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 "טֹוב ִלי ִכי עּוֵנִתי"
 

יסורים יבפסוק שלח לך וגו'... והענין הוא על דרך שאמרו רז"ל שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן ע"י "

 תורה וארץ ישראל ועוה"ב ודרשו הכל מהכתוב".

סורים הבאים על האדם. הפרי הארץ השבוע פותח לנו פתח של הבנה ירבים אנו השואלים מהם תכלית הי ים!סוריי

כדרכו של הפרה"א זי"ע נתחיל בהקדמה שכבר הבאנו בשבועות שקדמו, ופרשה זו הינה המשך לכך והיא בענין זה. 

 אופן ותכלית הבריאה מעט מזעיר בס"ד.

התורה היתה ראשונה לבריאה אלפיים שנה לפני בריאת ותיות התורה כידוע"... "באורייתא ברא קוב"ה עלמא והם א

העולם שלנו. וכל ענין התורה היא צמצום אורו ית' כפי רצונו, באופן שיוכל העולם להתקיים ויוכלו הבריות להשיג 

התגלות גדולה יותר ויעשו את רצונו ונחת רוח לפניו. הגילוי הראשון של ההוי"ה היה בתורה הק', ואחרי זה היתה 

דרך המידות אלו הספירות שברא הקב"ה, ולאחר המידות ברא ה' את העולם מהמידות האלו באופן יותר ויותר חומרי 

עד שלעינינו נדמה שהעוה"ז הוא ישות בפני עצמה חלילה אך כמובן שאין זה כך. ואין שום דבר חומרי או ופחות זך 

המידות הקב"ה ברא את התורה הק' שהיתה גם מת בעז"ה כי למעלה מצומצם למעלה מן המידות ולהלן נבאר זא

בהפשטה וללא מילים אלא רק אותיות. וכשהוריד ה' את התורה חילקה לאותיות כדי שיתגלה הפשט המובן לצרכינו 

 ויסתתר הנסתר.

שה לו . החיסרון הוא שבגלל החומריות של האדם קכחיסרוןג"כ  אפשרמעלה וכעוה"ז האפשר לראות את א"כ 

להבחין בכל מצב שהקב"ה מנהיג אותו ובהרבה מידות במשך היום הוא לא מקושר לה'. אך מנגד ישנה מעלה עצומה 

שהקב"ה ברא אותנו בגוף גשמי ובשילוב נשמה רוחנית כי רק כך יש לנו את הכלים לעבוד אותו כאן. ודוגמא לדבר 

ר הרע יש ביניכם, וכבר ניסה אותם בניסיון זה כמובא מצינו במלאכים שרצו לקבל את התורה ואמר להם ה', וכי יצ

כיון שנבראו שמוהביאור בזה  יותר מבני אדם. ולא עמדו בפיתוי ונכשלובמדרש שהקב"ה הוריד לעולם שני מלאכים 

להתמודד עם החומריות הזו, משא"כ האדם נברא בדווקא חומרי כדי שתהיה  כליםהבתור מלאכים, לא היו להם את 

אם אנו רוצים להתעלות צריך לדעת שאין זה יכול 'ללכת' עם גשמיות,  אמנםלהתמודד עם הניסיונות.  לו האפשרות

 שכינה שם.הי גילוי כי עבודת ה' היא להעלות את החומר ע"

סורים. ייסורים. אדם צריך לדעת כיצד לקבל את היימבאר הפרה"א שהעצה להעלות את החומר היא רק ע"י  זה

יסורים יכדי לתת לו להתעלות מעל החומר שלו ולראות את החיות הרוחנית במצב שעובר. ה יסורים באים לאדםיה

לוקחים מהאדם את הישות שלו כביכול ומביאים אותו להכרה וקשר עם הבורא, לאחר שחש שאינו יכול להסתדר 

 לבד. 

קשר שהקב"ה מדריך הוא בעצם תוצאה של חיסרון באמונה, כי אדם שמאמין, ולא רק מאמין אלא חי עם  הכאב

אותו שלב אחר שלב וצעד אחר צעד הוא מעל ומעבר לכאב, כי הוא יודע מיד לפרש אותו ולגלות את רצון ה' בכאב 

 הזה.

הזה תפקיד האדם הוא לקרב את עצמו לתורה ואותיותיה ולמי שנתן את התורה. ומי לנו גדול מדוד המלך ע"ה  במצב

אבשלום בנו נלחם בו וברח גם כוזה לא פסק רגע אחד לידבק בבורא. שהיה מלך על כל המשתמע מכך ועם כל 

ר"ת מואבי רשע וכו',  –כדכתיב 'והוא קללני קללה נמרצת', וכמובא במדרש נמרצת  יצא עליו שמעי בן גרא מפניו

עפ"י  ולא רק זאת אלא השליך עליו רגב אדמה. ודוד המלך מה אמר, 'אלקים אמר לו קלל'. זו עבודת ה' עצומה שהרי

 .דין תורה היה חייב מיתה ובכ"ז דוד המלך העדיף ללמוד ממנו כיצד להתקרב לה'

המתבאר, הכאב והייסורים הם חלק הכניסה לדרגה יותר גבוהה בעבודת השי"ת. אך ישנם ב' מצבים לקבל את לפי 

בית הסוהר וביקש הייסורים האלו. ישנו משל מבעל החפץ חיים זצ"ל, על אדם שרצה לכתוב ספר על הנעשה בחיי 

שיכניסוהו לשם לזמן מה. כשנכנס נתנו לו לעבוד עבודת פרך ואף הכו אותו מכות נמרצות, מעט פת עם מים 

במשורה וכו'... כעבור שלושה ימים יצא לחפשי. כשיצא צעקו כל האסירים, כיצד זה הוא יוצא כשרק עתה נכנס? 

הנכם מגיע לכם עונש, אך הוא נכנס רק על מנת לסקר  ועל כך ענה להם שר בית הסוהר: אתם שפושעים אמיתיים
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את אורח החיים במקום זה ועל כן כשסיים לחוש זאת סיים גם את תפקידו במקום... והנמשל הוא אם אדם עובר 

כאבים וייסורים ולא מפרש אותם נכונה שהם אות להתקרבות מאת ה', אזי הוא כאותו אסיר שבאמת סובל 

ודע שכל הייסורים הם מצב של הכנה לדרגה רוחנית יותר גבוהה אז הוא מעל לייסורים מהייסורים. אך אם אדם י

 ומנותק מהם לחלוטין אחר שיש לו מטרה.

"והנה ידוע אמיתת וטבע הנבראים למשוך אחר שורשו... וכדרך הדומם בצומח והצומח בחי וכו' הגם שאינם יודעים 

הזכיר אותיות התורה שבהם נברא עלמא להתמשך אל שורשו במאומה אך נטבעים בטבע, וא"כ בודאי מן הראוי 

 שהוא התורה שהיא היתה אלפיים שנה קודם שנברא העולם".

שורשה. ולכן בכל הנבראים מצינו שמנסים להגיע לדרגה יותר  לא  לעלותברא בטבע רצון בבריאה להיתקן ו הקב"ה

היות ג"כ עם מסירות נפש[. וכבר הבאנו בעבר גבוהה ממה שהם כעת, ]ובהמשך נראה בעז"ה שמהלך כזה חייב ל 

את הווארט של בעל ההפלאה על מאמר הגמ' מדוע בהמה חי ועוף אינם זקוקים לפרנסה ואילו האדם נזקק לעמול 

קשה לפרנסתו? ועונה הגמ' משום שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי. וביאר שכיון שכל הבריאה חפצה 

דרגת מדבר, אם כן חפצה כל הבריאה להגיע לתוך איזה מעשה של יהודי כדי  להתעלות והדרגה הכי גבוהה היא

פול למקומות יותר נמוכים ממה שיהיה לה תיקון, אך אדם שמתנהג בפריקת עול, הבריאה בורחת הימנו כדי לא לי

 בתחילה.  שהיתה

שך האדם בטבעו הוא התורה יובן כי האדם עצמו גם נמשך לשורשו כי כן טבע ה' בבריאה, והמקום איליו נמ לפי"ז

אך צריך לזכור כי הדרך להגיע לשורש הזה הוא רק על ידי שאדם משבר את גופו וגשמיותו הק', שבא נברא העולם. 

 וכפי שנראה להלן.

"והוא התפשטות כל הגשמיות מעיקרו שאין לך דבר שיהיה בלא מידות והוא בהעמיד הגוף למטה והחיות עולה 

 ן הגוף עד ביטול ההרגש שאין לך ייסורים קשים מהם כידוע מהחוקרים"...למעלה ופירוד החיות מ

וכל קשר כזה הוא מלווה  על היש של האדם בשעת כאב, זהו מקום שבו ניתן לראות שהוא מנוגד למידות הויתור

' שכל בייסורים. וכל הייסורים האלו כדי לשבר את היש ולהגיע לבחינת אין, הם מסירות נפש. כידוע מספרים הק

מקום שרוצים לעלות בקדושה צריכים קודם לכן מסירות נפש וקבלת ד' מיתות בי"ד. ומשל לדבר הוא כל חברה 

שמיצרת מכוניות, מעבירה את המכונית "מבחן ריסוק" כדי לאבחן את מידת החוזק של הרכב... כמו"כ להבדיל 

 בעבודת ה'.להכין אותו להתקדמות שלו האדם עובר מדי יום 'מבחני ריסוק' כדי 

אשר הלך פעם בבית הקברות עם כמה אנשים ואחד מהם החל לומר שמאד מפחיד אותו מה שכתוב שעד הקבורה  ר'

מלאכי החבלה מתאספים על נשמת האדם ומנסים לחטוף אותה וכו'... שאל ר' אשר את הסובבים מה באמת יעשו? 

ה של אחר המיתה. לאחר מספר ימים ביאר את וכך במשך כמה ימים היה שואל כל אחד מה יעשה בשביל הזמן הז 

הענין ואמר, שמי שחי בעוה"ז שהפחדים שעובר הם מציאות, הרי שגם לאחר מיתתו כך יהיה ובאמת יש לו ממה 

לפחד, אך מי שחי פה עם עבודת ה' להכיר בכל פחד את מציאות השי"ת שהכל זה רק סיבה כדי לקרב אותנו לה', 

הכאבים אין לנו סיכוי לאחוז שם, אזי אין לו כלל מה לפחד, כי הכל זה מבחן לראות כמה כי בלא הייסורים והפחדים ו

האדם קשור לה'. ומנגד זוהי ג"כ סוג של מיתה כי כל מעבר שאדם 'חותך מבשרו' ולא נשבר כדי להכיר ולחיות 

מונה ללא השגה, שהקב"ה מנהיג אותו הרי שמשבר את הישות של עצמו כביכול כדי לידבק באין שהוא הקב"ה א

ולכן זה ממש כעין מיתה, ובזה הוא מונע מעצמו את הצער של אחר מיתה, וכמו שכותב הפרי הארץ שהייסורים 

 האלו נקראים 'בדקא דמיתה'.

ה הוא חצי השם וכל הפגמים -ה ומתורתך תלמדנו, ידוע כי י-"והנה הוציאו רז"ל מן הכתוב אשרי הגבר אשר תיסרנו י

יד אותיות ה' כידוע ענינו מהו, והנה יש אנשים שאינם מתייסרים כי אם בדבר הכאה וביטוש, של האדם הוא בהפר

 והמבין מתייסר בדברים"...

שכל חטא הוא הפרדה של שם הוי"ה ועל ידי החטא יורדת השכינה ר"ל לתת חיות בקליפה, כי הקליפה היא ידוע 

ם שב בתשובה חוזר ומעלה את השכינה שתחזור מתחת לכל העולמות, ולכן זה נקרא שהפריד את השם. וכשאד 

לתת חיות בעולם כסדר. והנה מי שהוא חומרי כ"כ צריך ממש לעבור ייסורים פיזיים כדי להחזירו למוטב, אמנם מי 
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, והפרי הארץ מבאר שהכוונה שהוא מבין וחי כל הזמן עם התורה עליו נאמר אין לך בין חורין אלא מי שעוסק בתורה

ל אל תיקרי 'חרות' על הלוחות אלא 'חירות' שהם הבחינה של אלפיים שנה קודם בריאת העולם למה שאמרו חז"

 עלמא דחירות. ועליו נאמר "בדברים לא יוסר עבד" אך המבין יוסר בדברים בלבד.

דם ו משן ועין שאדם יוצא בהם לחירות ייסורין שממרקין כל גופו של א ו רז"ל ומתורתך תלמדנו שהוא בק"ש"והנה דר

 לא כ"ש"...

הפרי הארץ שכשם שעבד יוצא בשן ועין לחפשי כמו"כ האדם יוצא לחפשי מכבלי גשמיותו על ידי הייסורים, מבאר 

ולא זו בלבד אלא כמו שבעבד אין העין והשן שלו חוזרים, גם האדם שמתייסר כדי לעלות בקדושה אינו מי שהיה עד 

כבר השתנה לגמרי ממציאותו הקודמת. ואפשר לחוש זאת בבריאה,  להיות מה שהיה כי רלפני רגע, ולעולם לא יחזו

כפי הידוע מהחשמל שאינו זורם בקצב אחד אלא מוזרם מנות מנות, רק מחמת התדירות הגבוהה שלהם אין חשים 

בכך ונדמה כאילו הזרימה היא רצופה כל הזמן. כמו"כ להבדיל הקב"ה מחיה את הבריאה מחדש בכל רגע ורגע רק 

נדמה לו שאין נדמה כאילו זה רצף אחד וזה מה שגורם לאדם לחיות בבלבול של שגרה שכשעובר איזה מצב לנו זה 

כעת שום אפשרות לשנות זאת. אך כפי שביאר לנו הרב כאן כל מעבר שאדם עובר הוא מציאות חדשה לחלוטין 

   בהמשך דרכו בעבודת השי"ת.

 ה, ומתורתך תלמדנו שהן הן גופי תורה".-יגיע להארה של יה, תיסרנו כדי ש-"וזהו אשרי הגבר אשר תיסרנו י

* 

 

 

 "היוצאים בשן ועין"ייסורים 
 

תרצה שלח. והענין הוא על דרך לא הסכים רק שלא מיחה בו ואמר אם "בפסוק שלח לך פרש"י ז"ל שהקב"ה 

 ."תורה וארץ ישראל ועוה"ביסורים ישאמרו רז"ל שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן ע"י 

 הפרי הארץ זי"ע את  בפרשה זו מבאר? ראשון שיש להבין כאן הוא אם אין רצון ה' שישלח  אז מה לו לשלוח דבר 

 האם אי אפשר "לדלג" עליהם בדרך למטרה ? מה הם בכלל באים?יסורים של האדם. כיצד? ול ין של קבלת היהעני

יסורים הם יהש סורים לא מפסיקים, כלומר ייש בהם חידוש, כמו חבלי לידה הם, שעד שאין לידה בפועל הי סוריםיי

 ללידה של דבר מסוים.וסיבה סורים הם הכנה יהכנה ללידה. כמו"כ בשאר י

דיברנו זה מכבר על סדר  .קוב"ה עלמא והם אותיות התורה כידוע" "באורייתא ברא תורה.ב, לבאר מתחיל הרב

השתלשלות הבריאה כפי רצונו של מקום ע"י י' ספירות. אמנם בעולם שלנו מתגלה רק מהמידה / ספירה השלישית 

נמצאות יותר גבוה ויותר קרוב למאציל. וכן התורה ומטה, חסד גבורה וכו', אמנם ג' הראשונות כתר חכמה בינה 

קדושה קדמה לעולמינו אלפיים שנה, וכל זה אומר לנו הרב זי"ע כדי שניידע להעריך את דברי התורה. בריאת ה

הקב"ה באותיות הקדושות של התורה. וא"כ אנו שקיבלנו את התורה במתכונת  העולם נעשתה ע"י הכוח שטמן

היא בעצם שיטחית מאוד  –ר יותר מצומצמת עם מילים וכו' צריכים לדעת שההשגה שלנו בתורה העמוקה ביות

 כלפי אמיתיות התורה באמת.

התורה כמו"כ לא בכדי סידר הקב"ה שיתגלו דווקא דרך הפה. כדי להורות לנו על הכוח הרב שטמון בהבל  אותיות

  -ר על הפסוק, "תהילת ה' ידבר פי  שאדם מעורר את כל העולמות כשלומד ומתפלל. השפת אמת מבאפינו. ידוע 

כשאדם פותח את פיו להתפלל, בזכות המילים הקדושות שמוציא מפיו יכולים כל העולם כולו  ר"בש כלויברך 

 להתפלל ולהתחזק בזכות זה. 
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את מה שאומרים "שפוך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך" דלכאורה קשה מהיכן צריכים הגוים מבאר ע"י זה  וכן

נוהו השמו" כיון שהחריבו את בית המקדש על כרחם לדעת שיש ה' בעולם ? וע"ז התירוץ "כי אכל את יעקב ואת 

שיש מציאות הויה בבריאה ע"י תפילות עם ישראל ועבודתם במקדש, וגם הם בעקבות ידעו בזמן שביהמ"ק היה קיים 

 זאת התפללו לה'. רואים א"כ שכלל ישראל ע"י תפילתם השפיעו אף על האומות את הידיעה בבורא עולם.

כי אדם צריך תמיד להעלות "רעיון זה מדוע כתוב פעמיים "אני ה' אלוקיכם", דושת לוי" ה"ק כותבפרשת שלח בסוף 

 "... על מחשבתו, שכל דיבוריו וכל מחשבותיו וכל פניותיו עושים רושם למעלה

שדבר אחד יש שהוא יותר גבוה מהמידות. הלא ביארנו שכל העולם הזה מורכב מהז' ממשיך הפרי הארץ לבאר 

. כשאדם מדבר מילים אמנם כוחם רב ביותר איתם הצעקה –פעולה אחת שמקומה גבוה יותר והיא מידות אך ישנה 

חלילה להשתמש בהם להרע, אך כשאדם צועק מקור הצעקה הוא יכול לעסוק בקדושה, לשכנע אחרים בצדקתו ואף 

הצעקה היא בדיוק נובעת ממקום גבוה הרבה יותר, עד שנבהיר כי אם מילות האדם מקורם "בעומק תחת" המידות 

כ לכאורה מעבר לעולם יא כי עולם הלא הוא לשון נעלם וא"השני, הנקרא "עומק רום" המעלות. והכונה בזה המהצד 

ולמידות לכאורה הכל ברור גלוי וידוע. אך האמת היא שהנעלם ממשיך להיות מוסתר גם בעוה"ב מפני שכלפי האין 

נסתרת ונעלמת ממנה הדרגה הגבוהה שמעליה. רק ההבדל הוא מציאות רמה שלא תהיה של קדושה, סוף ב"ה כל 

"מפני שהוא מעומקא ומסביר הרב  שכאן ההסתר הוא רוחני מפני הגשמי, ושם בעוה"ב ההסתר הוא כולו רוחני...

 שא"א להתלבש באותיות". דליבא

 ""והנה ידוע אמיתת וטבע הנבראים למשוך אחר שרשו

ל עשב ועשב שאין עליו מלאך שמכה בו ואומר לו, גדל". לכל עשב יש כוכב מאפטא מבאר את הנאמר "אין לך כהרב 

וכשהוא מנצנץ, מקבל אותו עשב חשק גדול מאוד לחזור לשורשו ומתרומם מעט מעל למעלה שקשור לאותו עשב 

 הקרקע... כמו"כ לכל דבר בטבע יש רצון להתעלות ולחזור לשורשו.

ע"י שנותן לחי לאוכלו נכנס בו ועולה מדרגה, ודרך הצומח לגדל בחי, ולעלות לדרגת צומח, להצמיח כדרך הדומם "

 וחי במדבר. הגם שאין יודעים מאומה אך נטבעים בטבע".

הסבר נפלא בענין מבעל ההפלאה על מה שמובא "מעולם לא ראיתי בהמה חיה ועוף שנזקקים לפרנסה, אך  ישנו 

. והביאור בזה הוא מכיון עשי וקלקלתי את פרנסתילמה האדם נזקק לעמול קשה לפרנסתו אלא שהרעותי את מ

שכל בטבע חפץ לעלות אל שורשו הכל הוא טוב ויפה כי רוצה להגיע לתיקונו. אך אדם שמתנהג לא עפ"י התורה 

כי שלא יתוקנו אצל כזה אדם   מכוונים ת שבטבע כיון שמשמים ח"ו גורם לעצמו שלא יגיעו איליו כל אותם הניצוצו

 ותר עמוק במעשיו המקולקלים, ולכן ממילא מאבד את פרנסתו...אדרבה יפילם י

תה א הי"וא"כ בודאי מן הראוי בהזכיר אותיות התורה שבהם נברא עלמא להתמשך אל שורשו שהוא התורה שהי

 אלפיים שנה קודם בריאת העולם".

ו הקב"ה רצון ומשיכה מקשר הרב את כל הענין הזה ליסורים שדיברנו לעיל. כי מאחר וכל דבר בטבע טבע ל כעת

רצון שמילים אלו נמשכות ממציאות גשמית אל שורשו, כמו"כ היהודי כשאומר את מילות התורה הקדושה גורם בזה 

זו יציאה ממצב אל התורה הקדושה שהיא מציאות רוחנית, וזו בעצם כפי שיש יציאה ממצב צומח לחי ומחי למדבר,  –

 וה"ק.מדבר למצב דביקות באין סוף ב"ה, ע"י הת

שאין לך דבר שיהיה בלא מידות והוא בהעמיד הגוף מלמטה והחיות עולה התפשטות כל הגשמיות מעיקרו  הוא"ו

כיון שהקב"ה ברא בטבע שכל דבר הוא קיים ע"י החיות של המידות, א"כ מחויב המציאות שכשצומח למעלה" 

מכיון שהוא נכלל במידה כן שיעלם כי לא ית חי הוא נהפך לחלק בלתי נפרד מהחילדוגמא חפץ לעלות לדרגת 

אך כשאדם לומד את התורה הקדושה יש לו כעת עליה של האותיות להתחבר מסוימת, אלא א"כ נבאר שהפך לחי. 

 ונבאר:שהיא התורה הקדושה במקורה הרבה לפני העולם והם היסורים של האדם,  עם שרשם

ים מהם כידוע מהחוקרים שכל יסורי הגוף מכח הלב "ופירוד החיות מן הגוף עד ביטול ההרגש שאין לך יסורים קש

 כידוע" לשותווכל דבר יסורים הם פירוד הדביקות וענין כל הח
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, כי מוציא את החיות מגופו למעלה רוצה להעלות את האותיות שהם למעלה ממנו אז נמשך ממילא למעלה כשהאדם

חיותו וזה היסורים שהאדם עובר. אך אם  כי כאןכי זה למעלה מהשגת האדם החומרי אך הלב מושך אותו ללמטה 

 דרך התורה הקדושה ובמה דברים אמורים:  –הם בכל דרכינו נתבונן מעט נגלה שיסורים אלו 

התורה אינה מתבטאת רק באותיות אלא שהאותיות הם היסוד, והתבטאות האותיות בפועל הם המה מעשי  הלא

לש מזה, וההסבר לזה כפי שביאר בספר הוא נהיה חכשאדם נפגע ממישהו האדם בעולם עפ"י דרך התורה. וא"כ 

מבאר על זה כבשן האש. ל אדם צריך להפיל עצמו ש :רש"י במקוםת" על הפסוק "ונקדשתי בתוך בנ"י" "שפת אמ

, החיכוך השפ"א שכשאדם מפיל עצמו לכבשן האש אין לו זמן אפי' לחשוב על כך כי הכל ענין של שניות עד שנשרף

אך אדם שמתמודד יום יום שעה שעה עם אש של תאוות או עם אש שמישהו שורף אותו מבפנים  רגעי באש וכו'.ה

 מאחד שמפיל עצמו לכבשן...לקב"ה נחת רוח הרבה יותר גדול יש  בכזה מצב, ע"י שמציק או מבייש אותו

של עת רצון, שאפשר אז לפעול השפ"א שבזמן שבוער האדם באש הזאת ומפנה אותה למקורה, זהו זמן גדול  ומוסיף

 ישועות גדולות לעצמו ולכל הכלל.

להגיע לתיקונה כי כך טבע הבורא  רצוןיתבאר נפלא לפי מה שדיברנו כי האש הזו היא בוערת מתוך  ולכאורה

כיון בברואיו, וממילא יש אז עת רצון ג"כ מלפניו ית' כי זהו הרצון הוא בטבע, ולכן יכול אדם לפעול ישועות לכולם, מ

 ...עת רצוןב"ה כבר מזכים אותו לעוד מצבים כאלו, וזהו שכבר העלה מצב אחד לבורא 

כי אין גילוי של הרבש"ע בלי יסורים והסיבה  וערת בו אש שרצונה לעלות אל שורשהבכשאדם נפגע ממישהו  וא"כ

ב לו ואם יכניע את עצמו לכך היא לדוגמא אם ימשוך האדם את ידו של חברו יש לפניו שתי ברירות: אם יתנגד יכא

, את היסורים האלו כדי שיכניע את עצמו ולות שהקב"ה מביא ללג  ולא רוצה להיכנע שדם א מיד יפסק הכאב... כמו"כ 

 ,מחליט האדם ללכת בדרך התורה ולא לשמוע בקול טבעו המושך אותו לשאולאם  ממילא זה יסורים בשבילו אך

וף ב"ה עולם הרוחני. ואלו היסורים שדיברנו מהם, זו האש הגדולה אז גורם לעצמו עליה והתקשרות עם האין ס

וכבר ידוע שהנשמה כשנפרדת מן הגוף אחר פטירתו מן העולם תה למקורה או שנשרוף אותה כאן... הנפנה או

וצעקה זו היא היא מה שדיברנו מסוף העולם ועד סופו, כידוע מהגמרא הקדושה.  תשמענצועקת צעקה גדולה ש 

מה גם שהצעקה היא המקשרת את הנשמה  .רדות כי סכ"ס היתה בגוף בזה העולםפים הגדולים של ההיהיסור שהם

כיון שמקורה של הצעקה הוא מהמקום הגבוה יותר מזה העולם וע"כ לא למקור היותר גבוה כפי שביארנו בתחילה 

 יכולה להתפרש ולהצטמצם במילים.

המעברים שעובר כי כל זה קשור לחיותו שחפצה להתדבק את אדם צריך לדעת להעריך את הלימוד שלומד ו לפי"ז

"כידוע מהנביאים וכתובים מדניאל "ונחליתי" שהיו חולים ממש בביטול כל ההרגשות" בבוראה ע"י מעשיו הטובים. 

 כשהיו צריכים לומר דבר נבואה.

 ה ומתורתך תלמדנו"-"וזה שאמרו רז"ל אשרי הגבר אשר תיסרנו י

של אדם הוא בהפריד אותיות ה' י"ה הוא חצי השם וכל הפגמים ינים אחד ידוע הוא כי "ואפשר לפרש בכמה ענ

אדם  צריך לדעת שכשהוא לא נכנע להנהגת הקב"ה אלא לוקח ישנם שני דרכים ליסר את האדם. כידוע ענינו מהו" 

ומפריד  השי"ת. במקום שימליך על עצמו את את אש תאוותיו אל עצמו, בזה הוא כביכול מטפח ומגדל את מלכותו

ו"ה. ומכאן לשון המילה תשובה "תשב ו"ה" שמשיב את הו"ה להיות מחובר  -מה י"ה  - את הבזה שם הוי"ה ב"ה 

  לשם שלם.

תחת גערה במבין מהכות כסיל שאינם מתיסרים כי אם בהכאה וביטוש כמאמר  "והנה יש אנשים עבי הגופים

 מאה"...

הבריח את גבול רוסיה חיפשו מעביר, וכשמצאו חיכו בפחד גדול ליום שכשרצו ל בשם הרב מבריסק זצ"ל  מספרים

היה ההברחה, אך המבריח עצמו לא חש פחד שכן כבר הורגל בכך. כשהגיע יום התאריך להברחה, גם המבריח 

במתח גדול שהכל יעבור כשורה, אך הילדים לא הבינו כלום ואף שמחו שיוצאים לטיול. ככל שהתקרבו לגבול 
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הילדים להרגיש במתח המבוגרים. אך היחידים שלא הרגישו כלום עד לסוף המסע מסיים הרב מבריסק  התחילו גם

 זצ"ל, אלו היו הסוסים...

ננסה קצת להביט ב"סוס" לא ברור לכאורה כיצד אנו מעיזים להכותו הלא הוא יותר חזק בהרבה מהאדם... אלא  אם

להעריך את הכוחות שנתנו לו משמים כדי שלא יצטרך להגיע שהסוס לא יודע להעריך את הכוחות שלו!  אדם צריך 

 שמבין רק כשמכים אותו.-למצב מביש בו ייסרוהו מן השמים ביסורי סוס

בגמ' "כל המשיא ביתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני ארי" ולכאורה מדוע דווקא לפני ארי ? ומבארים כי ידוע  מובא

ואם חתול למשל מתחיל להשתולל מביאים לו כלב שירגיע אותו . בטבע הבריאה שכל חיה מפחדת מחיה שמעליה

כי ממנו הוא מפחד. וכן הלאה, אך האריה הוא הכי מסוכן כי בשעה שיוצא מגדרו אין לאף חיה שליטה עליו... זהו 

לעם הארץ כאילו כופתה וזורקה לפני ארי, משום שהדבר היחיד שיכול לעדן את האדם זהו שאמרו כל המשיא ביתו 

 של התורה הקדושה, ומי שאין לו את זה אין מה שיעצור אותו ר"ל... הכח

"והנה דרשו רז"ל בתיבות ומתורתך תלמדנו בק"ו משן ועין שאדם כעת מבאר הפרי הארץ מה עושים היסורים לאדם: 

  יוצא בהם לחירות יסורין שממרקין כל גופו של אדם".

בד אנו מוציאים אותו לחירות עולם אם אדונו הפיל לו שן או בזה הוא שחז"ל למדו קל וחומר מעבד, כפי שבע הפשט

הנקודה עין, מכיון שהם איברים שאינם חוזרים לעולם, כמו"כ אדם שבאים עליו יסורים ג"כ יוצא לחירות עולם. מי? 

שכעת הוא נלחם עליה, האש שרוצה לחזור למקומה לחירות עולם, היא יוצאת ע"י היסורים האלו והעבודת השם 

וביטול הרע לגמרי שהיה הוא הזדככות החומר  שאדם עובר ומשיג נקודה של אמונה,רוק הזה והמי"אותו יהודי. של 

 .מעורב טוב ברע בכל המידות ולא ישוב עוד כשהיה כמו שן ועין שאינן חוזרות"

 עבודת השי"ת הוא, שכשאדם נלחם ומשיג נקודה של אמונההכח של  הפרי הארץ. שגדול שמחדחידוש זהו 

במעברים שלו, זה נשאר אצלו לעד, כמו שאנו רואים בדוגמת העבד שכאשר ניזוק בשן ועין יוצא לחירות עולם, כמו"כ 

, אך יותר לא עולם כלפי הנקודה שכעת העלהאדם שמתמרק ביסורים היסורים הללו מוציאים אותו להיות בחירות 

 תשוב הנקודה הזו להתראות איליו עוד אחרי שכבר תיקן אותה.

אין זה קשה שבעבד העין לא חוזרת אמנם האדם חוזר "ובזה מתורץ קושית העולם על היסורים שהגוף חוזר לאיתנו" 

לעצמו אחרי גמר קבלת היסורים כי כפי שביארנו כעת בהרחבה שאדם שמגיע לנקודה כלשהי ע"י קבלת היסורים 

 נקודה זו עולה לשרשה מבלי לשוב איליו עוד במתכונתה הנוכחית.

אדם שמקבל יסורי נפש צריך לשמוח שרואה שהוא אוחז במצב טוב שמבין  הו אשרי הגבר אשר תיסרנו י"ה""וז 

שעושה במעשיו הרעים פירוד י"ה מו"ה ולא צריך לרדת לדיוטה יותר תחתונה של יסורי הגוף כאותו סוס מבין זולת 

 .ההכאה

להמחיש לו שיסורי השכינה שנמצאת בגלות אדם צריך לזכור תמיד שכל היסורים שבאים עליו הם כדי  ולסיום

 ]נקודה למחשבה[.מחמת מעשיו הרעים הם כ"עין" וכאפס לעומת היסורים שהוא עובר 

* 

 

 

 "והיה ה' מבטחו"
 

נבאר אי"ה יסוד גדול בעבודת ה' עפ"י השפת אמת ]תר"ם[ זי"ע, בענין חטא המרגלים: בפרשה מצינו שני  השבוע

 פסוקים: א. "סר צילם מעליהם וה' איתנו אל תיראום", ב. "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם".
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נות על פי תיקונו להתקרב לבורא עולם. כל העולם נברא בכדי לתת לאדם אפשרויות שו – "בשבילי נברא העולם"

כל אדם שאנו פוגשים וכל מצב שאנו עוברים ניתן ללמוד ממנו דרך להתקרב לה', ובפרט מאנשים שאינם בריאים 

בגופם או בנפשם, שישנם אנשים שאינם מסתגלים להסתגל למראות שכאלו ובורחים מהם, אך האמת ניתנת 

ומי ערב לנו שאנו טובים מהם אא"כ רחמי ה' הם באים ללמדנו כמה רחמים להיאמר, כי מה היה חסר שנהיה כמותם 

וחסדים שאנו חווים יום יום שעה שעה. ויתירה מזו כותב הפרי הארץ זי"ע בפרשת שופטים, "אולי עונך גרמו לו"... 

שאנו בכל אולי אותו אדם לקה בגללנו, מפאת שלא השכלנו לראות את רחמי ה' דרכו והעדפנו לחיות עם ההרגשה 

זאת יותר טובים... ואם היינו חיים עם הסתכלות חיובית שכל מה שיש לנו אינו מובן מאליו אלא רחמי ה' נטו אולי 

  "בשבילי נברא העולם"!בשל כך לא היה אותו אחד נראה כך. זהו מוסר השכל של 

יירה מסוימת לצורך שליחות. מספר דוגמאות בענין זה: פעם הלך החפץ חיים זצ"ל בלווית רב נוסף לעבר ע נביא

בדרכם עצרו למנוחה באחת האכסניות שעל אם הדרך. לאחר שבעל האכסניה הגיש להם סעודה כיד המלך שאל 

אותם בנימוס האם האוכל ערב לחיכם? הח"ח אמר מיד שהאוכל היה טוב מאוד. ואף אותו רב אמר כן אך הוסיף 

יה להמשיך בדרכם החל הח"ח להאנח ואמר: אוי לי כי לתומו שהיה חסר מעט מלח בתבשיל. כשיצאו מהאכסנ

נכשלתי בשמיעת לשון הרע... הרב שהלך עימו לא הבין, היכן שמעו לשון הרע הרי הם הולכים יחדיו?... אמר לו 

הח"ח: בזה שאמרת שהיה חסר מלח אינך יודע למה גרמת. הלא בבית זה מן הסתם מצויה טבחית שהיא אינה מבני 

אלמנה עניה המנסה להביא טרף לביתה ומשתכרת בכמה פרוטות, ועתה בעלת הבית תאמר לה הבית אלא איזו 

את דבריך ואז כבר זו שאלה של רכילות, וההיא כמובן תכחיש את הדבר וכך יחלו לצעוק זו על זו ולבסוף תפטר 

ך. אמר לו אותו אותה בעלת הבית והנה גרמת שלאשה זו לא תהיה יותר פרנסה מלבד עצם האיסורים הכרוכים בכ

הרב כי לא נראה שבשל חצי מילה שאמר הדברים יתדרדרו עד כדי כך. לקחו הח"ח למטבח האכסניה וכאשר נכנסו 

 שמעו במו אוזניהם את דברי הויכוח בדיוק כפי שצפה אותם הח"ח. והוצרך אותו רב לפייסם בטרחה מרובה ובממון...

עולם. לכאורה נראה שדרך זו מתאימה לגדולי הדור, אך בעצם  את הקשר עם בורא לחיותמכאן שאדם צריך  רואים

מפספסים אנו במחשבה זו את ההזדמנות הניתנת לנו. כי את כל אחד שם הקב"ה בפינה שלו שיעבור שם את 

משמע שרק הוא יכול כעת  –ההתמודדות שלו ויכיר שהקב"ה מחיה אותו שם. ודווקא הוא ודווקא במצב הזה המסוים 

אם אדם חי חיובי הוא בונה ומתקן את הבריאה מצב הזה ולא אף אחד אחר. בשבילי נברא העולם! להעלות את ה

 משא"כ הסתכלות שטחית ושלילית היא חורבן העולם.

התנאים שהציב האריז"ל הק' ללימוד הסוד היא לעבוד על מידת הכעס. והביאור הוא כי לימוד הקבלה הינו  אחד

רות גדולה צריך כדי שלא לגשם את אותם המושגים... וא"כ אדם שכועס הוא מראה קבלת מושגים רוחניים אולם זהי

בעצמו שאינו מאמין שהקב"ה שלח לו סיבה שתעורר אותו והוא הופך את הסיבה למציאות. אדם כזה חזקה עליו 

 שיגשם את לימודו. 

מהו פירוש המילה מבטחו? בשם הבעש"ט הק' על הפסוק "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו",  מבארים

הוא  –הוא הקב"ה שנותן לנו את צרכינו, ויש מובטח  –הוא האדם הבוטח בה'. ויש מבטיח  –ומבאר כי יש בוטח 

האדם שעוסק לפרנסתו ועושה השתדלות אך בסיום עבודתו נותן מחשבה ומכיר שכל השתדלותו היא ג"כ חסד 

מאת ה', ולא תולה כלל תקוותו בהשתדלות. זהו הפירוש  מאת הבורא ובסופו של דבר כל מה שיתפרנס הוא רק

והיה ה' מבטחו, שגם כאשר עושה פעולות כדי להתקיים זוכר כל  -ברוך הגבר אשר יבטח בה', אך זה עדיין לא הכל 

 הזמן שכל זה הוא רק מצד חובת ההשתדלות אבל התוצאה הסופית היא שהקב"ה מסובב את הכל.

כי המרגלים בעצם  –בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם". מחדש השפת אמת יסוד עצום המרגלים אמרו "ונהי  בחטא

אמרם ונהי בעינינו כחגבים, נתנו הסתכלות שלילית על כל הענין במקום לראות את יד ה'. אך בעצם ההסתכלות 

הוא בכל אדם אם יסתכל השלילית שלהם, נתנו גם כח לאחרים לנצח אותם. ונהי בעינינו... וכן היינו בעיניהם. וכן 

 על המצבים שעובר בהסתכלות חיובית לחפש ולגלות שם את רצון ה' אזי כולם יכנעו מפניו. 

* 
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 ''שטח אפור
 

לדעתך אני איני מצוה לך אם  –שלח לך 'וברש"י  ...כנען אשר אני נותן לבני ישראל""שלח לך אנשים ויתרו את ארץ 

אסור או מותר שחור או לבן... וכאן פתאום נוקטת הלא בכל התורה אנו מוצאים ציוויים שונים  לכאורה... ו'תרצה שלח

צה התורה הק' ללמדנו רומה ויש להבין לשון בחירה 'אם תרצה שלח', שהוא לכאורה שטח אפור... התורה הק' 

 במהלך הזה?

 'עשה לך רב'מאמר חז"ל את הפרשיות הסמוכות גם שלח וגם קרח נראה לבאר שיש מכנה משותף ביניהם.  שתיב

 לרבות תלמידי חכמים, וכן הוא על פי מה – 'את ה' אלוקיך תירא'מבארים בשם הרה"ק מקרלין זי"ע עפ"י הפסוק 

שכשאדם לא יכול לתת הכנעה לקב"ה או לפחד ממנו , עניין ההכנעה לצדיקיםשייסדו לנו תלמידי הבעש"ט הק', ב

לדרגת ההכנעה כן גם  ולהתחבר לצדיקים שהם דבוקים ברבש"ע ועי"ז יכול לבואצריך לתת הכנעה באופן ישיר, 

ב להשי"ת... תלמידי הבעש"ט לימדו אותנו את ה'אני מאמין' שבכל דור ודור ישנם צדיקים כאברהם יצחק ויעק

קשורים בקשר אמיץ דרך  וממילא בכל דור ישנו צדיק שהוא בדרגת האבות הקדושים, וכל הצדיקים שבאותו הדור

הוא  –כשאדם קשור לצדיק כלשהו ונותן לו הכנעה כדי לבוא למטרה הנרצית של הכנעה להשי"ת  ך,לכ הצדיק הזה.

עניין זה אנו שר שלו עם הקב"ה. למטרת הק וכה להגיעזוכה להיות קשור גם באותו צדיק שכולם קשורים בו וכך ז

שהיה ידוע שנוסע להרבה צדיקים  הרה"ק בעל ה'דברי שמואל' מסלונים זי"עאצל הרבה צדיקים כמו למשל  מוצאים

שכל חסיד בטוח שהרבי שהוא קשור אליו הוא  ואמר להםאחרים כדי לקבל מהם... ופעם שאלוהו על כך חסידיו, 

ך מה שבאמת צריכים לדעת הוא שאין בזה סתירה כלל, מכיון שכל אחד שקשור לאיזה הצדיק הכי גדול שבדור, א

צדיק זו דרך ההכנעה שהוא צריך לתת וממילא אם אדם מתמקד בהכנעה זו הוא מתחבר בסופו של דבר גם לצדיק 

לית שלו בעבודת הכי גדול היכן שהוא נמצא ואין זה משנה כלל היכן הוא נמצא כי בסופו של דבר אותו אדם הגיע לתכ

 ה' שהיא ההכנעה להשי"ת דרך הצדיקים...

בכל מצב ובפרט שאדם צריך לתת הכנעה בדברים שהוא לא מבין  'עשה לך רב'.זהו גם הביאור במאמר חז"ל  א"כ

להנהגת ה' להתחבר ולא מסכים עימם כי הוא לכאורה משיג אחרת, אמנם עניין ההכנעה הוא החיבור לרב ודרך זה 

 ע"י הצדיקים. 

כי כל זמן שהיו בני ישראל  אפשר גם לבאר שזו היתה ההכנה של כלל ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל. עפי"ז

במדבר חיו בבהירות נפלאה ועצומה עם כל הניסים שהורגלו להם, אוכל שמימי וענן שמדריך אותם מתי לנוע ומתי 

אחרים. נכנסים לארץ ישראל שם מתחיל ה'שטח האפור', ללא מן ומים לעצור וכדומ', ולפתע הם שומעים דברים 

וללא עננים, בלא שום בהירות אלא מתחילים לחיות עם נקודה של אמונה. לכך אומר הקב"ה למשה רבינו ע"ה: 'אני 

חם עם עד היום היו דברים ברורים, אך מכאן ולהבא אתה אומר... כי רק באופן זה אדם יכול להיל  –איני מצוה לך' 

מבאר רש"י הק' 'אפילו בשמים  'עלה נעלה וירשנו אותה',עצמו לקיים את דברי הצדיק ללא פשרות וללא עוררין. 

אף אם אנו לא מבינים את התהליך בשלמותו אנו  –והוא אומר לנו עשו סולמות ועלו שם נצליח בכל דבריו'. כלומר 

 צלחה האמיתית כי זה תכלית העניין.צריכים להבין שההכנעה לצדיק היא הנותנת ובה טמונה הה

אנו מוצאים את נקודת המצוות המעשיות. השפת אמת זי"ע מבאר במעשה המקושש עצים המובא הפרשה  בסוף

בפרשה, ומצטט את קושית הילקוט שמעוני כיצד ק/רה דבר זה שאדם עובר עבירה דווקא בשבת, ומדוע לא קרה 

חול שמניחים תפילין לאות, אדם זוכר שהוא צריך לשמור מצוות ולהישמר ומבאר, כי בימות ה כדבר הזה בימות החול?

מעבירות, אך בשבת שלא מניחים תפילין אין לו במה לזכור וכך קרה שנכשל... ומסיים המדרש שעל כן כתבה התורה 

 ם פרשה זו את פרשת ציצית... וזכרתם את כל מצוות ה'...מיד בסיו הק'

השפ"א, הלא אנו יודעים שבשבת לא מניחים תפילין משום שהשבת בעצמה היא אות וממילא קשה מהי  מקשה

שאדם עושה פעולה של הנחת תפילין  –באר השפ"א כי הנחת התפילין הינה מצוה מעשית כלומר המדרש? ומ כוונת

משא"כ בשבת שעיקרה היא ופעולה זו פועלת ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו את הזיכרון שצריך להימנע מעבירות, 
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'יש כיון שאין בזה פעולה מעשית גרם לו לאותו אדם שיכשל בעבירה. וז"ל של השפ"א: ממניעה ממלאכה, א"כ 

שורש השורש מכל מצוה בנפש ישראל. רמ"ח אברים ושס"ה גידים, וע"י קיום של מעשה המצוה מתעורר הארת 

תלבש בלבוש יל פנימיות הנשמה ולאחר פטירת האדם א הגוף הוא רק מלבוש והנה בנפשות בני ישראל. שנשרש 

אדם לידע ולהשתוקק למלבוש הוצריך  .מלבוש וגוף האדם מפסיק בין הנשמה למלבוש העליוןה הוא עיקרעליון ו

עכ"פ נראה שניצוץ התלוי במעשה הגשמי מעורר יותר האדם'... ובהמשך הדברים: ' ...('העליון )ומדבר בעניין הטלית

אמנם אין לומר שהשבת לא מעוררת כלל את האדם, אלא מכיון שאין בה מעשה אין בכח האדם להתגבר  –כלומר 

וכפי ]עד כדי שמירה מעבירות... ובוודאי לא הכוונה למי שעושה בגופו מעשה קדושה בשבת שמקבל כוחות להישמר, 

דש הן הם מצוות מעשיות שאמרו בשם הרה"ק בעל האמרי חיים זי"ע שהתפילות והטישים ולימוד של שבת קו

אלו דברים הן , 'אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם'הנותנות לאדם שמירה מעליא, ובאר זאת עפ"י הפסוק 

... אך הכוונה למי ששובת בלבד ואין בו שום מעשה מלבד הוה אומר זה התפילות וכו' כנ"ל[ עשייה שבשבת צריכים

עכ"פ נראה שניצוץ שית ואין בכוחו להישמר מעבירות. וזה שכותב, 'השביתה ממילא אין גופו פועל שום מצוה מע

שהפעולה של מעשה המצוות פועלת יותר מכשאדם נמצא במצב של  התלוי במעשה הגשמי מעורר יותר האדם'...

 אי עשייה.

ת למדים שבשורש המצוות המעשיות ישנן שני תפקידים לאדם. האחד, להכניס ולעורר ע"י מעשה המצוה א נמצנו

 הקדושה הפנימית. והשני, שע"י מעשה המצוה אדם דוחה את כח הסט"א שלא ישלוט עליו.

'ויהס כלב את העם... אם חפץ בנו ה' כתוב בפרשה רגלים. ראה אי"ה כיצד מתקשר עניין זה לפרשת המ, נכעת

כ מה שייך לומר כאן , וא"ארבעים שנה במדבר ולכאורה הלא אנו יודעים שהכל היה מחושב שישארווהעלה אותנו'... 

באמת עפ"י דרך הטבע ולפי ראות עיני הטבע של המרגלים לא עפ"י האמור לעיל ניתן לבאר כי אך ? אם חפץ בנו

היתה שייכת כלל כניסתם לארץ. וכמו כן עניין הארבעים שנה. אך אם היו חיים מעל לדרך הטבע היה בכוחם לכנוס 

ברגע  –לא"י בלי עת... משום שמעל לדרך הטבע אין מושג של זמן. וזה שהשיב להם כלב 'אם חפץ בנו ה', כלומר 

 כפי שיראה הקב"ה לנכון וניכנס...ין שהקב"ה חפץ להכניסנו לארץ מיד יסתדרו הדברים שנאמ

מה יעשה האדם כדי לחיות באופן זה של מעל לדרך הטבע? על זה אמר הקב"ה למשה רבינו, כאן מתחיל  א"כ

פעם לרבי  פר על ר' שלמה קלוגר זצ"ל שהגיעומסואנו יודעים שיש שליח ויש משלח. תפקידך 'אם תרצה שלח'. 

עקיבא איגר זצ"ל, ורעק"א ראה שהוא ממהר ללכת. לשאלתו לאן הוא ממהר, השיב ר' שלמה קלוגר כי הולך הוא 

... אמר לו רעק"א: כי גם הוא רוצה לילך לאותה השמחה רק שאין ביכולתו כעת מחמת כמה שמחהלהשתתף באיזו 

יו... כשהגיע ר' שלמה ברכותעל השמחה את מרב אחל לבים אחרים, וא"כ הוא מבקש ממנו שילך במקומו ויעניינ

קלוגר לאותה השמחה ראוהו קופץ ורוקד מעבר להרגלו ולא הפסיק לרגע. וכששאלוהו מה ראה לשמוח כל כך 

בשמחה זו, נענה והשיב להם: כי רעק"א שלחו במיוחד שיאחל ברכת מזל טוב לבעל השמחה, ואנו יודעים את הכלל 

 ', וא"כ רוצה אני לזכות להיות עוד כמה דקות רעק"א... ש'שלוחו של אדם כמותו הוא

מבאר רש"י הק', ו 'והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה'. משה רבינו ע"ה מעידה התורה הק', על

מובן שהוא מי שחי בשפלות והכנעה. אמנם מהו סבלן? מי  ,שפל וסבלן. מבאר החידושי הרי"ם זי"ע, שפל –עניו 

שיודע לחיות גם עם ענוותנותו של האחר! בדרך כלל אדם שהוא עניו לא ימלט ממנו מחשבה שהוא יותר עניו מהאחר. 

אך הסבלן יודע שגם האחר הוא עניו... משה רבינו ע"ה היה סמל הביטול לה', עד כדי שחי ממש את המושג 'שכינה 

וכאן מעמיק השפ"א בנקודה נוספת. ביארנו לעיל שכל מצוה שאדם עושה מעוררת בפנימיותו  ת מתוך גרונו'...מדבר

את אור התורה הק', וזה היה עניין כניסת בני ישראל לארץ ישראל. כי כל זמן שחיו בצל הענן ותחת שרשרת ניסים 

על ידי מצוות האדם פנימיות את לעורר  אגדולה, אך העניין של ארץ ישראל הובהירות אמנם מתמדת היה להם 

מעשיות, ולכן ברגע שיצאו אותם י"ב מרגלים מהענן הרי שכעת הם חייבים להיות מבוטלים לציווי של משה רבינו 

מכיון שהם מחוץ לענן יש להם סכנה גדולה, ולכן העצה היחידה שלהם ש  זה באר להם משה רבינושהוא הצדיק. ו

כן ציווה אותם במיוחד ללכת ואז יתקיים בהם שלוחו של אדם  לעתשמור אותם בדרך. מצוה ש  תהיה להם איזוהיא ש 

יתירה מזו, כשיעשו את ציוויו של הצדיק יעוררו בקרבם את פנימיות אור התורה הק', ובכך תהיה להם שמירה  .כמותו

זוכים לעורר בכל ישראל יתירה. עד כדי כך שכותב השפ"א שאילו היו שומעים ומבטלים עצמם למשה רבינו ע"ה, היו 

 ממילא היו זוכים לסיים את כל עניין הגלות.ושהם כמותו את אור התורה הק' דרך ציוויו של הצדיק 
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בדברי השפ"א עפ"י המובא ביהושע, שאותם מרגלים שחטאו בחטא הארץ, היו אלו שנשלחו בזמן יהושע בן  נסיים

... וזאת ללמדנו כי טבע האדם כשנכשל הוא פורש ובורח לרגל את הארץ בהצלחה רבה נון כקדרים ועושי כלי חרס

שמתחשל ומתחזק על ידי  –מאותו הדבר במקום לתקנו. וכאן אנו לומדים שאדרבה שהנכשל הוא נחשל כלומר 

הכישלון לקבל כוחות לפעם אחרת שלא ליפול שוב. ועי"ז שאדם לא בורח מהכישלון אלא חי שזו המציאות שלו 

דת ה', ממילא מזכים אותו מן השמים בסופו של דבר לתקן את אותו הכישלון ולהפוך אותו ולומד ממנה דרך בעבו

 לתכלית הבריאה.

* 

 

  שלושת המתנות
 

ז"ל שהקב"ה לא הסכים רק שלא מיחה בו ואמר אם תרצה שלח. והענין הוא על דרך  "בפסוק שלח לך פירש"י

שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן ע"י יסורים תורה וארץ ישראל ועוה"ב ודרשו  )ברכות ה.(שאמרו רז"ל 

 הכל מהכתוב".

א"כ לבדוק בה? וכן מהו הלשון להבין בפרשה זו, תחילה אם הקב"ה נותן לבני ישראל את ארץ ישראל מה יש  יש

טוב אזי שליחת אנשים לשם הינה חטא, ומדוע לא מיחה בו ה'? הפרי  א"י הוא מקום'אם תרצה שלח', הלא אם 

הארץ כדרכו מקדים לבאר מספר יסודות ובכך נבין אי"ה מהי דרגתה של ארץ ישראל ומה התכוונו רבותינו ז"ל 

 יסורים?מהם בכלל  –כשאמרו שא"י נקנית ביסורים 

 "הענין הוא ידוע ארז"ל באורייתא ברא קוב"ה עלמא והם אותיות התורה כידוע".

מה שאנו רואים כאן בעוה"ז הוא מראה חיצוני 'אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות', בס"ג( את הפסוק )הזכרנו 

המצביע על רעיון פנימי עמוק הטמון בו. שבעת הנרות רומזים לשבעת המידות שעליהם נוסד כל דבר בעולם. כל 

הוא הכלי, והחכמה שנתן לו  –מצוה שאדם עושה נותנת לו חיות. בשם הבית אהרן אומרים שהאדם דומה למנורה 

ה היא מעשה המצוות, שכשאדם עושה מצוה הוא מאיר את הכלי שלו. כל מצוה שאדם והפתיל השי"ת היא השמן, 

חלק הנגלה  –מתחלקת לשני חלקים  'מצוה'עושה צריכה לקשר אותו לקב"ה, וכמו שמובא במאור עיניים, שהמילה 

"ש הופכות שבא"ת ב צ – מ, והחלק הפנימי הוא חלק ההתקשרות ע"י המצוה הרמוז באותיות ה – והרמוז האותיות 

 , שהוא פנימיות המצוה ותכליתה לקשר את האדם לבוראו.ה – יל 

לשון נעלם, כדי שדרך הנגלה נקבל משל ודוגמא לנסתר שבעצם אין אנו יכולים  –ברא בכוונה כך את העולם  הקב"ה

והנמשל  מה שאנו יכולים להשיג הוא רק את המשל,'אדמך אכנך ולא ידעתיך', להשיגו בפשטות. וזה מה שכתוב 

כל המשלים שאנו כלומר שב 'הנך אחד בכל הדמיונות', ניתן אך ורק על ידי אמונה דרך המשל. וזה המשך הפסוק,

כל פעם  ךעולם הזה, אנו צריכים להפשיט כל אחד מהם כדי להגיע תמיד לאותה נקודה של קשר בורא, אחווים ב

 בונות שמים שבהם אין לנו השגה כלל.אנו מגיעים לשם ע"י משל אחר שהקב"ה שם אותנו בו על פי חש 

וקבען בפה, שהאותיות נקבעו באדם בפה, ובהברת האותיות מעורר כל העולמות שהם מן "ומבואר בספר יצירה 

 המידות ולמטה שהם התחלת העולמות והתגלותם ע"ד עולם חסד יבנה"...

זי"ע ומבאר, כי ההתגלות המרכזית שיש לנו בקשר הזה עם הקב"ה, הוא דרך אותיות התורה הק'  הפרה"א ממשיך

כשאדם מוציא קול הברת  –ה' את העולם על כל פרטיו. ומובא בספר יצירה שהאותיות קבעם בפה  שעימן ברא

, משא"כ מה שלמעלה האותיות בפיו מעורר בזה את כל העולמות. כל יסוד העולם הוא שבעת המידות כפי שביארנו

מהם שהן החכמה והבינה, הן מעל המידות ומעל העולמות ומכונים 'מוחין'. ודוגמא לדבר הוא אדם שחושב להיות 

באיזה מקום, עדיין אינו פועל בזאת מאומה עד שלא יעשה מעשה בגופו בפועל להגיע לשם. א"כ החלק הנסתר של 

ידוע בספרים הק', שהמידות מחולקות לפי מבנה גוף האדם, חסד האדם הוא המח והחלק הנגלה הוא באיברי גופו, כ
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גו צדיקים בעת שמגביהים הידים י רגלי האדם וכן כולם. ]ועל כן נהוגבורה כנגד יד ימין ושמאל, נצח והוד כנגד שנ

ת מעט יותר מיד שמאל, כדי לעורר את השפעת החסדים יותר מהגבורובברכת על נטילת ידים, להגביה את יד ימין 

 שהם דין כידוע[. רואים א"כ שבכל מעשה שאדם עושה הוא מעורר השפעה בעולם.

מוסיף הפרה"א בשם הזוה"ק, ישנו דבר אחד שהוא למעלה מן המידות והיא הצעקה מעומקא דליבא. הצעקה  ]אמנם

השפ"א על מה היא רק הברת קול ללא התלבשות כלל באותיות, ועל כן היא עולה הרבה מעבר למידות... וכן מבאר 

שמובא שכשהנשמה יוצא מן הגוף זועקת זעקה הנשמעת מקצה העולם ועד קצהו, ואעפ"י שאין אנו שומעים צעקה 

זו, משום שכל זמן שאנו בתוך גוף יש לנו מוגבלות מסוימת וגם אדם שיצעק מאוד חזק לא ישמעו אותו יותר ממרחק 

פשטת ללא הגבלת הגוף וממילא זעקתה נשמעת בכל מוגבל, אך כשהנשמה יוצאת מהגוף היא חוזרת להיות מו

העולמות. וכמו כן אנו מנגד לא מסוגלים לשמוע זאת כי אין אנו יכולים להכיל כזו צעקה. ועפי"ז נבין גם שהצדיקים 

שחיים כל דבר בהפשטה ומחפשים תמיד לגלות את הנסתר, ע"כ כל דיבור ודיבור שלהם הוא ג"כ מופשט ויכולים 

 ם הרבה מעבר לאדם רגיל שחי את המוגבלות שלו[. לפעול בעשיית

"והנה ידוע אמיתת וטבע הנבראים למשוך אחר שורשו ובתר עיקרא גרירא, כדרך הדומם להצמיח ולעלות יותר 

 ממדריגתו ודרך הצומח לגדל בכדי לכנוס בחי וחי במדבר הגם שאין יודעים מאומה אך נטבעים בטבע"...

כשאנו זורעים גרעין באדמה, האדמה נותנת לזרע את  –דבר ימשך אל שורשו. לדוג'  טבע בטבע בעולם שכל הקב"ה

על ידו מדרגת  תכל המינרלים והחיות שהוא זקוק להם כדי לגדול, וכל זאת מכיון שהאדמה רוצה להיכלל בזרע ולעלו

י. וכן החי רוצה שהאדם דומם לדרגת צומח. וכן הצומח חפץ שהחי יאכל אותו ויהיה ניזון ממנו כדי לעלות לדרגת ח

יאכלנו ואז ייהפך לדרגת מדבר. וכל זה הוא כיון שנמשכים אל שרשם ורוצים לבוא לתיקונם. ומה הדומם צומח חי 

על אחת כמה וכמה ששאין בהם דעת ואינם יודעים כלל מדוע הם עושים זאת הרי כל זה הוא דוגמא לאדם שיבין 

ראוי בהזכיר אותיות התורה שבהם נברא עלמא להתמשך אל בודאי מן ה"וא"כ הוא שיש לו דעת נמשך אל שורשו... 

וכפי שביארנו לעיל כי התורה היא החכמה והבינה  שורשו שהוא התורה שהיתה אלפיים שנה קודם שנברא העולם"...

שקדמו לזה העולם כלומר שהם גבוהים יותר מהעולם שהושתת רק מז' המידות שהם מתחת לחכמה ובינה. וכשאדם 

בכעס שאינו כועס אלא מפשיט אותו לראות  ואשיט את מידותיו, כלומר שמגלה את הקב"ה בחסד שעושה מפ

ה מן המידה למעלה אל ל  שהקב"ה מחיה ומחזיק אותו שם במידת הגבורה שבוערת בו, אזי על ידי ההפשטה הזו עֹו

 שורשה שממנה הושתתה שהיא ההתקשרות לתורה הק' שהיא למעלה מן המידות.

"והוא התפשטות כל הגשמיות מעיקרו שאין לך דבר שיהיה בלא מידות והוא בהעמיד הגוף מלמטה והחיות עולה 

 גוף עד ביטול ההרגש שאין לך יסורים קשים מהם כידוע".למעלה ופירוד החיות מן ה

שנמצא כאן ולא  'עולם עולם, אשרי מי שמעולם לא היה כאן, ואשריו עוד יותר של מיהק' היה נוהג לומר: הבעש"ט 

... וזה הסיכום למה שביארנו לחיות למעלה מן המידות. בשם המגיד מקוז'ניץ ביארנו בחג האחרון את נמצא כאן'

ולכאורה קשה כיצד עלה משה רבינו למרום 'שכל עליותיו בהשכמה'...  ופירש"י 'ומשה עלה אל האלקים'הפסוק 

בחיים, ודבר אחד  לכך שיש אנשים שיש להם סדר עדיפויות הלא רגלי בשר ודם לא יכולים לעלות למעלה? ונקדים

... ועוד דוגמא למגרש ריק ומכלום עד שלא יתמלא מבוקש ומשהו מסוים לא איכפת ל ךשצריקודם לחברו, ואדם 

תועלת אפשר להפיק  מה רוצים ממנו הלא המגרש ריק ואיזו שבאים אנשים להסתכל עליו, ישנו אדם שלא יבין

אך יש אדם שיודע מיד לתרגם את הפוטנציאל של מגרש שכזה ומבין שאפשר להופכו למכרה זהב. מבאר  ...ממנו

לחיות כל היה כלומר מקדים  –כי משה רבינו ע"ה היה משכים בכל דבר, משכים מגלה לנו רש"י המגיד מקוז'ניץ ש

א על ידי שהשכים שכלו לה', דבר בהפשטה שלו ומגלה את החיות האלוקית הנסתרת שמחיה כל דבר גשמי, וממיל

 ממילא יצא מהגשמי וחי רק רוחניות... וזה התפשטות הגשמיות.

כידוע מהנביאים וכתובים  ..."וכל יסורי הגוף מכח הלב, וכל דבר יסורים הם פירוד הדביקות וכן דרך וענין כל החולשות

 ונחליתי שהיו חולים ממש בביטול כל ההרגשות".

ה"א זי"ע, הוא בזמן שהאדם מתחבר לשורשו ומפשיט את הגשמיות, כמו הנביאים שכשהיו יסורים מבאר הפר המושג

מתחברים בשכלם היו ממש חולים בגופם כפי שראינו בדניאל. וכשאדם מתחבר בשכלו ממילא בטלים כל הרגשותיו, 
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או באיזו סוגיה עד שהיו וכבר ידוע על צדיקים שהיו צריכים לעבור ניתוחים או טיפולים שונים, היו מתעמקים בניגון 

 מתפשטים לגמרי מכל רגש שהוא.

כל חטא שאדם חוטא הוא מפריד אותיות הוי"ה  ה ומתורתך תלמדנו'.-'אשרי הגבר אשר תיסרנו יהפשט בפסוק  וזהו

חיות את אותו הניסיון שנכשל בו. וכן מובא בזוה"ק שמפריד אות ה' מן השם, ומחיה בו את הסט"א. ובנוגע מה

שביארנו כעת מבאר הפרה"א כי ישנם ב' סוגי אנשים. ישנו אדם שלא יבין תוכחת מוסר כי אם על ידי מכה, ליסורים 

שמתייסר  ,ויש אדם שעובד על מידותיו ולו מספיקה הגערה'טוב גערה במבין מהכות כסיל מאה'. כדכתיב במשלי 

אל  'חרות על הלוחות'הוא שדרשו חז"ל בדברים. והוא נקרא בן חורין שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ו

ה ומתורתך תלמדנו, -רי חרות אלא חירות... ואדם כזה שמתייסר בדברים עליו נאמר 'אשרי הגבר אשר תיסרנו יתיק

 ארנו שמתחבר אליה...שנה קודם העולם כדבי מתורה זו שנכתבה אלפיים

לאחר שביארנו מהי סדר עבודת האדם בבריאה הגשמית הזו ומהם יסורים, מסיים הפרי הארץ לבאר את מאמר  כעת

 רז"ל שהבאנו בתחילה.

"ועל דרך זה הוא מתנת ארץ ישראל על ידי יסורים, אבל צריך מעט ביאור הנה ידוע מענין המן שהוא לחם מן השמים 

 מעל בה' להתאוות תאוה... אבל ידוע מהזוהר שאפילו מלאך כשרוצה שהוא רוחני, ולכאורה קשה היאך אפשר למעול 

אופן ודרך הכלי שמתלבשים  היא עללהתראות בזה העולם צריך להתלבש במלבושי עולם הזה, וצורת ההתלבשות 

בהם כידוע ממשל המים שמשתנים כצורת הכלי אם מרובעת או עגולה ולכן אפילו היותר רוחני ברדתו וכניסתו 

באדם משתנה אל מה שהוא אם טוב ואם רע, והנה אדם בליעל היה הרוחניות פועל הרע ביותר מפני שהרבה רוחני 

 ...ודק בקליפה ואדם בליעל מתגשם יותר ויותר"

'לך לך וגו' אל הארץ אשר אבינו ע"ה צווה ללכת לארץ כנען, לא גילה לו הקב"ה לאן הולך אלא אמר לו:  כשאברהם

, זוהי מתנת ארץ ישראל שאדם צריך לחיות בה באמונה למעלה מההשגה שלו. ודוג' לכך מביא הפרי הארץ אראך'

ראת כניסתם לארץ ישראל. במן ראינו שהיה מזון ראיה מהמן. הקב"ה הקדים לבני ישראל את ירידת המן כהכנה לק

רוחני בלבד והכל לפי המקבל, מי שרצה להרגיש את הרוחניות של המאכל ולהתעלות על ידו, התעלה. ומי שחיפש 

שכמו הלחם שאנו את תאוותיו הפך את החיות הזו לגשמית גרידא, ר"ל. והשפת אמת מביא בשם החידושי הרי"ם, 

יאות היא שמחיה את הנפש שהיא רוחנית, על אחת כמה וכמה שהמן שהיה כולו רוחני הזין אוכלים הוא גשמי, ומצ

וגו' משום שהיו  'זכרנו את הדגה'בעיקר את הנפש ואף את הגוף. וזו הסיבה שחלק מעם ישראל התאוו תאוה ואמרו 

שו בו רק את הטעמים של כל כך מגושמים שהרגישו במן כמו אוכל גשמי רגיל ר"ל שמיעוטו רוחני ורובו גשמי וחיפ

 האוכל, ועל כן המן גישם אותם ביותר... 

"והנה כוונת השי"ת היתה בנתינת ארץ ישראל לישראל הוא לזונם ממזון א"י שהוא במעלת המן שהוא למטר השמים 

 בעצמו ולא על ידי שום שר"...תשתה מים שהוא הקב"ה 

יוחד יותר משאר ארצות, משום שכל מגמתו הוא לקרב חידוש עצום, שמזון ארץ ישראל הוא מ הפרי הארץ מחדש

אוכל או חלילה לגשם את עצמו עם האוכל. הבחירה, אם לזון את נפשו על ידי האת האדם לה' ועל כן יש לאדם את 

ופסוק זה נאמר על  'צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם'על הפסוק  )נזיר כג.(ומביא הפרי הארץ את מאמר הגמ' 

 שנים שצלו פסחיהם זה אוכלו לשם מצוה וזה אוכלו לשם אכילה גסה... 

, יובן גם החלק הנוסף שהבאנו בתחילה מרש"י. אמר הקב"ה למשה אני איני מסכים אבל אתה אם בסיכום הדברים

לבדוק את  מלכתחילה לא הסכים הקב"ה שישלח מרגלים כי אם הולכים הםתרצה שלח, והפשט בזה הוא, ש 

וכל  הבחירה ניתנההקרקע והפירות באופן הגשמי שלהם, א"כ אין א"י טובה להם יותר ממקום אחר... אך מכיון ש 

ועל כן מי שרוצה לגלות את הקב"ה בכל דבר זהו נתן להם הקב"ה מקום לטעות בו... הרוצה לטמא פותחין לו, 

, אך על ידי כך קונה קנין נפש על ידי שמתחבר לאותיות היסורים שלו שמגביר את חלק הנפש על הגוף והוא כמו חולי

 התורה הק' שמהם משתלשלים כל המידות הללו, ואז גם זוכה לקדושת ארץ ישראל.
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"והכל אחד תורה וארץ ישראל וחיי עולם הבא שאי אפשר להיות שום נקודה גשמית כגרגיר חרדל כי שלשתן למעלה 

 מן המידות הם".

* 

 

 

 'ראייה נכונה'
 

צדיקים הם וכן הוא אומר, ויאמר  –כל מקום דכתיב אנשים 'מובא במדרש, עוד  "ושם ראינו את הנפילים בני ענק"...

 יש לבאר מה גרם להם להוציא דיבה על הארץ ומה היה יסוד חטאם?ו... 'משה אל יהושע בחר לנו אנשים

 'כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, ושאין יראת חטאו קודמת לחכמתו אין חכמתו מתקיימת',

, ואין אנו רואים אצל הגויים שיראת חטאם קודמת לחכמתם? 'חכמה בגויים תאמין'לכאורה יש להבין הרי כבר נאמר 

התורה מלמדת אותנו שהסתכלות של  תם אותו וזכרתם'...יאור'נקדים עוד את ציווי התורה הק' בפרשת השבוע, 

שהר געש התפרץ במקום פלוני ובארץ אחרת  שומעמיד אדם קם בבוקר ובימינו, יהודי שונה מהסתכלות של גוי. 

זו חכמת הגויים, להעצים את הידע. אך חז"ל מלמדים  .מתעדכן בכל הפרטיםתוך דקות קרתה תאונה מחרידה וכדו'... 

אותנו שכשיהודי שומע מאורע הוא מיד צריך לחשוב, היכן אני מוצא את עצמי במאורע הזה, ומדוע כיוונו משמים 

זו הכוונה  !... כשיהודי משייך את עצמו למאורעות ששומע עליהם הוא נותן להם קיום בעולםשאשמע את הדבר הזה

שיראת חטאו קודמת לחכמתו היינו שהוא מנסה להבין כיצד הסיפור ששמע עכשיו קשור אליו, ואז חכמתו מתקיימת, 

ומד מזה ליראת חטאו כי כל הטעם שהמאורע הזה קרה הוא בשביל שמישהו יתקן את המצב הזה ואותו יהודי של

היינו קשר בורא שרואה שהקב"ה מנהיג את העולם, הוא זוכה להביא את המצב הזה לתיקונו. משום שקיום לדבר 

וזה מצוה אותנו התורה הק', אין מספיק לראות  הוא ע"י שהמאורע הפלוני הזה מביא את האדם להתקשרות לבורא.

'וראיתם כן מובא במדרש, יזכר ע"י ראיית הציצית בתרי"ג מצוות. את הציצית אלא וראיתם אותו וזכרתם, צריכים לה

לה הזכירה מג  וזכרתם המראה מביא לידי זכרון והזכרון מביא לידי מעשה שנאמר למען תזכרו ועשיתם'...

 שההסתכלות של האדם היא הסתכלות פנימית ולא הסתכלות שטחית חיצונית.

וגם בני ענק ראינו שם, היינו שהיתה ראייתם ראיה שיטחית חיצונית,  יובן מה היה חטאם של המרגלים כשאמרולפי"ז 

והיו צריכים לתת הסתכלות פנימית לראות שבודאי אע"פ שהם ענקים הקב"ה יתנם בידם ובמקום לחזק את כלל 

 ישראל החלישו את רוחם...

ר דעה ואיך יתכן שאנשים הלא דור המדבר היו דו ,ומקשים .בחז"ל שדור המדבר אין להם חלק לעולם הבא מובא

יש זמנים כי הנה 'זי"ע יסוד עצום ונפלא. וז"ל: בעל הקדושת לוי בדרגתם יאבדו את חלקם לעוה"ב? מבאר הרה"ק 

כדכתיב מועדים  [כגון מועדים וזמנים ימי הרחמים והדין], לעבדות הבורא ב"ה לאדם התעוררות מן השמיםשבא 

ובעת הזה בשמחה,  שמחה, שבשעה שהקב"ה בחדוה אזי כל המלאכיםומה הוא לשמחה חגים וזמנים לששון. 

]מספרים שאצל הרה"ק הרבי מלובלין זי"ע היו שוהים הרבה אנשים  משלח ה' התעוררות העליון לעבוד אותו.

נדכאים ושבורי לב, אך בערב חג הסוכות היה אומר לכולם, עתה עת שמחה הוא וכל מי שלא מסוגל לשמוח ימחל 

ו ולא ייכנס לכאן משום שאם האושפיזין רואים מי שהוא לא בשמחה גם הם לא נכנסים לסוכה שכזו[... על כבודנא 

תו. ונמצא זה כוונת משה וממילא הוא עובד את ה' בלי שום עבדות, רק מחמת התעוררות העליון יש חשק לעבוד 

ם את עצמו מדעתו ומשכלו, שיתעורר האד  שהיה רוצה לתקן שאפילו לפעמים כשלא יבוא להם התעוררות העליון

]הלא הקב"ה ברא כל  שיבין שהבורא יתברך שמו הוא בורא כל המלאכים וכו' ויתחיל אדם לעבוד את ה' בכל לבבו.

העולמות והמלאכים ומה לו בעבודת האדם? ואם בכל זאת ברא הקב"ה את העולם הזה על כל פרטיו סימן הוא שיש 

אדם. ובענין זה מביא הרה"ק בעל העבודת ישראל מקוז'ניץ זי"ע, משל  לו שמחה גדולה ונחת רוח בעבודתו של כל

 ,ה שאומרממבין הילד  ןיאאע"פ שו .לאבא שמלמד את ילדו הקטן לדבר, ואומר לו, אמור כך אמור כך, והילד אומר

mailto:spinkarebbe@gmail.com


14 

 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 
 

ראו איך בני אומר כך ואומר כך...  ,רואה שיש בכך נחת רוח גדול לאביו שמתפעל מבנו אצל כל קרוביו ואומר להם

אף כשאינו מבין הוא יודע שיש בזה נחת רוח וויודע שהקב"ה מנהיג אותו בכל דבר כמו כן כשיהודי עובד את ה' 

' פירוש מהתעוררות עצמו הוסיף יום אחד מדעתו'שאמר  ווזהלהשי"ת כשהוא מכיר בו ומפרסם זאת אצל כולם[. 

ש להבין מהיכן יקבל האדם כוחות לעבוד מעצמו? ממשיך הקדושת לוי ומבאר, אמנם יולא מהתעוררות העליון. 

היינו שהבת קול הזו מכרזת והתעוררות העליון בא לו מחמת שבכל יום בת קול יוצאת ואומרת שובו בנים שובבים'. 

בדות ואומרת להם לישראל, כשם שאתם יודעים שבזמנים המיוחדים שיש התעוררות העליון שם אין לכם שום ע

אלא כל העבודת ה' והשמחה של מצוה הכל הקב"ה משפיע לכם. כמו כן תזכרו בשאר הימים שאתם מתעוררים 

 מעצמכם שגם זה מחמת שיש לקב"ה נחת רוח מכן אך גם בזה אין לכם חלק כי הכל בהשגחה העליונה.

יו תמיד בדרגה מאוד גבוהה יובן שדור המדבר קיבלו מאת השי"ת הכל גם ברוחניות וגם בגשמיות, וממילא ה כעת

שחיו מכיון היינו  –שראו בחוש שהכל מיד ה' ולהם אין חלק כלל בעבודתם. וזה כוונת המדרש, דור המדבר אין להם 

 זהו עצמו החלק שלהם לעוה"ב. –תמיד שאין להם כלום אלא הכל חסד ה' שמשפיע עליהם, ממילא חלק לעוה"ב 

ראו להם. כי עד עתה היו להם התעוררות כמו בחגים וזמנים הקבועים וכשנכנסו לארץ ישראל הכל התהפך  אמנם

כעת צריכים לוותר על כל ההשגות שלהם בחוש את המן ואת השלו בארה של מרים ועמוד ענן שהולך לפניהם וכו'. ו

ועל כן זהו היה חטאם שלא הסכימו וכן מובא בזוה"ק. כנשיאים וכו', ולעשות הכל בעצמם, היינו בהתעוררות עצמם. 

אדם צריך לדעת שלפעמים הקב"ה רוצה למצב החדש שהקב"ה מבקש מהם לרדת מדרגתם ולהתחיל לתקן לבד. 

 את עבודתו דווקא במצב מסוים גם אם זה לא מסתדר לו...

רק חמשה... כל זו אנו מוצאים אצל ר"ע שהיו לו עשרים וארבעה אלף תלמידים ולבסוף נשארו ש עבודהזה של כח 

אדם אחר היה מתייאש וסוגר את הישיבה. אך ר"ע הבין שהן חמשה והן עשרים אלף אין הדבר שייך אליו כלל אלא 

   הכל הוא מאת ה' והוא צריך לעשות את עבודתו נאמנה... 

יעבוד  כלומר אם אדם 'לדעתך'.ומבאר רש"י  'שלח לך'אומרת התורה הק',  מה העצה לעמוד בכזה ניסיון? באמת

כל הזמן שלא לאבד את דעתו אלא בכל דבר לחפש למצוא את הקשר בורא שקורא לו, אז גם בזמן ניסיון יהיה לו 

את הדעת הנכונה לעבוד את ה'. הגמ' כבר אומרת ארץ ישראל נקנית בייסורים, אך כל המטרה של הייסורים היא 

מד מזה הוא מפספס את ההזדמנות. ומשל למה כדי שאדם ילמד מהם מוסר השכל לעבודת ה', אך אם אין אדם לו

הדבר דומה מבארים בספה"ק כמו פצע שיש בתוכו מוגלה וכדי לרפאות את הפצע צריך לחטט במוגלה ולהוציאה 

החוצה. אמנם תהליך זה הוא כואב אך אם יש לאדם את הדעת שבסוף תהליך זה יתרפא מסכים הוא לכל המהלך... 

מדעתך, היינו להכניס בכלל ישראל את הדעת  –ורים. על כן אמר לו הקב"ה שלח לך כמו כן ארץ ישראל נקנית בייס

קנין בארץ הנכון שקנין ארץ ישראל הוא תהליך של עבודה חדשה של כל אחד ואחד, וכשיעשו זאת עם דעת יזכו ל

 ישראל.

* 

 

 

 'הסתכלותהכח  –ולא תתורו '
 

והיה לכם לציצית ובמדרש אור זרוע לצדיק כי התרי"ג מצות משורשין באדם רמ"ח  ,ציצית רשתבפ']תרל"ט[ 

 ושס"ה".

מצוות תלויות בהן הם  הללוהשורשים של האיברים כי  עלינו לדעת יש רמ"ח איברים ושס"ה גידים, אךאדם לכל 

כל היופי של העץ הזה יפה, אך האמת היא ש מאוד עץ  ולדוגמא אפשר לראות. של התורה הק' עשה ולא תעשה

מהשורשים שמחיים אותו. כמו כן האדם כלפי חוץ יש לו איברים וגידים אך יש לו גם שורשים, שמקבל החיות נובע מ
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מצווה מסוימת. ואותם שורשים מגיעים בסופו של דבר מ ןניזווהם החיות שלו שבאה מהתורה הק'. כל אבר ואבר 

קראת אור מקיף, והתמצית של כל השורשים הללו היא הציצית שבה מתגלמת כל מהשתלשלות אחת שהיא נ

, ובלי התפילין אין היד את היד התפילין של יד מפעיל מצות החיות הזאת. כיצד נדע מה השורש של כל דבר? למשל 

התניא זי"ע החיות הרוחנית היא זו שנותנת ליד את הכח לפעול. וכפי שבאר זאת בעל  לאפועלת את פעולתה, א 

, וכדי לעורר את החלק הזה אנו עושים את המצוה השייכת לחלק שלה שהחיות הזו טמונה בתוך היד בחלק הנשמה

 כלומר אחד מעורר את השני. -  'מין במינו וניעורכידוע 'הנשמה הזה, ו

קבל כוחות דרך אדם מיש לטלית והציצית תפקיד נוסף חשוב מאין כמותו הכולל לכל המצוות כולן. ה לכךבנוסף 

יכול גם לקחת את הכוחות הללו להשתמש בהם לדברים לא טובים הסכנה הגדולה היא שהמצוות שעושה, אך 

על כן הציצית שומרת על האדם לנווט את הכוחות שלו לרוחניות. וכמו שאנו אומרים בתפילה קודם מצוות  .חלילה

ותפילתי מן החיצונים, והטלית יפרוס כנפיו עליהם  'וע"י מצות ציצית תינצל נפשי ורוחי ונשמתיעטיפת הטלית, 

 זי"ע:"א וזל"ק של השפשלא ילך כח המצוה לחיצונים שישתמשו בזה ח"ו.  ויצילם כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף'...

'והנה בחינת התעטפות הטלית הוא התאספות כוחות האדם למקום אחד והציצית בכנפות וזה התקשרות כל 

 ט למקום אחר. ומצוה זו מביא התקשרות בפנימיות האדם ג"כ כנ"ל'.הלבוש שלא יתפש 

השפ"א זי"ע, מכיון שהאדם עומד להתפלל ובתפילה הוא מקבל כוחות והארות למשך כל היום, צריך שמירה  מבאר

כדי להבין זאת מעליא שלא ילכו כוחות אלו למקומות אחרים ח"ו ועל כן הטלית אוספת את אותם הכוחות כנ"ל. ו

 .'ועשו להם ציציתביתר ביאור נביא קטע נוסף של השפ"א משנת תרל"ו בד"ה '

וכו' פירוש מצות הציצית בלבוש מצוות לישראל במדרש אור זרוע לצדיק זרע הקב"ה ועשו להם ציצית, ']תרל"ו[ 

ות והנה כאן מדבר השפ"א מדברים לראות בכל דבר את הפנימיאנו ויש להבין הלא תמיד האדם שהוא החיצוניות'. 

מן החיצוניות? אך הציצית באה בלבוש האדם, היינו החיצוניות. והטעם משום שהציצית באה להזכיר לאדם שכל 

 החיצוניות שלו מתחיה גם היא מהחיות הרוחנית הפנימית. 

תכלת הוא  – .'..תכלתונתנו על ציצית הכנף פתיל  וז"ש .וות שהוא הכנפות לדבוק הכל בשורשוזהו קיבוץ הד' קצ'

להזכיר לאדם את תכלית הכל. וכמו שאמרו רז"ל תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד, הכל כדי 

'ובאמת יש נקודה גנוזה בכל מקום והצדיק ע"י כוונתו לשמים מוציא להביא את האדם לבסוף להכיר בבורא עולם. 

חוק כלים שלובים שיש מים. כידוע  –הרמב"ן ששמים הם נוטריקון שם  בשםוכבר ביארנו זו הנקודה מכח אל הפועל'. 

שכל מקום שמשם יורדים המים לשם הם שבים. כמו כן הצדיק על ידי מחשבתו בנקודה הפנימית מעלה אותה 

 הוא לשון –ציץ לשון ויצץ ציץ. שהזריעה נתגלה בפועל על ידי הכוונה'. מ'וזה ציצית בחזרה למקום ממנו השתלשלה. 

הסתכלות. כשם שיש הסתכלות חיצונית ישנה גם הסתכלות פנימית. כשם שאפשר לראות באדם את החיצוניות 

כיצד מתלבש ואיזה גובה הוא וכדומ', כמו כן ישנה ההסתכלות הפנימית שהיא לבחון כמה אדם זה חכם או צדיק 

עם פגשו בשמחה כלשהי את וכו'. סיפר פעם יהודי שהיה מלווה את האדמו"ר מאלכסנדר זי"ע לשמחות, שפ

... אמר לו הרבי בשמחות ומשפיל את עצמו שחוקכאחד שעושה כל מיני האדמו"ר מטאלנא זי"ע שהיה ידוע 

לשחוק בעיני כולם, גש אליו וקבל ממנו ברכה. משום שהיכן שיש מאלכסנדר: מתי שתראה כזה יהודי שעושה עצמו 

'מתי שיש כזה יהודי במצב של אין, תדע שהוא התבטא כך:  כאלו יהודים ישנה השראת השכינה! ובלשונו הטהור

 א"כ רואים אנו שני צורות של הסתכלות. בחינת כתר'...

'לכן יש הרבה הבטחות למצוה זו. וזכרתם, ולא תתורו, על ידי שהמצוה במלבוש והיא היותר חיצוניות וחביב לפניו 

פש לעשות ישהקב"ה ח מובאהכל לפתיל תכלת כנ"ל'. יתברך התקרבות זו שהרי כולה תכלת אינו מצוה רק לקרב 

ואל ידבר עימנו  דבר אתה עימנו ונשמעה' ,משה רבינו ע"הל בני ישראל אמרו לו דירה בתחתונים. בקבלת התורה 

כיצד יתכן הדבר שהקב"ה רוצה לתת התורה וכל העולם מחכה לזה  ן זי"עקוברירה"ק ממקשה ה .'אלקים פן נמות

ויש לבאר עפ"י השפ"א הנ"ל, שהרי ידוע ? עימנו בר אתהלמשה רבינו ד בנ"י ת מעשה אומרים מבריאת העולם ובשע

ומזיעתם נעשה נהר  מזיעים... ומרוב חיל ורעדה הם רק פעם בחייםיש מהם שאומרים שירה כים שכל עבודת המלא

הקב"ה מחכה לעבודה שלנו. לכן אמרו בני ישראל אם נשמע את הקב"ה מדבר הלא  ועכ"ז ]חגיגה יג:[... וכו' דינור

לא נהיה אחרת מהמלאכים ולא נוכל לעובדו כראוי אפי' לא פעם אחת, על כן ידבר עימנו משה רבינו כדי שנוכל 
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צום את העבודה של עם ישראל. לכן האדם שהוא כבר נמצא במצב של צמ –לתת לקב"ה את העבודה שהוא רוצה 

ולא ' 'וזכרתםקבל את האור של 'כה לוז זעי"ושל תחתונים והוא לובש ציצית ושם הוא מאיר את הנקודה של השי"ת, 

וזה מה שמבאר השפ"א שהטלית אין צריך כולה  .'למען תזכרושמקיים את 'ל ידי עולכל הדברים הגדולים  'תתורו

שאדם יתן את העבודה בעולם הזה בגשמיות, ויקרב תכלת כלומר שנהיה כמלאכים, אלא רק פתיל אחד בלבד היינו 

 כמו חוק כלים שלובים... הכל אל הפתיל תכלת שיעלה את כל עבודתו לקב"ה

. וזה דבר גדול להיות נמשך תמיד אחר הפנימיות שלא לתור אל הסתכלות ולא תתורו ברש"י ב' מרגלי הגוף' [תרל"א]

סתכל רק מה שהשי"ת צוה להסתכל. והוא או כך. רק להיות בטל אל השי"ת לה החיצוניות שנראה לעיני בשר כך

 חיותו ית' שיש בכל דבר'.

. הכח הזה שהתורה , והוא: צורת ההסתכלותשנותן כלים לאדם לנושאים רבים בחייםנוסף מעמיד יסוד  השפ"א

ואמנם התורה הק' די התורה הק'. מצווה אותנו ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כח זה ניתן לאדם רק על י

היינו גם כשאדם עובר  ,'ובחרת בחיים –ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע 'מגלה לנו 

התורה הק' מבטיחה לו שאם ילך בדרך ות עדיין יש לפניו שתי דרכים, אך בפנימיעליו סתכל יאם גם ניסיון כלשהו 

אך אם אדם לא הולך בדרך התורה אין לו כלל  , יקבל כוחות מהתורה הק' לבחור בחיים.'ובחרת בחיים'התורה אזי 

שתי דרכים ומאבד את כח ההתגברות הזאת של ולא תתורו. וזה היה חטא המרגלים שהסתכלו רק בהסתכלות 

אך אם היו  חיצונית ואמנם בגלל זה ראו שאי אפשר להיכנס לארץ ישראל ואכן כשם שראו כן היה שלא זכו להיכנס,

מסתכלים בדרך פנימית אזי עדיין היו להם שתי דרכים לפניהם אך היה להם את כח התורה לבחור בדרך הנכונה. 

'כי ודאי היה נראה לעיני שכלם שאין בכחם לכנוס שהרי באמת לא נכנסו. אבל אם היו וכן לשון קודשו של השפ"א: 

ו מסייע להם לצאת מהטבע כמו שאמר הקב"ה לאברהם מאמינים ומבטלים הסתכלותם לרצון השי"ת היה זה עצמ

... וז"ש למען תזכרו היינו המשכה ודביקות בחיות 'אבינו צא מאיצטגנינות שלך... ואמנם לבסוף כתיב והאמין בה

להשי"ת אף שנדמה לעיני בשר כי אין בכוחו לגשת ע"י חטא ודבר זה צריך אדם לידע בכל מצוה ועבודה ... הפנימי'

עצמו, כל זה רק מבחוץ והוא עצת יצה"ר. אבל אדם צריך להאמין כי יוכל לקיים כל מצוה בעזר השי"ת  או משפלות

 ועל ידי שיודע שגם חיותו מהשי"ת ונמצא יש לו דביקות בהמצוה כי תורה ומצות הם חיות כל העולם וכ"כ הם חיינו'.

ה ומצוה היא כנגד איבר מסוים שבאדם, וכל לנו השבוע שני יסודות. א. כשם שכל מצו דהשפ"א זי"ע מחד לסיכום:

והם מזינים את האיברים הגשמיים. כמו כן הציצית שהיא כנגד כל איברי  מצוה נותנת חיות לפנימיות איברי האדם

נותנת לאדם שמירה מעליא שיוכל לכוון את הכוחות שמקבל תה היא לעטוף את האדם, היא והאדם שכן מצו

ה לחיצונים. ב. יסוד נוסף הוא דרך ההסתכלות שיהיה עפ"י התורה הק', כי רק על מהמצוות לטובה שלא ילכו חליל 

ידי הסתכלות דרך התורה האדם יכול לבוא להסתכלות פנימית אמיתית על מה שעובר עליו, משא"כ שלא הולך 

ם בדרך זו אלא בדרך חיצונית בלבד מביא עליו רק הפסד כי כשם שרואה כל יהיה כפי שמצינו אצל המרגלי

 שהסתכלו באופן חיצוני בלבד ואמרו שאין זה שייך כלל להיכנס לארץ ואכן לבסוף כדבריהם כן היה שלא נכנסו.

* 

 

 

  'לחמת מוחותמ –סייבר '
 

בני ישראל אומרים שלח אנו מוצאים סדר מאורעות מעניין מאוד מצד סדר ההשתלשלות שלו. מצד אחד  בפרשת'

המקום היחיד בו הקב"ה אינו מצווה את משה רבינו הקב"ה אומר למשה רבינו ע"ה 'שלח לך' וזה  'נשלחה', ואילו

ום לשאלה נוספת האם עשו טוב דבר זה נותן מקכפי שמבאר רש"י במקום.  'אם תרצה שלח' ,אלא נותן לו בחירה

כשביקשו לבדוק את הארץ או לאו? לאחמ"כ כותבת התורה את ההוראות שנתן להם משה רבינו לבדוק, האם יש 

משהו שנראה כמין הערכת מצב?? ולאחר שחוזרים המרגלים  –בה עץ, השמנה היא אם רזה, הבמחנים אם במבצרים 
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 ז העם'כי ע  אפס 'שלל ויכוחים שונים ביניהם עצמם, המרגלים אומרים  טוענים עליהם טענות. ויש להבין מדוע? ועוד

וכי זו מחלוקת במציאות האם היינו שאין מה לפחד מהם. והשאלה נשאלת  'כי לחמינו הם'ואילו יהושע וכלב אומרים 

 אדם מפחד או לא? יש שמפחד יותר ויש פחות ומה דבר זה ניתן לכאורה לויכוח?

ומבאר בעל הטורים, משום  'לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו'.פעם קושיה. כתוב בתורה הק' ישיבת טלז הקשה  ראש

בל אוכל ואילו שהשור מעלה גרה והחמור לא. ואז? כשיראה החמור את השור מזיל ריר ומעלה גרה, יחשוב שהוא מק

מצב לא לעבור על צער  . דבר זה עלול לצער מאוד את החמור והקב"ה מצווה אותנו אפי' בכזההוא החמור לא מקבל

א"כ הקשה הר"י מדוע נצטוו בני ישראל על פריה ורביה, הלא גם שם לוקחים שני אנשים בעל ואשה בעלי חיים... 

שהם שני ניגודים גמורים, ולא הרי זו כהרי זה, ואם האיש הוא מצד המים הרי שהאשה היא צד האש, ומה שמפריע 

מוסיף הזוה"ק ומונה רשימה של הבדלים בין איש לאשה, ימין ושמאל, חסד ועוד  לאשה וכן להיפך... מפריעלאיש לא 

  שור וחמור יחדיו? האיסור שלשמים אותם לגור יחד?? ומה שונה זה מוגבורה וכדו'... וא"כ כיצד זה 

איך באמת ניתן להתמודד  ה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם'.והתאו'הקנאה כן שואל ר' אשר זי"ע, מובא  כמו

של סיפוק!!!  למשל אנשים מוכנים לשלם הון תועפות בשביל רגע של דמיון בעניין התאוהעם המשנה הזו? עוד כותב 

מן שהוא והורסים לעצמם את החיים. ובמקום אחר כותב שמי שאומר לעצמו, 'ממחר אפסיק את ההרגלים שלי, סי

ומי שאומר שאין  'כי יצר לב האדם רע מנעוריו'.ת, וכפי שאומר הפסוק יש מידות רעו ! כי לאדם'כבר מיואש מעצמו

מידות שיש לנו, אמנם יש לו מידות רעות, או שמתכחש לאמת, או שמשקר. אין אפשרות להתעלם או להתחמק מה

 היכן המלחמה, וכיצד מיישמים אותה? לשים לב

ותי בין הנפש לגוף. הקב"ה ברא את האדם עם שהבאנו לעיל את ההבדל בין איש לאשה, כך הוא החילוק המהכמו 

, אך מנגד ישנה גם סכנה גדולה 'ויגבה לבו בדרכי ה''אגו עצמי. ישות עצמית. ואמנם המטרה היא להביא את האדם ל

במקומות מסוימים האדם צריך להכניע את האגו שלו, אם בחברה אם בעבודה ואף בעבודת השי"ת ישנם בדבר. 

הכנעה. והטעם הוא כדי לאזן את האדם. ונבאר: אם אמרנו מקודם שבשור וחמור אין זמנים שהאדם צריך לתת 

להצמידם יחד, מחמת שאין להם דעת, וממילא האינסטינקטים שלהם בלבד עובדים, ויש כאן צער בעלי חיים. משא"כ 

הפסוק  וכבר כותב המהר"ל עלבבעל ואשה שיש להם דעת, ומהי דעת? דעת היא הקשר שיש לאדם עם בוראו. 

לו א"כ לשם מה לנו כל הקונפליקטים הלאך מידת החסד בשהקב"ה מנהיג ומשתית את העולם  'עולם חסד יבנה'

אילו יישאר האדם עם האגו מכיוון שמטרת הבריאה הינה להגיע להכנעה לבורא,  שאנו חיים ועוברים יום יום? אמנם

האמיתי שעושה עמנו הבורא ית' שנותן לנו כל הזמן  זהו החסדולא יגיע לעולם להכנעה זו.  שלו בצורה לא מאוזנת

א"כ ההכנעה  מצבי התמודדות כדי לאזן את האגו שלנו, שנוכל לכופף אותו להרגיל את עצמנו לתת הכנעה לבורא.

בונה את האדם, )אף אם לפעמים ההכנעה גורמת לאדם הפסדים חיצוניים בין אנשים, אך ברובד הפנימי זהו רוח 

 רק ע"י ה'דכה' האדם יכול להגיע לקשר בורא הזה. 'אני אשכון את דכה'אומר הפסוק, נקי(... וכפי ש

באר לנו ר' אשר זי"ע, האמת היא שהמידות הרעות ישנן בגוף האדם. והגוף הוא בחינת המקבל והנשמה  וביתר ביאור:

היפך... אילו היה לנו חיי דיוק כמו בדוגמת הבעל והאשה, מה שהגוף רוצה הנשמה אינה רוצה וכן ל היא המשפיעה. ב

נשמה בלבד בעולם הזה הנשמה לא היתה מסוגלת לסבול את עכירות החומר, וכן אילו אדם חי רק חיי גוף, גם אז 

עת בה משולבים יחדיו וצלוקים בחסר. על כן ברא הקב"ה את הדרך הממ ות על חיים שכאלו שחיי הנשמה שלורחמנ

עבודה זו היא ייחודית  ן את הכוחות כדי שהנפש תשפיע חיי נצח על הגוף.הנפש והגוף ויש לאדם עבודה תמידית לאז

 דיות היא שכשאדם מגיע לאיזון הזה בין הנפש לגוף, גם הגוף מגיע לרגיעה...ולאדם מה שאין כן למלאכים, והייח

זו מציאות! וכדי להתמודד עם המציאות הזו על האדם  –הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את העולם מן העולם א"כ 

והעבודה היא לא לתת למידות הרעות לחדור מהגוף לתוך  להיות כל הזמן מוכן ומזומן לחיות את הסכנה שבה.

אדם יוצא לרחוב הוא חי את סכנת התאוות למשל, והכבוד,  שאדם חי את הסכנה של הקנאה התאווהכ הנפש!!

ס לשמחה, מתחיל לחפש את הכבוד שיקבל מהזולת. רואה איזה חפץ אצל השני שאין לו, שמתחילה לבעור בו. נכנ

מתחיל לקנא, וכן ע"ז הדרך... אם יודע שזהו התהליך ממילא מרגיל את עצמו להתחסן ולרסן את עצמו. וכבר סיפרנו 

רצות מהצד השני. פעם משל אמיתי על אדם אחד שתפקידו הוא כל יום לנסוע לאורך גדר המערכת לבדוק שאין פ

וסיפר שמספיק יום אחד שאין פטרול מכל סיבה שהיא וכבר מוצאים למחרת גדר חתוכה בכל מיני מקומות... כמו 
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וכל פעם , הנפש ךתמיד! יחפש הזדמנות לפרוץ את הגבולות, ולחדור לתו ,כן בדיוק הוא מלחמת הגוף והנפש. הגוף

מאן דהוא שהסיבה שאין שלום עם הערבים בדרך מליצה אמר פעם שאדם מזניח את הגדר, מיד ימצא איזו פרצה... ו

היא משום שהם עדיין לא החליטו האם עושים שלום או לא. כמו כן הגוף תמיד יישאר במלחמה עד יום המיתה, ועל 

אזי ניתן לבנות איזו דרך כלשהי, מטרה כן מה שעל האדם לעשות הוא לעמוד כל הזמן על המשמר. הוי אומר כשיש 

ת שאנו נולדנו דעּוכשאין מטרה מוגדרת אזי המלחמה תמשיך כל הזמן. המטרה שלנו במצב הנוכחי היא המּואך 

למציאות של מלחמת גוף נפש, ואז האדם לא נשבר בנפילות שלו ובמעברים שלו, ולא אומר כל הזמן: נו, כמה פעמים 

יות כל הזמן ערני. אך בכל זאת, על אף הקושי לעבור את אותו התהליך של הניסיון... אלא יודע שצריך להעוד אצטרך 

ובאר ר' אשר זי"ע, שהכוונה היא  'וליבי חלל בקרבי',שכרה בצידה. דוד המלך ע"ה אמר מתן שבדרך זו, יש גם 

שכשאדם חי בידיעה שהעבודה של האיזון הזו היא להביא אותו לקשר בורא, אז כל זמן שהוא חי את הסכנה של 

הקנאה התאוה והכבוד שיודע שהם אינם נעלמים לעולם, אזי ממילא הם בורחים ממנו שכן הוא כל הזמן מעמיד את 

הקב"ה. וממילא אם אדם מגלה  –רה שמי גורם לו כעת שיתגבר על הקנאה ואז יש לו את ההכ עצמו בקשר בורא.

את הקב"ה לא מתחילה אצלו המלחמה כי מיד הוא עומד על המשמר. משא"כ אם לא חי כך ממילא הוא שם את 

 עצמו במרכז ההתמודדות.

מהו העונש שנתנו  זי"ע, מבאר שהמרגלים מלכתחילה לא היו אמורים להיכנס לארץ ישראל וא"כ לא מובן השפ"א

שלכל הפחות היו יכולים כמו משה רבינו ע"ה לראות את הארץ ואת זה הפסידו...  להם לא להיכנס לארץ? ומבאר

 עמו וימלא אחרי'... רוח אחרת'ועבדי כלב עקב היתה אך א"כ כיצד זכה כלב בן יפונה להיכנס? על כך אומר הפסוק 

דם שהוא מבוטל לגמרי, וכמו שאמר הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה היינו שמסר את נפשו והמסירות נפש גורמת לא 

'צא מאיצטגנינות שלך', היינו אל תחשוב כעת אם יהיו לך ילדים אם לאו, אלא תן את ההכנעה לה' ואת הביטול 

זהו הפשט לבי חלל בקרבי, שאני מודע למצב הירוד שלי מצד הגוף  –השלם ואז תיכנס לחיים שמעל לדרך הטבע 

ח אלא משום שהקשר שכל הסיב צ  ה שהוא יושב כעת בשקט אינו משום שהצלחתי להתגבר ולחסל את התאוות ָלנ 

את הרגיעות הזו. א"כ לא העלמנו את התאוות אלא נתנו להם את האיזון המתאים. אך בו ברגע שהאדם  יבורא נותן ל

 ינסה לברוח ממציאות הוי"ה בקרבו מיד יקפוץ עליו רוגזו של הגוף...

היום ניתן לראות זאת במוחש. כל עיקר הלוחמה היום עברה למערכת הסייבר. כאשר אני מצליח  – האויב!!!דע את 

להשתלט על המוח של השני, יש לי עליו יתרון. כי כשהוא יודע שהוא תחת קונטרול אז מפחד לעשות אפי' צעד אחד 

ברגע שהצליח להפיל את האדם  במעשה.כמו כן כל הכוח של היצר הרע הוא במחשבה!! לא בדיבור ולא קטן... 

הניצחון מובטח לו, שכן אז האדם כבר נופל בפועל יוצא הן בדיבור והן במעשים. אך  ,במחשבה שהוא לא יכול נגדו

אם אנו נלחמים בו במלחמת מוחות, יש לנו את מירב הסיכויים לקום מיד ללא השתהות, ולהשתלט מחדש על 

 המערכת.

 יטהר ומסייעיםהפשט הפשוט הוא שאדם בא לה 'הבא ליטהר מסייעין לו'.זו באר ר' אשר זי"ע את מאמר חז"ל  בדרך

בא הפשט הוא ש מן השמים. אך הקשה ר' אשר היכן ראה אותו אחד את הקב"ה, שפתאום בא להיטהר??? אלא  לו

ול בגוף שלו שמנסה כל הזמן לקחת להיטהר, אך בעצם רואה שאינו מסוגל כלל ואינו רוצה להיטהר מחמת שהוא כב

אז מסייעין  –שליטה ולהפיל אותו. ואז כשמבין שאין לו שום אפשרות עצמית להיטהר אם לא ע"י העזר אלוק ממעל 

בעדו לראות שהקב"ה משגיח עליו ונותן לו טהרה! וכמו כן ביארנו בשבת התאחדות את המושג של מחשבה ראשונה 

לפני  – 'ואהבת לרעך כמוךמצוות 'ללא כיסוי וקליפה. לדוג', היה מושכל ראשון ושניה. שלפני חטא אדם הראשון 

הקשר בורא שהקב"ה מוביל את האדם. אך לאחר רוח הקודש היינו חטא אדם הראשון המחשבה הראשונה היתה 

תמיד תהיה המחשבה אשונה והלביש אותה בקליפה, ועל כן רהקב"ה שיבש את המחשבה החטא אדם הראשון 

רוצה להחזיר מיד שמצוות ואהבת לרעך תתבטא בכך שאדם מציק לי ואני  –הראשונה בצורה של הסתרה, כלומר 

מי חסד ונתן לי סיבות שונות שלא עוהקב"ה עשה  כלומר שאיני רואה שם את ה'. לו מנה אחת אפיים ללמדו לקח.

, שידברו עלי שאני כעסן, ואם בגלל סיבות שונות ומשונות אעשה זאת, אם בגלל שלא נעים לי להתפרץ לפני אנשים

שהם המחשבה השניה שבאה לאדם שיגלה ע"י הסיבות שמרסנות אותו את הבורא ית' ששולח לו את הסיבות הללו 

בגוף והמוח מתחיל לעבוד עבודת ה'  ולהחזיר את המצוה ולהעלותה לשורשה, וזה על ידי שהסיבה משתיקה אות

של הקב"ה ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שלא מכריזין עליו מלמעלה וכו'. וזה מביא את האדם  שהשני הוא שליח
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ה הראשונה בחזרה לרוח הקודש, בלהחזיר את המחש  לבסוף לקשר בורא הרצוי ע"י המצוה של ואהבת לרעך כמוך

' שלח לו במיוחד לרסן ע"י העבודה הזו שאדם מבטל את עצמו שלא יכול ללא העזר אלוק ואז מגלה את הסיבה שה

. וזהו הבא ליטהר, לא הפשט שכן בא אלא הפשט שהוא מוצא את עצמו כל הזמן במלחמה, רוצה ולא רוצה. אותו

ועל כן הוא זוכה לסיוע כי הגיע לנקודת הביטול שלו שיודע שלא יכול ללא העזר אלוק. אך אם בטוח הוא שבא ליטהר, 

בטוח בעצמו שיכול ליטהר ועוד בא לשם כך, ואם כן איזו עזרה בדיוק הוא אין הקב"ה נמצא שם כלל ועיקר, כי הוא 

'בחנני צריך, וממילא אדם כזה אין מסייעין לו מחמת שהוא מסתדר לבד... ואת זה לימד אותנו דוד המלך ע"ה, שאמר 

ב רק שבאמת כבר הרג את היצה"ר שלו ונמצא במצב של אדם הראשון קודם החטא ומספיקה לו שוה' ונסני', 

המחשבה הראשונה ללא הסיבות כי מיד מקשר כל דבר לבורא. אך הקב"ה הראה לו שאין דבר זה שייך כל זמן שאנו 

מחשבה ראשונה הלהיות  תשכל זמן שאנו בתיקון חייב כאן בעולם התיקון. מחמת שזה הסדר שקבע הבורא ית'

תן לו רק מחשבה ראשונה אך לא נתן לו שקר! ולאחריה המחשבה השניה שהיא הסיבה, וכיצד לימד אותו זאת? נ

נפל דוד המלך, אמנם כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה לראות את המחשבה השניה כלומר את הסיבה, וממילא 

היינו שלימד אותנו תמיד לראות ולחפש את הסיבה שרק היא מסירה את הקליפה  –שכן הראה לרבים דרך תשובה 

 מכתב קל"ה[שהיא המחשבה הראשונה. ]אמרי אשר 

הארץ זי"ע כותב מה הטעם שבארץ ישראל הפסיק המן לירד, הלא המן היה רוחני ביותר? אלא צריך לבאר  הפרי

תחילה מהי בכלל ארץ ישראל. ולדוגמא אדם שבונה חדר, כמה שבונה חדר גדול יותר צריך להכין תשתית לחשמל 

במיוחד ולשם כך צריך להכין לבני ישראל כלים מתאימים גדולה יותר... כמו כן ארץ ישראל הינה כלי רוחני עוצמתי 

שיוכלו להכיל את האור הגדול הזה. על כן אמר להם משה רבינו: דעו לכם כי ארץ ישראל דרגתה היא כל הזמן 

צרים. כלומר חוסר הידיעה שגורם לאדם לחיות תמיד בהמלחמה התמידית היש בה עץ אם אין, הבמחנים אם במ

מנגד כל מה שמצליח החיות שלו! ו –ייב מצד אחד את העזר אלוק ממעל שזהו הקשר בורא את הסכנה לראות שח

לא יקח לעצמו את ההצלחה אלא יקשר אותה לבורא כל עולמים. ארץ ישראל הינה פלטרין של מלך ועליה נאמר 

וזהו כבר רובד אחר לגמרי, אילו לא היו לוקחים להם  'ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה'.

את המן לא היו יכולים להתמודד עם המעברים הללו ולהגיע דרכם לקשר תמידי עם הבורא ב"ה. על כן אמרו 

 'כי לחמנו הם',המרגלים לא שייך לעמוד בזה, התמודדויות גדולות וענקיות שכאלו. אך יהושע וכלב אמרו להיפך, 

 דדות הזו היא היא החיות שלנו כדי שנוכל לקבל את ההשפעה הישירה מאת השי"ת.היינו כל התמו

* 

 

 

 ...[מתוך שמו"ע]  'ולא נבוש כי בך בטחנו' 
 

זה שאמר הכתוב 'גם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה' במדרש אל מול פני המנורה יאירו, "

אלא לך ותקן  דע שאצלך אני סועדשהיה לו אוהב אמר לו המלך תלמלך  ולנו אומר 'בהעלותך'? למה הדבר דומה,

לי. הלך אוהבו והתקין מטה של הדיוט מנורה של הדיוט ושולחן של הדיוט. כיון שבא המלך באו עמו שמשין סבבו 

מכאן ומכאן מנורות של זהב לפניו... כין שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש והטמין את כל מה שהתקין לו שהיה 

ני סועד למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אוהבו, ראיתי את הכל הדיוטות. אמר לו המלך לא אמרתי לך שאצלך א

שתי והטמנתי את כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות. אמר לו המלך, חייך יכל הכבוד הזה שבא עמך ונתבי

 ע"כ לשון המדרש.שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך"... 

ש מגלים מלך שמשפיל את עצמו שוב ושוב למען אהבתו הגדולה שרוחש כשקוראים את לשון המדר בפשטות

לאוהבו. תחילה מבקש הוא לאכול עימו סעודה, ולאחר מכן מוותר המלך על כל כליו המלכותיים למען אוהבו 

זו אכן מעשה גדולה לאותו מלך. אך השפ"א זי"ע מעורר ומחדד כאחד כמה נקודות ושופך ומשתמש בכלי הדיוטות. 
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חדש על כל המדרש הזה, ובכך מגלה לנו יסוד חדש ועוצמתי בעבודת השי"ת בכל תחומי החיים והמעברים אור 

 שהאדם עובר.

'לפי השכל נראה כי לא טוב עשה זה האוהב כי למה לא ישתמש המלך באמת בכלי מלכות? וגם מה נולד לו 

ו להכין כלי הדיוטות, ואם היה מבין זאת ולא והישנתבייש והיה לו לידע מקודם כי המלך אינו חסר לו ורק לכבודו צ

 הטמין כליו לא היה צריך המלך לפסול כלי מלכות'?

'כי . אמנם לכאורה לא מובנת הקושיה, השפ"א זי"ע עולה כי לא טוב עשה אותו אוהב שהטמין את כליו מקושית

אם הכין לו האוהב כלי הדיוטות מדוע יעלה על הדעת שישתמש המלך בכלי  למה לא ישתמש המלך בכלי מלכות'?

מלכות הרי זה מה שהוא ביקש ממנו להכין לו סעודת הדיוטות? אך מהקושיה השניה נוכל להתחיל לבאר את כל 

 הענין. 

 לא להתבייש לקיים את רצון המלך

צריך להקדים ולבאר, כי המלך חפץ  כלי מלכות...'ואם היה מבין זאת ולא הטמין כליו לא היה צריך המלך לפסול 

היינו  –והרצון של המלך יכול להיעשות רק על ידי הכלים שהוא נתן לאדם  שיעשו את רצונו!היה בדבר אחד בלבד, 

כלי הדיוטות. ואם כן אותו אוהב שהתקין את כליו בעצם קיים בזה את רצון המלך, ולא היה צריך להתבייש בזה כי 

מלך. מחדש השפת אמת יסוד עצום, כשהמלך בא לאוהבו הוא מביא איתו את כלי הזהב שלו וכשרואה זהו רצון ה

אך מכיון שאותו אוהב התבייש במעשיו כשראה  אותו אוהב ליהנות מכלי הזהב של המלך...היה יכול שנעשה רצונו 

לכלי המלך וא"כ מה יש לו להתבייש  את גדולת המלך, הטמין את כליו, והלא ידע גם קודם לכן כי אינו דומה כלל כליו

הפסיד! כי גם המלך הטמין את כלי מלכותו ואותו אוהב נהנה עם  –לקיים את רצון המלך, ומפני שהטמין את כליו 

 המלך אך ורק בכלי ההדיוטות שלו. ע"כ ביאור המשל.

ה רק מצד שהקב"ה אמר ונעשה 'וכן ענין בעבודת האדם לפניו ית' כי יש לו להבין שאין לו שייכות מצד עצם הפעול 

רצונו. כי האדם שמחשב עצמו ומעשיו, כשבא לעלמא דקשוט ואינו מוצא לעצמו שום מציאות הוא מתבייש מאוד. 

אם כי עשה מעשים טובים בעולם מטמין את מעשיו כמשל הנ"ל. אבל אם הוא מלא בושה והכנעה בעודנו בעולם 

וע"ז אמרו 'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו', וכי הרצון לבוא לעלמא הזה אין צריך להטמין עצמו ומעשיו בעוה"ב. 

דקשוט בכרס מליאה מש"ס ופוסקים, רק להיות הלימוד בדחילו ורחימו כנ"ל, באופן שיוכל להיות תלמודו בידו כשבא 

 לעלמא דקשוט ולא יתבייש ויטמין מעשיו כנ"ל'...

 ם הירידה לעולם הזהעט

הגיע לעולם הזה כדי לעשות את רצון השי"ת. והטעם שגילו לנו רבותינו כי הקב"ה הוא טוב גמור ורוצה  האדם

הרי שיתבייש בזה מאוד ויהיה לו יתנו לו שכר בחינם אם  ,להיטיב עם בריותיו, ועל כן כשיגיע האדם לעולם הבא

וה"ז לעשות ולקיים תורה ומצוות כדי 'נהמא דכיסופא' הוה אומר לחם חסד. על כן צוה השי"ת לאדם שיעמול בע

  שכשיגיע עיתו יקבל שכרו כראוי. 

 להשתמש בכלי הדיוטות

שעושה הוא כאין וכאפס לעומת כל זה טוב ויפה כשאדם באמת מקיים את רצון ה', עקב ציווי ה'. ויודע שכל מה  אך

האמת הפנימית הטמונה בתורה הק' ובמצוותיה. וכל מה שהמצוות מתלבשות בדברים גשמיים הוא כדי לקרב אותם 

וכשעושה כך, זהו הפשט שמשתמש בכלי הדיוטות. אל שכלינו כדי שנוכל להשיג את התורה והמצוות לפי ערכינו. 

שהוא הדביקות בבורא ית' שכאן בעוה"ז אין אנו מבינים כלל מהי אותה  –ולכשיגיע אותו אדם לעוה"ב לקבל שכרו 

ים של דביקות בדברים גשמיים בדיוק כפי שהנגיש לנו את התורה והמצוות לפי ל  שָ דביקות רק הקב"ה נתן לנו מ  

מושג ערכינו כדי שתהיה לנו מעט השגה מהי בכלל דביקות, כי ללא דביקות בדברים גשמיים לא יהיה לאדם כלל 

 בר את האוזן לעוה"ב.כלשהו מה רצונו של מקום ומה תפקידו בעולם הזה. לכן יש כאן דביקות גשמית כדי לש 

 כלי הדיוטות בכל תחומי החיים
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מזאת, גם במעברים שאדם עובר בכל רגע בחייו הם הזמנה של המלך להתקין לו סעודה בכלי הדיוטות דווקא,  יתירה

המציאות היא שהאדם מתבייש בניסיונות שלו ובדרך כלל מטמין אותם ובורח מהם אך לפי הכלים של כל אדם. 

ולבטוח בה' שזהו רצונו שיתן לו את הכוחות אך האמת היא שזהו רצון השי"ת לעמוד שם בכל ניסיון שהוא  תמיד...

ואמונה פירושה חוסר אונים וחוסר ידיעה וביטול 'המציאות' של האדם,  –לעבור את הניסיונות הללו מתוך אמונה 

אלא הליכה לפי הסיבות שהקב"ה מקרה לו בכל רגע, מתוך אמונה ברורה )לא השגה( שהקב"ה מנחה אותו בדרך 

 נכונה ואחרי האמונה תבוא ההשגה... ושוב חוזר חלילה.

 אמונה הינה השתמשות בכלי מלכות

כלי ההדיוטות שלו, אזי יתברר למפרע שעשה את רצון  –ודה שכזו לעוה"ב, ולא יתבייש במעשיו יגיע עם עב כשאדם

המלך, ואז יוכל המלך להביא את כלי המלכות שלו ואותו אדם יזכה לבוא לדביקות האמיתית בהשי"ת אחרי 

 שהפשיט בעולם הזה את כל רצונותיו כדי לקיים את רצון ה'.

 בכלי הדיוטותקבלת השכר  -א דכיסופא מנה

על ידי שבכל מעבר שיש לו מנסה 'להסתדר לבד' ולא מפנים מי שמחשיב את עצמו ומעצים את מציאותו בעוה"ז,  אך

של קשר שמבקשים ממנו, אלא הופך אנשים למציאות ונוקם באחד ונוטר לשני  –שיש כאן איזו נקודה של אמונה 

עם כל 'תורתו' ו'מצוותיו' לא תהיה לו כל מציאות לעוה"ב ר"ל, משום שכשיגיע לעולם הבא ללא שום התבוננות... 

כאותו אוהב  ואז יחטא לאמת ויהיהיראה שכל ההשגות הכי גדולות שהשיג הם כאין וכאפס לעומת האמת הפנימית, 

המטרה של העולם הזה לעצמו הוא 'נהמא דכיסופא', כי הלא כל , ומה שזה יגרום מרוב בושה שיחביא את מעשיו

ָשָליו הוא כדי שנקבל שכר כפי שביארנו לעיל, אולם אדם שלא מפנים זאת לא יכול להגיע לדביקות כפי  על כל מ 

מציאות של  –שמבאר השפ"א 'כי אין לו מציאות בעולם הבא, מחמת שכל מציאותו היא מציאות של העולם הזה' 

תכלית האמנם כשהמלך יראה שלא הגיע רצונו לידי  הדיוטות שלו.בייש יחביא את כלי המשלים גשמיים, ואז כשית

אבל בכלי הדיוטות! וזהו המלך שאומר  –הנרצית, יחביא גם המלך את כלי מלכותו ואותו אדם אמנם יקבל את שכרו 

 אני ארד לדרגה שלך כביכול ואתן לך שכר בכלי .לו: בשל אהבתי אותך אתן לך כמובן שכר, אך לא בכלי הזהב שלי

 ההדיוטות שעימם הגעת.

'וזהו שבח אהרן שלא שינה שמסתמא ראה בהדלקת המנורה הארת המנורה העליונה... וזו המנורה )שלמטה( היתה 

אה זאת לא נשתנה ולא נתבייש אלא עשה את שלו ולא רהכנה להתגלות נרות המנורה הטהורה... והגם כי אהרן 

 הוצרך המלך לפסול מנורת המלכות כמשל הנ"ל'.

* 

 

 

 "אל הארץ הטובה"
 

מעניין המרגלים. משה רבינו יודע שהוא לא הולך להיכנס לארץ ישראל הוא  ושהמדברת התורה הקדבפרשת שלח 

לא  יהיה עוד  ,הולך להשאיר את עם ישראל בלי צדיק אמת שיוכל להדריך אותם ולהנחות אותם את דרך האמת

 צדיק שיחבר אותם למציאות ה' בכל מצב ובכל סיטואציה.

יתה לעם ישראל היו פונים למשה רבינו, ומשה יכל תקלה או טענה שהאז בכל זמן שהיה משה רבינו יחד עם ישראל 

  .ומהו רצון ה' וכך על כל צעד ושעל ,חיות שנמצאת בהסתר הזו תודהנקורבינו היה מלמד את עם ישראל מה 
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קצת לפני שהם נפרדים רוצה משה רבינו לתת לעם ישראל מתנה אם נקצין קצת לשון נוכל לכנות מתנה זו בשם 

והוא המהלך הבסיסי העומד מאחורי כל דרך והדרך לקלף את המסכים המבדילים ולגלות את מציאות  "משוואה"

 ה'.

תר אך אם נתייחס בקצרה  נדבר על במקום אחר נעסוק בלימוד המשוואה והנתונים ברמה מעמיקה ומקיפה יו

 משוואה של:

 .אמונה  -הכנעה -התבוננות  -מקרה שקורה לאדם או רגש שמציף

אינטרס אחר בהקשר לכניסה לארץ ישראל חלקם חושבים על עם עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, כל אחד 

כנס לארץ ישראל כי ידעו שלאחר ימובא שהמרגלים לא רצו לה עסקים שיוכלו לעסוק שם, שטחים, מרעה, בזוה"ק

 סיום שליחותם כבר לא יהיו ראשי בני ישראל. 

משה רבינו ראה בארץ בא משה רבינו ללמד את עם ישראל שלכל נקודה גשמית ישנו מקור פנימי עמוק ורוחני יותר. 

החומריות או הנוף אלא את ההזדמנות  ישראל כעוד הזדמנות לדביקות וקשר עם הבורא. הוא לא ראה בארץ את

לחיות בארץ בלי מסכים מבדילים, שכל מקרה אפשר לתרגם ישר לנקודה של קשר בורא. אלא שהמרגלים לא חיו 

 בבחינה של הכנעה כמו כלב בן יפונה ויהושע.  

שכאשר  ים"הוא רצה ללמד את המרגלים את עניין ההכנעה ועניין ה"חבר כאשר רצה לשלוח מרגלים לארץ ישראל

הוא לא חשש שהם יאבדו את ח על ידי הכנעה והדבקות לחברים, משה רבינו והצדיק לא נמצא אפשר לקבל כ

באותה הבחינה של דעת המקום הגבוהה  "לדעתךהדביקות והשגחת ה' בעולם אבל הקב"ה אמר לו "שלח לך 

 באמונה כמו שאתה חי שם.

הצליחו להכניע את דעתם והבנתם הם התחברו למקור כאשר יהושע בן נון וכלב בן יפונה קבלו מאת ה' שליחות הם 

הבינו שישנה משימה משמעותית ועמוקה יותר, רוחנית מה הוא אך הם  המחשבה של משה רבינו למרות שלא הבינו

המתגלה אליהם במשימה, ולגלות מה  יותר מאשר לתור אחר מבנה הארץ והבינו שעליהם לתת הכנעה לרצון ה'

 רוצה ה' מאיתם. 

כאשר הם  הבינו שהסיטואציה דורשת התבוננות לחפש מה רצון ה' והכנעה למצב שבו הקב"ה הביא אותם הם 

ארץ ישראל הצלחנו להבין את המהלך אותו רצה ב ו "טובה הארץ מאוד מאוד" הנהרהגיעו לבחינה של אמונה ואמ

 .משה רבינו ללמד אותנו

כלפי יהושוע בן נון וכלב בן יפונה ודווקא   מצב שבו היו צריכים לתת נקודה של הכנעה הגיעבמחלוקת בין המרגלים 

 ככתוב " שהם ידעו שאין להם בזכות עצמם כלום, הם הכירו את הסכנה של עצמםלהם כי מעלתם הייתה 

תוכלו לקחת מפירות הארץ ואכן רש"י  והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ" דהיינו רק כאשר תתחזקו באמונה והכנעה

מסביר  שרק המרגלים לקחו פירות ואילו יהושע וכלב לא לקחו מהפירות כי לא אחזו שהגיעו לדרגה של והתחזקתם 

והגיעו למדרגה שגם כאשר אינם מבינים הם ופחדו שברגע שיגעו בפירות אז יורידו את הפירות למקום נמוך יותר" 

"ויבא עד חברון" שהיה יהושוע בן נון הולך להתפלל בקברי אבות וצועק רבש"ע תעזור  סוקפכמו שכתוב ב מאמינים

  לי שאזכה לגלות אותך. 

אבל ברגע שהמרגלים לא לקחו את "המשוואה" וחיו את המצב בצורה גשמית טכנית וחומרית אזי הגיעו למצב של 

להיות למי שחי יותר רוחניות  מי שמצליח יתה צריכה יההכנעה  אצל המרגלים הלדבר לשון הרע על ארץ ישראל. 

 לתרגם את העולם לנקודה רוחנית גבוהה יותר.

תורתנו הקדושה נתנה לנו על מנת ללמד אותנו אורחות חיים, פרשת המרגלים היא לא סיפור היא מכוונת לכל אחד 

חבר והתפקיד של האדם חילוקי דעות בין חברים או כעס על   גם לנו ישנם מצבים דומים כגוןואחד מעם ישראל ש 

לא לראות את המקרה בעין חומרית של מי צודק אלא מה רצון ה' שהביא אותי למקום  'הוא לתת הכנעה למציאות ה

הכיר את המשוואה של הסיטואציה שהיא התגלות התבוננות שיש כאן מציאות ה' ל לזכות הזה בסיטואציה הזו. 

 הכנעה לרצון ה' וחיים של שמחה ואמונה.
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 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 
 

ירת יהושוע וכלב  בפסוק "ואתם אל תראו את עם הארץ כי לחמנו הם" דהיינו התעסקות בגילוי מציאות ה' וזהו אמ

ההתעסקות  כךפעם בפחד מעם הארץ ופעם בשמחה ובכל הזדמנות זהו כמו הלחם שהאדם אוכל ונותן לו חיות 

 במשוואה של

 אמונה-הכנעה-התבוננות-סיטואציה

זהו הלחם שלנו וזה מחיה אותנו בכל רגע ורגע. וממילא כאשר נזכה לחיות ולראות את העולם בצורה כזו אז מיד 

 האמתיתמתקיים בנו בחינת "סר צילם מעליהם" דהיינו שלעם הארץ אין עוד כח מול עם ישראל כי חיים את הנקודה 

ולא מפחיד כי הכול מקשר את האדם לנקודה של בבחינת סר צילם ושום דבר לא מאיים כך גם אנו בחיי היום יום 

 אמונה מביאה שמחה.

* 
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