
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון צ' -שנה ב' 
 פרשת שלח

 תשע"ז

 
. וברש"י, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה מרים על )יג א( שלח לך אנשים

 חו מוסר. ע"כ.עסקי דיבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לק
וכי רק עתה למדו המרגלים איסור לשון הרע,  ודבר רש"י הללו שמקורם מדברי חז"ל צריכים ביאור.

וכי עד עתה לא ידעו את האיסור הנורא הזה? ובאמת מעצם לשון רש"י נראה שלא על עצם איסור 
לימוד מוסר מתוך  ע שיש כאןשקיבלה מרים, משמ מהעונשדו מוסר לשון הרע נענשו אל שלא למ

 ואת המוסר הזה לא למדו המרגלים.חוץ מעצם איסור לשון הרע, עצם העונש שקיבלה, 
* 

הוא  מונחת לפניו, אולםמאכלים טובים ובריאים מלאה לחן. צלחת ילד קט יושב על כסאו ליד השו
האב הרחמן, היודע כי מאכלים אלו בריאים וחשובים מסרב לפתוח את פיו להכניס את האוכל לפיו. 

רוב ממשיך. גם ית הכף במאכל ומנסה להכניסו לפי בנו. הסלגופו ולהתפתחותו של התינוק, ממלא א
הרגע בו ן אינן מועילות, עד שמגיע אנות של תנועות לכאן ולככל מיני קולות משונים ותחבולות שו

שולף האב את מיני המתיקה אותן בנו הקט אוהב במיוחד, הוא מראה זאת לבנו, ומבטיח לו כי לאחר 
שיסיים את צלחת המאכל הוא יקבל את המאכל האהוב עליו. מעשים שבכל יום ואפילו כמה פעמים 

 ביום.
האהוב עליו בעבור המאכל שהסכים  או חפץ נות. האב שנתן לבנו מאכלהפעולה הזו ראויה להתבונ

לאכול, הרי זה נוגד את כל השכל הישר לכאורה של נתינת מתנות. כי נתינת מתנה היא עבור דבר 
לנותן המתנה, ומרוב הוקרתו נותן לו מתנה, והנה כאן, הילד קיבל מתנה עבור  שמקבל המתנה נתן

 הפך השכל הישר לכאורה.דבר שקיבל גם כן הוא בעצמו. 
באמת, השכל הישר פועל גם כן כאן, כי האמת היא שכשהבן אוכל את מאכלו, אין זה נתינה לבן  ולםא

רגיש הנאה גדולה מאוד מכך, מלה לאב שאלא נתינה לאב. הבן הסכים לאכול בזה נתן נתינה גדו
כל כוחו של האב שנקרא ת האב עצמו, חיתחותו היא הרגשה של התפתחות וצמבריאות גוף בנו והתפ

ממילא כשהאב ואב ושממשיך את נצחיותו בעולם זהו רק מכח בנו, וכשטוב לבנו טוב גם לו בעצמו, 
שהוא הסכים לאכול, הרי שמגיע לו בוודאי מתנה עבור זה, מאכל או חפץ  בנוקיבל מתנה גדולה מ

 שאוהב במיוחד.
* 

 שאין לה גבול וערך. אהבה רבה ואהבת עולםת עמו ישראל אהבה עזה אאבינו אב הרחמן אוהב 
השי"ת כביכול צריך את עמו ישראל בעולם הזה בכדי לכבוש ת העולם למענו. כל מה שישראל 
עושים רצונו של מקום הרי הוא משפיע על כל העולם כולו וזה מסייע לתכלית של בריאת העולם 

כשטוב לישראל, יש להם את כל מה שהם צריכים בכדי להמשיך את קדושתו ומלכותו בכל משלה. 
מו בעולם הרי זו נתינה כביכול להקב"ה בעצמו, שנהנה מכך שבניו פנויים ובריאים בגופם ופרסום ש

ונפשם בכדי לעבדו בלבב שלם ונפש חפצה, ולכן כל מי שגורם שהאהבה תגבר וכנסת ישראל תמצא 
וזכות הוא עבורו שבזכות זה בלבד  ב"ה אחן וחסד לפניו הרי הוא רצוי ואהוב במיוחד לפני הבור

 נושעים.
מתפל עבור עצמו וצרכיו הגופניים, על כל מה שחסר לו בפרנסה בבריאות ובכל  אדםויותר מכך, כש

העניינים הנלווים, עצם מה שמתפלל ומבקש מהבורא הוי לימוד זכות על בן של הקב"ה, הוא מבקש 
  לקבלת התפילה. עבורו ורוצה שבן של הקב"ה יקבל את כל הנצרך עבורו, הרי זו בעצם כח וזכות

* 
האב שהבאנו כאן הרי זה כח מהותי שמי שיש לו אותו זה משפיע עליו בכל תהלוכות חייו גם שלא כח 

שהדיינים שנתמנו להיות דיינים על עמו ישראל היה תנאי בל יעבור שיהיה  בדוקא לבנו. כפי שמצינו
אופן אחר, אופן של לימוד היא ב חריםאייתו על אלהם בנים, והטעם, כי בעצם שיש לאדם בן הרי ר

זכות וקשר עמוק יותר לאחרים, ועיקר מהותם של הדיינים הוא ללמד זכות על ישראל, כפי שמצינו 
'ושפטו את העם משפט צדק, שיהיו מטין ומלמדין עליהם זכות לפני  במדרש תנחומא )שופטים(

 הקב"ה'.
ילא תפילתו של משה רבנו ע"ה וממרמרים בדברה על משה רבנו לשה"ר, גרמה ריחוק ממנה למש

היה  והלימוד זכות שלימד עליה לא פעל והיתה חייבת לקבל שבעת ימי צרעת, ממילא מי שראה זאת
לראות את התוצאה הנוראה של דיבור לשון הרע, שזה גורם שאפילו כשהדיין ללמוד מוסר מצריך 

רם ריחוק כשנג ינו מועילא ,שזהו הלימוד זכות הגדול ביותר ,ומכש"כ משה רבנו ע"ה עומד ומתפלל
ללמד עליהם זכות ותפילה מחמת לשון הרע, הרי היו צריכים אף המרגלים לירא מכך שלא יצליחו 

ו ראו ולא לורשעים הל', ם ח"ו ידברו סרה על ארץ הקודשאתעלה יפה להצילם מגזירה  עבורם לא
 .'מוסר'את אותו  'לקחו

   

 על פרשת דרכים
שת דרכים. הוא רוצה להמשיך עומד אדם בפר

דרך ארוכה עוד לפניו עד שיגיע למחוז  בדרכו.
 הוא עומד נבוך בדעתו להיכן יפנה. חפצו, אולם

שתי דרכים לפניו, ושתיהן מוגבלות מאוד 
 רים את עין הדרךיתן, הרים גבוהים מסתיבראי

 ושילוט מתאים אין, והרי הוא נבוך עד מאוד
 ללא הצלחה להכריע לאיזה צד יפנה, על ימין

 או על שמאל.
הספק מחלחל בקרבו, הזמן חולף ומוצא אין. 

ת הדרך להכריע את הספק. בסוף הוא מצא א
הביט אל הוא עלה על אחד ההרים הסמוכים, 

והוא ראה  ,עבר האופק הפרוש לפניו כשמלה
הימנית היא הדרך שמביאה אותו  רךבברור. הד

ואז גם כשירד למטה ולא ראה למחוז חפצו. 
יותר את האופק, הוא כבר לא הסתפק ולא 

 התבלבל, הוא יודע את הדרך הנכונה.
* 

עומד אדם בפרשת דרכים. הוא מתקשה 
טוב, שנראה טוב בין הטוב אמיתי להלבחור בין 

אולם מר ולענה אחריתו. הניסיונות קשים 
מלא ספקות המנקרות בליבו הוא מאוד, ו

הזמן חולף, פעם הוא בוחר  באיזה דרך לבחור.
בדרך זו ופעם בזו, פעם הוא עושה רצון בוראו 
ופעם את רצון יצרו, הוא קם ונופל ומפחד 

 ליפול לשאול ולביצה שאין דרך לצאת הימנה.
יש עצה טובה עבורו. לפחות לפעמים, פעם 

פש, יעלה בתקופה, יביא עצמו להתרוממות הנ
את עצמו למעלה מן העולם השפל, יתלהב 
בתפילה ויתרגש מניגון מעומק הלב והנשמה, 
באותו זמן שהוא גבוה מכל הסובב אז יראה 
ויביט במרחב, איזה דרך תביאהו אל המנוחה 
והנחלה ואיזה תוליכו לעבר פי פחת ולשאול 
תחתית. בשעה זו הוא יבחר בדיוק באיזו דרך 

גם כשזמן ההתעלות יעבור ללכת, ומאז והלאה 
והוא ישוב למלחמת החיים הבלתי פוסקת, הוא 

  יידע על נכון מהי הדרך הנכונה, וטוב לו.
 הכשרת האברכים פרק ב'()

 

ין לא על דברים שבין אדם לחברו בלבד נתמנה, רק בעיקר בין ישראל לאביהם שבשמים, ולכן הדי
העיקר אצלו שילמד זכות על ישראל לפני הקב"ה, ולימוד זכות הזה היא זכות לעצמה היא שבעבור 

 )דרך המלך שלח תר"צ( זה נושעים.



 

 

 

 ופ"פרק 
 מי מפחד מצפון קוריאה

קבע רבינו, כפי שלמדנו בפרק הקודם. המידה  -אין דבר כזה  -מידות טובות ורעות 
היא כח קדוש שיורד מלמעלה והוא יורד מעולם לעולם עד עולם הזה, כשבכל 
עולם הוא מתגלה מאופן ששייך לאותו מקום. כשהוא מגיע לכאן, ניתן לנו הכוח 

נשתמש בו, אם לטוב, לכוח הקדושה, לגלות בו את אהבה המסותרת לבחור כיצד 
לבורא בעבודת ה' ובחיי היום יום, או שבוחר ח"ו לאהוב אהבות אחרות, אהבות 

 אבל המידה בעצמה כוח קדוש הוא. נפולות שמגלות בו כוחות רעים.
הכוס הנקיה כשהיא מלאה מים, המים שבתוכה נראים זכים ונקיים, וכשהכוס 

לכת מבחוץ, גם כשהמים זכים וצוננים המסוגלים להחיות נפש עייפה אינם מלוכ
מגיעים לפה האדם כי הם נראים מלוכלכים ודוחים כל נפש יפה מהם. זהו כח 
המידות. המידה לא משתנה בכל אופן, השנוי הוא בשימוש בו אנו משתמשים בה 

 ובאיזה כלי אנו מקבלים אותה.
וי של המידות הקדושות כפי שהחלנו בפרק בפרק זה נמשיך ונרחיב את הביט

 ועתה על מידת היראה. הקודם בעבודת מידת האהבה. 
* 

! עונים לו כולם אף אחד -שואל אחד מן החבורה שקפץ. מי מפחד מכושי? 
. משחק שרווח בין הילדים בגיל כלשהו, בו הילדים מנסים להפחיד את ובורחים

הסובבים אותם, לפעמים זה מצליח ובדרך כלל לא... מידת היראה היא כפשוטו 
ואם איננו ת"ש המביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי. ילפחד מהבורא 

פחדים יודעים מהי יראה וכיצד להשתמש בה הרי אנחנו כאותם נערים שמ
  מכושי...

ניתן לפחד מהבורא כאותו פחד שאנחנו מפחדים מהטילים הגרעינים שמיוצרים 
בקוריאה הצפונית. הם מפחידים אותנו בדיוק כמו שהילדים מפחדים מהכושי. 
פחד שקיים, פחד שכשנפגש איתו פנים אל פנים, כאותן מדינות שממאוימות ע"י 

ותו איום הוא מוחשי יותר ויותר, אותה מדינה מטורפת הפחד גובר והיראה מא
ככל שהקרבה לסכנה גוברת, אבל כל זמן שאנחנו רחוקים מן הסכנה אנחנו יכולים 

ולעבור על הידיעה בלא להקדיש לכך יותר משניה לקרא על כך בידיעה בעיתון 
 ומחצה.

יראה הבורא ית"ש השליט בעליונים ובתחתונים ואנו מצווים לירא ממנו, אם ה
כן ומשפיע על חיינו הרי שאין לכך השפעה ממנו תהיה כאותו פחד רחוק ולא ְמס  

על חיינו ואין לכך כל תועלת בזה שאנו יודעים שישנו מלך רם ונשא, שיש בכוחו 
, אבל ההשפעה על חיי לעשות הכל, הוא הבורא הוא היוצר ושליט בכל העולמות

היא ידיעה על משהו שרחוק ומנותק היום יום מעטה מאוד על ידי ידיעה כזו, כי 
מחיי השגרה והטרדות היומיומיות. יכול האדם אפילו לדרוש ולהסביר, לכתוב על 
 כך מאמרים ודברי חיזוק וההשפעה על חייו הפרטיים יהיו מאוד מינוריים ומעטים.

היראה האמתית צריכה להיות משהו חי ושייך אלינו עתה ובמוחש, להרגיש כי 
למעקב צמוד על כל צעד ושעל שהוא צועד ופועל ואף חושב באמת הוא נתון 

ורואה, וככל שזה יהא ברור לו כשמש והוא יחיה על פי זה היראה האמתית והנכונה 
 תשפיע עליו כדבעי.

 וראוי להעתיק בכאן את לשונו הק' של רבינו זיע"א:
 אל האדם ל: כשישיש"וז' א סי' ח"באו המובאים ל"ז ם"הרמב דברי את נא 'וראה

 במעשיו ורואה עליו עומד כבודו הארץ כל מלא אשר ה"הקב הגדול שהמלך לבו
 אליו יגיע מיד' ד נאום אראנו ואני לא במסתרים איש יסתר שנאמר אם כמו

 לא העיקר וזהו .'הק ל"עכ תמיד ובושתו ממנו ת"השי בפחד וההכנעה היראה
 ששם הוא יודע בדעתו שרק ממנו שרחוק המלך כמלפני בקרבו נרדמה יראה

 רק עמו, ולהטיב להרע היכולת שלו מפני לירא ממנו וצריכים מלך נמצא מרחוק
 ואיבריו יזדעזע כולו ,מעשיו את עליו ורואה עומד אשר' לפני ד ופחד הכנעה יראה

 קלושה תהיה לא כזו ויראה לפניו אשר כבודו מהדר ויתבטל ינקשו יכנע לדא דא
 גופנית'. ותאווה רצון כל מפני תתבטל ולא תדחה לא וחלושה

  עבודה גדולה וקשה שצריך הדרכה כיצד להגיע אליה. בס"ד בפרק הבא.
  

 

 

 
 צינור הרגשות פתוח

'שמעת מה קרה'? זוהי שאלה שכולנו 
תנו כשיש אוהבים לשאול את הסובבים או

לראות  אנו נהניםלנו איזו חדשה מרעישה. 
'מה אתה  איך שהשומע מתרגש מהשמועה.

אומר'?!, הוא מגיב בהתפעלות עצומה, ורץ 
 למי שעוד לא שמע.בהתרגשות לספר 

הון עתק שלכאורה לא ניתן לשער כלל 
דכוני ם בני האדם בעולם כולו על עימוציא

את ומי שהצליח לגלות ה'ראשון' 'חדשות', 
יותר או פחות מרגיש  'מרעישה'הידיעה ה

סיפוק בלתי נדלה. מיליארדים מתגלגלים 
רי מתח ואימה שלא על כתיבת וקריאת ספ

היו ולא נבראו, על משחקים שלא תורמים 
מאומה לאנושות חוץ מסיפוק הרגשות 
הנטוע עמוק עמוק בטבע האדם, ומיליוני 

 אנשים מתפרנסים מכך כל אחד בדרכו.
ולה ממציאות זו היא, כי המסקנא הע

הנפש  .קיימת הרגשות שלנו הן מציאות
וממילא היא  ,שלנו הינה דבר חי ותוסס

מייצרת את הדחף העצום והחזק לריגושים 
אי אפשר להמלט מזה. הצינור  ואי שקט.

פתוח והן יוצאות החוצה. הן גורמות לנו 
להתרגש ברגשות של שמחה וברגשות של 

התעוררות של עצב, בהתעוררות של בכי ו
ופעולה שלנו  האהבה ויראה, כמעט כל תנוע

מלווה ברגש כל שהוא, ואם אנחנו לא 
מצליחים לעורר את הרגש שלנו מתוך 
עצמינו אזי כל תנועה בחוץ גורמת לנו 

 להתעורר ברגש מסוים.
כשהצינור פתוח והוא נוזל בכל מקרה, ולכן, 

להשקיית  הטיית הצינורהעבודה שלנו היא 
ו אנחנו מעוניינים להשקות. המקום אות

נו להבלים יתחת שנשקיע את הרגשות
ולדברי שטות, במקום שנתרגש מאיש 
פלוני או אלמוני ומן המהלכים המבריקים 
שביצע בתחומו, או שנתפעל ממוצר כזה או 
אחר שזועק אלינו מן הפרסומות תחת כל 
עץ רענן, הבה נשקה את הרגשות שלנו בכל 

  ך.ירבה אליו יתברהנוגע לק
את תפילתנו בחמימות והתרגשות  'נשקה'

את סביבתנו  'נשקה'מתגברת והולכת, 
רינה רגשות חיוביים באהבת ישראל מק

בכל ענין השייך לעבודתו  ומועילים, וכך
יתברך, כי אם לא נטה את הצינור לשם, הוא 
ישקה ויתפרץ במקומות שאנו ממש לא 

 חפצים שיגדל ויצמח, וחבל.
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