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שלח תרל"א

חיותו של אדם מהתורה כפי ההכרה במציאות זו

תמיד ולא  נמשך  להיות  גדול  דבר  וזה  עיניכם.  כו'  תתורו 
החיצוניות  הסתכלות  אל  לתור  שלא  הפנימיות,  אחר 
שנראה לעיני בשר כך או כך, רק להיות בטל אל השם יתברך 
להסתכל רק מה שהשם יתברך צוה להסתכל, והוא חיותו ית' 
שיש בכל דבר, ובאמת גם חטא מרגלים היה חסרון אמונה, 

כמו שאמר אא"ז מורי ז"ל עיין שם. 

שהרי כי  לכנוס  בכחם  שאין  שכלם  לעיני  נראה  היה  ודאי 
ומבטלים  מאמינים  היו  אם  אבל  נכנסו,  לא  באמת 
להם  מסייע  עצמו  זה  היה  יתברך,  לרצון השם  הסתכלותם 
לצאת מהטב, כמו שאמר הקב"ה לאברהם צא מאצטגינות 
תזכרו  למען  שכתוב  וזהו  כו'.  והאמין  ביה  דכתיב  כו'  שלך 
נאמר  לא  ]ש[הרי  הפנימי  בחיות  ודביקות  המשכה  שהוא 

תזכר אותם, והיה קאי על המצות כמו שכתוב ועשיתם.

הפנימי ויש  בחיות  דבוק  האדם  כל  להיות  "תזכרו"  לפרש 
וזה ענין "זכירה" ועל ידי זה "ועשיתם", ודבר זה צריך 
אדם לידע בכל מצוה ועבודה להשם יתברך אף שנדמה לעיני 
בשר כי אין בכחו לגשת על ידי חטא או משפלות עצמו, כל 
זה רק מבחוץ והוא עצת יצר הרע, אבל צריך אדם להאמין כי 
יוכל לקיים כל מצוה בעזר השם יתברך, ועל ידי שיודע שגם 
חיותו מהשם יתברך ונמצא יש לו דביקות בהמצוה, כי תורה 

ומצות הם חיות כל העולם וכן כתוב כי הם חיינו, 

כו' ובמשנה  דברים  בשלשה  הסתכל  מהללאל  בן  עקביא 
האדם  נשמת  והלא  סרוחה,  מטיפה  באת  מאין 
כו'  נשמה  אלקי  אומר  מישראל  אדם  וכל  גבוה,  מעל  גבוה 
טהורה היא. אך כי כפי מה שיודע שגופו וגשמיות שלו הוא 
טיפה סרוחה, וממילא מבטל כל החיות להשם יתברך, שהרי 
יודע ומבין כי חיותו ממנו שהרי ]*איננו חי[ בלי נשמת ה' 
שנותנת חיים בכל רגע כמו שכתוב נותן נשמה לעם עליה, 
וכתיב יוצר רוח אדם בקרבו, על ידי זה יודע גם כן שנשמתו 
גבוה, והוא בבחינת ַאִין גם כן, ועל ידי זה לא בא לידי עבירה 
כשכל חיותו דבוק בראשית החיות שבא מהשם יתברך כנ"ל. 

במדרש למען תזכרו כו' משל לנטבע שנותנים לו חבל וכן 
רגיל  מוז"ל  ואא"ז  כו',  חיים  לך  אין  תניח  אם  ואומרים 
שעיקר  שיודע  למי  חיים  נותנת  התורה  כי  זה  מאמר  לומר 
החיות רק מהתורה, כמו שכתוב עץ חיים כו' למחזיקים בה 
וכפי מה שיודע שאין לו חיות כלל מצד עצמו יוכל להתדבק 
בחיים טובים שבא מהתורה כנ"ל. וכן כתיב ולא תתורו אחרי 
אחר  נמשך  שאינו  ידי  על  כנ"ל  תזכרו,  למען  כו'  לבבכם 
תאות לבו שיודע שהכל רק מהשם יתברך יוכל לקרב עצמו 

לדביקות אמת תזכרו ועשיתם כנ"ל.

הלב  הארץ,  מתור  כמו  עיניכם  ואחרי  לבבכם  אחרי  ברש"י  ֵעיֵניֶכם.  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  כו'  ָתתּורּו  ְולֹא 

והעינים הם מרגלי הגוף ומסרסרים לו את העבירות, העין רואה והלב חומד כו', דהיינו כמרגל שבודק פתחי 

העיר כדי לכובשה כך המרגל הוא היצר הרע שמחפש אחרי עבירות כדי לעשותם.

וזה דבר גדול להיות נמשך תמיד אחר הפנימיות, כלומר, כדי לקיים את ציווי ולא תתורו אחרי לבבכם 

כו' שלא תהיה עין רואה כו' צריך לקיים בראשונה את החלק החיובי, והאופן להשמר שלא ימשך אחרי הרהורי 

עבירה, הוא על ידי שיסתכל בעין נכונה על כל דבר, רק על הפנימיות ולא על החיצוניות.

עיקר הציווי היא 
על ההסתכלות 

הפנימית
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וזה המשך הדברים "והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם כו' ולא תתורו אחרי לבבכם" כו', כי ציץ הוא מלשון 

מציץ מן החרכים, להסתכל בהסתכלות הראויה )דער ריכטיגן קוק( על כל דבר, על הפנימיות. וכמו שאומרים 

חז"ל כי התכלת שדומה לים וים דומה לכסא הכבוד, ורואים אנו מכך שענין הציצית הוא להסתכל ולהתבונן 

בשורש של איש ישראל, כי שורש כל ישראל הוא מתחת כסא הכבוד, ועל זה נאמר "וראיתם אותו וזכרתם את 

כל מצות ה'", כי זה העצה והמנגד למה שאמרו חז"ל עין רואה והלב חומד וכלי המעשה גומרים, וההפך מזה 

הוא הוא ציווי התורה "והיה לכם לציצית וראיתם אותו", להסתכל בראיה של מצוה וקדושה וממילא "וזכרתם 

את כל מצוות ה' ועשיתם אותם". 

שלא לתור אל הסתכלות החיצוניות שנראה לעיני בשר כך או כך, דהיינו שתחילת חטא הסתכלות 

בדברים האסורים, הוא בהסתכלות בדברים המותרים באופן של הסתכלות חיצונית, ולאו דווקא לגבי ראיה 

גשמית, אלא הכוונה גם בענין ההסתכלות וההתבוננות, כי בחלק הראיה עצמו יש גם את חלק ההסתכלות, 

כי מצד הראיה שווה תמיד והחילוק הוא באופן ההסתכלות וההתבוננות, רק להיות בטל אל השם יתברך 

להסתכל רק מה שהשם יתברך צוה להסתכל, דהיינו ראיה של מצוה והפנימיות של כל דבר וכמו שכתוב 

וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותו. והוא חיותו ית' שיש בכל דבר, ועל כן ציצית בגימטריא 

תרי"ג, מפני שהיא ההסתכלות אל הפנימיות של האיברים שפנימיותם היא התרי"ג מצוות, וזהו ציצית לשון 

הסתכלות, דהיינו שההסתכלות תהא הסתכלות פנימית ונכונה.

ובאמת גם חטא מרגלים היה חסרון אמונה, כמו שאמר אא"ז מורי ז"ל עיין שם. שמקשה בשם המהר"ל 

איך יתכן שאנשים גדולים כאלו שהיו ראשי אלפי ישראל יכשלו בחטא חמור כזה, ומתרץ דמיעוט האמונה 

שהיה אצל ישראל שאמרו נשלחה אנשים לפנינו ולא בטחו בהשם יתברך שנותן להם את הארץ ואומר להם 

כי היא ארץ טובה ורחבה, גרם שעל ידי זה נעשו שלוחיהם כמותם ונהפכו לרע, ומקשה החידושי הרי"ם א"כ 

מה פשעם של המרגלים, ומת' דראשי אלפי ישראל יש להם כוח להפך את לבות ישראל לטוב, ואם היה להם 

אמונה כראוי היו יכולים להפך את לבות כל ישראל לטובה, ומכיון שלא עשו כן על כן היה להיפך, שהקהל 

הכניסו בהם חוסר אמונה.

נכנסו,  שאין בכחם לכנוס, שהרי באמת לא  רוח הקודש,  בחי' של  נראה לעיני שכלם  היה  ודאי  כי 

וא"כ יש להבין מה היה החסרון, אבל אם היו מאמינים ומבטלים הסתכלותם הרוחנית והשכלית שברוח 

הקודש לרצון השם יתברך, היה זה עצמו מסייע להם לצאת מהטבע, כמו שאמר הקב"ה לאברהם צא 

מאצטגינות שלך כו' דכתיב ביה והאמין כו'. וזהו שכתוב למען תזכרו שהוא המשכה ודביקות בחיות 

הציווי הוא שיהיה האדם דבוק בחיות הפנימי שזו היא הזכירה  הפנימי ]ש[הרי לא נאמר תזכר אותם, 

שענינה דבקות בפנימיות של כל דבר, והיה קאי על המצות כמו שכתוב ועשיתם, אבל עכשיו שכתיב למען 

תזכרו, נראה שציווי הוא על עצם ההסתכלות וההתבוננות באופן הפנימי, על הפנימית והשכלי של כל דבר.

חטא המרגלים 
היה חסרון 
אמונה

עיקר הוא לבטל 
גם הסתכלות 
הרוחנית להשי"ת
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ויש לפרש "תזכרו" להיות כל האדם דבוק בחיות הפנימי וזה ענין "זכירה" ועל ידי זה "ועשיתם", 

ובזה מתו' הקושיא איך אפשר לצוות על אדם לזכור, והרי לאו כל אדם זוכה לכח זה, אבל על פי זה מתו' 

דה"למען תזכרו" הוא בתורת סגולה ותוצאה מהסתכלות הפנימית על כל דבר, וזה ענין הזכירה שמצינו בתורה 

בנוגע לזכירת הר סיני, שהיא לזכור ולהתבונן במה שכל החיים שלנו תלויים בזה כי היא חייך ואורך ימיך 

וממילא לא תשכח, כי כשאדם יודע שאיזה דבר זה מקור חיותו, הוא ממילא דבוק בדבר זה המביא לו חיות.

ודבר זה צריך אדם לידע בכל מצוה ועבודה להשם יתברך אף שנדמה לעיני בשר כי אין בכחו לגשת 

על ידי חטא או משפלות עצמו, שפלות רוחנית, שזו היא ענוה של שקר שאומר לעצמו מי אני שאעשה את 

המצוה, אבל כל זה רק מבחוץ והוא עצת יצר הרע, כלל גדול הוא, שאין זה ענוה ואין זה הרהורי תשובה, 

כי אם אחר כך בא רפיון מעשיית המצוות הרי זה רק מצד היצר הרע, והוא כלל גדול שאמרו כל הצדיקים, 

שכל רעיון שנופל באדם ורוצים לדעת אם הוא מצד הקדושה או מצד השני, יש סימן ברור מה היא התוצאה של 

הרהור זה, אם אחרי רעיון או מחשבה זו הוא בא לידי עבודת השם יתברך הרי זה סימן שהוא מצד הקדושה, 

ואם להיפך שבא על ידי זה לידי רפיון הרי זה סימן שזה מצד הטומאה.

ידי שיודע שגם חיותו  יוכל לקיים כל מצוה בעזר השם יתברך, ועל  אבל צריך אדם להאמין כי 

מהשם יתברך, ובכלל זה גם חיות הפנימי והרוחנית, ונמצא יש לו דביקות בהמצוה, כי תורה ומצות הם 

חיות כל העולם וכן כתוב כי הם חיינו, כמו שאנו אומרים בתפילה )והוא ע"ד הכתוב כי היא חייך ואורך ימיך(. 

ומכיון שהתורה ומצוות הם חיות כל העולם, ולולי התורה לא היה נברא העולם )כי התנה הקב"ה תנאי עם מעשה 

בראשית אם אתם מקבלים את התורה מוטב כו'(, נמצא שעל ידי זה שידע שגם חיותו במצב הזה שנמצא בו, גם מצב 

שפל, הוא רק מהשם יתברך, נמצא שהשם יתברך שהוא נותן התורה וְמַצֶוה המצוות בוודאי יש לו שייכות עמו. 

וכמו שאומר המאור עינים שגם כשאדם נמצא במצב שפל, יתבונן בכך, דכיון דסוף כל סוף הרי אני חי, מי הוא 

הנותן לי חיים, הלא השם יתברך, נמצא שהוא ית"ש שוכן בי. 

הרה"ק מרוז'ין אומר, שכשאדם מדבר בפיו איזה דיבור לא ראוי ואחר כך בא להודות להשם יתברך ואומר לו 

היצר הרע: - מי אתה שתודה להשי"ת, על זה אומר הכתוב כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה, ואמרו חז"ל על כל 

נשימה ונשימה תהלל קה, כי בכל רגע ורגע רוצה נשמה לצאת מהגוף, ולדבק בבורא רק שהוא מדביקה לגוף 

בעל כרחה, וא"כ נמצא שהחיות של האדם עכשיו היא חיות חדשה לגמרי, וממילא תהלל קה.

ובמשנה עקביא בן מהללאל הסתכל בשלשה דברים כו' ואין אתה בא לידי חטא מאין באת מטיפה 

סרוחה, וקשה והלא נשמת האדם גבוה מעל גבוה, וכל אדם מישראל אומר אלקי נשמה כו' טהורה 

היא, וא"כ קשה איך אומר מאין באת מטיפה סרוחה, והלא שורש הנשמה של כל איש ישראל הוא מכנסת 

ישראל – המלכות דאצילות, וגבוה מזה, ונמצא שהאדם בא ממקום גבוה. 

ענין הזכרון היא 
הדבקות בחיות 

הפנימי

עצת היצר הרע 
לומר לאדם 

שאינו ראוי לעבוד 
השי"ת

צריך לדעת שגם 
קיום המצוות 

הוא בעזר השם 
יתברך

כשהאדם מבין 
שהגוף בטל 
לנשמה הוא 
מבטל חיותו 

להקב"ה
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אך כי כפי מה שיודע שגופו וגשמיות שלו הוא טיפה סרוחה, וממילא מבטל כל החיות להשם יתברך 

שהוא שורש נשמתו כי מבין שהמציאות האמיתית שלו היא לא הגשמיות אלא הרוחניות שלו שזו היא נקודת 

הסתכלות האמיתית, שהרי יודע ומבין כי חיותו ממנו שהרי ]*איננו חי[ בלי נשמת ה' שנותנת חיים 

ָמה ָלָעם ָעֶליָה, וכתיב יוצר רוח אדם בקרבו, שהקב"ה נותן  בכל רגע כמו שכתוב )ישעיה מב, ה( נֵֹתן ְנשָׁ

הנשמה בכל רגע מחדש ויש יצירה חדשה תמיד, ולולי שנותן לאדם נשמה אין לו שום חיות כלל, על ידי זה 

יודע גם כן שנשמתו גבוה, והוא בבחינת ַאִין גם כן, כי הנשמה היא כנגד החכמה שעליה נאמר החכמה 

מאין תמצא, ולכן היא בחינת אין מפני שהיא דבוקה באין העליון, ועל ידי זה לא בא לידי עבירה כשכל 

חיותו דבוק בראשית החיות שבא מהשם יתברך כנ"ל.

וכן במדרש )במדבר רבה יז ו( למען תזכרו כו' משל לנטבע שנותנים לו חבל ואומרים אם תניח אין לך 

חיים כו', וז"ל משל לאחד שהיה מושלך בתוך המים, הושיט הקברניט את החבל ואמר לו תפוס חבל זה בידך 

ואל תניחהו, שאם תניחהו אין לך חיים, כך אמר להם הקב"ה לישראל כל זמן שאתם מדובקים במצוות ואתם 

הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום. 

ואא"ז מוז"ל רגיל לומר מאמר זה כי התורה נותנת חיים למי שיודע שעיקר החיות רק מהתורה, 

וז"ל השפת אמת חקת תרמ"ז, לפי הבטחון שבני ישראל בוטחים בתורה כך עושה חקיקה בלבבם כמו שכתוב 

במדרש עה"פ עץ חיים היא למחזיקים בה, משל לנטבע בנהר ונותנים לו חבל ואומרים לו הזהר לאחוז בה כי 

חייך תלויים בה עיי"ש עכ"ל, היוצא שכפי מידת האחיזה בתורה באופן שיודעים שאין חיים חוץ ממנה כך היא 

אכן נותנת חיים, כמו שכתוב עץ חיים כו' למחזיקים בה, וכפי מה שיודע שאין לו חיות כלל מצד עצמו 

יוכל להתדבק בחיים טובים שבא מהתורה כנ"ל.

רּו כו' כנ"ל על ידי שאינו נמשך אחר תאות לבו  ְזכְּ וכן כתיב ולא תתורו אחרי לבבכם כו' ְלַמַען תִּ

שיודע שהכל רק מהשם יתברך יוכל לקרב עצמו לדביקות אמת תזכרו ועשיתם כנ"ל. יעזור השם 

נזכה לחים הנצחיים שיהיו בשעת התגלות ביאת המשיח  זה  ידי  ועל  יתברך שנהיה דבוקים באלוקים חיים 

ומלאה הארץ כו'.

כפי שיודע 
שחיותו הוא במה 
אוחז חבל התורה 
כך התורה מחיה 
אותו 
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שלח תרנ"א

החילוק בין לבן דציצית לתכלת 

לבן בפסוק  ענין  לציצית,  לכם  והיה  תכלת  פתיל  ונתנו 
ושאינה  המאירה  אספקלריא  בחינת  הוא  ותכלת 
ועל  הרשעים".  עיני  לסמא  היא  תכלת  דאיתא  מאירה. 
בחינת  והוא  ליראך,  צפנת  אשר  טובך  רב  מה  נאמר  זה 
אספקלריה שאינה מאירה שניתן לבני ישראל, כענין שאמרו 
והיא הארה הבאה מתוך החושך,  מונין ללבנה,  ישראל  בני 
ולאחרים מחשיך,   – לכם  לציצית",  לכם  "והיה  וזהו שאמר 
נהורא לחוורא  ישראל מתהפך  ולבני  ועיני רשעים תכלינה 
והיה שנעשה הויה חדשה ומתהפך לציצית לשון "מציץ מן 
להיות  וזה המצוה  אותו",  "וראיתם  וכמו שכתוב  החרכים", 
נכרך לבן ותכלת, ורמזו חז"ל "מתחיל בלבן ומסיים בלבן", 
וכדאיתא בזוה"ק תרומה קל"ט א', דבכל יום מתהפך נהורא 
תכלא כו'. ]שוב ראיתי מזה בזוה"ק בהעלותך ק"ן ע"א ע"ש[ 
וזהו שאי' בגמרא משיכיר בין תכלת שבה ללבן שבה, פירוש 
יומם  זוכין להוציא אור הגנוז בתכלת. דכתוב  שבני ישראל 
יצוה ה' חסדו", מה לשון "יצוה", הוא דביקות וחיבור, שעל 
אפילו  מאמינים  ישראל  שבני  עמי",  שירה  ש"בלילה  ידי 
כשהחושך מסתיר וזוכין להיות חוט של חסד נמשך ומתחבר 

ומתהפך החושך לאור.

וכן ועל  זה כתיב "טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת". 
כתוב "אוהבי שחרו מוסר". פירוש שעל ידי מוסר זוכין 
לבקרים",  "ותוכחתי  שכתוב  כמו  השחר,  לאור  ישראל  בני 
פרשנו, כדי למצוא הבוקר אור. והוא סוד התכלת, כי באמת 
התכלת הוא מדת הדין כדאיתא דביה נדין דיני נפשות. ורמז 
התכלת למיתה אבל באמת מיתת הצדיקים כדי לחיות אחר 

כך חיים אמיתיים.

כלה". וכמ אעשה  לא  אותך  כו'  כלה  אעשה  "כי  שכתוב  ו 
ולצדיקים מתהפך  ישראל  לבני  הדין  כל מדת  הוא  וכן 
למדת הרחמים. ולכן לילה לאו זמן ציצית רק ביום, דמתהפך 
לבן  חוטי  ג'  דעושה  איתא  ברמב"ם  והנה  לחמרא.  תכלתא 

וחוט הד' לבן ומחצה תכלת, ולפי דרכנו נאמר שהוא בחינת 
יום השבת והג' חוטין מצד זה, ג' ימים דקמי שבתא ומצד ב' 

דבתר שבתא

מחצה והשבת  ולכן  כפולים,  מעשיו  כל  משנה,  לחם  הוא 
הכבוד,  לכסא  דומה  תכלת  כי  תכלת.  מחצה  לבן 
והוא השורש שלמעלה. והשבת מחבר חלק שלמטה עם חלק 
שלמעלה, כמו שפירשנו לעיל בפרשת בהעלותך, פירוש לחם 
משנה. ואל תתמה במה שכתבנו כי הלבן בחינת אספקלריה 
ימי המעשה הם משורש  המאירה, שכן הוא המדה, דששת 
אבל  דאתגליא,  בעלמא  מאירין  ולכן  המאירה  אספקלריה 
השבת  הנהגת  כל  ולכן  מאירה,  שאינה  אספקלריה  השבת 
למעלה והוא "יומא דנשמתין" וניתן רק לבני ישראל ומעלה 

החלק שלמטה להיות דבוק בשורשו. 

הדרשן ועל  משה  רבי  בשם  רש"י  דברי  לפרש  יש  זה  פי 
שכתב שח' חוטין רמז לח' ימים שהיו מיציאת מצרים 
מה  ולפי  ימים.  ז'  רק  היו  דלא  ותמוה,  סוף.  ים  קריעת  עד 
שפירשנו א"ש, דחוט תכלת שמחציתו לבן יום א' הוא, והוא 
השבת  ליום  מכוון  שהיה  סוף  ים  דקריעת  הז',  יום  באמת 
כדאיתא במדרש בא ועליו כתיב ויושע ה' ביום ההוא בלשון 
בשורש  דלתתא  הזמן  התקשרות  בו  שהיה  פירוש  נסתר, 
שלמעלה. והוא "כפול, לחם משנה" כמו שכתבנו. ובקריעת 
ים סוף, שהלכו בני ישראל בים זכו להוציא בחינת התכלת 

חלזון שבים, שהיא הארה גנוזה לצדיקים כנ"ל. 

ויסע ויש  פסוק  על  בשלח  בזוה"ק  דאיתא  בזה,  עוד  לומר 
משה כו', ויצאו אל מדבר שור, אסתכליתא כמו אשורנו 
כו', והיינו שעל ידי קריעת ים סוף זכו לזאת ההסתכלות, וזה 
היה ביום המחרת של קריעת ים סוף, א"כ תכלית הגאולה 
נעשה ביום השמיני, ועל זה נשאר רמז בתכלת שזכו לראיית 
פני השכינה, כמו שאמרו חז"ל במנחות וראיתם אותו ע"ש. 

ֵכֶלת ְוָהָיה  ִתיל תְּ ָנף פְּ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו כו' ַעל ִציִצת ַהכָּ בפסוק )ט"ז, ל"ח-ל"ט( ְוָעשּׂו ָלֶהם ִציִצת ַעל כַּ

ָלֶכם ְלִציִצת כו'. ענין לבן ותכלת הוא בחינת אספקלריא המאירה ושאינה מאירה לבן היא אספקלריה 

המאירה משום שהוא גוון פשוט, ותכלת היא בחינת אספקלריא שאינה מאירה. ומושג זה מוזכר בחז"ל אודות 
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החילוק בין משה לשאר נביאים, שמשה ראה באספקלריה המאירה, אבל שאר נביאים ראו באספקלריה שאינה 

מאירה, דרך משלים.

דאיתא תכלת היא לסמא עיני הרשעים ז"ל זוה"ק )ח"ג קס"ג:( בר נש דלביש ציצית, אתעביד בכל יום תמים, 

י"ם בההוא תכלת דנונא דשבעין דרגין דימא, סטרא בישא, כד אסתכל  ת"ם בד' כנפות מתקנן כדקא יאות, 

בהאי בר נש לא יכיל לאבאשא ליה בעינא בישא וכדין איהו ת"ם י"ם". ועל זה נאמר )תהילים לא, כ( ָמה ַרב 

בחינת  והוא  מאירה,  האספקלריה שאינה  היא  "צפון"  נקרא  אשר  הזה  הטוב  יֵרֶאיָך,  לִּ ָצַפְנתָּ  ר  ֲאשֶׁ טּוְבָך 

אספקלריה שאינה מאירה שניתן לבני ישראל אין רואים בחוש וצריך אמונה, כענין שאמרו )סוכה כ"ט.( 

בני ישראל מונין ללבנה, שאמר לה הקב"ה "לכי והמעיטי את עצמך", וצדיקים קרוים על שמה כמו שכתוב 

יותר  ואע"פ שתכלת היא דרגה  "ודוד הוא הקטן", כלל ישראל מונין ללבנה משום שלית לה מגרמה כלום, 

גבוהה מלבן, שעל כן מדמים אותה חז"ל לחותם של זהב, ואת הלבן לחותם של טיט, וא"כ קשה הרי אספקלריה 

שאינה מאירה ראוי היה יותר לדמות אותה לטיט וכאן מצינו ההיפך. והביאור הוא, משום דיש מעלה מיוחדת 

באספקלריה שאינה מאירה, מכיון ש"אספקלריה המאירה" אינה יכולה להאיר בתוך החושך, משום שמציאותה 

היא אור וכשהיא מאירה הרי אין חושך, משא"כ "אספקלריה שאינה מאירה" היא מתנה מיוחדת שניתנה רק 

לעם ישראל, וזהו בעצם מה שעם ישראל מונין ללבנה, שזה המעלה המיוחדת של הלבנה, שהשמש אינה יכולה 

להאיר בלילה רק ביום, אבל הלבנה יכולה להאיר גם בתוך הלילה.

ולכן הלבנה מאירה רק בלילה משום - והיא הארה הבאה מתוך החושך, וזהו פירוש אספקלריה שאינה 

מאירה, שבאופן זה הוא מאיר אור הגנוז לצדיקים בלבד. החמה היא בבחי' אספקלריה המאירה שאי' 

שבששת ימי בראשית מאירה מסוף העולם ועד סופו, והיא בחי' אור הגנוז שראה הקב"ה שאין הרשעים ראויים 

להשתמש בו ולכן גנזו לצדיקים לעתיד לבוא   , אבל הלבנה היא אספקלריה שאינה מאירה, שמלכתחילה אין 

לרשעים שום שייכות אליו וזהו נקודת האור שבתוך החושך.

ובפשטות זהו מה שאיתא שצדיקים יכולים להפוך את החושך עצמו לאור, יש אור שהוא מוגבל ואינו יכול 

להאיר בתוך החושך, אבל יש אור שבתוך החושך, שכשמסירים את ההסתר של החושך מוצאים בתוך החושך 

עצמו את האור.

חגיגה יב, א: אמר רבי אלעזר אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל הקדוש      

ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן שנאמר וימנע מרשעים אורם, ולמי גנזו לצדיקים 

לעתיד לבא שנאמר וירא אלהים את האור כי טוב ואין טוב אלא צדיק שנאמר אמרו צדיק כי טוב, כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח 

שנאמר אור צדיקים ישמח.

ההבדל בין לבן 
של ציצית לתכלת 
של ציצית

הטעם שבני 
ישראל מונין 
ללבנה
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ואפשר לבאר על פי הידוע שיש שני סוגי חושך, יש חושך שהוא חושך מצד העדר האור, ויש חושך שמחמת 

ריבוי האור נחשך למטה שאינם יכולים לראות האור מחוסר כוח השגה, והאספקלריא שאינה מאירה היא אור 

גדול כ"כ שנראה כחושך, ואע"פ כן דווקא בו גנוז האור הכי גדול, וזה רק על ידי הצדיקים שהם עוברים את כל 

מיני ההסתרות ומהפכים אותם לאור. וזו היא מתנה מיוחדת מהקב"ה ולכן לרשעים זה נדמה באמת כחושך, 

כדי שלא יהנו ממנו ושלא יפגמו גם באור הזה. 

בה  מתרפאין  צדיקים  מנרתיקה  חמה  מוציא  הקב"ה  לבוא  לעתיד  ב(  ג,  )ע"ז  חז"ל  שאמרו  מה  שזהו  ואפשר 

ונרתק הוא שם אלוקי"ם המגביל את האור היוצא משם  ידוע שחמה הוא שם הוי"ה  נידונין ממנה,  ורשעים 

הוי"ה, ורשעים אינם יכולים לקבל את האור היוצא משם הוי"ה ולכן היא דומה להם לחושך והן נידונין בה, 

אבל צדיקים שכל חייהם עמלו להפוך את החושך לאור הם רואים את האור הנסתר כבר עתה בעת החושך 

לרשעים, כ"ז בדרך אפשר. 

ְכֶליָנה )איוב יא, כ( שהוא  ִעים תִּ וזהו שאמר "והיה לכם לציצית", לכם – ולאחרים מחשיך, ְוֵעיֵני ְרשָׁ

גם מלשון כליון וגם מלשון תכלת, וכידוע ש'תכלת' הוא מרמז על ספירת ה'מלכות' ה'מכלה' את הרשעים, 

ואע"פ שיש לרשעים יניקה מהמלכות, כדאי' רגליה יורדות מות, היא עצמה נעשית רצועה להלקות בה את 

מתהפך  ישראל  שלבני  נ"א.(  )ח"א  בזוה"ק  כדאי'  לחוורא  תכלא  נהורא  מתהפך  ישראל  ולבני  הרשעים. 

האור לחושך, והאספקלריה שאינה מאירה מתהפכת להם לאספקלריה שאינה מאירה, כשבני ישראל מאמינים 

באמונה שלימה שבתוך החושך יש אור ה' הם מהפכים זאת על ידי אמונתם לאור גלוי, והיה לכם לציצית, 

שנעשה הויה חדשה אדם רואה בעצמו שפתאום מתהפך לאדם אחר ולמציאות אחרת ומתהפך לציצית 

ים, שענינו שהאור מאיר מתוך החושך, זיי בליצן אריין א הארה אין  לשון )שיר השירים ב, ט( ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרכִּ

דער מענטשן שיתדבק בחלק האור המועט שמתגלה ועל ידו יתדבק האדם בכל האור, וכמו שכתוב "ּוְרִאיֶתם 

והגלות  רואים את הקב"ה מתוך מצות הציצית שענינה שבתוך החושך  לכן  ראיית אלוקות,  מלשון  אוׁתוׁ", 

רואים אותו ית'.

"מתחיל בלבן ומסיים בלבן",  )מנחות לט, א(  יחדיו, ורמזו חז"ל  וזה המצוה להיות נכרך לבן ותכלת 

וכדאיתא בזוה"ק תרומה קל"ט א', דבכל יום מתהפך נהורא תכלא לנהורא חוורא כו'. ]שוב ראיתי 

מזה בזוה"ק בהעלותך ק"ן ע"א ע"ש[ שהתכלת נתהפך ללבן. וזהו שאי' בגמרא )ברכות ט, ב( משיכיר בין 

תכלת שבה ללבן שבה, אנו צריכים לגלות האש שחורה שבתוך האש לבנה, דהיינו פירוש שבני ישראל 

זוכין להוציא אור הגנוז בתכלת אדם רואה לפניו הסתרות וקשיים, אך צריך הוא לדעת שמתחת לקשיים 

אלו גנוז אור גדול, ובשעת שרואה את ה"תכלת" מלשון "מכלה" )העדר האור( ידע שבו עצמו יש לבן, וכלשון 

הגמ' "לבן שבה".

מצות ציצית 
מאירה לישראל 

ומחשיכה לעכו"ם
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דכתוב )תהילים מב, ט( יוָׁמם ְיַצֶוה ה' ַחְסדוׁ, מה לשון "יצוה", הוא דביקות וחיבור, שעל ידי ש"בלילה 

שירה עמי", שבני ישראל מאמינים אפילו כשהחושך מסתיר כלל ישראל אינו רוצה דווקא אור גלוי, אינם 

מחפשים גילויים ומדריגות, כי כלל ישראל 'חי' עם הקב"ה אפילו במצב שהוא "ואמונתך בלילות", שהחושך 

מסתיר, ויודעים שאפילו במצב הנראה חושך "גם כל חושך לא יחשיך ממך כחשיכה כאורה", ועל ידי זה זוכין 

להיות חוט של חסד נמשך ומתחבר ומתהפך החושך לאור.

ֶרת, כלל ישראל רואין בתוך התוכחת מגולה  ה ֵמַאֲהָבה ְמֻסתָּ ועל זה כתיב )משלי כז, ה( טוָֹבה ּתוַֹכַחת ְמֻגלָּ

ֲחרוֹ מּוָסר. פירוש  ְבטוֹ שׂוֵֹנא ְבנוֹ ְואֲֹהבוֹ שִׁ ְך שִׁ את האהבה מסותרת של הקב"ה. וכן כתוב )משלי יג, כד( חוֹשֵׂ

שעל ידי מוסר מלשון "שבט מוסר", זוכין בני ישראל לאור השחר, כמו שכתוב )תהילים עג, יד( ָוֱאִהי ָנגּוַע 

ָקִרים פרש"י שכל בוקר יש תוכחה חדשה פרשנו )שמות תרמ"ח ד"ה במדרש אוהבי שחרו  י ַלבְּ ל ַהּיוֹם ְותוַֹכְחתִּ כָּ

מוסר(, כדי למצוא הבוקר אור. וזו היא עבודה קשה, אבל יש לבני ישראל כח לעשות עבודה זו, למצוא האור 

בתוך החושך, למצוא את הגאולה בתוך הגלות, וידוע מה שאמר רבינו הבעש"ט הק' בפירוש הפיוט "קרבה 

אל נפשי גאלה", שהכוונה היא שכל מציאות הגלות היא חסרון הדעת וידיעת המציאות שבתוך הגלות יש את 

האור הכי גדול, וכל תכלית הגלות היא למצוא את הקב"ה הנסתר בתוך הגלות, ואין לך הארה גדולה מזו – 

כשזוכים למצוא את אורו המסתתר בהסתר הגלות, וזהו קרבה אל נפשי גאלה, מהפכים ה"גלה" ל"גאלה" על 

ידי שמוצאים בתוך הגלות את האל"ף שהוא אלופו של עולם.

והוא סוד התכלת, כי באמת התכלת הוא מדת הדין כדאיתא בזוה"ק )ח"ג קע"ה.( דביה בתכלת נדין דיני 

נפשות. ורמז התכלת למיתה כדאי' בזוה"ק )ח"א נ"א:( מלשון "מכלה". ולשון תכלת מרמז גם לתכלית כל 

האדם, ענין מיתה, אבל באמת מיתת הצדיקים כדי לחיות אחר כך חיים אמיתיים אצל הצדיקים אין ענין 

מיתה כלל שהרי אפילו במיתתם קרויים חיים, דהיינו שאפילו בשעה של נפילת הצדיקים אין רואים הם בה 

נפילה שאינה אחריה חיים ח"ו, אלא גם הנפילות – רואים בה את האור שיבוא אחריה, כמו שכתוב שבע יפול 

צדיק וקם, הקימה היא מתוך הנפילה עצמה.

ה ָכָלה,  ם ַאְך אְֹתָך לֹא ֶאֱעשֶׂ ר ֲהִפצוִֹתיָך שָּׁ ָכל ַהּגוִֹים ֲאשֶׁ ה ָכָלה כו' בְּ י ֶאֱעשֶׂ וכמו שכתוב )ירמיה ל, יא( כִּ

מלשון תכלת. פירוש, שכשאני מייסר אותך אין זה אלא כדי להטיבך באחריתך כדי שתשאר. וכן הוא כל מדת 

הדין לבני ישראל ולצדיקים מתהפך למדת הרחמים. ולכן לילה לאו זמן ציצית רק ביום, דמתהפך 

תכלתא לחמרא. )וגם היום שבפועל אין מניחים בציצית אלא לבן, הענין קיים בציצית(.

והנה ברמב"ם )פ"א מהל' ציצית ה"ו( איתא דעושה ג' חוטי לבן וחוט הד' מחצית לבן ומחצה תכלת, ולפי 

דרכנו נאמר שהוא בחינת יום השבת והג' חוטין מצד זה, ג' ימים דקמי שבתא ומצד ב' ג' ימים דבתר 

שבתא. ולכאורה היה מקום להקשות, דמה דקיי"ל לילה לאו זמן ציצית, סותר לכאורה את דבריו לעיל שזהו 

כל ענין התכלת להפוך את הלילה לאור, ולכאורה הביאור הוא, שהאור הגנוז של התכלת מאיר ממקומו בחוזק 

על ידי שמאמינים 
בחושך מגלים 
האור מתוך 
החושך

התכלת מורה 
על גילוי מידת 
הרחמים בתוך 
הדין

ביאור שיטת 
הרמב"ם שחוט 
רביעי חציו לבן 
וחציו תכלת
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כ"כ עד שאדם מתהפך למציאות אחרת, ורואה את הלילה לאור, מצד ריכוז האור ביום, נהפך הלילה ליום 

בבחי' לילה כיום יאיר.

והשבת הוא לחם משנה, כל מעשיו כפולים, ולכן מחצה לבן מחצה תכלת. שהציצית מורה על יום 

השבת, וענינו הוא מחצית לבן ומחצית תכלת שמורה על היפוך התכלת ללבן ]היינו שאותו חוט עצמו שהוא 

כסא  )חולין פ"ט.(, והוא השורש שלמעלה.  כי תכלת דומה לכסא הכבוד  תכלת יש בו גם צבע הלבן , 

הכבוד הוא עולם הבריאה שמשם נחצבות נשמות ישראל, והשבת מחבר חלק שלמטה עם חלק שלמעלה, 

כמו שפירשנו לעיל בפרשת בהעלותך )תרנ"א ד"ה במדרש(, פירוש לחם משנה שהנשמה יתירה היא גם 

מבחי' זו הקרויה "לחם משנה", שבשבת באה הנשמה של מעלה ומתחברת בתוך גוף האדם יחד עם הנשמה 

הרגילה, וז"ל "וזה ענין לחם משנה דכתיב בשבת, שהחלק שלמטה מתאחד בשורש שלמעלה, לכן נקרא שבת 

שלום שמחבר עליונים ותחתונים" הוא עושה מהם אחד, מקרב את התחתון לעליון כדי לאחדם. 

ואל תתמה במה שכתבנו כי הלבן בחינת אספקלריה המאירה, שלפי זה יקשה הרי השבת היא מדריגה 

יותר גדולה ואיך נאמר שהיא בחי' אספקלריה שאינה מאירה, שכן הוא המדה, דששת ימי המעשה הם 

משורש אספקלריה המאירה ולכן מאירין בעלמא דאתגליא, אבל השבת אספקלריה שאינה מאירה, 

כידוע בחסידות הכלל הידוע שכל הגבוה יותר בשורשו נופל למטה יותר, ולכן כל הנהגת השבת למעלה 

מדרך הטבע, והוא "יומא דנשמתין" וניתן רק לבני ישראל ומעלה החלק שלמטה להיות דבוק בשורשו. 

אספקלריה המאירה היא הארה מלמעלה למטה, ושאינה מאירה היא הארה מלמטה למעלה. מלמטה למעלה 

הכוונה היא שהלמטה עצמו מתהפך לאור ומזדכך. וזהו השבת מלשון והנפש תשוב אל האלקים אשר נתנה.

ועל פי זה יש לפרש דברי רש"י )במדבר ט"ו, מ"א ד"ה פתיל תכלת( בשם רבי משה הדרשן, שכתב שח' 

חוטין רמז לח' ימים שהיו מיציאת מצרים עד קריעת ים סוף. ותמוה, דלא היו רק ז' ימים. ולפי מה 

שפירשנו אתי שפיר, דחוט תכלת שמחציתו לבן יום א' הוא והוא יום השבת שהיו בו שני מדריגות ולכן 

נמנה לשניים, והוא באמת יום הז', דקריעת ים סוף שהיה מכוון ליום השבת כדאיתא במדרש בא 

יוׁם ההּוא בלשון נסתר שהוא למעלה מן העולם, פירוש  )שמו"ר יט ח(, ועליו כתיב )שמות יד, ל( ַויוַׁשע ה' בַּ

שהיה בו התקשרות הזמן דלתתא בשורש שלמעלה. והוא "כפול, לחם משנה" שמחברים את הלמעלה 

עם הלמטה כמו שכתבנו בד"ה בפסוק.

ובקריעת ים סוף, שהלכו בני ישראל בים זכו להוציא בחינת התכלת חלזון שבים, שהיא הארה גנוזה 

לצדיקים כנ"ל. כשעם ישראל, והראשון שבהם נחשון בן עמינדב קפצו לתוך הים, ולא היו יכולים להנצל 

בדרך הטבע, הן משום שכן הוא דרך הים כפשוטו, ובפנימיות – ה'ים' הוא עלמא דאתכסיא שהכל מכוסה, זהו 

בחינת אספקלריה שאינה מאירה, כי ידוע שעלמא דאתכסיא היא מלכות דאצילות כמו שמאירה באצילות, 

ועלמא דאתגליא היא מלכות דאצילות כמו שמאירה בעולמות התחתונים )בי"ע(, ומדוע קוראים לה אתכסיא? 

השבת הוא 
התאחדות למטה 

עם למעלה

שורש השבת 
למעלה מהטבע

ביאור מנין ח' 
ימים שמיציאת 

מצרים עד קריעת 
ים סוף

על ידי קריעת ים 
סוף זכו להתגלות 

הארת אורות 
המכוסים
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יכול להתגלות גם  מפני שהאור של האתכסיא מאיר רק בעולם האצילות, אבל האור של העלמא דאתגליא 

בעולמות שלמטה עד העולמות שלנו.

ה כו', ויצאו אל מדבר שור,  ויש לומר עוד בזה, דאיתא בזוה"ק בשלח )ח"ב ס, א( על פסוק ַוַיַסע ׁמשֶׁ

ידי  והיינו שעל  ולא קרוב,  אשור הוא מלשון ראיה כמו שכתוב אשורנו  כו'   ,  אסתכליתא כמו אשורנו 

קריעת ים סוף זכו לזאת ההסתכלות שענינו שההסתר הכי גדול נהפך לאור הכי גדול, וכן היה שמלכתחילה 

היה נראה שהוא ההסתר הכי גדול, ולבסוף נתברר שבאותו יום היה האור הכי גדול, וזה היה על ידי קריעת ים 

סוף שענינו שבוקע את המחיצות שבין אצילות לבי"ע, שבם יש הסתר, והוא מגלה שגם בו יש אור כמו שכתוב 

בפסוק "ובני ישראל הלכו בתוך הים – ביבשה" בחי' מלכות דאצילות, וזה היה ביום המחרת של קריעת ים 

סוף, א"כ תכלית הגאולה נעשה ביום השמיני, ועל זה נשאר רמז בתכלת שזכו לראיית פני השכינה, 

כמו שאמרו חז"ל במנחות מ"ג: וראיתם אותו ע"ש. כן יהי רצון שנזכה לכלות את כל הרע וללבן עוונותינו, 

     וז"ל: ויסע משה את ישראל מים סוף וינחו אל מדבר שור, אמר רבי שמעון בההיא שעתא דהוו קיימין ישראל על ימא והוה אמרי 

שירתא )בשעה ההיא שהיו ישראל עומדים על הים והיו אומרים שירה(, אתגלי קב"ה עלייהו וכל רתיכוי וחילוי )נגלה הקב"ה 

עליהם וכל מרכבותיו וצבאיו( בגין דינדעון למלכיהון דעבד לון כל אינון נסין וגבורתן )כדי שיכירו את מלכם שעשה להם כל אלה 

הנסים והגבורות( וכל חד וחד ידע ואסתכל מה דלא ידעו ואסתכלו שאר נביאי עלמא )וכל אחד ואחד ידע והסתכל במה שלא ידעו 

והסתכלו שאר נביאי העולם(. 

מהשירה עצמה שאמרו כולם יחדיו ראו כי ברוח הקודש נאמרה
דאי תימא דלא ידעין ולא אדביקו חכמתא עילאה מן שירתא )תרצה לומר שלא ידעו ולא השיגו חכמה העליונה מן השירה הזאת( מן 
שירתא דא תחמי, דכלהו בחכמתא אסתכלו וידעו מילין ואמרי, )מן השירה הזאת תראה ותבין, שכלם בחכמה הסתכלו וידעו הדברים 
ואמרו(, דאי לאו הכי, היך יאמרו כלהו מלין אחדין דלא סטו אלין מאלין, )שאם לא כן איך אמרו כלם דברים אחדים שלא נטו אלה 

מאלה(, ומה דאמר דא אמר דא ולא אקדים מלא דא למלא דא. )ומה שאמר זה אמר זה ולא הקדים כל אחד דבור זה לדבור זה(, אלא 

כולהו בשקולא חדא ורוחא דקדשא בפומא דכל חד וחד ומלוי אתמרו מכלהו כאלו נפקין מפומא חד )אלא כולם אמרו במשקל אחד, 
ורוח הקודש שרה בפי כל אחד ואחד, והדברים נאמרו מכלם כאילו יצאו מפי אחד(, אלא ודאי כלהו בחכמתא עלאה אסתכלו וידעו 

מלין עלאין, ורוחא דקודשא בפום כל חד וחד, )ובודאי כלם בחכמה העליונה הסתכלו וידעו דברי העליונים, ורוח הקודש הופיע 
בפי כל אחד ואחד(, ואפילו אינון דבמעי אמהון הוו אמרי שירתא כלהו כחדא והו חמאן כלהו מה דלא חמת יחזקאל נביאה, )ואפילו 

העוברים שבמעי אמם היו אומרים שירה כולם ביחד, והיו רואים כולם מה שלא ראה יחזקאל הנביא( ועל כך הוו כלהו מסתכלי 

כאלו חמאן עינא בעינא )ועל זה היו כולם מסתכלים כאילו ראו עין בעין(. 

רוב השתוקקות ישראל לראות פני המלך הקב"ה
וכד סיימו מלין הוו כלהו מתבסמאן בנפשייהו ותאבין למקמי ולאתסכלת, ולא הוו בעאן לנטלא מתמן מסגיאות תואיבתא )וכאשר גמרו 
השירה היו כלם מתענגים בנפשותם, והשתוקקו לעמוד ולהסתכל עוד, ולא היו רוצים לנסוע משם מרוב ההשתוקקות(. בההיא 

שעתא אמר משה לקב"ה, בניך מסגיאות תואביתא לאתסכלא בך לא בעאן לנטלת מן תמת, )אמר משה להקב"ה בשעה ההיא, בניך 
מגודל ההשתוקקות להסתכל בך אין רוצים לנסוע מן הים( מה עבד קב"ה, אסתים יקריה לבר במדברא ותמן אתגלי ולא אתגלי )מה 

עשה הקב"ה? הסתיר כבודו משם והרחיקו לחוץ למדבר, ושם נתגלה ולא נתגלה( אמר לון משה לישראל כמה זמנין לנטלא מתן 

ולא נטלו עד דאחיד בהו משה ואחמי לון זיו יקרא דקב"ה במדברא )=אמר להם משה לישראל כמה פעמים לנסוע משם ולא נסעו, 
עד שאחז בהן משה והראה להם זיו כבודו של הקב"ה במדבר(, כדין מסגיאות תאובתא ורעותא לאסתכלא אנטיל לון משה, הה"ד 

ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור, )אז מגודל השתוקקות ורצון להסתכל הסיע משה אותם, זהו שכתוב ויסע 
משה את ישראל כו' מדבר שור(, מאי מדבר שור, מדברא דהו בעאן לאסתכלא ביה זיו יקרא דמלכא קדישא, ועל דא אקרי מדבר שור, 

אסתכלותא תמן )מהו מדבר שור, מדבר שהיו מבקשים להסתכל בו זיו כבודו של המלך הקדוש, ועל כן נקרא מדבר שור, על שם 
ההסתכלות אשר שם(. 
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ונזכה ל"וראיתם אותו" בבית המקדש השלישי, ונזכה לראות את כל ההארות לעתיד לבוא כמו שכתוב ונגלה 

כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר במהרה בימינו או"א.
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שלח תרנ"א

אופן בירור הטוב מהרע בכבישת א"י על ידי ביטול הדע

לך אכול בשמחה לחמך כו' המשך פרשת נסכים במדרש 
כיבוש  בודאי  הנה  כי  ע"ש.  המרגלים  אחר  וחלה 
הארץ היה דבר גדול מאוד שנתחבטו עליו אבות הראשונים 
והשי"ת נשבע להם להורישם הארץ. והוא בודאי תיקון כל 
כנען  יד  מתחת  הארץ  להוציא  מהרע  הטוב  לברר  החטא 
להיות נחלת ה'. והוא אינו בכח אנושי רק כמו שכתוב ברצות 
ה' דרכי איש כו' אויביו ישלים כו' לכן פנה כנען ופינה את 
הארץ כאשר הגיע העת. וכל טעות המרגלים היה במה שרצו 
לכבוש בכח עצמותם. ואותו הדור היו גבורי כח צבאות ה' 
אבל מלחמת ארץ כנען אינו בכח האדם כמו שכתוב כי לא 
במ"ש  המעפילים  חטא  מפורש  ולכן  ארץ.  ירשו  בחרבם 
וכתיב  הצליחו.  לא  ולכן  כו'  מלחמתו  כלי  כו'  איש  ותחגרו 
מוכן  שהיה  מה  כי  כו'.  חשיכה  שהביאו  ויעפילו  במדרש 
להתגלות אור הצפון בארץ ישראל שהיה מוכן לכנוס בכלל 
ראינו  וכאשר  ההארה.  אותו  נחשך  חטאם  וע"י  ה'  נחלת 
בתחילת הבטחתו ית' לאברהם אע"ה לך לך כו' אשר אראך. 
כי כל נתינת ארץ ישראל הוא בביטול כל השגת האדם רק 
ברצות ה' כמו שכתוב כי ימינך כו' ואור פניך כי רציתם. וכמו 

שאמר כלב אם חפץ בנו ה'. וע"ז כתיב בתחבולות תעשה לך 
ובאמת כל החטאים שנעשו  מלחמה בתחבולות של מצות. 
באנשים הגדולים היה מעין חטא אדם הראשון שהלך אחר 
לרצונו  האדם  דעת  בביטול  הוא  הצלה  ועיקר  הדעת.  עץ 
שכתוב  וזה  לרע.  טוב  בין  כך  אחר  לברר  יכולין  ובזה  ית'. 
אכול בשמחה הוא לתקן מה שאיתא בעצבון תאכלנה. ושתה 
בלב טוב הוא לברר הטוב ואוכל מתוך פסולת. וכל זה בכח 
ה' דרכי  להיות ברצות  ע"י שזוכין  כו' מעשך.  כי כבר רצה 
וחלה  נסכים  ולכן מצות  יכולין לברר התערובות.  בזה  איש 
היה נצרך להיות מזה ברכה בלחם הארץ דגן תירוש ויצהר 
שיוכלו בני ישראל לברור האוכל מתוך הפסולת כנ"ל. ולכן 
כשחרב בהמ"ק היה בדין שלא לאכול ע"ש בגמ' ב"ב. ועתה 
תפלה במקום תמידין איתקון כמו שכתוב ועבדתם כו' ובירך 
כי  התפלה.  קודם  לאכול  אסור  ולכן  מימך.  כו'  לחמך  כו' 
אכילה היא מלחמה וע"י התפלה מקודם שמתדבקין ברצונו 
והסירותי  זה  ידי  על  מרע.  טוב  לברר  כך  אחר  יכולין  ית' 

מחלה מקרבך: 

במדרש רבה כך פתח ר' תנחומא בר אבא בשם רבי  ַלְחֶמָך כו',  ְמָחה  ֵלך ֱאכוׁל ְבשִׂ יז, ב(  )במדבר  במדרש 

חנינא אחיו של ר' אחא ב"ר חנינא זאת הפרשה של נסכים שנא' )במדבר טו( או לאיל תעשה מנחה ויין לנסך חצי 

ההין ומכאן ואילך והיה באכלכם מלחם הארץ ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה הרי חלה למטה ונסכים 

למעלה, לפיכך פתח ר' חנינא )קהלת ט( לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך מהו, כי כבר רצה האלהים 

את מעשיך אכול בשמחה לחמך זו פרשת חלה ושתה בלב טוב יינך זו פרשת נסכים, מהו כי כבר רצה וגו' זו 

הכנסת ישראל לארץ שנא' כי תבאו אל הארץ וגו'. 

המשך פרשת נסכים וחלה אחר המרגלים ע"ש. כי הנה בודאי כיבוש הארץ היה דבר גדול מאוד 

שנתחבטו עליו אבות הראשונים הנה וודאי רצון האבות לירש את ארץ ישראל, לא היה את חומר הארץ, 

אלא את הכח הרוחני שבארץ שהוא הקדושה והסיעתא דשמיא שבה, שבא לידי פועל במצוות שבה, והשי"ת 

נשבע להם להורישם הארץ. והוא בודאי תיקון כל החטא לברר הטוב מהרע להוציא הארץ מתחת 

יד כנען להיות נחלת ה' רבינו מבאר בפרשתנו בכמה מקומות, דטעם רצון האבות לירש הארץ הוא משום 

שרק בה ניתן לתקן בשלימות את חטא עץ הדעת, וכאן מדגיש רבינו כי כיבוש א"י היא "תיקון כל החטא", אשר 

הוא על ידי "לברר הטוב מהרע", דהנה מבואר בכתבי האר"י הק' ותלמידו הק' רח"ו בסה"ק שערי קדושה דעיקר 

כיבוש א"י הוא 
תיקון חטא עץ 
הדעת
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החטא היה עירוב הניצוצות הק' בקליפות, שהוא "תחת יד כנען" היא הקליפה שבה נפלו הניצוצות הקדושים 

ואשר על ידיהם היה להם אחיזה בארץ ישראל, ועל כן תיקון החטא הוא על ידי בירור הניצוצות. 

ִלם כו' כאשר  ְרֵכי ִאיׁש כו' גַּם אוְֹיָביו ַישְׁ ְרצוׁת ה' דַּ והוא אינו בכח אנושי רק כמו שכתוב )משלי טז, ז( בִּ

אדם עושה כל אשר ביכולתו לכבוש את היצר הרע אזי רוצה ה' את דרכיו וגם אויביו משלימים עמו, והנה 

שבעת האומות היו כנגד שבעת המידות הרעות, וכשעשו ישראל כל אשר ביכולתם לכבוש את קליפת כנען 

ולהפכה ולהעלותה לקדושה, לכן פנה כנען ופינה את הארץ כאשר הגיע העת ונמצא דעכשיו כאשר אדם 

רוצה לעבוד את הקב"ה בישראל יש לו את הכח של כנען שנתהפך לקדושה, שהרי מכיון ששבעת האומות 

מכוונות כנגד שבעת המידות הרעות כנאמר במזמור "וכרות עמו הברית" ומונה שם כל שבעה אומות, והנה 

כנען היא כנגד חסד דקליפה שהיא בעלי התאוות )שנכנעים לתאוותיהם(, החיתי היא מלשון "מטיל חיתתו" דהיינו 

נצח דקליפה  הפריזי הוא  תפארת דקליפה )מלשון יתאמרו כל פועלי און(,  האמורי כנגד  גבורה )יראה( דקליפה, 

מלשון "פרזות תשב ירושלים", היבוסי הוא כנגד הוד דקליפה הוא אדם מובס שבור ורצוץ בנפשו שנכנע בכל 

ענין לתאוות שבקליפה, הגרגשי הוא יסוד דקליפה היפך יסוד דקדושה שהוא שמירה על המחשבות הקדושות, 

"ותקם את דבריך כי צדיק אתה" שהקב"ה העלה את כל המידות והוציא אותם לפועל במידת המלכות שהוא 

בחינת דיבור. 

וכל טעות המרגלים היה במה שרצו לכבוש בכח עצמותם ובוודאי אין הכוונה בכח עצמותם הגשמי, אלא 

במעשיהם וכוחם הרוחני, ובוודאי כיבוש הארץ אינו בכח אלא במעשים טובים ובכח התוה"ק, כי ארץ ישראל 

היא מתאחדת עם ישראל אשר הם מתאחדים עם התוה"ק, אבל טעות היא לחשוב שאפשר לפעול איזה דבר 

מבלי סייעתא דשמיא, ואפילו צדיקים אלו שהיו ראשי בני ישראל לא היו יכולים לפעול שום דבר כשחשבו 

שיש להם כוחות לבד ולא הכירו בכך שהכל כח אלוקי וסייעתא דשמיא. 

ואותו הדור היו גבורי כח צבאות ה', אבל מלחמת ארץ כנען אינו בכח האדם כמו שכתוב )תהילים מד, 

י ְרִציָתם. ולכן מפורש  ֶניָך כִּ י ְיִמיְנָך ּוְזרוֲֹעָך ְואוֹר פָּ מוֹ כִּ יָעה לָּ ם ָיְרׁשּו ָאֶרץ ּוְזרוָֹעם לֹא הוֹשִׁ י לֹא ְבַחְרבָּ ד( כִּ

ִהינּו ַלֲעלֹת ָהָהָרה כו' אשר  ֵלי ִמְלַחְמּתוֹ ַותָּ רּו ִאיׁש ֶאת כְּ ְחגְּ חטא המעפילים במה שכתוב )דברים א, מא( ַותַּ

הכוונה כמובן לכלי המלחמה הרוחנים כנאמר בדברי חז"ל על הפסוק בצלותי ובבעותי – בחרבי ובקשתי, ולכן 

כי מה שהיה  כו'  ויעפילו שהביאו חשיכה ואפילה על יושביה  )רבה יז, ב(  לא הצליחו. וכתיב במדרש 

מוכן להתגלות אור הצפון בארץ ישראל שהיה מוכן לכנוס בכלל נחלת ה' הניצוצות הקדושים אשר 

היו בארץ ישראל שהמתינו שיתקנו אותם ויעלו אותם, כי שבעת המידות הרעות שהיו שבויים בקליפות שבעת 

האומות הרעות האפילו על הניצוצות הק', אבל כשאנו יודעים שאין לנו שום כח מבלעדי עזרתו ית"ש אזי הוא 

ית"ש עושה שלא כדרך הטבע והוא מגלה את הניצוצות הק' ומוציאם משבים, ועל ידי חטאם נחשך אותו 

ההארה. 

כיבוש א"י הוא 
רק בכוח אלוקי

חטא המעפילים 
הוא מחשבתם 

לכבוש א"י 
בקדושתם
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ית  ָך ּוִמבֵּ וכאשר ראינו בתחילת הבטחתו ית' לאברהם אע"ה )בראשית יב, א( ֶלך ְלָך כו' ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוַֹלְדתְּ

מהותו  הוא  אשר  זה  ציווי  היא  אבינו,  לאברהם  א"י  בנתינת  הראשון  התנאי   , ַאְרֶאךָּ ר  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ  ֶאל  ָאִביָך 

– מהרצון שלך,  כפי שמפורש בספרי החסידות לצאת מהמידות הטובות שלו העצמיות שהם מארצך  הוא 

וממולדתך המידות שלך, ומבית אביך החכמה שלך )החכמה נקראת אבא( ואע"פ שמדובר באברהם אבינו שהיה 

תכלית הטוב, עכ"ז היה צריך לבטל את מדרגותיו העצמיים להשם יתברך ולהכיר כי אין לו שום כח עצמי כלל, 

י לֹא  כי כל נתינת ארץ ישראל הוא בביטול כל השגת האדם רק ברצות ה', כמו שכתוב )תהילים מד, ד( כִּ

י ְרִציָתם כו'. דווקא על ידי כח  ֶניָך כִּ י ְיִמיְנָך כו' ּוְזרוֲֹעָך ְואוֹר פָּ מוֹ כִּ יָעה לָּ ם ָיְרׁשּו ָאֶרץ ּוְזרוָֹעם לֹא הוֹשִׁ ְבַחְרבָּ

השם יתברך הנקרא "זרועך", ועל ידי הביטול הגמור זכו לישועה, וכמו שאמר כלב )במדבר יד, ח( ִאם ָחֵפץ 

נּו ה'. ועל זה כתיב בתחבולות תעשה לך מלחמה בתחבולות של מצות. ובאמת כל החטאים שנעשו  בָּ

באנשים הגדולים היה מעין חטא אדם הראשון שהלך אחר עץ הדעת אשר טוב ורע מהותו הידיעה כי 

אני בעצמי יש לי דעת והבחנה בטוב ורע ויסוד זה הוא שורש החטאים של אנשים גדולים אלו. ועיקר הצלה 

הוא בביטול דעת האדם לרצונו ית' זהו התיקון היחיד לחטא עץ הדעת. ובזה יכולין לברר אחר כך בין 

טוב לרע. 

יָך, הוא  י ְכָבר ָרָצה ָהֱא-לִֹהים ֶאת ַמֲעשֶׂ ֵתה ְבֶלב טוֹב ֵייֶנָך כִּ ְמָחה ַלְחֶמָך ּושְׁ שִׂ וזהו שכתוב )קהלת ט, ז( ֵלְך ֱאכֹל בְּ

בוֹן ּתֹאֲכֶלנָּה. ושתה בלב טוב הוא לברר הטוב ואוכל מתוך פסולת  ִעצָּ לתקן מה שכתוב )בראשית ג, יז( בְּ

הסדר הוא שבתחילה צריך לברר את האוכל מתוך הפסולת ועל ידי זה הפסולת עצמו נהפך להיות אוכל  [. וכל 

זה בכח כי כבר רצה כו' מעשך כשמגיעים להכרה שהכל הוא על ידי רצון הבורא ית"ש אזי הקב"ה מתקן 

ְרצוׁת ה' ֵדְרֵכי ִאיׁש בזה יכולין  הכל "כי כבר רצה האלוקים את מעשיך", ע"י שזוכין להיות )משלי טז, ו( בִּ

לברר התערובות. 

ולכן מצות נסכים וחלה היה נצרך להיות מזה ברכה בלחם הארץ דגן תירוש ויצהר, שיוכלו בני 

ישראל לברור האוכל מתוך הפסולת כנ"ל. ולכן כשחרב בהמ"ק היה בדין שלא לאכול ע"ש בגמ' 

ב"ב )בבא בתרא ס, ב(: תניא אמר ר' ישמעאל בן אלישע מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא 

לאכול בשר ולא לשתות יין אלא אין גוזרין גזרה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה. ועתה תפלה 

ם כו' ֶאת ה' ֱא-לֵֹהיֶכם ּוֵבַרְך כו' ֶאת ַלְחְמָך כו'  במקום תמידין איתקון כמו שכתוב )שמות כג, כה( ַוֲעַבְדתֶּ

ְוֶאת ֵמיֶמיָך. ולכן אסור לאכול קודם התפלה. כי אכילה היא מלחמה אז הוא זמן המלחמה והבירור בין 

     ראה בעל שם טוב על התורה פרשת נח סי' קי"א: שמעתי ממורי כי בידיעת אדם שהשם יתברך מלא כל הארץ כבודו וכל תנועה 

ומחשבה הכל ממנו יתברך, אף אם יעלה היפך בכמה דברים משמעות הפירוש של התפלה, מכל מקום בידיעה זו יתפרדו כל פועלי 

און וכו', הגם ששמעתי ממנו גם כן שצריך הכנעה הבדלה והמתקה וכו' מצד השבירה, שנפלו הניצוצות קדושות בין הקליפות צריך 

להפריד מהשכינה מחשבות רעות וזרות וכו'.

נתינת הארץ 
לאברהם אבינו 
על ידי ביטול 
עצמיותו

אופן בירור 
הניצוצות בזמן 
הזה
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לרע, וע"י התפלה מקודם שמתדבקין ברצונו ית' כי התפילה היא ביטול להשם ית', יכולין אחר כך לברר 

טוב מרע. על ידי זה והסירותי מחלה מקרבך:
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ביאורים על ספרי חסידות
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