
 יג -א,  טז פרק א  שמואל
ֹּאֶמר מּוֵאל ֶאל' ה ַוי ַאֵבל ַאָתה ָמַתי ַעד שְׁ ִתיו ַוֲאִני ָשאּול ֶאל ִמתְׁ ַאסְׁ ֹלך  מְׁ ָרֵאל  ַעל ִממְׁ   ִישְׁ

ָך  ַמֵלא נְׁ ֵלך  ֶשֶמן  ַקרְׁ ָלֲחָך  וְׁ ִמי  ֵבית  ִיַשי  ֶאל  ֶאשְׁ ָבָניו  ָרִאיִתי  ִכי   ַהַלחְׁ ֹּאֶמר:  ֶמֶלך  ִלי  בְׁ מּוֵאל   ַוי   שְׁ
ָשַמע  ֵאֵלך  ֵאיך ֹּאֶמר  ַוֲהָרָגִני  ָשאּול  וְׁ ַלת'  ה  ַוי ָיֶדָך  ִתַקח  ָבָקר   ֶעגְׁ תָ   בְׁ ָאַמרְׁ בֹּחַ   וְׁ :  ָבאִתי'  ַלה  ִלזְׁ

ָקָראתָ  ִיַשי וְׁ ָאנִֹּכי ַבָזַבח  לְׁ תָ  ַתֲעֶשה ֲאֶשר  ֵאת אֹוִדיֲעָך וְׁ :  ֵאֶליָך אַֹּמר ֲאֶשר  ֵאת  ִלי ּוָמַשחְׁ
מּוֵאל ַוַיַעש ֹּא' ה ִדֶבר ֲאֶשר ֵאת שְׁ דּו ָלֶחם ֵבית ַוָיב ֵני ַוֶיֶחרְׁ ָראתֹו ָהִעיר ִזקְׁ ֹּאֶמר ִלקְׁ   ָשֹלם  ַוי
ֹּאֶמר: בֹוֶאָך בֹּחַ  ָשלֹום ַוי שּו  ָבאִתי ' ַלה ִלזְׁ ַקדְׁ ַקֵדש ַבָזַבח ִאִתי ּוָבאֶתם ִהתְׁ ֶאת  ִיַשי ֶאת ַויְׁ   וְׁ

ָרא   ָבָניו ִהי :  ַלָזַבח  ָלֶהם  ַוִיקְׁ בֹוָאם  ַויְׁ א   בְׁ ֹּאֶמר  ֱאִליָאב  ֶאת  ַוַירְׁ ִשיחֹו'  ה  ֶנֶגד  ַאך  ַוי ֹּאֶמר :  מְׁ   ַוי
מּוֵאל ֶאל' ה ֵאהּו ֶאל ַתֵבט ַאל שְׁ ֶאל ַמרְׁ בֹּהַ  וְׁ ִתיהּו ִכי קֹוָמתֹו גְׁ ַאסְׁ ֹּא  ִכי מְׁ ֶאה  ֲאֶשר ל   ִירְׁ

אֶ  ָהָאָדם ִכי ָהָאָדם ֶאה' ַוה ַלֵעיַנִים הִירְׁ ָרא: ַלֵלָבב ִירְׁ ֵני  ַוַיֲעִבֵרהּו ֲאִביָנָדב  ֶאל  ִיַשי  ַוִיקְׁ   ִלפְׁ
מּוֵאל ֹּאֶמר שְׁ ֹּא ָבֶזה ַגם ַוי ֹּאֶמר ַשָמה ִיַשי ַוַיֲעֵבר': ה ָבַחר ל ֹּא ָבֶזה ַגם ַוי   ַוַיֲעֵבר': ה ָבַחר ל

ַעת ִיַשי ֵני ָבָניו ִשבְׁ מּוֵאל ִלפְׁ ֹּאֶמר שְׁ מּוֵאל ַוי ֹּא ִיַשי ֶאל שְׁ ֹּאֶמר: ָבֵאֶלה' ה ָבַחר ל מּוֵאל  ַוי   שְׁ
ָעִרים  ֲהַתמּו ִיַשי ֶאל ֹּאֶמר ַהנְׁ ִהֵנה ַהָקָטן  ָשַאר עֹוד ַוי ֹּאן רֶֹּעה וְׁ ֹּאֶמר ַבצ מּוֵאל ַוי   ִיַשי  ֶאל  שְׁ

ָחה ָקֶחנּו  ִשלְׁ ֹּא ִכי וְׁ ַלח: פֹּה בֹּאֹו ַעד  ָנסֹּב  ל ִביֵאהּו  ַוִישְׁ הּוא ַויְׁ מֹוִני וְׁ ֵפה ִעם ַאדְׁ טֹוב  ֵעיַנִים  יְׁ   וְׁ
ֹּאֶמר  רִֹּאי ָשֵחהּו  קּום'  ה   ַוי מּוֵאל  ַוִיַקח:  הּוא  ֶזה  ִכי  מְׁ ַשח   ַהֶשֶמן  ֶקֶרן   ֶאת  שְׁ ֶקֶרב   אֹּתֹו  ַוִימְׁ   בְׁ

ַלח ֶאָחיו ָלה  ַההּוא  ֵמַהיֹום ָדִוד  ֶאל' ה רּוחַ   ַוִתצְׁ מּוֵאל ָקם ַויָ  ָוָמעְׁ  :ָהָרָמָתה ַוֵיֶלך  שְׁ
 טז  פרק א  שמואל י"רש

 : תארו יופי אל  - מראהו אל תבט  אל( ז)
 : בדוד אליאב אף  ויחר  שנאמר כמה הוא שכעסן לפי -  מאסתיהו כי
  הרואה   אנכי  לשאול  שאמרת  רואה  לעצמך  שקראת  פ" ע  אף  -  האדם  יראה  אשר  לא  כי

 : רואה שאינך מודיעך  אני כאן
 טז  פרק א שמואל ק"רד

  האל   שצוהו  המלך  הוא  זה   כי  חשב  כי  בפיו  או  בלבו  אמר'  פי  -  משיחו '  ה  נגד  אך  ויאמר
  הקדוש   כי  וחשב  כשאול'  וקומ  צורה   יפה   ראהו  כי   ועוד   ישי   בבני   בכור  שהיה  לפי  למשוח 

  אמר   וכן  העם  על  מוראו  שיהא  כדי   למלכות  וצורה  קומה  יפה   באנשים  בוחר   הוא  ברוך
  שמואל  שחשב כמו הוא  וכן  העם בכל כמוהו  אין כי ' ה בו בחר אשר  הראיתם  בשאול 

  שיהיה ובלבד העם ממנו שייראו כדי למלוכה האל בו בוחר יפה  וצורה קומה בעל כי
  תקין  ת"וי  עמו  יהיה ' ה כלומר דרככם' ה נכח  כמו משיחו ' ה  נגד ' ופי וישר טוב  לבו

 ': ה  אתקין' ה  נכח תרגם וכן משיחיה '  ה קדם
  ישר  איננו כי  אליאב לבב ידע אדם בני וכליות לבות בוחן - מראהו אל תבט אל( ז)

  למלכות  והגון  מראה יפה  שהוא י "אעפ כי מראהו אל תבט אל  לשמואל  אמר  לפיכך 
 : לבבו לפי  הגון  איננו  כי למלכות  ומאסתיהו  לבבו יודע  אני מראהו  לפי

 טז  פרק א  שמואל ם"מלבי
  ומי  היפה האיש מי ושופט רואה  שהאדם מה כי  לו הורה. האדם  יראה אשר לא  כי

,  האדם יראה כאשר לא הוא האמת  כי  ש"וז, האמת עם  מסכים אינו  המכוער  האיש 
  ומגונה  כעור  הוא , ונאה תואר  יפה  הוא כי  עליו  דנים אדם  שבני  שהאיש  להיות ויוכל 

  הנאה על שופט האדם ל" ר, לעינים יראה האדם כי, לזה והטעם. להפך וכן, באמת
,  פנימיותו  לא,  הנראה  הדבר  וניות(י)חיצ   רק  יחושו  לא   שהם,  החושים   ראות  מצד   ויפה
  התואר  יפה הקומה גבוה הגוף יהיה אם החיצונית המראה לפי היופי יגדרו ולכן

.  רעות  ותכונות  מומים   מלאה   הנפשיית  הפנימית  צורתו   שתהיה  הגם,  וכדומה  והמראה 
  יפה  היא אם, הפנימית צורתו על, ללבב רק יביט לא הוא, ללבב יראה' ה כן לא

  הקומה  שפל האיש שחיצונית הגם, אצלו  היפה האיש זה במדותיה ונאה בתכונותיה
 : המראה ומכוער
 ב  עמוד קו דף סנהדרין מסכת  בבלי תלמוד



  רב  מטי  הוה  וכי . בעוקצין טובא מתנינן  קא  ואנן, בנזיקין תנויי כולי  יהודה דרב  בשני 
:  אמר טהורים בטרפיהן  שכבשן זיתים לה   ואמרי, בקדירה ירק שכובשת  אשה  יהודה
  ורב ,  מתיבתא  סרי  תלת  בעוקצין  מתנינן  קא  ואנן.  הכא  חזינא  קא  ושמואל  דרב  הויות
  ברוך  הקדוש אלא. בן דמשגח וליכא צוחינן ואנן, מטרא ואתא מסאני שליף יהודה

 . ללבב יראה' וה   דכתיב, בעי ליבא  הוא
 סעיף א הראי"ה ח"א פנקס יג פנקסי 

איסור עשיית פסל צורת אדם, משריש להכיר כי אין צורתו של האדם והשלמתו תלויה  
 במה שהוא נוי שלו החיצון, כי אם צורתו הפנימית, דהיינו שכלו ומוסרו. 

 גל. ראש מילין שורש 
ות  התרוממכמו גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, מחובר עם גל לשון  גילויגל, לשון 

. גילוי הנסתר מרומם את האדם בפנימיותו ומעלה אותו למקום סתר להיות  ועליה
שייך אל המציאות המרוממת, ממעל לבינוניות ולרדידות האנושית, אשר בריחוק  

שהיא השפלות היותר נוראה, כחוק ההפכים של שרש   הגלותממנו בא האדם אל 
ש וטהור מתוך זרותה אליו,  , על כל תוכן קדולגלוגוהשריש בלה"ק, המסבבת בסופה 

בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא, הדוחק ומכריח לגילוי הנסתר, אך הלגלוג כל עניינו  
חרפת מצריים   גלותילהסיר את הסיגים שנצטרפו אל התוכן האמיתי ולזככו, 

, להשיב את הפיזור החומרי  ולגאולתומעליכם, והשבת התוכן המקודש למרום ערכו 
- את הנכמס, לעיני כל. זהו גימל  בגלילהולית ולהראות והרוחני אל האחדות הגא

הלמד, גמול הלימוד העמוק, בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן  
 אל ד' יפלטהו יצילהו כי חפץ בו. גול גלותא ברחמי, 

 מוסה"ק צז   –בקשת האני העצמי 
ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי , של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו  
רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה  
הטהורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו, חטאנו עם אבותינו, חטא האדם  

ואבד את עצמו, לא ידע להשיב  הראשון, שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, 
תשובה ברורה על שאלת איך, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהאניות האמיתית נאבדה  

ה אחרי אלהי נכר, את אניותו  נממנו, בחטא ההשתחואה לאל זר, חטא ישראל, ז
העצמית עזב, זנח ישראל טוב. חטאה הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את  

כליתות, לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ  חילה, הלכה אחרי מגמות ות
כטעם פריו, נשאה עין מחוץ לה, לחשוב על דבר גורלות וקריירות. קטרגה הירח, אבדה  
סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, חלמה על דבר הדרת מלכים חיצונה, וכה הולך העולם  

,  מדיםבאים מחנכים מלווצולל באבדן האני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. 
, מסיחים דעה גם הם מן האני, ומוסיפים תבן על המדורה,  מסתכלים בחיצוניות

משקים את הצמאים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ  
וכיון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. רוח   .מהם, והאני הולך ומשתכח

מבחוץ לנו, רוח אפינו הוא, את ד' אלהינו    אפינו משיח ד', זהו גבורתו הדר גדלו, איננו 
ודוד מלכנו נבקש, אל ה' ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש  
ונמצא, הסר כל אלהי נכר, הסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני ה' אלהיכם, המוציא  

 אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני ה'. 
 

 


