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כתב  .כא), במדבר כג(" יו עמו ותרועת מלך בוקאל ה'לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל כתוב בפרשתנו, "
בודאי  ,ה ממעלולו חלק אלשיש  מכיון ,אף כשאדם עובר עבירה, (עיין פרשת בלק, ולראש השנה)הדגל מחנה אפרים 

 .הוא מהתורהשל יהודי שורש נשמתו  .ח"ג ע"ג א), זוהר( כולו חד וישראל ב"הוקאורייתא  והסיבה:. יחזור בתשובה
 וההוא נקרא ניצוץ ישראל ויש בו חלק אל בכל זאת ,אפילו כשאדם חוטא הרבה :ולפי זה הוא כלל גדול

כיון שהם בקרבו  ,פרד מהתורה וקודשא בריך הואלהי לכיו כי לא ,ובודאי יחזור בתשובה על כרחו ,ממעל
לא ראה "ומכל שכן ש ,במדריגה הפחותה שבישראל", "יעקב" רמז לאלו שלא הביט און ביעקב"וזהו  .ממש

ה' אלהיו ש" פנימ זהו .בתשובה ויחזר שלבסוף ה' לא יראה חטאים אצל הכלל ישראל, כיהיינו ד ",עמל בישראל
הרמוזה  – התורה היינוד "תרועת מלך בו"וגם  , דהיינו שהאדם הוא חלק אלוה ממעל.ממש יחד כאחד "עמו

היא בו בתוך היהודי, דקב"ה ואורייתא חד.  –, שנדרשת בע' פנים תורה ע'", שהיא אותיות התרוע" במילה
  , ע"ש.והבן , ובודאי יחזור בתשובה,ולכך לא ידח ממנו נדח

  

אלה הדברים אשר דבר עתה נזכה להבין דברים נפלאים מתורתנו הקדושה. הקשה האלשיך הקדוש, כתיב "
. )א ,דברים א(" ת ודי זהבוהירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרמשה אל כל ישראל בעבר 

לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים  :רש"יופירש 
את חטאם , ע"כ. הרי משה חס על כבוד ישראל ואינו מזכיר להם מפני כבודן של ישראל ,והזכירם ברמז

 ,כד), דברים ט(" מיום דעתי אתכם ה'ממרים הייתם עם "איך משה רבינו אומר לישראל  בפירוש. אם כן קשה,
  ?ולא חס על כבודן של ישראל

  

מיום  ה'ממרים הייתם עם , איך משה אמר להם מילים קשים כאלו, ")פרשת ואתחנן(שם משמואל ועוד, הקשה ה
  ?ם יאוש נורא הגרוע מן הכללבל יגרום להולא חשש ", דעתי אתכם

  

ה' אלקיכם",  עםועוד, הקשה האדמו"ר בעל מנחת אלעזר ממונקאטש, מדוע משה אמר להם "ממרים הייתם 
  " ה' אלקיכם? נגדהיה לו לומר ממרים הייתם "

  

כאשר יהודי חוטא, משתמש הוא כביכול עם תירץ המנחת אלעזר, לכל יהודי נשמה חלק אלוה ממעל. נמצא, 
ה' עם ה' אלקיכם", דהיינו כאשר המריתם את ה', זה היה גופא  עם. וזהו "ממרים היים יתברך שבו חלק ה'

  עצמו, כי בתוככם ה',ע"כ.
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עתה, לכאורה, קושיית השם שמואל מתעצמת. איך משה רבינו אומר לבני ישראל תוכחה כה חזקה, העלולה 
  לשבור אף את החזקים ביותר, ולא חשש שישראל יפלו ליאוש?

  

משה רבינו בעצם מחזק ידים ", מיום דעתי אתכם ה'ממרים הייתם עם אבל האמת היא בדיוק להפך. באומרו "
. הרי כתב הדגל מחנה אפרים, שכל יהודי בודאי יחזור בתשובה. והסיבה, רפות ונותן כח וחיזוק לכל בר ישראל

ל להפריד את עצמו מהבורא ומהתורה, כי קב"ה ואורייתא חד, וממילא יהודי, שהוא חלק ממנו יתברך, אינו יכו
ה'  עםכי הוא יתברך והתורה חד. ממילא מוכרח שיחזור בתשובה. וזו עומק כוונת משה רבינו, "ממרים הייתם 

אבל מטעם זה גופא יש לכם להתחזק, שהרי מאחר שאתם חלק מה', מובטח אלקיכם", כי בתוככם ה'. 
ותן כאן מסר מאיר לכל יהודי באשר הוא שם, שלמרות ! משה רבינו נשתעשו תשובה, ולא ידח ממנו נדח

בודאי יקום הוא מתוך האפילה לאור גדול, שהרי בתוכו ה', שהמרה את ה', אפילו בדברים החמורים ביותר, 
  .ובלתי אפשרי לו להתנתק מה', ובודאי יעשה תשובה

  

", בלשון הווה. כי משה כםהנעם ה' אלקיכם", בלשון עבר, ולא אמר ממרים " הייתםלכן אמר משה "ממרים 
מחזק את ישראל בחיזוק עצום, שכל יהודי, אפילו אם נפל לבירא עמיקתא, בודאי ישוב בתשובה, ועוונותיו יהיו 

  .)כז ,דברים לא (ועיין באור החיים,דברים שבעבר, ולא בהווה 
  

א חס על כבודן? ועתה מתורצת קושיית האלשיך, איך משה אמר לישראל "ממרים הייתם עם ה' אלקיכם" ול
  התשובה היא, שגופא במילים אלו משה רבינו מכבד את ישראל בכבוד הגדול ביותר! 

  

 הגוףעם  )identify themselves(ישנם יהודים החיים כל ימיהם בלי להכיר מי הם באמת. אנשים אלו מזדהיים 
נו גוף, אלא נשמה חלק אלוה שלהם. שיהודי יחשיב את עצמו כגוף, זה הבזיון הגדול ביותר בעולם. יהודי אי

", דכתיב כבוד"ולכן הנשמה נקראת ממעל. לגלות שאני חלק אלוה ממעל זה לגלות את הכבוד האמיתי שלי. 
. וכל היא הנשמה "כבוד" , מלבי"ם, ועוד)מצודת ציון(. ופירשו המפרשים (תהלים ל, יג)ולא ידום"  כבוד"למען יזמרך 

  כבוד זולת הכבוד שאני נשמה חלק אלוה ממעל, הרי זה כבוד מדומה ושקר. 
  

נמצא, במילים "ממרים הייתם עם ה' אלקיכם", משה רבינו מגלה לכל בר ישראל את הכבוד האמיתי שלו, דהיינו 
 . וגופא מחמת נשמתו,אפילו בהיותו שקוע בחטא וממרה את ה' –שהוא נשמה טהורה, חלק אלוה ממעל 

לאור גדול, לאור באור החיים, "למען יזמרך כבוד  שבשמים, בודאי יצא מאפילה וחיבורו האמיתי והנצחי לאביו
  ולא ידום".

  

ממרים הייתם . יהודי יכול לשמוע "מכאן עלינו להבין את עומק המשמעות של כל דבר העובר עלינו בחיינו
שהוא רע ושנאוי בפני ה'. והכל מחמת שאין  ", להשבר לגמרי וליפול ליאוש נורא, בחושבועם ה' אלקיכם

לו בחייו, הם רק  האהבתו יתברך תקועה בליבו, להבין ולהרגיש שכל מה שהקב"ה אומר לו, דרך כל מה שקור
מסרים מאירים, מחזקים, ומעודדים. הכל הוא טובו וחסדו יתברך. המשכיל המעמיק מבין שאף ששומע מילים 

הכל רצוף באהבתו יתברך אליו. הכל לכבדו ולעודדו לשוב אליו באמת ", ממרים הייתם עם ה' אלקיכםכ"
  ובתמים. 

  

  !בתי כנסת 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

  

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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