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 חטא המרגלים 'בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו' 

מוליכים   הבדרך שאדם רוצה לילך ב"  אומרת  (:)דף י הגמ' במכות  

מביאה לזה כמה מקורות. ונראה שיש להביא מקור לזה ו ,"אותו

שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם גם מפרשתנו, שג"כ רואים  

 .לא לטובה  "ון חין לטובה וביב  ,רוצה ללכתאדם  בדרך שבה  

ומנהיגים אותו   ,הולך בדרך מסוימתהוא  לפעמים אדם רואה ש

ובה טובה  חושב,הוא  ,  דרך  שלי  שהדרך  ראיה  לי  יש   ,הנה 

בדרך שאדם רוצה שזה בחינת    אלא  מהשמיםיכים אותי כך  מול

  .ילך בה מוליכים אותול

הר  דבריםכשמוזכר  ?  יהאמה  המרגלים,  בספר    : כתוב  עניין 

ָהָאֶרץ " ֶאת  ָלנּו  רּו  ּפְׁ ַיחְׁ וְׁ ָפֵנינּו  לְׁ ים  ֲאָנש ִ ָחה  לְׁ כב(  " ִנש ְׁ א,   , )דברים 

וזו   ,מרגלים  לשלוח  ובקשם אלו שהשעם ישראל  ומשמע מזה  

  : דבר יג, ב( מ)ב   למשה  מר ולעומת זאת בפרשתנו, הקב"ה או  ,האמת

ַנַען" ָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ּכְׁ ים וְׁ ָך ֲאָנש ִ ַלח לְׁ וא"כ הפסוקים סותרים    -"  ש ְׁ

  ה תחילבקשו ש והם אל שעם ישראל שמכיון :הביאורו ?ורהלכא

  לכן   ',אותו   כיןילמו   ילך בהלבדרך שאדם רוצה  '   ,מרגלים  לשלוח

  שישלח מרגלים.שגם הקב"ה אומר למשה השלב הבא 

 ללכת בתמימות אחרי ה' ית' 

למה מר לעם ישראל  ואמפרש שמשה רבנו  "י  שר ההסבר?  מה  ו

אמר לכם שזו ארץ  הוא    ריה  ?אתם צריכים לבדוק את הקב"ה

הקדוש    ,שהם באו לבדוק את הקב"ה  ואומר רש"י בגלל  .טובה

אברוך   ל'מר  הוא  מקום  להם  נותן  שאני  דברי בות  טעחייהם 

י לא  למען  שהקב"ה  . 'רשוההמרגלים  מכאן,  להם   רואים  נתן 

הקב"ה    .בתמימותלא הלכו עם הקב"ה    הםעות רק בגלל שטל

 ו עליוכמ סלמה אתם צריכים לבדוק ת  ,אמר לכם שזו ארץ טובה

הדור ו,  הפסידו את הכול  אותו,  לבדוק  ושרצ  שהיא טובה, וכיון

הפסידו את  ולכן    ,ארץ ישראלל  זכו להיכנסשיצא ממצרים לא  

 , ותטענתן להם מקום למה שהקב"ה    וכל  ,ארץ ישראלקדושת  

בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים ' ל:  מהבחינה שנעשה    זה

   .לבדוק אחרי השם יתברך אסור ',אותו

כשאדם הולך    :דברים למעשההמוציא  האנחנו אוהבים תמיד ל

 ,ולא מנסה את הקב"ה  ,בתמימות עם הקב"ה  נוהגבדרך שהוא  

ה על  שאלות  שואל  בדרך  שי"ת,  לא  אותו  מוליך  הקב"ה  אז 

הקב"ה  ,טובה את  מנסה  כשאדם  אחרי  ו  ,אבל  מעשי חוקר 

לא מקבל בשלמות את הנהגת השי"ת  , ו יש לו שאלותו ,הקב"ה

 אחרילבדוק    הוא שולח מרגליםבזעיר אנפין ש  זה נקרא  איתו,

ל  כי  ,הקב"ה פשוט  בו   ולא  טובעודאי  שהקב"ה  רק  איתי   ,שה 

לא פשוט כיון ש ו ,( .א שבת ל)  ביד'טב עלדעביד רחמנא  מאי כל'שו

אחרי   בודק  אתה  שולח  ו  ה',לך  אחרי  מאתה  לבדוק  רגלים 

מקום   ךשאני נותן ל  ך,חיי"  לו:  הקב"ה אומר   גםז  וא  ח"ו,הקב"ה 

שע  ",ותטעל ישראל וכמו  המרגליםטעו    ם  גרמו בדברי  ואז   ,

, וכל זה  יוםה  תוואלבכיה לדורות בחורבן של שני בתי מקדש ב

   למה? מכיון שלא הלכו עם השם יתברך בתמימות.

  זוו  ה,כל כך טוב הנהגה    וז  ,ללכת בתמימות אחרי השם יתברך

סגול אמיתית,גם  טוב  ה  לך  יהיה  כאן לומדים    כך,  שבאמת 

בפרשה הראשון  מבקש  אם  ש  ,מהמסר  היה  לא  ישראל  עם 

היו זוכים כל אותו הדור שיצא   ,דוק את הארץ ברגלים למלשלוח  

לא הלכו  ורק בגלל שהם  ,  ארץ ישראלקדושת  ליהנות מ   ,מצרים

  ולכן  ,ו מרגליםושלחאת ה' לבדוק  ורצובתמימות אחרי הקב"ה 

  .הזה  היקר  דו את הדבר הפסיולא ירשו את ארץ ישראל הם 

 תידות' די עי ת 'ממגרו , זהיטא המרגלים שבכל דור ובכל אדםח

המרגליםהעניין   ודור   של  דור  בכל  ואדםו   ,שייך  אדם   . בכל 

גם שאנחנו  קורה  מרגלים  לפעמים  לא   ,שולחים  משהו  פתאום 

ו  בפרנסה  קשיים  נסיונות,  עוברים  באמונה,  לנו  אנחנו מסתדר 

 , שואלים הרבה שאלות,ות אחרי הקב"היר קחעושים כל מיני  

, 'למה לשני יש הרבה לא פשוט לנו מה שהקב"ה עושה איתנו

מרגלים ששייך לכל  החטא  בחינה של  ממש    זו  ?...טוב ולי אין'

)על פי רוב  ,  עתידותהולך לכל מיני מגידי  אדם    אםוכן    .אדם ואדם

הרי  .  ( נותנים את עיניהם בממון שלך הם  צריך להיזהר מהם,  שהם רק שקרנים,  המוחלט  

)דברים יח,    כתוב  ,כתוב מפורש שאסור לשאול בקוסמים במכשפים

ִעם  "  :יג( יֶה  הְׁ ּתִ ִמים  רש"י  –"  יךָ קֶ ֱאל    ה'ּתָ עמו  "   :מפרש  התהלך 

עליך   כל מה שיבוא  אחר העתידות, אלא  ולא תחקור  לו,  ותצפה  בתמימות 

   ".קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו

 לא להרבות יותר מדאי בביטוחים 

, וחושב שהוא חכם ומבין  בתמימות עם הקב"ה  הולךכשאדם לא  

יכול להפסיד הרבה טוב שהיה רק  שידע שהוא    יותר מהקב"ה,

לו   המגיע  ידי  מנסה   ,תמימותעל  מנסה  שהוא  בזה  ודווקא 

כדי   לעשות כל מיני ביטוחים על ביטוחים  הולךא  וה  ,להתחכם

ר חשב על הכל, והוא ביטח להראות לעצמו שהוא אחראי וכב

עצמו, איתי  את  הולך  לא  הקב"ה אתה  לו  מרגל    ,אומר  אתה 

  .אני נותן לך מקום לטעות ,אחרי

 בענין ביטוחים, הוא מה שרגילים רוב בני אדם לעשות, זה מותר 

, וביטוחים על , אבל לעשות ביטוחים יתיריםוחלק מההשתדלות

, שום  זה כבר היפך התמימות. ובשעת מבחן   , ביטוחים יותר מדאי

אין בזה כלל ברור, וגם הרב לא יכול לענות על   .עוזר   אדבר ל

חון שלו  פי האמונה והביטזה, אבל צריך קצת רגש לכל אדם, כ

כפי  אלא  לכאן,  ולא  לכאן  לא  לקצוות  ללכת  ולא  בהקב"ה. 

   מנהג רוב בני אדם יראי ה'.

 הארץ אוכלת יושביה  שכאילו שקר  ה איך נכתב בתורה 

הארץ דוהוציאו    המרגלים  כשחזרו יגכתוב    ,יבת    : לב( ,  )במדבר 

ת ָהָאֶרץ " ּבַ ִציאּו ּדִ נּו ...  ַויּו  ר ָעַברְׁ ֶ ָרֵאל ֵלאמ ר ָהָאֶרץ ֲאש  ֵני ִיש ְׁ ֶאל ּבְׁ

 קפ"ז / מ"זתורה  /

 שליט"א אליהו עטיה הרה"גמפי  / תשפ"א –'שלח לך'  

 , בחטא המרגלים -בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו  
 ספירות חג"ת כנגד יושביה'ג' פירושים על 'ארץ אוכלת 

  ע"י תיקון האכילה זוכים לנשיאת פנים, ולשפע פרנסה ולמופתים 

 gmail.com@6537488 :במייל לקבל יתןנ



 (47)גיליון  2
 

ֶביהָ ָבּה ָלתּור א ָתּה  ש ְׁ בכל "  : שם פירש רש"י וגו'". ֶאֶרץ א ֶכֶלת יו 

קוברי מתים כדי   ,מקום שעברנו מצאנום  והקב"ה עשה לטובה 

  .עכ"ל ,")למרגלים( רדם באבלם ולא יתנו לב לאלוולט

כי    ,שקר ו לכאורה  הרי זהמקשה    (זמ"   התור )   ן"רהמו  בליקוטירבנו  

למה התורה  ו  ,היו מאריכים ימים  ,יםבארץ ישראל היו חיים טוב

המרגליםאכותבת   של  השקר  ר"חבלק  )בזוהר    כתוב  ?ת    ( "ב ע   דף 

דבר אם    ",יודע דעת עליוןשהוא "שאם בלעם השתבח בעצמו  

נכתב  לא  כי    ,זהאת    תה התורה כותבתלא הי  ,זה לא היה נכון

יודע דעת היה  בלעם  ו  ,סימן שזה נכון  ,ם זה כתובאו  ,שקר בתורה

אף   ",ארץ אוכלת יושביה"את המילים  כאןאם כתוב וכן  .עליון

כך אמרו  שהמרגלים  פי  נכוןלא  זה  אם    ,על  דבר  לפחות   היה 

 .לא היה נכתב השקר שלהם בתורה ,באיזה בחינה

רשו הזאתבדבריו    "יבאמת  השאלה  ליישב את  רש"י   ,בא    כי 

ולא    םבל ארדם בוטעשה לטובה כדי לב"ה  הק  :שורהמוסיף עוד  

היה  זה  היו טרודים לקבור מתים  י  יושבי הארץ ש  ."ייתנו לב לאלו

שמו לא  ו  ,בבכיות בהספדיםוהיו עסוקים בלוויות    הםכי    ,טובהל

יכלו לעבור   ,רגליםלב למ סתם  בא    לא  י "רש  .וככה המרגלים 

נאמן לשיטתו  תמיד  י  "רש  לאא  ,ידיעה   איזואו    ,להוסיף מדרש

 את השאלה הזו,   י"והיה קשה לרש  ,הפסוק  פשטלהסביר את  

יושביההרי   אוכלת  ארץ  לא  היא  ישראל  שארץ   אלא  , ודאי 

על   ?ח"ו  ואם כן איך נכתב שקר בתורה  ,ריכים ימיםיושביה מא

רק בזמן שהיו המרגלים   ,זה היה משהו חד פעמיש  ,תרץ מ  י"זה רש

וכל זה היה   ,שבכל מקום היו קוברים מתים  נעשה  ,בארץ ישראל

  .לטובה כדי להטריד את אנשי הארץ שלא ישימו לב למרגלים

ר " :פסוק באותו  כתוב  .ליישב עוד קושיה  נבואבזה  ֶ ָכל ָהָעם ֲאש  וְׁ

ָכּה   תו  תָרִאינּו בְׁ י ִמּדו  ֵ ש  וצריך לתת לים וגבוהים  גדופירש"י: "  ",ַאנְׁ

מי שהוא ע"כ.  ' וכו'",  גבהו שש אמות וזרת  גלית' , כגון  להם מדה

כולם מודדים   '?מה הגובה שלך '  :שואלים אותו  כולם  ,מאוד גבוה

גבוה הוא  כמה  מידותב'  הפשט  הז  .אותו  צריך לתת ש'   ',אנשי 

מידה  שואליםכי    ',להם  שלהכמה    כולם  אנשי  ש   יוצא   .וגובה 

גיבורים   םהמידות   כן   .בריאיםוחזקים    ,גבוהים  , אנשים  ואם 

קודם הם אומרים   ,לכאורה המרגלים סותרים את עצמם שורה 

 ', אנשי מידותשיש 'אחר כך הם אומרים  ו  ',ארץ אוכלת יושביה'

כתוב: איך יש שם אנשים חזקים? הרי אם הארץ אוכלת יושביה, 

ב ָעֶליהָ " ֵ ֶאת ָהָעם ַהיּ ש  ִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהוא וְׁ רש"י  פי   וגו'",  ּורְׁ

ואת   ( עצמה  הארץ  את)שאמר להם משה תבדקו את הארץ מה היא  

עליה היושב  מגדלת    ,העם  ארץ  ויש  גיבורים  מגדלת  ארץ  יש 

אם כן לפי ו  .ש מגדלת אוכלוסין ויש ממעטת אוכלוסיןי  ,חלשים

לבדוק  משהש  מה מהם  אנשי  ביקש  בה  שיש  סיפרו  כשהם   ,

יש  ו  ,גבוהים והיא מגדלת אנשים בריאים  ש  טוב  זה סימן  מידות,

ותרים את  ס  ואם כן המרגלים  ,פירות טובים  שמגדלבה אוויר טוב  

 , "ת יושביהארץ אוכל"אומרים  רגע הם    ,בתוך כדי דיבור   עצמם

גבוהים   - "  וכל העם שראינו בתוכה אנשי מידות"אומרים    רגעו

ארץ  ' דווקא  אלא  לא ארץ אוכלת יושביה    זו  "כאו  ,גיבורים חזקים

   '?מגדלת יושביה

בפירוש  לכן מיישב  ושאמנם    ו:רשי  טובה,  ארץ  היא  רק תמיד 

שםשה  זמןבאותו   יושביה, המרגלים  יו  אוכלת  היתה  היא   , 

אל  ,לטובהבזה  כיוון  הקב"ה  ו ישימו  שלא  אבל    ,לב  ם היכדי 

  .חזקיםוגיבורים אנשים מגדלת ש ובה היא ארץ  אמתב

 ישראל לעמוד בקדושת ארץ ישראל המרגלים אמרו שלא יוכלו 

על דרך  אוהב ללכת  שהוא תמיד  )  רבי יונתן אייבשיץ   לש  פירושעוד  נוסיף  

אמרו הם  שמה ש  :מפרש פירוש חדש ואומר   הוא  ,( פיקחותוה חכמה  

 היא מאוד פירושו של דבר שארץ ישראל    'ארץ אוכלת יושביה'

 , הם אנשים טמאים  ץ ישראל, שנמצאים באר   והכנענים,  קדושה

ארץ אוכלת  היא  בה שיוזו הס  ,הרבה מאוד עבירותבה  עושים  הם  ו

הייתה  ל  ...יושביה למה    טענהמרגלים  לבוא    כדאילא  הגיונית 

אתה  ששם  ,היא ת הקב"ההנהגארץ ישראל ב כי, ארץ ישראלל

מקבלים    ,לגמרי  בסדר אם אתה לא  ו  צדיק,חייב להיות כל הזמן  

בה,ם  ההכנענים שמיה  אוהר   ,עונשמיד    םש ולכן הארץ    חטאו 

 . ומתו והכנענים נענשו ם,אותאוכלת 

אתם יודעים בעצמכם כמה  הרי  ,המרגלים לעם ישראלואומרים 

הרגזתם   ה',פעמים  שיצאנ  את  הימ ו  מאז  חטא מצרים  את  ה 

ואת כן  וכו',וכו'    ונניםאמתה  העגל,  בינינוואם  הכי    לא  אתם   , 

בארץ ישראל מי . כי  שאר במדבר שניעדיף  ולכן    ,בעולם  יםקיצד

ארץ אוכלת  ש'  יוצא   לפי זהו  .שלא בסדר ישר מקבל את עונשו

  מחמת החטאים.הכוונה  -  'יושביה

הגדלים בארץ האנשים    אחדמצד  באמת  י  , כולפי זה מיושב היטב

אוויר טוב ראל  שיבארץ  כי יש    ת,דויאנשי מוגיבורים  ישראל הם  

 ,ם יש כאלה פירות טוביםא  ,אבל התביעה היא  ,פירות טוביםו

התשובה  ו  ?"ארץ אוכלת יושביהה"למה בכל אופן    ,אוויר טובו

ארץ ישראל לא   .קדושה מאודזה ארץ    ארץ ישראלבגלל ש  :היא

לחיות שם ש  ,פשוט  מי  עונש  חוטאכי  גופ   .מקבל  דיבת '  א וזה 

אומרים  הש  ',הארץ  לארץ   לישראלם  לבוא  לכם  כדאי  לא 

ולפי זה   .מענישים ומדקדקים אחרי כל אדם םשש וןכימ ,ישראל

ומצד שני גם    , "ת יושביהלוכאארץ  " באמת    ,יושב הסתירהמגם  

אויר טוב רק ושם פירות טובים    ישכי    ,"כל העם אנשי מידות"כן  

  .שלם למי שלא בסדר ל יבא" מדקדקיםברוחניות ש

 לקוטי מוהר"ן תורה קפ"ז  

בשיץ באמת כולו כתוב בצורה איי  יהונתןרבי  ל  הפירוש הזה ש

 רבנו על הפסוק   מסביר   (תורה קפ"ז)ן  "ר הליקוטי מובקצת אחרת  

ִאיש     )תהלים סב, יג( ם לְׁ ּלֵ ַ ש  ה תְׁ י ַאּתָ ָך ה' ָחֶסד ּכִ הּו". כ   : "ּולְׁ נּו  "  ַמֲעש ֵ ַהיְׁ

ֶחֶסד   הּוא  ֶ ה ש  ִמּדָ ָאָדם  לְׁ ם  ּלֵ ַ ש  מְׁ הּוא  ֶ ש  ַרך  ּבָ ִיתְׁ ם  ֵ ַהש ּ ֵמֵאת  ל  דו  ּגָ

ה ֶנֶגד ִמּדָ א   ,ּכְׁ ֵליַדע ַהֵחטְׁ יו וְׁ ַמֲעש ָ ש  ּבְׁ ּפֵ ַפש ְׁ ֵדי ֶזה הּוא ֵמִבין לְׁ ַעל יְׁ ֶ ש 

ּוָבה ש  תְׁ ּבִ ּוב  ָלש  וְׁ ּבו   ַגם  ּפָ ֶ הרי אם אדם  למה זה נקרא 'חסד',    )פעם שאלנו  ".ש 

אתה משלם    כי  ,נותן לו משכורת, זה לא נקרא שעשית לו חסד עבד אצלך חודש ואתה

למה    אזתפילין    תכ' הדמיון, הרי אם הנח - למה כתוב כאן 'כמעשהו' ב  ? הד ועב   שכר לו  

באמת אין השוואה בין  ש   ותירצנו  מצוה?  עשיתתפילין, הרי    תהנח   כאילוקבל שכר רק  ת

שקל, ואז בא   10,000אדם שמרויח משכורת    .מה שעשית לבין השכר שתקבל בעוה"ב 

זה לא נקרא תשלום אלא זה  המנהל ואומר לו: אני נותן לך מיליון שקל על החודש הזה,  
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כי אין ערך בין העבודה שעבד לעומת התשלום ש וכעת   .(קיבל הוא  נחשב חסד, 

על תשלום  כאן  לא הכוונה    רבנו מתרץ את זה בדרך שונה, כי זה

טוב בשאלה,  גמול  תשלום    כמו  על  הכוונה  של  עונש  האלא 

  גדול,   חסד  ואהדבר זה  ש  -  מידה כנגד מידההקב"ה באופן של  

הכי   קיבליאדם  אז  שהוא  בעונש  להבין  ו  ,תבונן  מה  יוכל  על 

העונש לו  הגיע  לי ו  ,בדיוק  בתעורר  זה לכן  ו  .לה'  תשובהחזור 

ן על בייקבל עונש והוא לא  יאם אדם    כי  .של הקב"הגדול  חסד  

וגם   ,הוא גם נענש   ,אז זה עונש כפול  ,בל את העונשימה הוא ק

 , כי הוא לא יודע על מה לעשות תשובה  ,לא עושה תשובההוא  

אומר רבנו  מידה כנגד מידה    נותן לאדם עונשב"ה  אבל בזה שהק 

  .תשובהלתעורר יזה חסד השם כדי שע"י זה האדם 

 עיקר מקום תשלום מידה כנגד מידה הוא בארץ ישראל 

סייג   וכעת איזה  רבנו  ם "  .מוסיף  ֵ ַהש ּ ם  ּלֵ ַ ש  ּמְׁ ֶ ש ּ ַמה  ר  ִעּקַ ֶ ש  ע,  ּדַ

ה, ִמּדָ ּבְׁ ה  ִמּדָ ַרךְׁ  ּבָ מ  ִיתְׁ ּכְׁ ָרֵאל,  ִיש ְׁ ֶאֶרץ  ּבְׁ תּוב    והּוא  ּכָ ֶ כז( ש  כ,  ב    )ִאיּו 

", 'ֶאֶרץ'  ָמָמה לו  קו  ֶאֶרץ ִמתְׁ נו  וְׁ ַמִים ֲעו  ָ ַגּלּו ש  ת ֶאֶרץ   -"יְׁ ִחינו  נּו ּבְׁ ַהיְׁ

ָראֵ  ִקין ִיש ְׁ ּדְׁ ַדקְׁ מְׁ ם  ש ָ י  ּכִ  , נו  ֲעוו  ה  ּלֶ ּגַ ִנתְׁ ם  ש ָ וְׁ לו   ָמה  מְׁ קו  ִמתְׁ ִהיא  ל, 

מִ  הּו,  ַמֲעש ֵ ּכְׁ ִאיש   לְׁ ם  ּלֵ ַ ש  מִ י לְׁ ֶנֶגד  ּכְׁ ה  היּדָ ע"כּדָ מסביר   ".  רבנו 

בארץ  רק  זה  מידה',  כנגד  'מידה  הנהגת  של  העניין  שעיקר 

"  ישראל. ֲעו  ומביא ראיה מהפס'  ַמִים  ָ ש  ַגּלּו  ָמָמה    נויְׁ קו  ִמתְׁ ֶאֶרץ  וְׁ

נותנים  והם    ,אדםה  של  וונותמגלים את העשבא"י השמים    ,"לו  

שמשלמים לאדם מידה כנגד    גדול החסד הויוצא ש  .לו את העונש

יכול להתבונן בעונש שקיבל   )בזה  ,מידה על מה    ויידע  ,בא   זה  על מה  ביןי ו  ,שאדם 

בתשובה לחזור  דווקא    -  (צריך  ישראלפה  ים  חיכשזה  ושם   , בארץ 

כי   עוונו  כמעשהו  בא"ימתגלה  לאיש  לשלם  מידה   ,מדקדקים 

   וזה החסד הגדול. כנגד מידה

כל פעם  אמר שיש לו  ובחור צעיר  איזה  אלי  שבוע שעבר בא  ב

מכה, פעם שריר  פעם    ,פצע ברגל  היה לו פעם    ,כאבים ברגליים

אמרתי   ?מה מרמזים לו  ?זה  לכל  בהמה הסיוהוא לא הבין    תפוס

אצלי    כי ) אלי  לו תטלפן   אז  אנשים היו  לו  וכששוחחנו  (הרבה   , אמרתי 

)זוהר פרשת    חז"ל אמרו  ",שמור ירגלי חסידיו  "  :(ואל א' ב, ט )שמ  כתוב

 תך, אשעם  הסיפור שלך    מהתחפש    . זה האישה  (וירא ח"א דף קיב: 

  .מצא כמובןהוא חיפש וגם  בה.ושם תמצא בדיוק את הסי

 בהנהגה ישירה מה', בחוץ לארץ דרך ע' שרים ארץ ישראל  

ישראל   בארץ  העונש    יםמקבלפה  כנגד  את  מידה  של  בצורה 

נמצא    ,מידה ישראל שלא  לארץ  מיוחד  דבר  - בחוץ תמיד  זה 

חסד כי אתה תשלם לאיש   ה'  ךול"  :בארץ ישראל כתוב  .לארץ 

בחוץ לארץ אדם מקבל גם   :דברבנסביר את העומק  ו  עשהו",כמ

שהם הממונים על   ,שרים  שבעיםאת הטוב וגם את הרע דרך ה

העולם השכר    שמהו  ,כל  או  ישירות    מגיעלא  כביכול  העונש 

שבעים עובר דרך האלא  ,בארץ ישראלכמו  מהקדוש ברוך הוא

 נש להעניש את האדם בעורוצים  לפעמים  ואותם השרים    ,שרים

הם לא ו  ,או בא להם לתת שכר אחר   ,יותר מתאים להםשר  אח

הם מקבלים  ו  וטא,האדם חכש  אאל  ,קדקים במידה כנגד מידהמד

וזה לא חייב   ,ם כבר בוחרים את העונשה  ו,תורשות להעניש א

"ארץ    שעליה כתוב:  ארץ ישראלב  אך  .להיות מידה כנגד מידה

כל    ",שנה  תאחרי  עדאלקיך בה מראשית השנה ו  'ה  יינעאשר  

ולכן גם כשאדם מקבל    ,שם היא בהשגחה פרטית ממשתנועה  

, כדי הקב"ה בוחר בו את העונש שיהיה מידה כנגד מידה   ,עונש

 עונש זה.התבונן ולידע למה בא לו שיוכל ל

יכול להתבונן היטב מה שקורה שהיא,    העצה  ולכן תמיד אדם 

אדם לפעמים    .כדי לדעת על מה הוא צריך לשוב בתשובה  ,איתו

כי כדי להתבונן במידה   ה,צריך עזר הוא    ,הוא לא מצליח לבד

חז"ל דרשי  מ  אתדעת  ל  ,פסוקיםהרבה  לדעת  צריך  כנגד מידה  

לדעת  כוון אותך  וי  ,שיעזור לך  ובשביל זה יש רב  וכו',  לדעת זוהר 

  .מידה כנגד מידה את ה ולהבין

ם  "  אומר רבנו: י ש ָ ִאיש     ראל()בארץ ישּכִ ם לְׁ ּלֵ ַ ש  ִקין לְׁ ּדְׁ ַדקְׁ הּו, ּכְׁ מְׁ ַמֲעש ֵ

ה  ימִ  מִ ּכְׁ ּדָ היֶנֶגד  ז  ",ּדָ נגד כמידה    ו'?מעשהכ 'של  הכ"ף    המה 

ש  ',מידה ֶאֶרץ  :  רבנוואומר    .עשיתאתה  כמו  ַעל  תּוב  ּכָ ֶ ש  ֶזה  וְׁ

ֶביָה", ש ְׁ יו  א ֶכֶלת  "ֶאֶרץ  ָרֵאל  "   -א ֶכֶל"ת  ִיש ְׁ ת  בו  ּתֵ י  ֵ ה אַ ָראש  'ּתָ

ם  תְׁ  ּלֵ ַ הּו"  ּכְׁ 'ִאיש   לְׁ 'ש  ּנַ"ל'ַמֲעש ֵ אומרת    ".ּכַ בארץ    -"ארץ "זאת 

שלם  'ת תה  'א  -ר"ת  :א ֶכֶל"ת  ,והישראל משלמים לאדם כמעש

מסיים  .והמעש'כאיש  'ל ֶאֶרץ  "  :ורבנו  ּבְׁ ם  ש ָ ִבים  ש ְׁ ַהיּו  ן  ּכֵ ַעל  וְׁ

ָרֵאל יֵש  ָלֶהם ַעל ִקין  ָהר ב ִיּסּוִרין, ֵמֲחַמת  )פי(  ִיש ְׁ ּדְׁ ַדקְׁ ּמְׁ ֶ ם    ש  ּלֵ ַ ש  ם לְׁ ש ָ

הוּ  ַמֲעש ֵ ּכְׁ ִאיש   כיעכ"ל  ".לְׁ מיוחד    .  משהו  זה  ישראל  בארץ 

   .דהכפי מה שעשה מידה כנגד מיבדיוק אדם  משלמים לש

בשיץ איי יהונתןרבי  הפירוש שלזה  ?הפסוקט  שפ איך זה נכנס בו

ם  שלבארץ ישראל מדקדקים ל  ,לעם ישראל  טעניםהמרגלים  ש

שמה   .לא כדאי לבוא לארץ ישראללכן    ,לאדם מידה כנגד מידה

ולא כמו פה במדבר   ,צדיק  אתה צריך להיות ממש  גדול,יש לחץ  

  .פעמיםחטאנו הרבה ש

 הוא רחוק מאמת   -אכילה יתירה   -מי ששקוע בתאות אכילה 

מפרש מ"ז  רבנו  ל  בתורה  שלישי  יושביה'פירוש  אוכלת   ' ארץ 

ק  "  :ואומר ָרחו  הּוא  ֶ ש  ָידּוַע  ּבְׁ ֲאִכיָלה  ַתֲאַות  ּבְׁ ע  ּקָ ֻ ש  מְׁ הּוא  ֶ ש  ִמי 

א   ,ֵמֱאֶמת ם ָיבו  ּלּות ּגַ ם ֶזה ִסיָמן ַעל ּדַ ִרין ָעָליו ּגַ ו  יִנים ש  ּדִ ֶ ָידּוַע ש  ּובְׁ

ת ו  ּובּוש  ת  נו  יו  זְׁ ּבִ כל    זהת אכילה  תאו  ע"כ.  ,"ִליֵדי   אדםש קודם 

זאת   ,מיותריםילוגרמים  כולנו יש לנו קול  .אוכל יותר מכדי צורכו

אכילה   בתאוות  שקועים  שאנחנו  שאוכל    .גדולהאומרת  אדם 

  , ובעל פי ר   וסיף על המשקל שלויהוא לא    ,צריךוא  הבדיוק מה ש

  תשובה על עניין זה. כולנו צריכים לעשותובאמת 

הו א ָרחֹוק ֵמהָ   :רבנו אומר ֶׁ ָידו ַע ש  ת''ב     לכן ש   ,ומר בהמשך א   )ורבי נתן  .ֱאמֶׁ

ִרין ָעָליו"  (יוצא מהפה הרבה שקרים  ו  יִנים ש  ּדִ ֶ ָידּוַע ש  שהוא   כלומר   -"  ּובְׁ

ם וממשיך: "  ".והיה לאכול"  בבחי'  הוא  כיון שכןו  ,בהסתר פנים ּגַ

ת ו  ּובּוש  ת  נו  יו  זְׁ ּבִ ִליֵדי  א  ָיבו  ם  ּגַ ּלּות  ּדַ ַעל  ִסיָמן  מסביר רבנו    ".ֶזה 

באמת   בין  יש  למה  עניותתאות  קשר  לבין   זה   למה  ,אכילה 

  , רבנו מסביר    ?להיות עניזה יגרום לו  ש שאדם מאוד אוהב לאכול  

אומרת:  )ק"ד ע"א(בשבת הגמרא  ?מאיפה מגיעה מידת העשירות

ל  -קאי"  קושטא  " יש  כהאמת  לעמודה  שהא  .ח   מתוכיוון 

וכמו שביאר רבינו    . שירותעח גם להביא את הה כיש ל  ,עומדת
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ָרָכה  ִלבְׁ ָנם  רו  ִזכְׁ ֲחָכֵמינּו  רּו  ָאמְׁ ֶ ש  מו   ּכְׁ ֵמֱאֶמת,  א  ּבָ ירּות  ֲעש ִ ר  ִעּקַ וְׁ

ת קד.( ּבָ ָרָכה    )ש ַ ִלבְׁ ָנם  רו  ִזכְׁ ֲחָכֵמינּו  רּו  ָאמְׁ וְׁ ָקֵאי'.  ָטא  ָסִחים קיט.( 'ֻקש ְׁ   )ּפְׁ

ֵליֶהם"  ַרגְׁ ר ּבְׁ ֶ קּום ֲאש  ֶאת ַהיְׁ ָעָליו ָקאֵ  - )דברים יא, ו("וְׁ ֶ , ש  נו   . יֶזה ָממו 

 ה ב ארץ שאוכלת בזכות היושבים  -  "ארץ אוכלת יושביה "

ה'אמת',    הואשיעקב אבינו   כ( כמו שכתוב  מידת  ז,  ן    )ִמיָכה  ּתֵ "ּתִ

ַיֲעק ב" לעם  הממוןו  זה שדרכו עובר הפרנסה והשפע  הוא,  ֱאֶמת לְׁ

 . "וגו'  יעקב בארץ  בויש" :כתוב ,פסוקים  מביא שנירבנו  .ישראל

יושביה"וכתוב   אוכלת  אומרת  ",ארץ  אוכלת  "  , זאת  ארץ 

בזכות היושבים    -  "יושביה זה היושבו  .הבארץ שאוכלת   ? מי 

  יעקב   -"  תתן אמת ליעקב"  :כתוב  אצל יעקבווגו'"    ישב יעקבו"

האמתדימזה   משבה  .ת  השביעי  תיקוני  עתיקון  תיקון  , אקנדיה  זה 

רוצה להאיר פנים  ב"ה  כשהק  -'באור פניך'  ', תפוחים  ןרי'ת  'אמת '

כשיש הארת פנים  ו  ,אז הוא מגלה כביכול את פניו  , לעם ישראל

יעקב בחינת  זה    ? הארת פניםמה זה    .מיד יש שפע  -  של הקב"ה

הכ  אבינו זה    תאר י  יותר:    '.אמת'פנים  קצת  ישונבאר    כידוע 

אנפין'אהשל    -דיקנא  תיקוני  (י"ג )שלושה עשר   י"ג    '.ריך  שהם 

איפה הוא ו .התיקון השביעי הוא תיקון אמתו מידות של רחמים.

ש"  "לז  י "אר ה  אומר   ?נמצא התפוחים  כסומקבשתי    א"ורדוים 

של ומשם מגיע השפע    '.אמת'ם התיקון של  ה  ורוד,ו  בצבעשהם  

  .לעם ישראלהפרנסה 

 ברכת הממון הנזכרת בברכת כהנים 

 שהיא  ,קראנו את ברכת כהנים  שבועיים  לפני  בפרשת השבוע

הפרנסהבגם  עוסקת   של  "יברכך"    .עניין  הראשונה   -במילה 

רש"י  "וישמרך"  '.בממון '  ומפרש  כתוב:  רש"י:    .ומיד  ואומר 

אבל אין   ,ים לאדם הרבה כסףנותנאם    ".ישמור לך את הממון"

יכול לישון בלילה  הוא  בלאגן,זה    ו,תולו איפה לשמור א   . לא 

שהק ויג  ב"הצריך  הממון  ןישמור  על  לאו  .לך  ושלום  אם  חס   ,

 – "  רבה נכסים מרבה דאגה"מ  :בפרקי אבות  מה שכתוביתקיים  

הוא  מרבה לאדם דאגה, ו  ריבוי הנכסים בלי השמירה של הקב"ה

  –מ"וישמרך"    הברכת הממון מגיע.  כועס ולחוץ   מידתשמח, ולא  

" אליך  יופנ  'א השי"  :הפסוק השלישיו  שומר את הממון.  שהקב"ה

   פנים. לנו נשיאות  תןי –

הקב"  אומרת:  :(כ ברכות  )הגמרא   לפני  השרת  מלאכי   :ה"אמרו 

בתורתך כתוב  שחד ולא פנים ישא לא אשר ":  רבש''ע    " יקח 

 ישא" (כו ,במדבר ו )  דכתיב  ,לישראל פנים אתה נושא ואיך   (יז,דברים י )

  '?!... לישראל פנים אשא לא וכי'  :אמר להם  וגו'"?.  אליךה' פניו  

וברכת את ה'   ואכלת ושבעת"  (י ,דברים ח)  שכתבתי להם בתורה

אומרים  )   ".ועד כביצה  ,והם מדקדקים ]על[ עצמם עד כזית  ",אלהיך

אז הוא   ?הוא עונה בשאלה  שאלה,   יהודי כששואלים    מידה ת מל   :יהודי   ו שאל  :בהלצה 

איך לא '   :בשאלה  הוא עונהגם הקב"ה כששואלים אותו שאלה    ולכן  ...! '?לא למה  : ' נה ו ע

 . ('?פנים לישראל שא א 

 נן והתיקון בזה י מדרב מתי מברכים ברכת המזון מדאורייתא ומת

  חייב לברך שמדאורייתא  כלומר  ",  וברכת אכלת ושבעת"כתוב  

ו רק אחרי ש עם ישראל מחמירים על עצמם אילו  אדם שבע, 

)ה'    לפי הרמב"ם שאומר  ואם כן  .לברך כבר בשיעור כזית וכביצה

ִביַע "  דעות ד,ב( מו  רְׁ ח ת ּכְׁ א ִיפְׁ ֵרסו  ֶאּלָ א ּכְׁ ַמּלֵ תְׁ ּתִ ֶ ל א י אַכל ָאָדם ַעד ש 

ָעתו   בְׁ ָ ונשאר לך  עד שלושה רבעים, רקזאת אומרת לאכול  - "ִמש ּ

  א אל   .אתה לא יכול לברך  ואם כן מדאורייתא  עוד רבע לשבוע,

מחלוקת   מובא  ע"ב(ט  "מ )בגמרא ברכות    -  .נוו אותלציוה חכמים    ובא

 . ל כביצהע  כזית או  על  ברכת המזוןרבי מאיר ורבי יהודה האם  

כזית  ש  נוקטיםהיום   פוסקים   .גרם  28הוא  שיעור  הרבה  אבל 

חצי כביצה   להלכה זה  .בינוני  של זיתבגודל    שזה ממשרים  בסו

גם כביצה שזה ו  .קטןזה משהו מאוד    ,גרם  27שזה    (גרם   54)ביצה זה  

  .זהוקצת ו רק תה אוכלא (פרוסת לחם   )בערךגרם  54

בגמרא  גם  וזה הקב"ה"  :הביאור  א  :אמר  לא  פנים    שאאיך 

חייב  שמדאורייתא  )",  וברכת ואכלת ושבעת "אני אמרתי    ,לישראל

וישראל מחמירים על עצמם לברך כבר בשיעור    שבע(הוא  כש   לברך 

וכביצה ש  ,כזית  עצמם  היינו  על  מדקדקים  ישראל  לא שעם 

כדי   עד  הרבה  כך  כל  אוכלים    שביעה,לאכול  .  קצתרק  אלא 

ולכן   . ביצהובכ כבר בכזית  מרויחים את הברכות,    ובכל זאת הם

למד  מ  רבנו  -..."  פנים לישראל  שאאיך לא א"  :אומר הקב"ה

העשירותכאן    אותנו של  הסוד  מזה   שהוא   ,את  דווקא  מגיע 

   .יצהכבעד  ו כזיתרק מ שאתה מדקדק לאכול 

הדברים מגי  :וביאור  וארץ  העשירות  ישראל,  ארץ  בכח  עה 

עליו נאמר "וישב יעקב"  כלת בזכות יעקב אבינו, שישראל או

ונאמר "ארץ אוכלת יושביה" בזכות יושביה וכנ"ל. ומידת יעקב  

מיד שהיא  'אמת',  מידת  בגמ'  היא  שכתוב  כמו  העשירות,  ת 

קד.(בשבת   קאי'   )דף  נקרא ה  -  'קושיא  והממון  עומדת.  אמת 

ָסִחים קיט.('עמידה' כמו שאמרו בגמ'   ֵליֶהם"    )ּפְׁ ַרגְׁ ר ּבְׁ ֶ קּום ֲאש  ֶאת ַהיְׁ "וְׁ

זה ממונו של אדם שהוא עומד עליו. נמצא שרק על   -  )דברים יא, ו(

ידי שיבור תאות אכילה זוכים להארת יעקב הארת הפנים בחינת 

 נת עשירות. אמת שהיא בחי

 לה  גם למע  )נשיאות פנים(וטקציה כדי לקבל פרנסה צריך פר

שכדי שאדם יקבל   מדבריומשמע    רבנו.  יש פה עוד חידוש בדברי

אי    כי  מים,פרוטקציה בשלו  חייב להיות שעושים  ,  פרנסה בשפע

ל פרוטקציהאפשר  בלי  פרנסה  ה  בלי  .קבל  פנים    ' שיישא 

לפנים    ,אין פרנסהו  עאין שפ  ,לישראל דווקא כשאתה עושה 

דוש  אז הק  ,ועטת מאתה מברך אפילו על אכילה  ו   ,משורת הדין

  .ועושה לך פרוטקציה גם כן נושא לך פניםברוך הוא  

 הכי טוב להתחיל עם שבירת תאות האכילה בארוחת בוקר 

צריך לאכול  כל אדם    :ה לעשירותסגול   נאמר למעשה  ועל פי זה

היום שלש  לפני פת שחרית   בוקר   ומתחיל את  לפי ו  ,בארוחת 

ו כדיהגוף,    טבעהרפואה  בבוקר  הרבה  לאכול  לא  לא   עדיף 

)עד הצהריים הקיבה עסוקה בלפנות את הקיבה  מערכת העיכול    עללהכביד  

כיכר לחם עם    חצי   לארוחת בוקר  לאכול  אין צורך.  הרבה  לא לאכולמומלץ מאתמול, ו 

וכו',    ותוספות  ושמנת  חמאה הבוקר כבר  ואז  וביצים  על  כבד  הכי ולכן    , (אתה 

את  מתאים   לעשות  בוקר  פת  ארוחת  לאכול  שלנו,  הסגולה 
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)פרוסת  לחם ולברך 'המוציא', ולאכול כזית עד וביצה,  שחרית עם  

קצת  לחם מלא  המזון,  (ביצהו ירקות  ו  גבינה  עם  זה ברכת  על   ך וכ  ולברך 

לא אוכל הרבה ומעמיס על הקיבה, ואתה מרגיש ששבעת   אתה

  .היום להתחיל את היוםלך   וזה יתן שאכלת,מעט המ

ולמה אני מדבר על ארוחת בוקר? הרי רבינו דיבר על שבירת 

ב לאכול  שצריך  בכללות,  אכילה  ועד ארוחה  תאות  מכזית 

כלל תפסת מרובה לא . אבל צריך להיות ריאלי, הוכביצה, וזה

תפוס כלום. אבל  תפסת, כלומר אפילו מועט לא תתפוס, לא ת

הם  וס מעט, לכן אע"פ שודאי שדברי רבינו נחנו כן רוצים לתפ א

על כל השלוש ארוחות ביום. אבל לפחות נתחיל בארוחת בוקר, 

ם את זה בכל  וצריך לשאוף לקייששם קל יותר לקיים את הדבר.  

שא האכילה  של  הרבות  מהכמויות  להוריד  כולו,  חנו נהיום 

לחם,    אוכלים כביצה  לאכול  הדיוק  את  אבל  היום,  בשאר  גם 

אם   ביצה  גם  אולי  סלט,  לקיים ומעט  קל  זה  שצריך,  מרגיש 

 א כל כך רעב. חת בוקר, שגם מטבע הדברים האדם אז לבארו

 גולות לפרנסה ם סה  -פת שחרית ותפילין בתפילת שחרית 

  קמא דף צב: בגמ בבא  )וכתוב    'פת שחרית'זוכה לקיים מצות  גם  אתה  

  מקיים את הסגולה וגם אתה    (כמנין 'מחלה'   מחלות רח"ל  38- שהיא מצילה מ

מדוע הזמן הטוב ביותר הוא  ונוסיף עוד תוספת    .של העשירות

שבחינת יעקב אבינו הוא  ארוחת בוקר. כי מבואר בתורה הזו,  

התפארת,   ספירת  כנגד  מכוון  הוא  יעקב  כי  תפילין,  בחינת 

'פאר   בחינת  יש  שבתפילין  היינו  'פאר',  נקראים  הם  והתפילין 

בחינת   שהם  ההגוונים',  פאר  שהם  בתרין  'אמת'  שיש  גוונים 

שבפנים הפרנ  התפוחים  בא  שמשם  אחרי העליונות  וא"כ  סה. 

זהר  , ונשאדם הניח תפילין בתפילת שחרית, ואוכל ארוחת בוקר 

צה וכדברי רבינו, שבכל זה הוא מגלה את  לאכול בין כזית לכבי

 . אור הפנים העליונות שמשם השפע

כדי  מסביר רבנו ש  .צריך ברכה  הוא  ,ויוצא למלאכת  בבוקר   אדם

שהק צריך  אני  ברכה  לי  פניו"ה  בשתהיה  לי   אלי,  ישא  יעשה 

הרי    .פרוטקציהכביכול   קשה,  ואלים ששרת  הכי  אמלאבל 

פנים"אכתוב  ש יישא  לא  אנ  "?,שר  אופן  בכל  איך   יכול  יאז 

)ורבנו    אומר הקב"ה את הסוד   ?פנים  אליישא    ב"הלעשות שהק 

אנחנו מתנהגים כלפי הקב"ה  ש  בזה :אחתיש רק דרך    מבאר אותו(

על כזית וכביצה אנחנו עושים ברכת המזון    ,לפנים משורת הדין

ע"י שאדם אוכל    ,( ביצה)כזית זה קטן מדי, נלך על עד כ   ,לפני ששבענועוד  

הגמרא   בלשוןנקרא    הז  ,ברכת המזון  על זה  מברךו  ,כביצה פת

הקב"ה  שעשית הדין'   לכבוד  משורת  הקב"ה  אז  ו  '.לפנים  גם 

 . בפרנסה , ונושא לך פניםעושה לך לפנים משורת הדין

  ה לא כמו אות )   ,לחם ולא עוגותפת  בבוקר כדאי לאכול    !חשוב  דבר

לה  ש  צרפת מלכת   ל ' בצרפת  ש אמרו  לחם  אז    ', םחאין  אין  'אם  אמרה:  שיאכלו  היא 

פת  '  די חובתאפשר לצאת יחלק מהפוסקים  פי  שלף על פי  א   ('... עוגות

כדי לברך ברכת    פת שחרית עדיף  בכל אופן    במזונות,  /שחרית

המזון, שהרי זה כל הסגולה, שמברכים על כמות קטנה של פת  

   .כביצה ברכת המזון

 קא ולא מעדנים כדי לשבר את התאוה דולאכול לחם  

ָחהּ   מסביר רבנו:  ?מה הסיבה שצריך דווקא לחם בְׁ ֶזה ש ִ )של ארץ    וְׁ

ֶלֶחם"    ישראל( ּה  ּבָ אַכל  ּת  נּות  ּכֵ ִמסְׁ בְׁ ל א  ר  ֶ ט( "ֲאש  ח,  ָבִרים  י  )ּדְׁ ּכִ  .

ל א ֵמֲחמַ  ֵכל ֶלֶחם ֵמֲחַמת ֲעִניּּות, וְׁ ָעִמים ָאָדם או  ֲאָוה ִלפְׁ ן ּתַ רו  ת ֶחסְׁ

ֵכל   ָאר ַמֲאָכִלים, ל א ָהָיה או  ַתֲענּוִגים ֲאֵחִרים. ֲאָבל ִאם ָהָיה לו  ש ְׁ לְׁ

ּת אַכל   ֲעִניּּות  ֵמֲחַמת  ּל א  ֶ ש  ָרֵאל,  ִיש ְׁ ֶאֶרץ  ַבח  ֶ ש  ֶזה  וְׁ ַבד.  לְׁ ֶלֶחם 

ֲאִכיָלה. ֲאַות  ּתַ ּוִבּטּול  ּבּור  ש ִ ֵמֲחַמת  א  ֶאּלָ למה   ז"א   .ע"כ  ֶלֶחם, 

 , בורקס הוא היה רוצה לאכול עוגה  באמת  הרי,  אדם אוכל לחם

ארץ אשר לא במסכנות שכתוב: "בגלל    וכו'?  או איזה תבשיל

באת פירושנש  יש   "במסכנות"ל  ,"לחםה  כל  מלשון    ים: י  א. 

אין להם כסף לקנות  כי  אוכלים לחם  שאנשים    יש  נות ועניות.מסכ

וזה  יקר.משהו יותר    לו  לא בריא  ב. מלשון חולי, אדם שחולה 

רק  לאכול   אוכל  ולכן  מאכלים,  מיני  יכול   לחם.כל  מסכן 

 וזה מה שכתוב:   .אדם חולה  או   עני  או  כיוונים,לשני    תפרשלה

ּה ֶלֶחםץ ֶר אֶ " אַכל ּבָ נּות ּת  ּכֵ ִמסְׁ ר ל א בְׁ ֶ שהוא אוכל את  א"ז ",ֲאש 

אחרתמפני  הלחם   צדדית  מצד ו  ,סיבה  לא  מסכנות  מצד  לא 

בה שאוכל  יהס  אלא  שיש לו חולי,או מסכן    ,שהוא מסכן בעניות

  .אכילהתאוות ר בכדי לש זה לחם 

בבוקר אדם  כשלמעשה,  ו צריך    קם  אחרי בפרט  ,  שפעהוא 

  דווקא בלחם,   ת שחריתפ   קייםהדרך הטובה ל  ,שחריתתפילת  

וכל  או  ,לא בדרך תאווה  בקדושה  אוכל ו  ,וכל לחםדם אכי כשא

שה מה  בו  ,גרם  54של    כביצהפרוסה    ,צריך  וארק   ומתקיים 

זה    –"  םחלה  כל באארץ אשר לא במסכנות ת"פסוק  ה בזכות 

ם שלך לא אכלת  חלהת אכילת  אכי    ,"לא תחסר כח בה"זוכה ל

כבוד  אלא בגלל    ח"ו(  י או חול  : עניותםי פירושי נש  )לפי   בגלל שאתה מסכן

את    ,הקב"ה למעט  מחפש  את  שאני  מברך  ואני  התענוגים, 

  זוכים ככה אנחנו  ו   הקדוש ברוך אפילו על כמות קטנה שאכלתי.

טוב שלנו  היום  את  ברכה  להתחיל  פנים עם  ונשיאת   של   , 

לא תחסר   "...  שלברכה  השם יתברך מקיים בנו את הו  ,הקב"ה

שפע  בה",כל   הרבה  לך  לך  שיהיה  יעשה  שהקב"ה  ידי  על   ,

  משורת הדין.לפנים  -נשיאות פנים 

שהשפע של הארץ מגיע זה    ',ארץ אוכלת יושביה'ש  הסביר,  רבנו

 בויש"שבו נאמר    . זה יעקב אבינו  יה?מי זה יושבו  .יושביה  מכח

המ  וגו'".יעקב   הה  אבינוכי  מידה  יעקב  אצל  מידת    ?מיוחדת 

ליעקבתת"  .האמת אמת  זוכ  ".ן  אמת ל  ים איך  "תתן  בחינת 

 פסוקב   כתוב  ?מה הסיבה  .תאוות אכילהע"י מיעוט  "?  יעקבל

ָהָיה ֶלֱאכ ל"  :  יז(  )דברים לא, וְׁ ֵמֶהם  ָפַני  י  ּתִ רְׁ ּתַ ִהסְׁ עסוק ם  אדכש  -  "וְׁ

 .סימן שהוא בהסתר פנים מהקדוש ברוך הוא  זה  אכילה,  בתאוות

ליפול ו  ,הרבה  כ"כתבייש לאכול  ירת הפנים הוא  אה  אם יש לוכי  

 בושההאם הוא לא מתבייש זה עצמו  ו  ,שםלתאוות שלו לפני ה

הרגיש ש"מלוא כל הארץ כבודו", צריך ל  ,שהוא לא מתבייש  -
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תאכל מה  ו  ,כל בדרך ארץ אתולכן    עומד מולך,כבודו  ב   והקב"ה

מקבל  ו   ",ארץ אוכלת יושביה"ל:  זוכהואז    ,שאתה צריך באמת

  מידת האמת שממנה בא השפע.– אבינו שפע מבחינת יעקב

 שבירת תאות אכילה היה    ,במן  'ולת וגלגעומר לג'שיעור קצוב 

ור היטב גם לפשט ופירוש זה אע"פ שהוא דרך דרש, הוא קש

אנחנו אוכלים   במדבר   : אמרום  ה  ,דיבה של המרגלים ההוצאת  

חד היה בדיוק כי לכל א  ,אין לך,  לאכול יותר   וצתר אם  גם    מן,

 יכול   האת  ,בה וגם לממעיטגם למר   'לגלת וומר לג'עכמות של  

יוצא  שבמן    ואמרו המרגלים:במן.  תרצה    םטעאיזה  לבחור    רק

לא אוכלים יותר  כם,  בתאוות שליכולים בקלות לשלוט  אתם  ש

ו הצורך,  כשת  .מתאוותשמורים  במדבר  לכן  מכדי   בואו אבל 

ישראל "  ,לארץ  ודבששהיא  חלב  זבת  הרבה   םש  ",ארץ  יש 

ולכן לא כדאי לא נוכל לשבר תאות אכילה,    גשמיות,  תאוות

  .ארץ ישראלללהיכנס לכולנו 

 "ת חג ג' פירושי "ארץ אוכלת יושביה" מכוונים כנגד 

פירוש    א.   :על "ארץ אוכלת יושביה"ים  פירושג' האמר:  ונסכם ונ

  ן תורה " רהעם רבנו בליקוטי מו )יחד , ונתן אייבשיץ הפירוש רבי י ב. .י"רש

פירושים מכוונים ה  תשלוש  .זמ"  התור בפירוש של רבינו  ג. ה קפ"ז( 

קודם    ?ירותפסל למה אני תמיד מכוון ) .כנגד הספירות חסד גבורה תפארת

לזכור את    כרוןי זל ודבר שני זה מאוד עוזר    מהפרצוף.  חלק  כאןאו    ,פרצוףכדי לבנות    ,כל 

 -  "ארץ אוכלת יושביה" .הוא בחסד  "יהפירוש של רש .( יםהפירוש

  ם, לו הרבה כנענים והיו עסוקים באבמתחסד של הקב"ה ש  היה

זה   את  לא  וע"י  יהונתן   .המרגליםראו  רבי  של  הפירוש  ב. 

ה'גבורה'. כנגד  זה  ורבנו  זה    אייבשיץ  מידה  כנגד  מידה  לשלם 

כי האדם יודע על מה לחזור בתשובה, אך בכל זאת    ,חסד שב )אמנם זה גבורה    ,גבורה

רבנו  עונש(   תשלום  זה  ר "אכל  :ואמר  איש 'לשלם  'תתה  'א  -"תת 

  . לוהתיקון שכדי שיתעורר אדם מהעונש לדעת מה    -  ועשהמ'כ

רבנו   של  הפירוש  מ"ז( ג.  יעקב אבינו ה'תפארת',  כנגד    זה  )תורה 

ארץ   -  'ארץ אוכלת יושביה' 'אמת'. ולכן -  במידת ה'תפארת'

די שאנחנו יעל  כוחו של יעקב אבינו  מ  ,יושביהשאוכלת מחמת  

דקדק על  ל שמשבר את תאוותו    ",ליעקב  אמתתתן  "מקיימים  

   . בכח יעקב שפע, עי"ז זוכה ל צריך  אשהוה  מרק אכילתו לאכול 

 יוכל לעשות מופתים  כח להלל את ה'  ויהיה לשאוכל בשביל שכ

להלל ' יתברך שיהיה לך כח  ה  םכשאתה אוכל רק לש  אומר   רבנו

אני אוכל כדי שיהיה  ש  אכילתי:אני חושב בעת    כלומר   ',את ה

תורה ללמוד  כוח  מצוות,  ,לי  ברכת ולהתפלל,    לקיים  לברך 

בכוח שידבר  הדיבורים    י אז  ,וכשאדם אוכל בכוונה זו.  המזון וכו'

נקראים   הזאת  גם  אז  ו  ".הנותן אמרי שפר"האכילה  כח  לו  יש 

וכמו שמבאר   .שאוכל מעט ומשבר את תאוותוכ   לעשות מופתים

ָרֵאל,   רבינו, וז"ל: ֶרךְׁ ֶאֶרץ ִיש ְׁ א ּדֶ ַפע ֱאֶמת ַהּבָ ֶ ִלים ש  כְׁ ָאנּו או  ֶ ש  ּוכְׁ

ֶזה ַהּכ ַח, ֲאַזי  רּוךְׁ הּוא ּבְׁ ש  ּבָ דו  ל ַהּקָ ֶ ִרים ִהּלּולו  ש  ַדּבְׁ ךְׁ ָאנּו מְׁ ַאַחר ּכָ וְׁ

ֲחָכֵמינ רּו  ָאמְׁ ֶ ש  מו   ּכְׁ ה.  ֲחָדש ָ ָוָאֶרץ  ַמִים  ָ ש  ה  ָרָכה ַנֲעש ֶ ִלבְׁ ָנם  רו  ִזכְׁ ּו 

ַמת ַהזּ ַהר ה.( ּדָ ה"    )ַהקְׁ י ַאּתָ ן ַעּמִ ִציּו  י  )ישעיה נא, טז("ֵלאמ ר לְׁ ֵרי ַעּמִ קְׁ , ַאל ּתִ

ֵני   ֵדי ֶהָאַרת ּפְׁ ה ַעל יְׁ ַמִים ֶהָחָדש  ַנֲעש ֶ ָ י ש  כּו'. ּכִ ִפי וְׁ ּתָ ֻ ש  י, ּבְׁ א ִעּמִ ֶאּלָ

יְׁ  ַעל  ה  ַנֲעש ֶ ה  ַהֲחָדש ָ ָהָאֶרץ  וְׁ ֶלֶכת  ַיֲעק ב,  הו  ֶ ש  ָרֵאל,  ִיש ְׁ ֶאֶרץ  ֵדי 

ת   ּוַמזָּלו  ַמִים  ָ ש  ו  ש ָ ַעכְׁ ָרא  ּבָ ֶ ש  ָצא  ִנמְׁ ָרֵאל,  ִיש ְׁ ֶאֶרץ  ֶרךְׁ  ּדֶ ַפע  ֶ ַהש ּ

ִנים,   ו  ת ָהִראש  זָּלו  ּמַ ע ּבַ ּבָ ָהָיה ֻמטְׁ ֶ ַבע ש  ּנֶה ַהּטֶ ַ ש  ּמְׁ ֶ ָצא, ש  ֲאֵחִרים. ִנמְׁ

צָ  ִנמְׁ ים.  ֲחָדש ִ ת  ַמזָּלו  ה  ַנֲעש ֶ ו  ָ ש  ַעכְׁ י  ֲאַות ּכִ ּתַ ּבּור  ש ִ ֵדי  יְׁ ַעל  ֶ ש  א 

ת ָלאו  ִתים ּופְׁ פְׁ ה מו   .ֲאִכיָלה, ַנֲעש ֶ

 לכל ישראל יש חלק בעולם הבא, רק שלא יהיה חלק ריק 

זה ו   מה  חדשים שמים  שא  ?ארץ  ידי  שעל  דבר  מדם  הסברנו 

שמיים  א  והבתורה   עוד  עולמותובורא  צד"  שהרי  .עוד  ק  יכל 

ש לו  יש  עולמות"וצדיק  יש    "י   ? עולמות  (310)י  "ש  לומאיפה 

  ו. בלימוד תורה של  םתוא  הצדיק בראעולמות  הש"י    התשובה:

יהיו   שלא  צריך  ריקיםרק  הש"י  ולמלא    ,עולמות  עולמות  את 

כל ישראל יש להם "  :כתובבתורה.  הדיבור שלך  ע"י  זה    האלו,

 ,בעולם הבא  יש חלקת אדמהנכון לכולם    ",חלק לעולם הבא

כמו שיש לך  )זה    הוא ריק בלי כלוםעולם הבא  הזה בחלק  שה  אלא

  שלך בעולם הזה  , והתפקיד(ארנונה   עליו  משלםרק  אתה  כלום, ו  וב  איןש  שטח

 ותגדל שם  אחוזה, עם וילה מפוארתשם    תבנה  ,טפח אותוזה ל

 ,טוב  משהואיתו  תעשה  רק    בעולם הבא,  חלק  לךיש    ,. נכוןשדות

  .יהיה לך שווהזה שאלא  ה,רנונאותשלם  סתם יש לך חלק לא

 פתים ולשנות את הטבע ועשות מהטעם שצדיקים יכולים ל

נה את כל הסדר שמו   ,א עולמות חדשיםובר זוכה ל גם כן כשאתה  

והשל   ומזלותהכוכבים  כש,  שפע הקב"ה  אז  מוריד  כשהוא 

וא  וה  ,לעולם הכוכבים  של  הסדר  דרך  אותו    ות למזה מוריד 

ועולם   אבל אם פתאום הצדיק הוסיף עוד איזה כוכב  הקיימים,

עד עכשיו השפע כי    ,של השפע  שינה עכשיו את כל הסדר ו  חדש,

הרגיל,ד  יור היה   ומזל, שהוספת    ברגעולכן    כסדר  כוכב    עוד 

יש פה סדר  ו  של הורדת השפע,  סדר הוהמערכת    שינית את כל

 טוב  : צדיקשואלים את הולכן    .הצדיק  את כל זה?  מי שינהו  .חדש

במ  ,שינית רוצה  הה  שלךכל  רוצה   עונה:הוא  ו  ?שינויים  אני 

רוצה כך   אניופרנסה, ושפע  פלוני יהיה  לוש  ,שפלוני יהיה בריא

הרי    ,עולמות חדשים   בראתאתה    אומרים לו: בסדר גמור,   .וכך

כה חדשעכשיו    בין  ת  אנסדר  ולכן    בעולם,  צריך לעשות סדר 

שעל ידי כך אתה  : רבנוולכן אומר  הכל לפי מה שאתה בקשת.

ת התורה הזאת א  כתב  הואשכ  רבי נתן  .םיכול לעשות מופתי

ֵכיָון  "  ך:הוא מסיים כ  ,עוד פעם בלשון שלו ר וְׁ ל ִלבְׁ יק ָיכו  ּדִ ַהּצַ ֶ א ש 

ים ֲחָדש ִ ַמִים  ָחָדש    ,ש ָ ֶטַבע  ה  ש ֶ עו  וְׁ ים,  ּלִ ּגַ לְׁ ַהּגַ ל  ּכָ ּנֶה  ַ ש  מְׁ הּוא    , ֲאַזי 

ֵהם ש ִ  ֶ ִתים, ש  פְׁ ת מו  ו  ל ַלֲעש  אי הּוא ָיכו  ַוּדַ ן ּבְׁ ַעל ּכֵ ַבעיוְׁ   .ּנּוי ַהּטֶ

 עריכה: ליאור גבע  לום ומבורך שבת ש 
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