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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÁÏL'ּגֹו מ ׁשה  א ֹותם  וּיׁשלח  ּגֹו' אנׁשים   ל ¿«ְְֲִִֶַַָָֹ

ּגֹו' אנׁשים  ר ׁש''י 1ּכּלם  ּופר ׁש וא ֹות ּה2, ְֲִִֵֵַָָָֻ

ֿ זה  ׁשלפי להבין, וצרי היּו. ּכׁשרים  ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשעה 

לארץ  לה ּכנס  רצ ּו לא  מד ּוע  היּו") ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(ׁש"ּכׁשרים 

ּפר ׁשתנּו ריׁש ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ּומבאר  3יׂשראל , ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָֹ

ּבמדרגה  היּו ׁשה ּמר ּגלים  ּפר ׁשה ), ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ(החסידי'ׁשע 

ׁשּלא  לארץ , לה ּכנס  רצ ּו לא  ולכן מאד , ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹּגב ֹוהה 

ׁשּזה ּו מע ׂשּיֹות , למצ ֹות  עצמם  את  לה ׁשּפיל  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָרצ ּו

ה ּמר ּגלים , מעלת  ּוב ּבא ּור  ּבארץ . העב ֹודה  ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָע ּקר 

א ֹופ ּנים  ׁשני ׁשם  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי אפן 4מבאר  . ְְְִִֵֵֶַָָָֹֹ

מ ּבחינת 5אחד  היּו ׁשה ּמר ּגלים  אחת ) (לדעה  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ה ּמד ּבר , ּדֹור  ּבׁשם  נקרא  ולכן ה ּדּבּור , ְְְְִִִֵֵַַָָָָע ֹולם 

ארץ  ֿ ׁשאיןּֿכן מה  ּדּבּור . מ ּלׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַָ"מד ּבר "

הענין  ּוכפ ׁשט ּות  מע ׂשה , ה ּוא  ענינּה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ(יׂשראל )

ּבמע ׂשה  היא  העב ֹודה  ע ּקר  יׂשראל  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבארץ 

ּתזמר  ׁשנים  וׁשׁש  ׂשד ּתזרע  ׁשנים  ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹּבפעל ,

וג ֹו'  לה ּכנס 6ּכרמ ה ּמר ּגלים  רצ ּו לא  ולכן , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

לבחינת  ה ּדּבּור  מ ּבחינת  זֹו ירידה  ּכי ְְְִִִִִִִֶַַַָָָלארץ ,

עד  ּביֹותר , ּגד ֹולה  וירידה  ה ׁשּפלה  היא  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָה ּמע ׂשה 

אחר  ּבמק ֹום  מה ּמבאר  ּגם  וכ ּמּובן ּכלל .  ּבער ה ּקּוין 7ׁשאינּה ׁשׁשל ׁשת  ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הע ֹולם  נברא  (ׁשּבּה ה ' א ֹות  ׁשל ׁשה 8ׁשּבצ ּורת  ּכנגד  הם  מח ׁשבה ) ה ּלב ּוׁשים  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכנגד  ה ּוא  ה ּימני וה ּקו ה ּמח ׁשבה , ּכנגד  ה ּוא  העליֹון ׁשה ּקו ּומע ׂשה , ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּדּבּור 

מח ּבר  אינֹו ה ּׂשמאלי ׁשה ּקו ׁשמ ּזה  ה ּמע ׂשה . ּכנגד  ה ּוא  ה ּׂשמאלי וה ּקו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻה ּדּבּור ,

ואינֹו נפרד  ּדבר  ה ּוא  ה ּמע ׂשה  ׁשענין מ ּוכח  וד ּבּור ), (מח ׁשבה  ה ' הא ֹות  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעם 

ׁשנּיה  (ּדעה  ה ּׁשני ואפן ה ּדּבּור . לענין ּכלל   היתה 9ּבער ה ּמר ּגלים  ׁשּמדרגת  ( ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
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ג.)1 יג, (שלח ) שם.)2פרשתנו ואילך.)3עה"פ  ג ואילך,)4לו, 1046 ע ' ח "ד לקו"ש גם לח ,)5ראה שם פרשתנו לקו"ת

א. לז, שם וראה ג.)6ג. כה, וש"נ.)7בהר שנהֿזו. בחוקותי  אם ד"ה גם וראה בלק . ר"פ  ב .)8לקו"ת כט , לקו"ת )9מנחות

ב . לח , שם פרשתנו

    
לאמר ": משה אל  ה' "וידבר  נאמר , השבוע פרשת בתחילת

'Bb ÌÈL‡ EÏ ÁÏL כנען ארץ את Bb'לתור  ‰LÓ Ì˙B‡ ÁÏLiÂ ¿«¿¬»ƒ«ƒ¿«»…∆
'Bb ÌÈL‡ Ìlk1È''L LÙe לשון 2, שבמקרא אנשים "כל  À»¬»ƒ≈≈«ƒ

‰eÈחשיבות" ÌÈLk ‰ÚL d˙B‡Â. חטאו המרגלים מכן  לאחר  ורק ¿»»»¿≈ƒ»
‰ÊŒÈÙÏL ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‡Ï Úe„Ó ("eÈ‰ ÌÈLk"L)∆¿≈ƒ»««…
,Ï‡NÈ ı‡Ï Òk‰Ï eˆ»¿ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Óe ספר ¿…»¿ƒ≈»
פרשיות  על  הזקן  אדמו "ר  מאמרי 

במדבר , ויקרא, בחומשים התורה

השירים) שיר  (ועל  ,ראש LÈדברים ≈
(‰e˙Lt3ÚL'È„ÈÒÁהתחלת  »»»≈«¬ƒƒ∆
‰Lt שנהוג כפי  החסידית , הפרשה »»»

פרשיות  על  החסידות למאמרי  לקרוא

ו 'תורה  תורה' 'לקוטי  בספרים השבוע

‰eÈאור ' ÌÈÏbn‰L ,(∆«¿«¿ƒ»
‰‚„Óa רוחנית,„‡Ó ‰‰Bb ¿«¿≈»¿»¿…

ÔÎÏÂ הרוחנית מעלתם בגלל  דווקא ¿»≈
eˆהגבוהה  ‡Ï המרגליםÒk‰Ï …»¿ƒ»≈
,ı‡Ï כיווןeˆ ‡lL »»∆∆…»

ÏÈtL‰Ï להורידÌÓˆÚ ˙‡ ¿«¿ƒ∆«¿»
,˙BiNÚÓ ˙BˆÓÏ כוח שהרי  ¿ƒ¿«¬ƒ

כוחות  מבין  נחות כוח הוא המעשה

מצוות העיסוק e‰fLהנפש  בקיום ∆∆
ı‡aמעשיות  ‰„BÚ‰ wÚƒ«»¬»»»∆

עבודת  שם במדבר  להישאר  רצו  אלא

רוחניים. בעניינים בעיקר  היא ה'

,ÌÈÏbn‰ ˙ÏÚÓ e‡ae¿≈«¬««¿«¿ƒ
ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‡Ó¿…»¿ƒ≈»»

ÌÈpÙB‡ ÈL4. ¿≈«ƒ
„Á‡ ÔÙ‡5(˙Á‡ ‰Ú„Ï) מעלת …∆∆»¿≈»««

בכך  היתה ÌÈÏbn‰L∆«¿«¿ƒהמרגלים
,eac‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁaÓ eÈ‰»ƒ¿ƒ«»«ƒ

‡˜ ÔÎÏÂ ממצרים שיצא הדור  ¿»≈ƒ¿»
במדבר  Bcסיני והיה ÌLa¿≈

ÔBLlÓ "a„Ó" ,a„n‰«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿
ı‡ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó .eacƒ«∆≈≈∆∆
,‰NÚÓ ‡e‰ dÈÚ (Ï‡NÈ)ƒ¿»≈ƒ¿»»«¬∆
ı‡aL ÔÈÚ‰ ˙eËLÙÎe¿«¿»ƒ¿»∆¿∆∆
‡È‰ ‰„BÚ‰ wÚ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ«»¬»ƒ

,ÏÚÙa ‰NÚÓa התורה ובלשון  ¿«¬∆¿…«

השביעית, בשנה השדה מעבודת לשבות השמיטה, מצוות ÌÈLלגבי  LL≈»ƒ
'B‚Â EÓk ÓÊz ÌÈL LLÂ E„N ÚÊz6eˆ ‡Ï ÔÎÏÂ , ƒ¿«»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆¿¿»≈…»

eac‰ ˙ÈÁaÓ BÊ ‰„ÈÈ Èk ,ı‡Ï Òk‰Ï ÌÈÏbn‰ שהוא «¿«¿ƒ¿ƒ»≈»»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ
באדם  נעלה ‰NÚn‰כוח ˙ÈÁÏ באדם וחיצוני  נחות כוח ‰È‡שהוא ƒ¿ƒ«««¬∆ƒ

‰ÏB„b ‰„ÈÈÂ ‰ÏtL‰«¿»»ƒƒ»¿»
ÏÏk CÚa dÈ‡L „Ú ,˙BÈa¿≈«∆≈»¿∆∆¿»
בין  הערך  וריחוק שהפער  כך  כדי  עד 

יחס 'דיבור ' כל  ללא הוא ו 'מעשה'

‡n‰Óוהשוואה. Ìb ÔenÎÂ¿«»«≈«¿…»
Á‡ ÌB˜Óa7ÔÈew‰ ˙LÏLL ¿»«≈∆¿…∆««ƒ

'‰ ˙B‡ ˙eˆaL, העליון הקו  ∆¿«
והקו  הימני  הקצר הקו  השמאלי ,

daL)'ה ‰ÌÏBÚבאות ‡8( ∆»ƒ¿»»»
ÌÈLel‰ ‰LÏL „‚k Ì‰≈¿∆∆¿…»«¿ƒ

ה  הנפש,אמצעי  של  ««¬»LÁÓ‰ביטוי 
ÔBÈÏÚ‰ Âw‰L ,‰NÚÓe eacƒ«¬∆∆««»∆¿

(ה'גג ') ה' האות k‚„של  ‡e‰¿∆∆
‰ÈÓiלבוש  Âw‰Â ,‰LÁn‰««¿»»¿«««¿»ƒ

ה'של  k‚„האות ‡e‰ לבוש ¿∆∆
ÈÏ‡ÓO‰ Âw‰Â ,eac‰ של «ƒ¿«««¿»ƒ

(הקו  ה' k‚„הקצר )האות ‡e‰¿∆∆
Âw‰Lלבוש  ‰fÓL .‰NÚn‰««¬∆∆ƒ∆∆««

ÈÏ‡ÓO‰ המעשה לבוש שכנגד  «¿»ƒ
'‰ ˙B‡‰ ÌÚ aÁÓ BÈ‡≈¿À»ƒ»
ÁÎeÓ ,(ea„Â ‰LÁÓ)«¬»»¿ƒ»
c ‡e‰ ‰NÚn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«««¬∆»»

„Ù והדיבור המחשבה מלבושי  ƒ¿»
ÔÈÚÏ ÏÏk CÚa BÈ‡Â¿≈¿∆∆¿»¿ƒ¿«

eac‰ לאין ממנו  ונבדל  רחוק אלא «ƒ
שיעור .

‰iL ‰Úc) ÈM‰ ÔÙ‡Â9( ¿…∆«≈ƒ≈»¿ƒ»
הוא  המרגלים מעלת בביאור 

‰˙È‰ ÌÈÏbn‰ ˙‚„nL∆«¿≈««¿«¿ƒ»¿»
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כ   

מע ֹולם  ּגם  ּלמעלה  ׁשה ּוא  ה ּמח ׁשבה  ְְְְֵֶַַַַָָָָָּבע ֹולם 

ולא  ה ּדּבּור , ע ֹולם  ה ּוא  יׂשראל  וארץ  ְְְִִִֵֶֶַַָָֹה ּדּבּור ,

ויׁש ה ּדּבּור . ּבע ֹולם  עצמם  את  לה ׁשּפיל  ְְְְְִִֵֶַַַָָָרצ ּו

ּגֹודל  יֹותר  ע ֹוד  מ ּובן ׁשּמּזה  ּבזה , ְִִֵֶֶֶֶָָלה ֹוסיף 

לארץ  לה ּכנס  ּכׁשּצריכים  והה ׁשּפלה  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָה ּירידה 

מ ּצד ֿ ה ּמר ּגלים  ולכן ה ּמע ׂשה . ע ֹולם  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּכפ ׁשּוט ֹו,

לארץ . לה ּכנס  רצ ּו לא  ְְִֵֶַָָָָָֹעצמם 

ÏkÓeרצ ּו לא  ׁשה ּמר ּגלים  ׁשּזה  מ ּובן, זה  ƒ»ְְִֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלא  מ ּצד  ה ּוא  יׂשראל , לארץ  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹלה ּכנס 

ויׁש ּגׁשמ ּיים . ּבדברים  עצמם  את  לה ׁשּפיל  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָרצ ּו

ּפלא , ענין ּובהק ּדים  יֹותר , ּבעמק  ּבזה  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹל ֹומר 

מאיֿ הנ"ל , ּבּדר ּוׁשים  לכא ֹורה  ּבא ּור  ְְִִֵֵַַַַַָה ּדֹור ׁש

מדרגת  לבאר  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי מארי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָטעמא 

ּכנ"ל  א ֹופ ּנים  ׁשני ּבזה  ׁשּמבאר  ועד  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָה ּמר ּגלים ,

הנ"ל , ּבא ּור  ּבׁשביל  ּדלכא ֹורה  וד ּבּור ), ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ(מח ׁשבה 

לארץ  ל ּכנס  רצ ּו ׁשּלא  ׁשּזה  ל ֹומר  מס ּפיק  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיה 

את  לה ׁשּפיל  רצ ּו ׁשּלא  מ ּצד  זה  הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל ,

ּבזה , ה ּכּונה  ל ֹומר  וי ׁש ּגׁשמ ּיים . ּבדברים  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָעצמם 

ל ּכנס  רצ ּו לא  ׁשה ּמר ּגלים  ׁשּזה  מד ּגיׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבזה 

ׁשענין  ׁשּסבר ּו מ ּׁשּום  זה  אין יׂשראל , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָלארץ 

ׁשענין  ׁשּסבר ּו א ּלא  , צר ּבֹו אין לארץ  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹה ּכניסה 

מדרגתם , מעלת  ּבגלל  ּכי להם , ׁשּי אינֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזה 

להם  ֿ אפ ׁשר  אי וד ּבּור , מח ׁשבה  ּבבחינת  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהם 

ה ּמע ׂשה . לע ֹולם  עצמם  את  ְְְְֲִֶֶַַַַָָלה ׁשּפיל 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ, מ ׁשה ּׁשּׁשלחם  ׁשמה  ל ֹומר , יׁש ¿«ƒ∆ְֵֶֶֶַַָָֹ

את  לברר  ׁשה ּכח  מ ּׁשּום  זה  ְֲִֵֵֶֶֶַַָֹהרי

מ ּבחינת  יֹותר  נעלית  מ ּבחינה  ה ּוא  ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָה ּמע ׂשה 

"וית ּור ּו לפעל  ּדוקא  ׁשּבכח ּה ּבארץ ה ּמח ׁשבה , יתר ֹון לפעל  הינּו הארץ ", את  ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּובפרט  ּבפעל , לארץ  ל ּכניסה  הכנה  היה  ׁשּזה  הענין, ּבפ ׁשט ּות  ׁשה ּוא  ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ(ּכמ ֹו

ּבּמדר ׁש ה ּמבאר  ֿ ּפי חסיד ּות 10על  יתר ֹון),11ּובדר ּוׁשי מ ּלׁשֹון ה ּוא  ׁש"וית ּור ּו" ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

זאת , וע ֹוד  ה ּמע ׂשה . ע ֹולם  ה ּתח ּתֹונה , ה ּלזֹו הארץ  עניני את  ּולברר  ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלהעל ֹות 
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הבאה.)10 שבהערה בדרושים הובאו - ועוד ג. פ "א. קה"ר ז. פ "א, שהש"ר ואילך.)11ראה תמה ס "ע  פרשתנו אוה "ת

ועוד. העת"ר. תער"ב . שלח  ד"ה

    
Ìb ‰ÏÚÓl ‡e‰L ‰LÁn‰ ÌÏBÚa אפילו,eac‰ ÌÏBÚÓ ¿»««¿»»∆¿«¿»«≈»«ƒ

eac‰ ÌÏBÚ ‡e‰ Ï‡NÈ ı‡Â שיעור לאין  נעלה אמנם שהוא ¿∆∆ƒ¿»≈»«ƒ
מהמחשבה, נחות הדיבור  גם אבל  המעשה eˆמעולם ‡ÏÂ שהיו המרגלים ¿…»

המחשבה  LÈÂבעולם .eac‰ ÌÏBÚa ÌÓˆÚ ˙‡ ÏÈtL‰Ï¿«¿ƒ∆«¿»¿»«ƒ¿≈
‰fnL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï מהביאור ¿ƒ»∆∆ƒ∆

בעולם  היו  שהמרגלים השני  באופן 

Ï„Bbהמחשבה  ˙BÈ „BÚ ÔeÓ»≈∆
‰ÏtL‰‰Â ‰„Èi‰«¿ƒ»¿««¿»»
ı‡Ï Òk‰Ï ÌÈÎÈvLk¿∆¿ƒƒ¿ƒ»≈»»∆

‰NÚn‰ ÌÏBÚ ,BËeLÙk אם כי  ƒ¿»««¬∆
מהדיבור , ערוך  לאין  רחוק המעשה

יותר  עוד  רחוק בוודאי  הוא

‰ÌÈÏbnמהמחשבה. ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¿ƒ
ÌÓˆÚŒ„vÓ העולם בתוך  שהם כפי  ƒ««¿»

מחשבה, או  דיבור  eˆשלהם, ‡Ï…»
.ı‡Ï Òk‰Ï¿ƒ»≈»»∆

‰fL ,ÔeÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆∆
Òk‰Ï eˆ ‡Ï ÌÈÏbn‰L∆«¿«¿ƒ…»¿ƒ»≈
„vÓ ‡e‰ ,Ï‡NÈ ı‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«
ÌÓˆÚ ˙‡ ÏÈtL‰Ï eˆ ‡lL∆…»¿«¿ƒ∆«¿»
הגבוהה  הרוחנית מהדרגה לרדת

ולעסוק  ÌÈiÓLb.שלהם ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
,˙BÈ ˜ÓÚa ‰Êa ÓBÏ LÈÂ¿≈«»∆¿…∆≈
LBc‰ ,‡Ït ÔÈÚ ÌÈc˜‰e¿«¿ƒƒ¿»∆∆«≈
ÌÈLeca ‰B‡ÎÏ e‡a≈ƒ¿»«¿ƒ

חסידות  ŒÈ‡Óמאמרי  ,Ï"‰«««
‡ÓÚË סיבה מאיזו  טעם, מה «¬»

‡Ï '‰Bz ÈËewÏ'a CÈ‡Ó«¬ƒ¿ƒ≈»¿»≈
„ÚÂ ,ÌÈÏbn‰ ˙‚„Ó«¿≈««¿«¿ƒ¿«
ÌÈpÙB‡ ÈL ‰Êa ‡nL∆¿»≈»∆¿≈«ƒ

ea„Â ‰LÁÓ) Ï"k אופן «««¬»»¿ƒ
המחשבה  בעולם היו  שהמרגלים אחד 

בעולם  היו  שהמרגלים שני  ואופן 

ÏÈLaהדיבור  ‰B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
˜ÈtÒÓ ‰È‰ ,Ï"‰ e‡a≈««»»«¿ƒ
ÒkÏ eˆ ‡lL ‰fL ÓBÏ«∆∆∆…»ƒ»≈
„vÓ ‰Ê È‰ ,Ï‡NÈ ı‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆ƒ«
ÌÓˆÚ ˙‡ ÏÈtL‰Ï eˆ ‡lL∆…»¿«¿ƒ∆«¿»

ÌÈiÓLb ÌÈ„a חשוב ומדוע ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
דרגה  באיזו  והסבר  פירוט גם להוסיף

ולהוריד  להשפיל  רצו  לא שממנה היו 

עצמם? את

‰ÊaL ,‰Êa ‰ek‰ ÓBÏ LÈÂ,המרגלים במעלת ומפרט שמאריך  ¿≈«««»»»∆∆»∆
Ï‡NÈ,כאמור  ı‡Ï ÒkÏ eˆ ‡Ï ÌÈÏbn‰L ‰fL LÈb„Ó«¿ƒ∆∆∆«¿«¿ƒ…»ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈

Cˆ Ba ÔÈ‡ ı‡Ï ‰ÒÈk‰ ÔÈÚL eqL ÌeMÓ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ∆»¿∆ƒ¿««¿ƒ»»»∆≈…∆
עצמו , הדבר  Ì‰Ïמצד  CiL BÈ‡ ‰Ê ÔÈÚL eqL ‡l‡,בפרט ∆»∆»¿∆ƒ¿»∆≈«»»∆

Ì˙‚„Ó ˙ÏÚÓ ÏÏ‚a Èkƒƒ¿««¬««¿≈»»
LÁÓ‰הגבוהה, ˙ÈÁa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ««¬»»

Ì‰Ï LÙ‡ŒÈ‡ ,ea„Âאינם הם ¿ƒƒ∆¿»»∆
ÌÓˆÚיכולים  ˙‡ ÏÈtL‰Ï¿«¿ƒ∆«¿»

.‰NÚn‰ ÌÏBÚÏ¿»««¬∆
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל המבואר  ¿«ƒ∆

בגלל  לארץ להיכנס רצו  לא שהמרגלים

עצמם  את ולהשפיל  להוריד  רצו  שלא

המעשה  ÓL‰לעולם ,ÓBÏ LÈ≈«∆«
ÌeMÓ ‰Ê È‰ ,‰LÓ ÌÁÏMM∆¿»»…∆¬≈∆ƒ
‰NÚn‰ ˙‡ Ï Ák‰L∆«…«¿»≈∆««¬∆
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ»«¬≈≈
dÁÎaL ,‰LÁn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿»»∆¿…»
נעלית  שהיא נעלית, בחינה אותה בכוח

מהמחשבה, יותר  ÏÚÙÏעוד  ‡˜Âc«¿»ƒ¿…
eÈ‰ ,"ı‡‰ ˙‡ ee˙ÈÂ"¿»∆»»∆«¿

ı‡a ÔB˙È ÏÚÙÏ מלבד כי  ƒ¿…ƒ¿»»∆
לשון  'ויתורו ', של  הפשוט הפירוש

גם  'ויתורו ' לפרש יש וריגול , תיור 

נשלחו  המרגלים זה ולפי  יתרון  מלשון 

ויתרון  מעלה בארץ ולחדש לפעול 

,ÔÈÚ‰ ˙eËLÙa ‡e‰L BÓk)¿∆¿«¿»ƒ¿»
‰fL המרגלים ‰Î‰שילוח ‰È‰ ∆∆»»¬»»

‰ÒÈkÏ ישראל בני  ı‡Ïשל  «¿ƒ»»»∆
‡n‰ ÈtŒÏÚ ËÙe ,ÏÚÙa¿…«ƒ¿»«ƒ«¿…»

L„na10ÈLe„e מאמרי «ƒ¿»ƒ¿≈
˙e„ÈÒÁ11‡e‰ "ee˙ÈÂ"L ¬ƒ∆¿»

˙BÏÚ‰Ï ,(ÔB˙È ÔBLlÓƒ¿ƒ¿¿«¬
Ïe ולתקןı‡‰ ÈÈÚ ˙‡ ¿»≈∆ƒ¿¿≈»»∆

ÌÏBÚ ,‰BzÁz‰ BÊl‰«≈««¿»»
.‰NÚn‰««¬∆

,˙‡Ê „BÚÂ הייתה המרגלים בשילוח ¿…
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כי       

הם " וכלב ),12"לחמנּו יה ֹוׁשע  (ּכדברי ְְְְְִֵֵֵֵַַָֻ

ה ּלחם  הם  ה ּתח ּתֹונים , ׁשּבּדברים  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשה ּנצ ֹוצ ֹות 

ח ּבּור  ּפֹועל  ּדוקא  ׁשה ּוא  האדם ", "יחיה  ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשממ ּנּו

וה ּגּוף  מע ׂשה 13ה ּנׁשמה  ּבעניני ׁשהעב ֹודה  ּדהינּו , ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבאדם  וע ּלּוי יתר ֹון ּפֹועלת  ּבע ֹולם , ְְְְִִֶֶֶָָָָָּבחלק ֹו

ׁש"ילכ ּו ּובאפן ,מה ּל ּבבחינת  ׁשּנע ׂשה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהע ֹובד ,

חיל " אל  ּבמה 14מחיל  ּגם  נרמז ׁשּזה  ל ֹומר , ויׁש . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכ ֿ אחר  לר ּגל 15ׁשּכת ּוב  מר ּגלים  ׁשלח  ׁשּמׁשה  ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

אמר ּו ּכי לכד ּוה  וה ּמר ּגלים  יעזר , נע ׂשה 16את  לא  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

מ ׁשה  ׁשל  ּתפ ּלת ֹו ּבכח  אנּו ּבט ּוחים  ְְְִִִִֶֶַָָָֹֹּכרא ׁשֹונים ,

ׁשני   ּדר ֿ על  ֿ ּכן ּגם  יׁשנם  ׁשּבזה  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלה ּלחם ,

ּכב ׁשּו א ּלּו ׁשּמר ּגלים  אחד , ענין הנ"ל . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהענינים 

זאת , וע ֹוד  מ ׁשה . ׁשל  ּבכח ֹו ֿ לארץ  ּבח ּוץ  ְְְֵֶֶֶֶָָֹֹֹחלק 

"ע ֹוזר ", מ ּלׁשֹון "יעזר " ּבׁשם  נקרא  זה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשחלק 

זֹו, לעב ֹודה  ּומס ּיע  ע ֹוזר  עצמ ֹו ּבע ֹולם  ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהחלק 

לא  הינּו הע ֹובד , ּבאדם  ּד"יתר ֹון" ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּיהיה 

הע ֹולם , את  ׁשּמברר  לאדם  זק ּוק  ׁשהע ֹולם  ְֵֶֶֶַָָָָָָָָָרק 

נע ׂשה  ֿ יד ֹו ׁשעל  לע ֹולם  זק ּוק  האדם  ּגם  ֲֶֶֶַַַָָָָָָָָא ּלא 

ּבאדם . ְִָָָיתר ֹון

ÌÓ‡ ּבס ּפּור ׁשהרי להבין, צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִִֵֶַָָ

את  ה ּמר ּגלים  ק ּימ ּו לא  ְְְְְִִִֶַַַַֹה ּמר ּגלים ,

ל ֹומר  ּבהכרח  הרי אבל  ּכדבעי. ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָעב ֹודתם 

מ ּזה  ּגם  וכ ּמּובן נתק ּימה , מ ׁשה  ׁשל  17ׁשּׁשליח ּות ֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבע ׂשרה 18ׁשּבּגמרא  ה ּוא  ה ּׁשם ' ׁש'ק ּדּוׁש נלמד  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמר ּגלים  ׁשּכת ּוב  ממה  ּדוקא , עד 19מ ּיׂשראל  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

את  רק  ּכֹולל  ׁשּזה  ה ּזאת , הרעה  לעדה  ֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמתי

ויׁש וכלב ). מיה ֹוׁשע  (ח ּוץ  ה ּמר ּגלים  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֻע ׂשרת 

ה ּמר ּגלים  ׁשל  לחלקם  ּדבנֹוגע  ּבזה , ה ּבא ּור  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָל ֹומר 

ר ׁש"י  ּפר ׁש ּכבר  הרי יׂשראל , ׁשּיה ֹוׁשע 20ּבארץ  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

וקמ ּו ּבארץ , המר ּגלים  ׁשל  חלקם  נטל ּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָוכלב 

זה ּו אמנם  ּבארץ . המר ּגלים  ּבחלק  יתר ֹון נפעל  ׁשּבטח  ונמצא  לח ּיים , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּתח ּתיהם 

לכא ֹורה  (ה ּמר ּגלים ) ל 'ּגברא ' ּבנֹוגע  אבל  ּבארץ , חלקם  ׁשל  ל 'חפצא ' ּבנֹוגע  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָרק 
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ט .)12 שם, פרשתנו.)13פרשתנו ריש לקו"ת ח .)14ראה פד, לב .)15תהלים כא, שם.)16חוקת גם )17פירש"י  ראה

ואילך. 85 ע ' חל"ג ב .)18לקו"ש כג, כז.)19מגילה שם, לח .)20פרשתנו שם,

    
נוספת, ‰Ì"מעלה eÓÁÏ"12ÏÎÂ ÚLB‰È È„k) פשוטו שלפי  «¿≈≈¿ƒ¿≈¿À«¿»≈

פנימיות  ולפי  כלחם", "נאכלם רש"י , וכפירוש בארץ, הגרים לגויים הכוונה

הכוונה  BˆBˆp‰L˙הדברים ‰ÌÈBzÁz,אלוקיים ה ), ÌÈcaL ∆«ƒ∆«¿»ƒ««¿ƒ
eaÁ ÏÚBt ‡˜Âc ‡e‰L ,"Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ" epÓÓL ÌÁl‰ Ì‰≈«∆∆∆ƒ∆ƒ¿∆»»»∆«¿»≈ƒ

Ûeb‰Â ‰ÓLp‰13, כשם כלומר , «¿»»¿«
הנשמה  בין  מחבר  הגשמי  שהלחם

האלוקיים  הניצוצות כך  הגשמי , והגוף

חיותו  מקור  (שהם שבלחם הקדושים

הנעלים  העניינים בין  מחברים וקיומו )

הגשמיים  לעניינים והרוחניים

BÚ‰L„‰והנחותים  eÈ‰c של ¿«¿∆»¬»
NÚÓ‰האדם  ÈÈÚa במצוות ¿ƒ¿¿≈«¬∆

ÌÏBÚa,מעשיות  B˜ÏÁa באותו ¿∆¿»»
לברר  מוטל  בפרט שעליו  בעולם חלק

ÈelÚÂולתקן  ÔB˙È ˙ÏÚBt∆∆ƒ¿¿ƒ
‰NÚpL ,„BÚ‰ Ì„‡a»»»»≈∆«¬∆

,Cl‰Ó ˙ÈÁa ומתקדם שהולך ƒ¿ƒ«¿«≈
ÏÈÁÓומתעלה  eÎÏÈ"L ÔÙ‡e¿…∆∆≈¿≈«ƒ

"ÏÈÁ Ï‡14.לדרגה מדרגה ∆»ƒ
Ìb ÊÓ ‰fL ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆ƒ¿»«

CkŒÁ‡ e˙kL ‰Óa15 ¿«∆»«««
ÏbÏ ÌÈÏbÓ ÁÏL ‰LnL∆…∆»«¿«¿ƒ¿«≈
‰e„ÎÏ ÌÈÏbn‰Â ,ÊÚÈ ˙‡∆«¿≈¿«¿«¿ƒ¿»»

eÓ‡ Èk16‰NÚ ‡Ï ƒ»¿…«¬∆
ÌÈBL‡k ביכולתנו שאין  שאמרו  »ƒƒ

אלא  הארץ, את ÌÈÁeËa¿ƒלכבוש
‰LÓ ÏL B˙lÙz ÁÎa e‡»¿…«¿ƒ»∆…∆
ÔkŒÌb ÌLÈ ‰ÊaL ,ÌÁl‰Ï¿ƒ»≈∆»∆∆¿»«≈
Ï"‰ ÌÈÈÚ‰ ÈL CcŒÏÚ«∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ««
רבנו  משה של  והכוונה המטרה שהיו 

המרגלים. ‡Á„,בשילוח ÔÈÚƒ¿»∆»
˜ÏÁ eLk el‡ ÌÈÏbnL∆¿«¿ƒ≈»¿≈∆
‰LÓ ÏL BÁÎa ı‡ÏŒıeÁa¿»»∆¿…∆…∆
שלח  שמשה לעיל  לאמור  מקביל  וזה

את  לברר  הכוח כי  המרגלים עולם את

למעלה  גבוהה, מבחינה נובע המעשה

המחשבה, Ê‡˙,מעולם „BÚÂ¿…
‰Ê ˜ÏÁL המרגלים ידי  על  שנכבש ∆≈∆∆

"ÊÚÈ"האחרים  ÌLa ‡˜ƒ¿»¿≈«¿≈
ÏÁ‰L ,"ÊBÚ" ÔBLlÓ˜ ƒ¿≈∆«≈∆

ÚiÒÓe ÊBÚ BÓˆÚ ÌÏBÚa»»«¿≈¿«≈«
ÔÙ‡a ‰È‰iL ,BÊ ‰„BÚÏ«¬»∆ƒ¿∆¿…∆
,„BÚ‰ Ì„‡a "ÔB˙È"c¿ƒ¿»»»»≈

עצמם, בהם 'יתרון ' לפעול  כדי  היה המרגלים ששילוח השני  לעניין  במקביל 

‡l‡ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ nL Ì„‡Ï ˜e˜Ê ÌÏBÚ‰L ˜ ‡Ï eÈ‰«¿…«∆»»»»»»∆¿»≈∆»»∆»
B„ÈŒÏÚL ÌÏBÚÏ ˜e˜Ê Ì„‡‰ Ìb העוזר עצמו  העולם ידי  על  «»»»»»»∆«»

הבירורים' Ì„‡aב'עבודת ÔB˙È ‰NÚ. לעיל כמבואר  «¬∆ƒ¿»»»
,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
‡Ï ,ÌÈÏbn‰ etÒa È‰L∆¬≈¿ƒ«¿«¿ƒ…
Ì˙„BÚ ˙‡ ÌÈÏbn‰ eÓiƒ̃¿«¿«¿ƒ∆¬»»

.ÈÚ„k,באריכות בתורה כמפורש ƒ¿»≈
Ï‡ שני ÁÎ‰aמצד  È‰ ¬»¬≈¿∆¿≈«

‰LÓ ÏL B˙eÁÈÏML ÓBÏ«∆¿ƒ∆…∆
‰fÓ Ìb ÔenÎÂ ,‰Ói˜˙17 ƒ¿«¿»¿«»«ƒ∆

‡ÓbaL18Lec˜'L „ÓÏ ∆«¿»»ƒ¿«∆ƒ
Ï‡NiÓ ‰NÚa ‡e‰ 'ÌM‰«≈«¬»»ƒƒ¿»≈
e˙kL ‰ÓÓ ,‡˜Âc«¿»ƒ«∆»

ÌÈÏbna19‰„ÚÏ È˙Ó „Ú «¿«¿ƒ«»«»≈»
˜ ÏÏBk ‰fL ,˙‡f‰ ‰Ú‰»»»«…∆∆≈«
ıeÁ) ÌÈÏbn‰ ˙NÚ ˙‡∆¬∆∆«¿«¿ƒ

ÏÎÂ ÚLB‰ÈÓ צדיקים שהיו  ƒÀ«¿»≈
הרעה' 'העדה בכלל  אינם )וכמובן 

הייתה  לא המרגלים שליחות ואם

לא  כלל  מהם מתקיימת לומדים היו 

זו  הרי  ולכאורה כך . כל  חשוב דבר 

נהגו  לא המרגלים אחד  שמצד  סתירה

השליחות  נתקיימה כן  שני  ומצד  כראוי 

ידם. על 

,‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
Ì˜ÏÁÏ Ú‚Bc הנחלהÏL ƒ¿≈«¿∆¿»∆

È‰ ,Ï‡NÈ ı‡a ÌÈÏbn‰«¿«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬≈
È"L Lt k20 הכתוב על  ¿»≈≈«ƒ

מן  חיו  יפונה בן  וכלב ֿ נון  בן  "ויהושע

את  לתור  ההולכים ההם האנשים

eÏËרץ"הא  ÏÎÂ ÚLB‰iL∆¿À«¿»≈»¿
,ı‡a ÌÈÏbÓ‰ ÏL Ì˜ÏÁ∆¿»∆«¿«¿ƒ»»∆
‡ˆÓÂ ,ÌÈiÁÏ Ì‰ÈzÁz eÓ˜Â¿»«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»
˜ÏÁa ÔB˙È ÏÚÙ ÁËaL∆∆«ƒ¿«ƒ¿¿≈∆

של  ı‡a.הנחלה ÌÈÏbÓ‰«¿«¿ƒ»»∆
Ú‚Ba ˜ e‰Ê ÌÓ‡»¿»∆«¿≈«

'‡ˆÙÁ'Ï הדבר ÏLהחפץ, «∆¿»∆
Ú‚Ba Ï‡ ,ı‡a Ì˜ÏÁ∆¿»»»∆¬»¿≈«

,'‡b'Ï האנשים(ÌÈÏbn‰) ««¿»«¿«¿ƒ
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כב   

ּדבר   ל ׁשאין ל ֹומר , יׁש ּבזה   א ּבזה . חסר  ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה 

ה ּתׁשּובה  ּבפני ה ּבעל 21ֿהע ֹומד  ואדר ּבה , , ְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

החטא  לפני ׁשהיה  ממה  יֹותר  חביב  ,22ּתׁשּובה  ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ה ּמר ּגלים , ׁשל  ה ּתׁשּובה  ׁשּלאחרי נמצא  ֿ ּכן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָואם 

ּבהם . ּגם  הע ּלּוי ְִִֶַַָָנפעל 

‰p‰Â ּבכ ּמה ּומבאר  נצחית , היא  ה ּתֹורה  ¿ƒ≈ְְְִִִַַָָָֹ

(ּבּתניא  ּתֹורה '23מק ֹומ ֹות  24ו'ל ּקּוטי ְְְִֵַַָָ

ׁשּכל  מ ּובן נצחית , היא  ׁשה ּתֹורה  ּדכיון ְְְִִִֵֶֶַָָָָוכ ּו'),

ה ּזמ ּנים  לכל  נצחית  ה ֹוראה  ּבֹו יׁש ׁשּבּתֹורה  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָענין

ּכׁשרים  "היּו ׁשה ּמר ּגלים  ּומ ּכיון ה ּמק ֹומ ֹות . ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּולכל 

ּבמדרגה  ׁשהיּו א ּלא  ע ֹוד  ולא  ׁשעה ", ְְְְֵֶֶַָָָָָָֹּבא ֹות ּה

המר ּגלים  מענין ׁשּגם  מ ּזה , מ ּובן מאד , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּגב ֹוהה 

ואחד , אחד  ּכל  ּבעב ֹודת  נצחית  ה ֹוראה  ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָיׁשנּה

יתרה ׁשה ֹורא  ּובהד ּגׁשה  נצחית , היא  זֹו ה  ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

את  ּכׁשּלֹומדים  ּובפרט  ׁשלח , ּפר ׁשת  ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּכׁשּלֹומדים 

והענין  ׁשלח . ּפר ׁשת  ׁשל  ּפר ׁשה  ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהחסידי'ׁשע 

ל ֹומר  יׁש א ּלּו, ּדע ֹות  ל ׁשּתי ּבנֹוגע  ּדה ּנה  ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַה ּוא ,

ח ּיים " אלקים  ּדברי וא ּלּו "א ּלּו רק  ,25ׁשאינם  ְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

הנ"ל  (ה ּפר ּוׁשים ) הענינים  ׁשני ׁשּתכן ּגם  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא ּלא 

האדם  ּבעב ֹודת  ה ּוא  אמת  וד ּבּור ) ְֱֲֲִֶַַַָָָָָ(מח ׁשבה 

לע ֹולם  ה ּירידה  להיֹות  ׁשּצריכה  הינּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹּבפעל ,

ׁשּבאדם , ה ּמח ׁשבה  ע ֹולם  מ ּבחינת  הן ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה ּמע ׂשה ,

אחד  ּכל  ּכי ׁשּבאדם . ה ּדּבּור  ע ֹולם  מ ּבחינת  ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָוהן

ּבחינת  ׁשּבֹו, ה ּמח ׁשבה  ּבחינת  ּבֹו יׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָואחד 

ה ּׁשחר : ּבבר ּכת  ׁשא ֹומרים  ּכמ ֹו ה ּבריאה , ְְְְְִִִֶַַַַַָָע ֹולם 

הינּו בראת ּה" "א ּתה  ׁשּבחינת  ּבי, נפח ּתּה וא ּתה  יצר ּתּה, א ּתה  בראת ּה, ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָא ּתה 

על  קאי יצר ּתּה" "א ּתה  ּובחינת  ה ּמח ׁשבה . ע ֹולם  ׁשּבנׁשמת ֹו, ה ּבריאה  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבחינת 

ׁשה ּמח ׁשבה  היא  ה ּכּונה  ותכלית  ה ּדּבּור . ע ֹולם  ׁשּבנׁשמת ֹו, ה ּיצירה  ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבחינת 

ּבי", נפח ּתּה "וא ּתה  ה ּמע ׂשה , לע ֹולם  ׁשּירד ּו א ּלא  ּבמק ֹומם , יּׁשאר ּו לא  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוה ּדּבּור 

וכ ּו'. ּבקר ּבי" מ ׁשּמר ּה "וא ּתה  ׁשּיהיה  יֹום עד  ּבכל  האדם  עב ֹודת  ּתכן ׁשּזה ּו ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ערב  עדי  ולעב ֹודת ֹו לפעל ֹו אדם  יֹוצא  זה 26ויֹום , ּובכח  ּבג ּוף , ה ּנׁשמה  ירידת  , ְְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ועוד.)21 סה"א. פ "א פאה ירושלמי  ובכ"מ .)22ראה ה"ד. פ "ז תשובה הל' רמב "ם א.)23ראה קס , קו"א ב ). (כב , רפי "ז

ועוד.)24 ד. א, וש"נ.)25ויקרא ב . יג, כג.)26עירובין קד, תהלים

    
‰Êa ÒÁ ‰È‰ ‰B‡ÎÏ נתקיימה ולא נתמלאה שלא לומר  מקום והיה ƒ¿»»»»≈»∆

ÓBÏ,שליחותם. LÈ ‰Êa C‡ גם דבר  של  לאמיתו  למרגלים כי  בנוגע «»∆≈«
כיוון  השליחות, התקיימה cעצמם EÏ ÔÈ‡L ביותר אפילו חמור  חטא ∆≈¿»»
‰eLz‰ ÈÙa „ÓBÚ‰21ÈÁ ‰eLzŒÏÚa‰ ,‰a„‡Â , »≈ƒ¿≈«¿»¿«¿«»«««¿»»ƒ

ÈÙÏ ‰È‰L ‰ÓÓ ˙BÈ≈ƒ«∆»»ƒ¿≈
‡ËÁ‰22‡ˆÓ ÔkŒÌ‡Â , «≈¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏL ‰eLz‰ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈«¿»∆
Ìb ÈelÚ‰ ÏÚÙ ,ÌÈÏbn‰«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«

Ì‰a והיתרון העילוי  מלבד  עצמם, »∆
כאמור . בנחלתם, שנפעל 

,˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰Bz‰ ‰p‰Â ואף ¿ƒ≈«»ƒƒ¿ƒ
היו  בתורה האמורים שהמאורעות

ובמקומות  רב זמן  לפני  בעבר , בפועל 

הם  והמסרים ההוראות מסויימים,

BÓB˜Ó˙נצחיים  ‰nÎa ‡Óe¿…»¿«»¿
‡Èza)23'‰Bz ÈËewÏ'Â24 ««¿»¿ƒ≈»

‡È‰ ‰Bz‰L ÔÂÈÎc ,('eÎÂ¿¿≈»∆«»ƒ
ÔÈÚ ÏkL ÔeÓ ,˙ÈÁˆƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»
‰‡B‰ Ba LÈ ‰BzaL∆«»≈»»
ÏÎÏe ÌÈpÓf‰ ÏÎÏ ˙ÈÁˆƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿»
ÔÂÈkÓe .˙BÓB˜n‰«¿ƒ≈»
ÌÈLk eÈ‰" ÌÈÏbn‰L∆«¿«¿ƒ»¿≈ƒ

,"‰ÚL d˙B‡a, נשלחו כאשר  ¿»»»
‰‚„Óa eÈ‰L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆»¿«¿≈»

,„‡Ó ‰‰Bb, לעיל ÔeÓכמבואר  ¿»¿…»
ÌÈÏbÓ‰ ÔÈÚÓ ÌbL ,‰fÓƒ∆∆«≈ƒ¿««¿«¿ƒ
˙„BÚa ˙ÈÁˆ ‰‡B‰ dLÈ∆¿»»»ƒ¿ƒ«¬«
BÊ ‰‡B‰L ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»»
‰˙È ‰Lb„‰e ,˙ÈÁˆ ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈»
,ÁÏL ˙Lt ÌÈ„ÓBlLk¿∆¿ƒ»»«¿«
˙‡ ÌÈ„ÓBlLk ËÙeƒ¿»¿∆¿ƒ∆

‰Lt ÚL'È„ÈÒÁ‰ המאמרים «¬ƒƒ∆»»»
תורה' ÁÏLב'לקוטי  ˙Lt ÏL∆»»«¿«

ענייני  אלו  הם שבזמנים שלח פרשת

הדגשה. בתוספת

Ú‚Ba ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«
,el‡ ˙BÚc ÈzLÏ מעלת בביאור  ƒ¿≈≈≈

המחשבה  בעולם היו  האם המרגלים,

הדיבור , בעולם היו  ÓBÏאו  LÈ≈«
Èc el‡Â el‡" ˜ ÌÈ‡L∆≈»«≈¿≈ƒ¿≈

"ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡25, למעשה אבל  ¡…ƒ«ƒ
אחת  דעה רק Ìbמתקבלת ‡l‡∆»«

ÔÎzL של הרוחנית ‰Ï"המשמעות (ÌÈLet‰) ÌÈÈÚ‰ ÈL ∆…∆¿≈»ƒ¿»ƒ«≈ƒ««
eÈ‰ ,ÏÚÙa Ì„‡‰ ˙„BÚa ‡e‰ ˙Ó‡ (ea„Â ‰LÁÓ)«¬»»¿ƒ¡∆«¬«»»»¿…««¿

BÈ‰Ï˙היא ההוראה  ‰ÎÈvL ואחד אחד  כל  ÌÏBÚÏאצל  ‰„Èi‰ ∆¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿»
Ô‰Â ,Ì„‡aL ‰LÁn‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁaÓ Ô‰ ,‰NÚn‰««¬∆≈ƒ¿ƒ«»««¿»»∆»»»¿≈
eac‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«ƒ
„Á‡Â „Á‡ Ïk Èk .Ì„‡aL∆»»»ƒ»∆»¿∆»
שלו , הרוחנית הרמה תהיה אשר  תהיה

פשוט  אדם הוא אם Baגם LÈ≈
˙ÈÁa ,BaL ‰LÁn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿»»∆¿ƒ«
BÓk ,‰‡Èa‰ ÌÏBÚ»«¿ƒ»¿
ÁM‰ ˙ka ÌÈÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿««««
ואחד : אחד  כל  של  הנשמה אודות

‰z‡ הוא ֿ ֿ ברוך  d˙‡,הקדוש «»¿»»
dzÁÙ ‰z‡Â ,dzˆÈ ‰z‡«»¿«¿»¿«»¿«¿»
"d˙‡ ‰z‡" ˙ÈÁaL ,Èaƒ∆¿ƒ««»¿»»

‰‡Èa‰ ˙ÈÁa eÈ‰ המדרגה «¿¿ƒ««¿ƒ»
ע  הבריאה שכנגד  «¿B˙ÓLaL∆¿ƒ,ולם

˙ÈÁe .‰LÁn‰ ÌÏBÚ»««¿»»¿ƒ«
È‡˜ "dzˆÈ ‰z‡" מכוונתÏÚ «»¿«¿»»≈«

,B˙ÓLaL ‰Èˆi‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»∆¿ƒ¿»
‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â .eac‰ ÌÏBÚ»«ƒ¿«¿ƒ««»»
‡Ï eac‰Â ‰LÁn‰L ‡È‰ƒ∆««¿»»¿«ƒ…

ÌÓB˜Óa e‡MÈ במקום הנעלה, ƒ»¬ƒ¿»
בכוחות  e„iLהנפש,גבוה ‡l‡∆»∆≈¿

‰z‡Â" ,‰NÚn‰ ÌÏBÚÏ¿»««¬∆¿«»
‰È‰iL „Ú ,"Èa dzÁÙ¿«¿»ƒ«∆ƒ¿∆
'eÎÂ "Èa˜a dnLÓ ‰z‡Â"¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿
למטה  שיורדות הנשמה דרגות היינו 

של  המעשה בכוחות ופועלות בגוף

‰‡„Ìהגוף. ˙„BÚ ÔÎz e‰fL∆∆…∆¬«»»»
Ì„‡ ‡ˆBÈ ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»≈»»

Ú È„Ú B˙„BÚÏÂ BÏÚÙÏ26, ¿»√¿«¬»¬≈»∆
,Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ בו לפעול  ¿ƒ««¿»»¿

המעשה, Âc˜‡בכוח ‰Ê ÁÎe¿…«∆«¿»
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כג       

ּביכלת  נעלית ) ּבחינה  היא  (ׁשה ּנׁשמה  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדוקא 

ּפֹועל  ׁשהע ֹולם  ועד  הע ֹולם , את  לברר  ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָה ּנׁשמה 

עצמ ּה. ּבּנׁשמה  יתר ֹון ְְְִַַַָָָּגם 

È„ÈŒÏÚÂ את להמ ׁשי הנ"ל  העב ֹודה  ¿«¿≈ְְֲִֶַַַָָ

ׁשּתהיה  ּבארץ , ּגם  וה ּדּבּור  ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָה ּמח ׁשבה 

ּוכפת ּגם  ֿ לארץ , ּבח ּוץ  ּגם  הארץ  ּכּבּוׁש ְְְֲִִֶֶַַַָָָָעב ֹודת 

צדק ' ֿ זה 27ה 'ּצמח  ֿ ידי על  יׂשראל , ארץ  ּדא   מא ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּיהיה  העתידה , ה ּגא ּלה  את  ּומקרבים  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֻמביאים 

לארץ  וה ּכניסה  ּבפ ׁשט ּות , יׂשראל  ארץ  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּכּבּוׁש

ּבאפן  ׁשּיהיה  זאת , וע ֹוד  ּבפ ׁשט ּות . ְְְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹיׂשראל 

ּבארץ  חלקם  נטל ּו האנׁשים ", מן ,28ׁש"חיּו ְְֲִִֶֶֶָָָָָָָ

ּכל  ׁשל  הארץ  ּבחלק  ּגם  על ּיה  ּפֹועל  זה  ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּדֹורנּו

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּבזמ ּנם , ה ּגא ּלה  היתה  ׁשּלא  ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻה ּדֹור ֹות 

ֿ ּכּמה ֿ ֿ אחת  ועל  הע ֹולם , ּבכל  ׁשלמ ּות  ְְְֲֵַַַַַָָָָָנע ׂשה 

זה  וג ּלּוי יׂשראל , ׁשּבכל  'יחידה ' ּבחינת  ל ּגּלּוי עד  ּביׂשראל , ׁשלמ ּות  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכ ּמה 

ּכל  ׁשל  ּבג ּופים  נׁשמ ֹות  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  זה  ּכל  ויהיה  ּבג ּוף , נׁשמה  למ ּטה  ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָיהיה 

יׂשראל  ּבני ׁשל  ּבג ּופים  נׁשמ ֹות  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ועל  ה ּדֹור ֹות , ׁשּבכל  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָיׂשראל 

לבב , וט ּוב  ׂשמחה  ּומ ּתֹו ּכנ"ל , ה ּדֹור ֹות  ּבכל  על ּיה  נע ׂשית  ֿ ידם  ׁשעל  זה , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבד ֹור 

ילדה " לא  עקרה  ּד"ר ּני ה ּׂשמחה  לג ּלּוי ולא 29עד  ֿ לבא , לעתיד  וה ּגּלּוי ה ּלידה  , ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

עין  ּכהרף  אפיל ּו מ ּמׁש.30ע ּכבם  ּומ ּיד  וּתכף  , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
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תפה.)27 ע ' ח "א מהוריי "צ  אדמו"ר קודש ובפירש"י .)28אגרות לח  יד, א.)29פרשתנו נד, ופירש"י)30ישעי ' מכילתא

מא. יב , בא
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˙‡ Ï ‰ÓLp‰ ˙ÏÎÈa (˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ‡È‰ ‰ÓLp‰L)∆«¿»»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ…∆«¿»»¿»≈∆

dÓˆÚ ‰ÓLpa ÔB˙È Ìb ÏÚBt ÌÏBÚ‰L „ÚÂ ,ÌÏBÚ‰ כמבואר »»¿«∆»»≈«ƒ¿«¿»»«¿»
באדם  גם מעלה 'יתרון ' פועל  הבירורים עבודת ידי  שעל  שה'יתרון ' לעיל 

המברר .

Ï"‰ ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»««
‰LÁn‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆««¿»»

,ı‡a Ìb eac‰Â בעולם ¿«ƒ«»»∆
הם  התורה שענייני  וכאמור  המעשה

מקום  ובכל  זמן  בכל  ∆¿È‰zL∆ƒ‰נצחיים
ı‡‰ Leak ˙„BÚ ברוחניות ¬«ƒ»»∆

Ìb˙ÙÎe ,ı‡ÏŒıeÁa Ìb«¿»»∆¿ƒ¿«
'˜„ˆ ÁÓv'‰27 לאחד במענה «∆«∆∆

ישראל  לארץ לנסוע שרצה החסידים

‡c C‡Ó(לארץ (בחוץ כאן  עשה «»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï‡NÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈«¿≈∆
‰l‡b‰ ˙‡ ÌÈ˜Óe ÌÈ‡ÈÓ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆«¿À»
ı‡ Leak ‰È‰iL ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆ƒ¿∆ƒ∆∆

Ï‡NÈ בפועל,˙eËLÙa ƒ¿»≈¿«¿
Ï‡NÈ ı‡Ï ‰ÒÈk‰Â בפועל ¿«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈

.˙eËLÙa¿«¿
ÔÙ‡a ‰È‰iL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ¿∆¿…∆
eÏË ,"ÌÈL‡‰ ÔÓ eÈÁ"L∆»ƒ»¬»ƒ»¿

ı‡a Ì˜ÏÁ28, לגבי לעיל  כנזכר  ∆¿»»»∆
וכלב  ÏÚBtיהושע ‰Ê eBcL∆≈∆≈

‰iÏÚ' ו 'יתרוןı‡‰ ˜ÏÁa Ìb ¬ƒ»«¿≈∆»»∆
‰˙È‰ ‡lL ˙BBc‰ Ïk ÏL∆»«∆…»¿»

,ÌpÓÊa ‰l‡b‰ שיהושע כשם «¿À»ƒ¿«»
המרגלים  של  חלקם את נטלו  וכלב

˙eÓÏL ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬»¿≈

„Ú ,Ï‡NÈa ˙eÓÏL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿««««»¿«»¿≈¿ƒ¿»≈«
'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa ÈelbÏ שבנשמה החלק ביותר  והפנימי  ÏÎaLהעמוק ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆¿»

‰Ê Ïk ‰È‰ÈÂ ,Ûe‚a ‰ÓL ‰hÓÏ ‰È‰È ‰Ê Èel‚Â ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿∆¿«»¿»»¿¿ƒ¿∆»∆
ÏÎaL Ï‡NÈ Ïk ÏL ÌÈÙe‚a ˙BÓL ,LnÓ B˜a¿»«»¿»¿ƒ∆»ƒ¿»≈∆¿»
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,˙BBc‰«¿««««»
Èa ÏL ÌÈÙe‚a ˙BÓL ‰nÎÂ¿«»¿»¿ƒ∆¿≈
Ì„ÈŒÏÚL ,‰Ê B„a Ï‡NÈƒ¿»≈¿∆∆«»»
˙BBc‰ ÏÎa ‰iÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈¬ƒ»¿»«

,Ï"k הזה הדור  שנשמות וכיוון  ««
הקודמים, הדורות נשמות את מעלים

בגופים, נשמות יהיו  עצמן  שהן  בודאי 

„Ú ,Ï eËÂ ‰ÁÓN CBzÓeƒƒ¿»¿≈»«
‰˜Ú Èp"c ‰ÁÓO‰ Èel‚Ï¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¬»»

"‰„ÏÈ ‡Ï29Èelb‰Â ‰„Èl‰ , …»»»«≈»¿«ƒ
,‡ÏŒ„È˙ÚÏ בחסידות כמבואר  ¿»ƒ»…

והסתר , העלם של  זמן  הגלות, שזמן 

של  זמן  הגאולה, וזמן  לעיבור . דומה

ללידה, דומה ÌkÚגילוי , ‡ÏÂ¿…ƒ¿»
ÔÈÚ Û‰k eÏÈÙ‡30ÛÎzÂ , ¬ƒ¿∆∆«ƒ¿≈∆

.LnÓ „iÓeƒ««»
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המשך מעמור ריר


