
 

 בס"ד 

                                 
 

יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ מרן רבי

 ה'תשע"ז פרשת שלח
 

 וגו' "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל"
] 

 אהבה ושנאה
 

"ותרגנו בחומש דברים כשמשה רבינו חזר על חטא המרגלים כתוב 
וגו' זאת  הוציאנו מארץ מצרים"באהליכם ותאמרו בשנאת ה' אותנו 

נצטייר  ,אומרת שבזמן שהמרגלים דברו לעם ישראל רע על ארץ ישראל
והטעם כי יש כלל ידוע שאיפה  ,בליבות ישראל כאילו ה' שונא אותם

וכיון שמעלת ארץ  ,שיש מעלה גדולה בקדושה יש כנגדה מעלה בטומאה
 ,שסוד ההשגחה ואהבה אחד הם ,ישראל הוא גודל אהבת ה' את ישראל

וכמבואר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות שדרגת האהבה היא שהאהוב 
שזה ענין גילוי השגחתו ית' שהוא טוב ומטיב  ,יודע כל עסקיו של אוהבו

"ארץ אשר וזה הדרגה של ההשגחה הוא בארץ ישראל כמו שכתוב  ,לכל
ירושו שבארץ שפ עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה"

וכיון שישראל מאסו בארץ  ,ישראל מאיר השגחתו ית' שהוא אהבת ה'
ההפך  ,על כן נתעורר הלעומת דקדושה ,שהוא גודל אהבת ה' ,ישראל
ואמרו משנאת ה'  ,שהוא שנאה ,מאהבה
 אותנו.

 

 תיקון חטא עץ הדעת –הכרת הטובה 
 

חטא  את מתקניםארץ ישראל של בקדושתה 
וארץ  ,שפירושו פגם במלכות ,עץ הדעת

וע"י שבאים  ,ישראל היא כנגד ספירת המלכות
לארץ ישראל מתרוממת ספירת המלכות 

חטא עץ  , בעקבותונתקנת מחטא עץ הדעת
הדעת אדה"ר התחייב גלות וגלה מארץ 

שחוזרים לארץ  -והתיקון לחטא  ,ישראל
וארץ  "האשה אשר נתת עמדי"ישראל, אדה"ר כפר בטובה בזה שהתלונן 

ישראל זו בחי' אשה גם כן שהרי היא כנגד ספירת המלכות הנקראת 
ובזה שדברו על ארץ ישראל רע היה זה כמו הפגם של אדה"ר  ,אשה

לכן צריך לדבר טוב על ארץ ישראל שבזה מתכפר  ,שדבר רע על אשתו
 "האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי ואוכל"החטא של אדה"ר שאמר 
ובזה שמדברים טוב על ארץ  ,טובתו של ה'שאמרו חז"ל כאן כפר ב

ע בן נון תיקן בברכת . ורואים שיהושישראל מתקנים את חטא אדה"ר
 "נודה לך ה' אלוקינו על שהנחלת"המזון שבח והודיה על ארץ ישראל 

לכן גם  ,וחטא בזה שפגם בארץ ישראל ,וכו' כי אדה"ר חטא באכילה
לא כאדם  ,ארץ ישראלבהקשר של הודיה על אכילתינו אנו מודים על 

שזה בחי' ארץ  ,הראשון שחטא ומיד אחר אכילתו כפר בטובה על אשתו
 ישראל.

 

 השגחה פרטית –ארץ ישראל 
 

השכינה הקדושה. אדם הראשון  ארץ ישראל היא כנגד ספירת המלכות,
ת ארץ ארץ ישראל, אחרי שחטא איבד את דרגקודם שחטא היה ב

י דרגת ההשגחה פרטית כנ"ל, ישראל. הדרגה של ארץ ישראל זוה
שתכלית העבודה המכשירה את הכלים לקבל שפעו שרצה להנות לנו 
הוא שהנבראים יודעים שהכל השי"ת עושה, עשה עושה ויעשה לכל 
המעשים, השלימות של השגחה פרטית היא שרואים איך כל הרע הוא 
בעצם טוב, וכמו שרואים בפרשתינו, שהמרגלים אמרו שארץ ישראל 

ארץ שקוברת אנשיה כי בכל מקום שהלכו ראו לוויות אבל האמת היא 
היתה שה' עשה לטובה כדי שבני הארץ יעסקו עם המתים ולא יפנו 

 למרגלים.
 

 דעת ואמונה
 

ני מצווה יאני א" – לדעתךמפרש רש"י  "שלח לך אנשים"הפסוק אומר 
 אמונה.ענין דעת ויש ענין יש בעבודת ה' ש לדעתךונבאר את ענין ,"לך

אבל אם  את ה'""ומלאה הארץ דעה התכלית היא הדעת, כמו שכתוב 
כמו שהפסוק אומר  ,הדעת אינה מתוקנת כמו שצריך אז היא רק מזיקה

והדבר שמכשיר את הדעת זוהי האמונה  חכמים להרע להטיב לא ידעו""
שיוכל להבין  ,שרק היא בכוחה לזכך את הדעת ,העיוורת בו ית'

שהלכו עם  היה ולהשכיל ולא לבוא לידי טעות. הפגם של המרגלים
אמונה, כי ע"י אמונה אדם רואה שהכל מאיתו ית' והכל הוא הדעת בלי 

טוב באמת, וע"י זה מקבל דעת דקדושה, ועם זה הוא מחשיב מאד את 
האמונה. עיקר כל העבודה הוא תיקון חטא עץ הדעת, ותיקון זה הוא 
בארץ ישראל, דרגה של השגחה פרטית ואמונה, החטא היה שאדם נפל 

כל והוא בעל הבית על עצמו. וזהו עץ למצב שהוא חושב שהוא עושה ה

"שלח לך" זהו שהפסוק אומר  לא הולך באמונה.הדעת שהאדם "יודע" ו
 המרגלים נכשלו בזה.ש דעת, לתיקון חטא עץ ה"לדעתך" –

 

 הוא ישופך "ראש" ואתה תשופנו "עקב"
 

מי שפיתה את אדם וחווה לעץ הדעת היה הנחש מפאת קנאתו, והנה 
הנחש הוא רוצה להכשיל את עם ישראל שלא יכנסו לארץ ישראל כי 

האחיזה של הנחש הוא את אחיזתו שע"י זה יתוקן החטא והוא יאבד 
ברגליים של האדם כמו שהפסוק אומר "ואתה תשופנו עקב". עומק 

הרי הדרך שבו פיתה הנחש את אדם וחוה היה ע"י שדיבר  :הדברים
מה שאין כן אחרי  ,עימם כמה הם גבוהים ונעלים "והייתם כאלוקים"

טורח להראות  ,הוא היצר הרע ,החטא האדם מרגיש שפל וגרוע והנחש
שלא הולך עם אמונה אלא מסתכל על שזה נובע מזה  ,לו שפלותו

המציאות כמו שהיא. ובעל הסולם כותב בהקדמה לספר הזוהר הקד': 
"לפיכך השכל הבריא מחייב אותנו להבין את ההפך מהנראה בשטחיות 
ולהחליט שאנו באמת בריות טובות ונעלות ביותר עד שאין קץ 

שעשה לחשיבותינו דהיינו ממש באופן הראוי והמתאים לבעל המלאכה 
האדם צדיקים כתבו שאפי' אחרי החטא צריך  הרבהעכל"ק. ו אותנו"

 :והנחש הרע הופך את היוצרות ,לראות גדלותו
כי אם קודם החטא היה מראה לאדם גדלות ה' 

אך לפני  ,לא היה האדם חוטא -ושפלות האדם 
החטא הוא מגביה את האדם בגאוה ואחרי 
 ,החטא נושכו ע"י שמראה לו כמה הוא שפל

ישופך היינו האדם,  הואזה הפירוש שה' אמר "ו
יהרוג אותך ע"י שיגביה עצמו בעבודת ה'  ראש

תנצח  תשופנו עקבהנחש  ואתהבבחינת ראש, 
 את האדם ע"י שתראה לו כל פעם שפלותו."

 

 ההפך של "ויגבה ליבו בדרכי ה'" –המרגלים נכשלו בשפלות עצמם 
 

 ,ישראל שבני ענקים ספרו לעם,המרגלים נכשלו בזה שראו שפלותם 
 "ואנחנו היינו קטנים כחגבים" ,ראו בארץ ישראל רמז למדריגות גדולות

והאמת שכל גדלות שישנה בכל העולמות העליונים  .לא ראויים לזה –
ים". רגליים, וזהו הרמז "מרגלוהנחש נשכם ב בעבור האדםהוא הכל 

כי מי שהולך עם דעתו בלבד אז  ,היינו בשפלות ,שהנחש אחזם ברגליים
וכיון שכך הוא אומר מה לי ולארץ  ,באמת הוא רואה הרבה שפלות

אומר אני  ,אדרבא –אבל מי שהולך באמונה  ,ישראל ולדרגות גבוהות
 .ראוי לכל המעלות כי השי"ת ברא אותי

 

 ההבדל בין המרגלים
 

המרגלים  לבין בין המרגלים ששלח יהושוע בן נון רואים הבדל מהותי
הלכו ארבעים יום  המרגלים ששלח משה רבינו .ששלח משה רבינו

והביאו מפרי הארץ והמרגלים של יהושע בן נון היו מעט זמן אצל רחב 
כי כשאדם הולך עם הדעת בלבד אז הוא מרגיש שהוא עושה  ,ומיד חזרו

 אבל אדם שהולך עם אמונה .מדבר לשון הרע על ה' - והוא טורח ובסוף
לכן המרגלים של יהושע בן נון  ,תחילת היגיעה הוא רואה ישועהכבר ב -

ידעו והתכוננו מהתחלה ללכת רק עם אמונה וכבר גמר ה' בעדם וחזרו 
 מיד.

 

 תיקון עולם הפירוד –מספר י"ב 
 

 .י"ב גבולי אלכסון ,דוריפעולם העבודת ה' בהמספר י"ב מורה על 
 לגלות בעולמות הנפרדים את אחדותו ית'הוא התפקיד של י"ב שבטים 

"כשם שאין בליבך אלא אחד כך אין כמו שאמרו השבטים ליעקב אבינו 
נתן " ':אליהודבי תנא 'כשאדם הראשון חטא אומר ה .בליבינו אלא אחד"

 טשג תוספותהמסביר במסכת גיטין . "לו הקב"ה גרושין כאשה
כי  ?בגימטריא י"ב כנגד י"ב שורות שבגט, ומדוע בגט יש י"ב שורות

 ,האשה רמז לספירת המלכות שצריך לאחדה בסוד ההשגחה הפרטית
וגירושין פי' שהמלכות נפרדת מסוד  ,י"בהמספר תיקון של שזהו 

 ,רמז שנפרד מהאחדות ,לכן אדם הראשון קיבל גירושין כאשה ,האחדות
לתקן את הענין של "י"ב  ,ארץבן משה רבינו שלח י"ב שבטים לרגל ולכ

 ,גבולי אלכסון" שפירושו הוא לגלות אחדות ושפע של השגחה פרטית
 מזו על שנכשלו,ו רהפירות שהביאכמו שרואים ש ,בזהוהמרגלים נכשלו 

שבזה התכסה  ,ענבים וכן תאניםבחטא עץ הדעת היה ו ,כי הביאו ענבים
שחטא  אמנם זקוקים אנו להבין שכשם ."ויתפרו עלי תאנה"אחר החטא 

"בעלילה באת כמו שאמר אדם הראשון  ,סיבבה השגחת ה' עץ הדעת
עם ישראל יהיה כדי שסיבבה ההשגחה המרגלים חטא את כך גם  ,אלי"

 ה' יעזרינו על דבר כבוד .משם כל הניצוצין שנפלווילקט שנה  04במדבר 
ום.שבת של .לשמור ולעשות אמןשמו ללמוד וללמד 

 

   עליית מ"ן – יש לי מושג

כשהצדיק עוסק בתורה מעלה מ"ן לזו"ן בקול 

דאורייתא שלו, שהקול עולה לז"א ודיבור 

 והדיבור לנוקבא.

 ()סולם הקדמה לספר הזוהר          
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