כל יהודי ויהודי כאשת חיל, לא זכו לאמונת חכמים 

ג, יא( כפשוטו. ממילא באמת היו חסרים את  )שה"ש  מוציא אותם כדי להביאם ל"יום חתונתו" 

עיקר הדבר של יסוד מהלך הגאולה והלקיחה.

"וחמשים עלו בני ישראל ממצרים"

ובאמת כשנתבונן בפסוקי התורה ע"פ המפתחות של חז"ל, נוכל להבחין איך האמונה במשה 
לא  ב'חכם'(  אמונה  כל  הרחב של  הבסיס  ביהודי,  האמונה  כנ"ל  )שהיא  עצמו"  "בחידושים של  והאמונה  רבינו 

האחרון  הבירור  בעת  פסח,  של  בשביעי  דיקא  כאחד  שהתגלו  אלא  יחדיו,  שהשתלבו  רק 

שבעקבותיו נאמר "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".
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יג,  )שמות  העם"  את  פרעה  "בשלח  שהתקיים  בעת  שנאמרה  ההקדמה  את  נראה  כל  ראשית 

ישראל  בני  עלו  וחמשים  סוף  ים  דרך המדבר  "ויסב אלקים את העם  יז(, דהתורה אמרה שם 

ממצרים" )שם יח(, דכדאיתא ברש"י ז"ל )בפירוש השני( "חמשים" מלמד שיצאו ממצרים רק אחד 

מחמשה )ולכאורה מדוע התורה הדגישה כאן שיצאו רק חמישית(.

ובהנ"ל, דנתברר שהסיבה שהרוב לא יצאו היתה משום חסרון אמונת חכמים )שכוללת הן אמונה 

השי"ת  אותם  שסובב  כך  על  כאן  מספרת  שהתורה  שכיון  מובן  בעצמו(,   - ביהודי  אמונה  והן  במשה 

ולקחם לעבר ים סוף, מקום שלא היו זקוקים על פניו לעבור שם, בא הכתוב של "וחמשים עלו 

בני ישראל ממצרים" ונימק את הדבר. דבהדגשה זו מונח הרי כנ"ל עד כמה הכל תלוי באמונת 

יצאו. וממילא יש בכך  חכמים, עד כדי כך שחוסר האמונה בחכמים גרם לכך שרק חמישית 

טעם מדוע הוצרכו ללכת להתברר באותם סיבובים ובאותה עמידה על שפת הים עד טביעת 

היציאה  את  לחתום  נזקקה  )ה"חמשים"(  יצאה  שכן  עצמה  החמישית  שיתבאר,  דכפי  מצרים. 

ממצרים כ'אשת חיל' במבחן אחרון שיברר את האמונה הזו בשני הביטויים שלה )שהם אחד( - 

הן ב'חכם' כפשוטו, והן של היהודי בעצמו - בחידושים שלו, ובבחירה שלו.

הצורך להתברר באמונה בעצמם

דהנה אחרי שכבר התחילו לברוח וזכו להתרחק מהמצרים אמר ה' למשה "דבר אל בני ישראל 

וישבו ויחנו לפני פי החירות וגו'" )שם יד, ב(, דכדי להטעות את פרעה ולגרום לו לרדוף אחריהם 

נאמר להם ע"י משה לשוב, ועל כך נאמר "ויעשו כן" )שם יד, ד(, דפירש בו רש"י ז"ל: "להגיד 

שבחן ששמעו לקול משה, ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפינו, אנו צריכים לברוח. אלא אמרו 

בכך  חמישיות  הארבע  מיתר  שנבדלו  "חמשים"  שאותם  הרי  עמרם".  בן  דברי  אלא  לנו  אין 

בחותם  הראשון  השלב  את  השלימו  במצרים,  היותם  בעת  כבר  במשה  אמונה  להם  שהיתה 

האמונה ביציאה עצמה, דהאמינו ב'חכם' ואמרו "אין לנו אלא דברי בן עמרם".

ברם כנ"ל, אם לא היתה אמונה זו כוללת אלא את ה'חכם' הגדול והצדיק וכו', לא היה ראוי 

לייחס ליסוד זה ערך שמחמתו יחמיצו רוב העם את הגאולה. אלא שהאמונה במשה ביסודה 

שיכול  כך  כדי  עד  חיל'  כ'אשת  שמוגדר  ביהודי  וכו',  ודם  בבשר  האמונה  את  כוללת  הרחב 

לחדש בתורה, לבחור דרך בהבנת רצון המלך הכמוס עמו. וממילא בטרם זכו ישראל לבקיעת 

בחלק  גם  להתברר  הוזקקו  וגו'",  "ויאמינו  של  הברורה  ולאמירה  המצרים  ולהטבעת  הים 

המהותי הזה, עד כמה מאמינים הם באמת בעצמם )פועל יוצא של אמונתם היותם כאשת חיל וכנ"ל(.
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מחלוקת על שפת הים

נביא דברי  'אמונת חכמים' על שפת הים,  כן, לראות שאכן נמצא העיקר הזה של  ולהבחין 
רז"ל )שבהקדמת מספר מלים יאירו לעינינו הענין האמור(. וזה לשון הגמרא )סוטה לו:( "תניא היה ר"מ אומר 

וזה  לים  תחילה  ירוד  אני  אומר  זה  זה.  עם  זה  מנצחים  היו שבטים  הים  על  ישראל  כשעמדו 

רוגמים  יהודה  והיו שרי  וכו'  יורד תחילה לים. קפץ שבטו של בנימין לים תחילה  אומר אני 

אותם שנאמר 'שרי יהודה רגמתם', לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה שנאמר 

'ובין כתפיו שכן' וכו'", ע"כ.

ויכוח בעלמא, מחלוקת שהגיע לאופן לא ראוי  בפשטות היה אפשר לפרש שהיה שם  והנה 
של זריקת אבנים. אלא שמלבד שאף בגמרא רואים שבזכות כך זכה בנימין ל"בין כתפיו שכן" 

)דברים לג, יב(, בהוראה שהיה שם דבר גדול, הביאו שם תוספות )ד"ה והיו שרי יהודה רגמתם רוגמין אותן( 

בשר  למלך  דומה,  הדבר  למה  במכילתין.  שנויה  "כך  עצמם:  חז"ל  מדברי  הענין  ביאור  את 

ודם שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן. אמר לקטן העמידני עם הנץ החמה, אמר לגדול 

העמידני בג' שעות. בא הקטן להעמידו עם הנץ החמה ולא הניחו גדול, אמר לו לא אמר לי 

אלא עד ג' השעות. והקטן אמר לא אמר לי אלא עד הנץ החמה. מתוך שהיו עומדים צהובין 

כיוונתם אלא לכבודי אף אני לא אקפח את  ננער אביהן אמר להן בני מכל מקום שניכם לא 

שכרכם וכו'" )והביאו שם שבנימין זכה להשראת השכינה בחלקו ויהודה זכה למלכות(.

אלו ואלו דברי אלקים חיים

ויכוח  יכנס ראשון לא היתה בגדר של  מי  רואים במכילתין שהמחלוקת על שפת הים  והנה 
לשם שמים  מחלוקת  בבחינת  יג:(,  )עירובין  חיים"  אלקים  דברי  ואלו  "אלו  בסוד  אלא  בעלמא, 

שמתברר בה שבעומק שתי הדעות נכונות, דהמלך באמת אמר גם "ג' שעות" וגם "נץ החמה" 

- זה לגדול וזה לקטן. אלא שעדיין צ"ב מהי השייכות של הענין הזה דוקא לשם, לגילוי שחתם 

את היציאה ממצרים.

מחלוקת לשם שמים מבטאת את האמונה של היהודי בעצמו

אך יובן כשנקדים לחדד את ענין האמונה בעצמו שמתבטא בכך שכ'אשת חיל' יהודי מאמין 
בחידושים שלו, ובהקדמות הנכונות יכול לפרש ולחדש ולנקוט נתיב מסוים ולבחור בו. דהנה 

גם אצל הצדוקים שממאנים לקבל פירוש או חידוש או דרך שנאמרו ע"י בשר ודם, שייך למצא 

כפי  הפסוק  של  הפשוט  מהפשט  לזוז  לא  הוא  שלהם  הראשון  שהמושכל  דהגם  מחלוקות. 

שנראה, על זה גופא אפשר להתווכח, מה כתוב כאן בפשטות, מה צריך לעשות מצד האמת 

היחידה שאין לגעת בה.
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חכמים  אמונת  של  המושג  את  נאמנה  שמבטאת  מחלוקת  למצא  נבקש  כאשר  וממילא 

והיינו  חיים.  אלקים  דברי  ואלו  אלו   - בסוד של מחלוקת לשם שמים  ימצא הדבר  בטהרתה, 

היא  המוצא  שנקודת  עדיין  אפשר  זולתה,  שאין  נכונה  אחת  דרך  על  הוא  שהויכוח  זמן  דכל 

כפי  יהודי  ואלו', שכל  'אלו  אומרים שיש מושג של  ובתורתו בלבד. אבל כאשר  בה'  אמונה 

של  הבסיס  את  כאן  שיש  מתברר  לו,  השייכות  בפנים  ולחדש  לבחור  יכול  ושורשו  בחינתו 

אמונה ביהודי, אמונה ב"אשת חיל" שיכולה להכנס לפני ולפנים ולחוות דעות ולפרש ולבחור 

- לקיים "וספרתם לכם" )"לכם" דוקא( מתוך הכרה נכונה של "ממחרת השבת", הכל כנ"ל.

כן הסוד הנפלא שמונח בכך שכל בקיעת הים היתה מלווה במחלוקת לשם שמים  אם  וזהו 

בין בנימין ליהודה. דבאמת זו המחלוקת, מהווה יותר מאשר סימן על עומק אמונת החכמים 

שהושלמה שם, עד כדי כך שבנימין כל כך האמין בעצמו עד שעשה מעשה וקפץ לתוך הים.

שכינה בתחתונים

אושפיזכן  ונעשה  הצדיק  בנימין  "זכה  כך  שבעקבות  מה  את  להמתיק  אפשר  הנ"ל  ובכל 

)נד:(, מהפסוק "ובין כתפיו שכן"  'ובין כתפיו שכן'". דהנה כדאיתא בזבחים  לגבורה שנאמר 

למדו שצריך להנמיך קצת את מקום המקדש )מהמקום שסברו לבנות אותו(. ומבלי להאריך יובן כלפי 

של  הסוד  את  מבטאת  כתפיו",  "בין   - הנמכה  של  בתנועה  השכינה  השראת  שהצבת  הנ"ל 

שה'אשת  בה  שמתברר  חכמים"  "אמונת  של  הבחינה  בהנ"ל  והיינו  דיקא,  בתחתונים  שכינה 

בוחרת  כך  מתוך  ודיקא  וכו'.  ועצמות  בשר  של  בלבוש  גוף.  בתוך  ית'  לפניו  מתהלכת  חיל' 

ומחדשת בנקיות.

את  כנ"ל  ועשה, מה שמבטא  ואמר  על מה שהאמין בעצמו  בנימין  כן ששכרו של  אם  וזהו 

האמונה ביהודי שבא בגוף וכו', היה "בין כתפיו שכן" דיקא, והיינו השראת השכינה באופן זה 

ממש, להעמיד את החיבור של עליונים ותחתונים מתוך מה שנראה כנמיכות.

ובתורה  בה'  שהאמין  צדוקי  אותו  לגבי  יט:(  )יומא  הנ"ל  בגמרא  שאיתא  שזהו  מעתה  ]ודו"ק 

- "ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו שנאמר ורגליהם רגל  וכו'  ולא האמין ביהודי קרוץ חומר 

ישרה". והיינו דלא רק שנענש ע"י מלאך שאינו בעל בחירה, ביטוי לכך שפגם באמונת חכמים 

שמתבטאת בכח לחדש ולפרש ולבחור. אלא שנגף "בין כתפיו" דיקא. בהוראה על כך שבהיפך 

מבחינת בנימין )שאמר דעתו ונכנס לים(, פגם הוא בבחינת "ובין כתפיו שכן", בסוד ה"אשת חיל" 

שיכולה וצריכה לקיים "וספרה לה" - "וספרתם לכם", הכל כנ"ל[.
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מרים האמינה בנבואה שלה

והנה תיכף לאחר שכתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", התחילה שירת הים שהיא השירה של 
החמישית שזכו לאמונה הנפלאה בכל רבדיה וכנ"ל, ונחתם הדבר בשירת מרים, "ותקח מרים 

הנביאה אחות אהרן וגו'", דדרשו בו חז"ל כך: "'ותקח מרים הנביאה אחות אהרן' ולא אחות 

משה אמר רב נחמן אמר רב שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן ואומרת עתידה אמי שתלד 

על  ונשקה  אביה  עמד  אורה,  כולו  הבית  כל  נתמלא  שנולד  ובשעה  ישראל,  את  שיושיע  בן 

ראשה ואמר לה בתי נתקיימה נבואתיך. וכיון שהשליכוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה 

ואמר לה בתי היכן נבואתיך, היינו דכתיב 'ותתצב אחותו מרחוק לדעה' לדעת מה יהא בסוף 

נבואתה" )מגילה יד. סוטה יב:(.

על  בעליל  שמורה  נפלאה  בנקודה  נבחין  כעת  אך  שונים,  בהקשרים  זו  מגמרא  דברנו  וכבר 
האמונה  לבין  במשה,   - ב'חכם'  האמונה  בין  שייכות  שיש  לדעת  הנ"ל,  השורשית  ההבחנה 

במושג של יהודי כ'אשת חיל', האמונה של יהודי בעצמו ובחידושיו.

יהודי  של  האמונה  לבין  כגואל  במשה  האמונה  בין  מסוים  קשר  שיש  אמרנו  כה  עד  דהנה 
כגואל,  משה  של  ההויה  בשורש  להבחין  אפשר  נכונה  בהסתכלות  אך  הנ"ל.  וככל  בחדושיו 

שלא מדובר רק בשייכות מסוימת, אלא בקשר הדוק שבלעדיו לא היה באמת מקום למימוש 

האמונה במשה. דהרי כמבואר בגמרא הנ"ל, מרים התנבאה שעתיד הבן הנולד של אמה להיות 

הגואל. אך הגם שבהתחלה היה נראה שהדבר מתקיים, עם השלכתו של משה ליאור היה מקום 

לפקפק ב"חידוש" של מרים, ולהטיל ספק בבירור המדמה שלה - בטיב הנבואה שלה שכדברי 

אביה בעצמו יש להקשות עליה: היכן נבואתיך.

וממילא אם כפי שהתורה מעידה, המשיכה מרים להאמין בנבואה שלה, ולדבוק ב"חידוש" 
שלה למרות הקושיות של גדול הדור, אות הוא על כך שהאמינה בעצמה באופן נפלא, באופן 

שבירר לה שהנבואה שלה נובעת מסוד ה"אשת חיל" שיש לסמוך על דבריה, עם כל התהיות.

והנה כמבואר בחז"ל, משום "פה שעתיד לדבר עם שכינה יינק דבר טמא" )סוטה יב:( לא הסכים 
מן  מינקת  והביאה  הלכה  הצד  מן  הזמן  כל  שעמדה  שמרים  אלא  מצרית.  מאף  לינוק  משה 

ומאמינה  כן שאם לא היתה מרים אוחזת ב"אמונת חכמים"  ונמצא אם  - את אמו.  העבריות 

בעצמה - בנבואה שלה, מה שגרם לה כנ"ל להתייצב מרחוק באמונה לראות מה יהיה בסוף 

)דאו שלא היה יונק  נבואתה, אם לא זאת, לא היה קיום למשה כגואל - ל"חכם" שיש להאמין בו 

בכלל וכו', או שהיה יונק ממצרית ולא היה ראוי לדבר עם שכינה(.
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התיקון של קלקול דור המבול והפלגה במצרים

קלקול  והמבול  הפלגה  לדור  לייחס  אפשר  איך  להבין  בתחילה,  בו  שפתחנו  הקושי  והנה 
השי"ת  של  ברצון  האמונה  דנתבאר שהעדר  ממילא,  הנ"ל  בכל  מתיישב  חכמים,  אמונת  של 

העדר  בעומק  יקרא  וכו'(  ופעולתם  רצונם  את  )להחשיב  חומר  קרוצי  עפר  גושי  אצל  ולשכון  להתחבר 

אמונת חכמים )וממילא בהתקלקל הדבר יוכל להגרם להפך, דתוכל חלילה להיות "בחירה" למרוד או להשחית וכו', ואכמ"ל(, 

והוי אם כן ענין יסודי באמונה שאינו נוגע רק לאותם עתים שיש חכם בעולם שראוי להאמין 

לו וללכת אחר עצותיו ולדבוק בו.

ואמנם הדברים נפלאים עוד יותר, ואפשר למשכיל בכל הנ"ל להבחין בפשטות מדוע הבירור 
המכות  של  המהלך  בכל  מצרים,  קלי'  יד  מתחת  לצאת  שזכו  בעת  דוקא  היה  זו  אמונה  של 

והארת ט"ו בניסן )שהובדלו בה משאר הנאצלים נבראים נוצרים ונעשים(, ובעיקר בבירור הסופי שבו טובעו 

המצרים, וזכו ישראל לדרגה ד"ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

דהנה מבואר באר"י ז"ל שכל הקלקולים של דור המבול והפלגה נתקנו ונתבררו בכור הברזל 
במצרים )שעה"כ ריש דרושי פסח(. ומלבד כל הידוע בזה )בסוד הגלגולים וחשבון ההשחתה שהוזקקה לתיקון וכו'(, 

לשורש  וגרמה  שנעדרה  בסיסית  נקודה  אותה  שנחסרה,  חכמים  אמונת  שאותה  בהנ"ל  מובן 

עלו"(  )"וחמשים  מזוקקת  חמישית  אותה  שיצאה  בעת  ונתבררה  ששבה  היא  מעיקרא,  הקלקול 

באמונה נכונה, לא רק בה' ולא רק ב"משה עבדו", אלא )בעומק( בעצם המושג של יהודי. גוש 

עפר קרוץ חומר שקונו חפץ בו עד כדי הגבהתו והכללתו כ'אשת חיל'.

גילוי שם הויה במהלך היציאה ממצרים

והנה השי"ת אמר למשה במצרים "ושמי ה' לא נודעתי להם" )שמות ו, ג(, דהודיעו ששם הויה 
שלא התגלה בו אפילו לאבות, יתגלה בגאולה זו שתבא מכח "משה עבדו". ונקודה זו חוברת 

דהנה  במצרים.  דוקא  מתברר  חיל(  )כאשת  ביהודי  האמונה  סוד  היות  של  הנ"ל  להבנה  היא  אף 

שכל  בפשטות  להבין  יש  גילוי,  ובכל  שם  בכל  שצפונים  התורה  בפנימיות  העומקים  מלבד 

זמן שהיתה הנהגת השי"ת בגילויו לנבראים ע"י שם אלקים או אדנ' וכו', צורת ההתקשרות 

היתה יותר בגוון של אדון ועבד. וממילא הגילוי של שם הויה שהיה בעת שהתקיים "אנכי ה' 

אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", צפן בחובו לא רק השלכות על צירופי השמות והנהגתו 

בבריאה של יחידו של עולם שהיה הווה ויהיה, אלא פנים חדשות בצורת ההתקשרות של בחיר 

הנבראים אל קונו. גילוי הפלא שבו ישראל )מראשיהם ועד לפשוטים שבפשוטים( נקשרים בו ית' בקשר 

אמונה  עם  להתהלך  יכולים  חומר  קרוצי  שבו  חיים  מהלך  של  פתיחה  נשואין.  כביכול  של 

באמיתת מציאותם - אשת חיל, "אהבת כלולותיך". ]וזהו כנ"ל ש"אנכי ה' אלקיך" נאמר מיניה 
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וביה עם "אשר הוצאתיך מארץ מצרים". דההוצאה והלקיחה כאשת חיל כרוכה באמת ב"אנכי 

ה'" - בגילוי שם הויה[.

גילויים של יחוד דכו"ן

והנה ההסתכלות הזאת שופכת אור על סודי סודות שהארכנו בהם במקומות אחרים )הבינני ואחיה 
ועוד(, ביאורים בכל ענין היציאה ממצרים שהמכנה המשותף שלהם הוא שאת כל מה שהתרחש 

בכל מהלך הגאולה מייחסים לגילויים שונים של סדר היחוד בין דכו"ן, הכנה לזיווג, פקידה, 

ראשונה,  ביאה  של  הצער  בבחינת  היו  בגלות  שהיו  שהכאבים  שנתבאר  ]וכגון  וכו'  חתונה 

במכת  בבית  וההסתגרות  לי",  הרחבת  "בצר  בבחינת  היו  הצרות  והסרת  הגאולה  והתנוצצות 

בכורות היתה בבחינת חדר היחוד שמסתגרת בו הכלה וכו'. וכן הומתק בזה סוד שכעת יקבל 

פנים חדשות. והוא ששורש הריקודים של החתן לפני הכלה )עיין תורה לב קמא( היה בעת שפסח ה' 

על בתי ישראל, דיש למצא בזה בחינה של פסיחה ודילוג שבה השי"ת התגלה כביכול כחתן 

המרקד ומדלג לפני הכלה, ואכמ"ל[.

"וגם בך יאמינו לעולם"

דיקא  התגלה  עבדו"  ובמשה  בה'  "ויאמינו  של  העיקר  מדוע  שנתבאר  אחרי  מקום,  ומכל 
גם מדוע השלימות  יובן  חיל,  להיות כאשת  דיקא בעת שנלקחו  יציאת מצרים,  בחתימה של 

אם  דהרי  לעולם".  יאמינו  בך  "וגם  ברור:  באופן  השי"ת  שהודיע  בעת  היתה  גדולה  היותר 

אלקיך  ה'  "אנכי  של  הפנימית  הקריאה  את  קונו  לבין  בינו  יהודי  כל  שמע  ממצרים  ביציאה 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים", להבין מעצמו שכל היציאה היא בגוון של אשת חיל הנלקחת 

)והיינו כנ"ל אותה חמישית שנתבררה(, ב"יום חתונתו" בסיני כבר נודע הדבר ונשמע לעין כל. וממילא 

מפי ה"חתן"  כיון ששמעו  בעלה",  חיל עטרת  "אשת  היותם  כיון שנחקקה בהם ההכרה של 

בעצמו את המהות האמיתי של "קרוצי החומר" הנקראים יהודים, קבלו ממילא את הבהירות 

של האמונה במושג יהודי בכלל, ומשה רבינו )כראש הקומה( בפרט - "וגם בך יאמינו לעולם".

אך  ישראל.  בקומת  דרגות  חילוקי  הינם  ישראל  ושאר  לאהרן  משה  בין  ההבדלים  דכנ"ל, 
יסוד האמונה שורשו בהכרה בעצם המושג ישראל. להאמין "לעולם" עד היכן שגבה מעלת 

- למשה  לראש הקומה  צריכים להתקשר  גופא  ובאמת מהאי  טעמא  היהודי שנלקח כאשה. 

צריכים  מגיעים,  הדברים  היכן  עד  להכיר  ישראל,  במושג  כראוי  להאמין  כדי  דבאמת  רבינו. 

להתקשר לנשמה הכוללת את כל השש מאות אלף נשמות. דע"י זה ממילא אפשר לצאת מכל 

הטשטושים של קלי' מצרים וקלי' הצדוקים. והיינו דכיון שמשה רבינו פותח את הנקודה הזו. 

ליהודי  אפילו  הדבר  שייך  ממילא  הזו,  חכמים  האמונת  את  לעורר  שיכול  ממי  שיונקים  כיון 
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הפשוט שבפשוטים שנכלל אף הוא באותה "אשת חיל" ]והיינו כדאיתא ד"ראתה שפחה על 

הים וכו'" )מכילתא פרשת השירה פרשה ג([.

להאמין דיקא בצדיק הכולל

ומתוך הדברים מתבהרת נקודה מסוימת המתגלה אצל רבינו ז"ל, נקודה שבמבט שטחי היה 

אפשר להקשות ממנה. דהנה אחרי כל הדיבורים על כך ש'אמונת חכמים' נוגעת לאמונה של 

כל יהודי בעצמו, דבר שהיה צריך לכאורה לטשטש את הגבולות המבדילים בין יהודי ליהודי, 

רואים שלא רק שרבינו ז"ל עושה עסק כל הזמן מהצדיק שבלעדיו אי אפשר וכו', אלא שמפליג 

הוא את ענין צדיק האמת, ומגלה שיש יחידי הדורות וכו'.

ברם בהנ"ל מובן שהיא הנותנת. והיינו דכל זמן שאדם מקשר עצמו אל צדיק שעם כל גדולתו 

מישהו  אל  בהפלגה  הוא  שמתייחס  נמצא  ישראל(,  נשמות  כל  את  )שכולל  רבינו  משה  בבחינת  אינו 

שאיננו בהכרח "הוא בעצמו". והגם שכנ"ל אף בתנועת התקשרות זו יש להעיד על הכרה בכח 

של יהודי, אך סוף סוף לא מתגלה כל כך שראוי לו להאמין בו בעצמו )דאפשר שמאמין הוא ביהודים 

'גדולים'(. מה שאין כן כאשר מקיים יהודי "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" - להתקשר אל מי שהוא 

בבחינת משה רבינו שבדור. דכיון שכל נשמות ישראל נכללים בזה הצדיק, נמצא שאין כאן רק 

הכרה בעלמא על אמונתו. אלא דכיון שמאמין הוא בפשיטות ב"בחיר הנבראים" שמגלה עד 

היכן שגבה מעלתו של ה"קרוץ חומר" שנקרא יהודי, מקבל הוא ממילא את הכח להאמין אף 

בעצמו, בעצם המושג יהודי, שהרי אף הוא כלול בו, כפשוטו.

כל אחד הוא בבחינת צדיק

והעדות על כך שאלו הם פני הדברים ניכרת בכל ההארה של רבינו ז"ל. שהרי אם כי מפליג 

ה',  עם  לדבר  צריך  יהודי  שכל  ושוב  שוב  הוא  מגלה  וכו',  הגדול  הצדיק  בענין  כנ"ל  הוא 

בעצמו  להאמין  צריך  אחד  וכל  צדיק,  בבחינת  הוא  אחד  וכל  בו,  מתפאר  השי"ת  יהודי  וכל 

ובחידושיו וכו', וכיוצא באלו דרכי עבודה המבררים שדיקא ע"י האמונה "במשה עבדו" יכול 

בהכרה  לחיות  חכמים.  האמונת  סוד  של  השורשית  הפנימית  בנקודה  להתחזק  לזכות  יהודי 

שהוא ה'אשת חיל' שנלקחה לעם בחיבת הקדש, ומתוך כך להאמין ממילא בעצמו, בחידושיו 

וכו', ובנחת רוח הנפלא שמעלה לפני ה"חתן" ית' בעצם מציאותו.


