
 שמואל ב פרק יב, ז-ט

ִהַּצְלִּתיָך ְוָאנִֹכי ִיְׂשָרֵאל ַעל ְלֶמֶלְך ְמַׁשְחִּתיָך ָאנִֹכי ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ה' ָאַמר ּכֹה ָהִאיׁש ַאָּתה ָּדִוד ֶאל ָנָתן                   ַוּיֹאֶמר

ְוִאם וִיהּוָדה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֶאת ְלָך ָוֶאְּתָנה ְּבֵחיֶקָך ֲאדֶֹניָך ְנֵׁשי ְוֶאת ֲאדֶֹניָך ֵּבית ֶאת ְלָך ָוֶאְּתָנה ָׁשאּול:                   ִמַּיד

ִהִּכיָת ַהִחִּתי אּוִרָּיה ֵאת ְּבֵעיַני בעינו ָהַרע ַלֲעׂשֹות ה' ְּדַבר ֶאת ָּבִזיָת ַמּדּוַע ְוָכֵהָּנה: ָּכֵהָּנה ְּלָך ְואִֹסָפה                   ְמָעט

 ַבֶחֶרב ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ָלַקְחָּת ְּלָך ְלִאָּׁשה ְואֹתֹו ָהַרְגָּת ְּבֶחֶרב ְּבֵני ַעּמֹון:

 עיו איה שבת פרק ה אות נח

דרכיו דוד לכל "ויהי שנאמר טועה, אלא אינו חטא דוד האומר כל יונתן, א"ר נחמני בר שמואל                  א"ר

לעשות ד' דבר את "מדוע בזית מקיים אני מה אלא עמו, ושכינה לידו בא חטא אפשר עמו", וד'                   משכיל

בהרגל לו נקנה לאדם, שיהיה מקרי יתכן והטוב הקדושה כשרון עשה. ולא לעשות שביקש               הרע",

מתחלף זה אופן עליו, תהיה מבוססת נפשו של עצמיותה שתכונת עדיין הדבר בא לא ומ"מ                ובציור,

מיוסד חייו שיסוד עד גדולה, מתגבר במדה שהכשרון ויש באמץ. המתנשאים עזים מקרים ע"י               לפעמים

הקדושה השראת מחייו. להפרד יכול כשם שאינו מהם להפרד יכול ואיננו והקדושה, הטוב על רק                הוא

התעצמו והקדושה, היושר הטובות, שהמדות למדה זו, בא בהיותו רק להיות תתכן האדם על               האלהית

עצמיותו אמנם לידו. חטא שיבא כלל א"א עמו" "וד' [בו] נאמר שכבר מי ע"כ נפשו, מחיי כחלק                   בקרבו

שלא עד אדם, של משלטונו למעלה כ"כ הנם הלב אבל רעיוני המעשה, בהתגלות רק תגלה אדם                 של

הצדק חיי ביסוד וקשורה נפלאה היא העצמית תכונתו גם ע"כ, אם עברם. מדי בהם הכרעתו כח                 יכיר

תופיע שמה המעשה, תחום על . עשה לא אבל הרע שביקש לעשות להיות יכול מ"מ                בעצמם,

זו קשורות הנן הנטיות בפועל. לידו חטא שיבוא אפשר שאין "וד' עמו", נאמר שעליה העצמית                התכונה

כבר הזה ההכשר לחטא, מוכשרת תהיה הנטיות אחת אם ע"כ רחבה והקיפה, בכל הנפש בטבע                בזו

שלמות שתהיינה כלל א"א התכונות יתר וגם במילואו, הנפשי בכל התכסיס פרעות פורע              יהיה

באופן רק חטא, ידו על יבא עמו" "וד' עליו שנאמר שמי כלל א"א ע"כ, הקדושה כראוי. בכתר                  ומוכתרות

הציורים ושינויי הזמנים תולדות ע"פ להיות יתכן שזה שמה, תתגלה לא הנפשית שכל התכונה               ציורי,

על בכללותם תמיד מתעצמים שהם אע"פ בפרטיותם, ומשתנים ההולכים החיים            הבאים בשטף

רק באמתתה שמתגלה המדוייקת, ומעלתה ערכה ע"פ הנפש, של עצמיותה של             התכונה הכללית

 בחיי המעשה והפועל.

 רש"י מסכת שבת דף נו עמוד א

 דוד חטא - בבת שבע, קודם שקבלה גט.

 שמואל ב פרק ז, א-ג

יֹוֵׁשב ָאנִֹכי ָנא ְרֵאה ַהָּנִביא ָנָתן ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר אְֹיָביו: ִמָּכל ִמָּסִביב לֹו ֵהִניַח ַוה' ְּבֵביתֹו ַהֶּמֶלְך ָיַׁשב ִּכי                     וְַיִהי

ה' ִּכי ֲעֵׂשה ֵלְך ִּבְלָבְבָך ֲאֶׁשר ּכֹל ַהֶּמֶלְך ֶאל ָנָתן ַוּיֹאֶמר ַהְיִריָעה: ְּבתֹוְך יֵֹׁשב ָהֱאלִֹהים ַוֲארֹון ֲאָרִזים                   ְּבֵבית

 ִעָּמְך:

 מלבי"ם שמואל ב פרק ז פסוק ג

לך בלבבך אשר כל הסברא מדרך השיב מזה, ימנעהו כי ה' דבר הגיע לא עוד באשר נתן. ויאמר                    (ג)

יצר כי שיצוייר הבינונים (הפך טוב אך שהוא לבבם הסכמת על לסמוך יוכלו הגדולים שהצדיקים                 עשה,

וזה זה בינונים שופטם י"ט צדיקים שופטם יצה"ר רשעים כמ"ש רע רק שלבם רשעים וכ"ש בם,                  סמוך

הנלוה הקודש רוח הערת הוא לבבך ומחשבת עמך, ה' כי בפרט לבבו, על שיסמוך אמר ולכן                  שופטם),

 עמך תמיד:

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יז עמוד א



אומרים: ויש כל. מכל, בכל, בהו: דכתיב ויעקב, יצחק אברהם, הן: אלו הרע, יצר בהן שלט לא                   שלשה

 אף דוד, דכתיב: ולבי חלל בקרבי.

 תוספות מסכת בבא בתרא דף יז עמוד א

כיון ישמור חסידיו רגלי דכתיב מאי כדאמר אלא אגרא עליה קבלו היכי דא"כ כלל שלט שלא לפרש                   אין

כל עצמן דוחקין שהיו הוא ברוך הקדוש שראה כיון ה"נ חוטא אינו שוב חטא ולא שנותיו רוב אדם                    שעבר

 כך להתרחק מן העבירה סייעם הקדוש ברוך הוא מכאן ואילך שלא שלט בהן יצר הרע.

 עין איה ברכות פרק ט אות שכב

שנאמר צרה, ביום לעמוד כח בו אין - תורה מדברי עצמו המרפה כל יאשיה: רבי אמר טבי רבי                    אמר

הרוחניים הקנינים אל ד', של שם המפלט אל לעזרה יפנה לאדם בצר כחכה. צר צרה ביום                 התרפית

בעת והשמחה הנחם לאדם תמצא לא אמנם צר. בעת בצרה ומעוז נחם ימצא לעולם               שבהם

מדברי עצמו המרפה כן לא בעת ההצלחה. יקרתם את לו לקנות הרבה אם כ"א ואמונה,                צרה בבטחון

ימצא כי לב ונפש, בכל בזאת אז שחפץ אע"פ ד', שם בעז מעוז למצא בעת צרה לשוב יוכל לא                   תורה,

 נפשו ריקה ורחוקה מאור ד'.

 עין איה ברכות פרק ט אות שכג

כל של הצדדים מקום. מכל - התרפית שנאמר אחת, מצוה ואפילו שמואל: אמר מתנה בר אמי רב                   אמר

והנשגבות הקדושות הדיעות אל האדם את מיוחד שמקשר אופן מהנה אחת לכל יש כולם,               המצות

פינה ימצא צרתו שלעת בכחות נפשו, לעצמו רשום חלק על פועלת מצוה כל ע"כ יסודי המצות.                שהם

העשירו בצירוף צדק, אורח מכל סר ולא ד' מצות כל בשמרו את ורק ועז. נחם של                 מיוחדת

כשיפנה אבל צרה, ביום גם להיות בטוח צד מכל מאושר עצמו ימצא אז תורה, אור ע"י                 קניניו הנפשיים

בבא אז תאות המדומות, של כוזבים בדמיונות עצמו את הטעותו ע"י ממצוה אחת, גם להתרפות               לבבו

לבלע העומד הגופני הרע מאד ויחרידהו מעיניו, אל הדמיונות ההשען של התבלול יסיר צרה,               עת

מכל מתעלה בהיותו וטובו, ד' עז כ"א על נשען ואינו ד' בשם בבטחו אבל לעיניו. הדמיוני הטוב                  את כל

שלם בהיות שכלו האיש יבחן אבל צרה. ביום גם אשרו ימצא אז תאות משכרות, דמיוני על                ההשענה

ואותו כולם. המצות כל לאהבת שלמה יתמם באמונה לבבו אם רק כזבים, דמיוני ע"י נתעה                ובלתי

דמיוני להמשך קשר מתעה בה יש כבר פרטית, מצוה מאיזה גם להתרפות החוצץ שיביאהו              הדבר

את ירא איש "אשרי צרה. בעת עמוד יוכל לא ההטעאה לפי ערך הגסים, החושים בהבלי שוא                 ובטחון

מצד שהאדם איוב, בפירוש כד' הרלב"ג הוא הדבר ותוכן בו. חוסי יודע והוא מאד" חפץ                ד' במצותיו

של כ"ז שעצמותו ע"כ החומריים. לענינים ביחש באים ההפסדים וכל עומד למפגע אינו השכלי              ענינו

הדברים ביחש הבאה הצרה הלא אז מד"ת, לו בהתרפותו בא והוא החומר בעניני מוטבעת               אדם

את הוא מוצא עז, בכל בד"ת בהחזיק האדם אמנם לעמוד. כח בו ואין מאד, עד בו פוגעת                  שהם עצמותו

את במצאו הוא מתחזק צרה עת שבאה וכיון פגע, ואין צרה אין שמצדו במעמד השכלי עומד כולו                 עצמו

המחודש והדבר כולו, לעכרו בו פוגעים החומריים שיהיו הדברים הערך מאותו למעלה עומד              עצמו

המצוה מהתרפות אפילו מוסרית במעשה, הפרעה מכל יבא שכלי מעמד בעצם להתעצם             הוא שהעיכוב

מעשהו לא במקום עומד כולו את האדם ימצא שם השכל, עם לא יסכים שהמעשה במקום כי                אחת,

מכל התרפית ע"ז נאמר ג"כ אחת אפילו במצוה ע"כ מעשה. לגבול עד בו גברו שלא ציוריו,                 במקום

 מקום.

 חסד למשיחו עמוד 13

של שכוונתו נאמר אם גם ממשמעותיה. מפשטיה- פרש"י: בסנהדרין שונות. גישות ישנן פשט המושג                בהבנת

(ג, נבוכים במורה הרמב"ם דברי את לזכור עלית מ"מ המילולית, ההגיונית ההוראה הפשוט המובן היא                 רש"י



דעה. תיקרא לא בדמיונות המחשבה כי הדמיונות, על לא השכליות, ההשגות על היא לעולם "האזהרה                 נא):

אך הפשט. הוא אדם כל של הראשונה ההבנה במזלג העולה כל לא א"כ רוחכם". על העולה תיקרא                   ואמנם

הוראת כפי העניין עצם "הבנת לפשט אזולאי אברהם רבי של כהגדרתו היא רש"י של וכוונתו יתכן מכך                   יתירה

באמצעות פשט במושג הקודמת להבנה מוסיפים שהם ההבנה ויתר רא"א של דבריו ויוסברו הספור".                מילות

דרך עיונם בתחילת ידעו שכמה רואים אנו והרי ודרש פשט שיש לכל "ידוע מאיליה: מנשה רבי של                   הסברו

במי ואמשיל וחוקר דורש מלשון הוא דרש תיבת בזה. הסיבה ואבאר הדברים פשט יבינו לא אבל                  הדרש

רואה העניין כשמבין ואח"כ שלימותו על העניין תוכן להבין הוא הפשט כולל. גדול עניין מאיזה אגרת                  שקורא

לשון שהוא שינוי כל על וימצא מוצאו מאין מהשינויים אחד כל על וחוקר ודורש בהמכתב שונות מילות איזה                    עוד

הדברים מהותי ידיעות הם החושים ידיעות והנה ומדרשים. אגדות בתלמוד או בתנ"ך דוגמתו נמצא                צחות,

אחר לחקור הוא השכל ידיעות ועניין המרגישים החיים כל אצל בפועל נמצאים קלות ידיעות והם                 הפרטיים

עניין כאן ממש הוא וכן לפועל. להוציאה לטרוח ונצרך בכח אלא אינה זאת וידיעה ואחדותן הדברים                  כוללי

מידיעות הוא פרטי עניין איזה על מורה אחד שכל בהמכתב הנמצאים שינויים פרטי על לדרוש שהוא                  הדרש

תוכן כל ולייחד להבין שהוא הפשט אבל והמדמה. הזוכר שהם כוחות וב' החושים ע"י אותם לידע ונקל                   החושים

הדרש כולם שיבינו בלמוד ג"כ הוא וכן השכלית. מידיעה הוא ועומקו בוריו על להבינו המכתב כל של                   העניין

של וחריפות המצאות מכמה עמוק יותר הוא שהפשוט לפניך והרי הפשט. מהם נעלם ועי"ז הפשט                 קודם

רק וא"כ העניין כל על הכללי המבט מתוך רק אישורה לקבל תוכל הפשוטה שההבנה זה לפי יוצא                   הדרש".

בהבנת וודאות ישנה כולו הספר הבנת מתוך ורק ספר. הבנת באופן הוודאות את תתן כולה בתורה                  התבוננות

ישנה כולו הפסוק הבנת מתוך ורק פסוק. בהבנת וודאות ישנה כולו הפרק עניין על עמידה מתוך ורק                   פרק.

שנין סרי תמני בר הוינא "כד לט: שבת בגמ' כהנא רב מאמר את לפרש זה פי על ונראה מילה. בהבנת                      וודאות

לן? משמע קא מאי השתא, עד פשוטו מידי יוצא מקרא דאין ידענא הוה ולא הש"ס לכוליה ליה גמירנא                    והוה

ויאושר הפשט הבנת את יאשר ונסתרותיה נגלותיה על כולה התורה היקף שרק ליסבר". והדר איניש                 דליגמר

יותר אז ותשמח כלל יתיר בו אין ואיך ואמת נכון הוא איך הפשט תראה הסוד "כשתבין הגר"א: ובלשון ידו                     על

 בפשט שחדשת מנעוריך". אך כמו כן מובא בשמו "אם אין הפשט מכוון ממש עם סודו גם הפשט אינו אמת".

 


