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 בס"ד

  39מבוסס על ליקוטי שיחות יג/          שאי אפשר לעמוד בו?קושי : מה עושים מול ככלות כוחנו

 

אביו של משה נפטר והוא הקפיד להצטרף לתפילות שלוש פעמים ביום ולומר את הקדיש. אחרי שנה 
 ? ביקש הרב להבין."לקדישבית הכנסת. "מה קרה הופיע באימא שלו נפטרה והפעם הוא לא 

להגיד קדיש ולהכניס את אבא שלי לגן עדן, אם אעשה קשה "תראה כבוד הרב, שנה שלמה עבדתי 
 גן עדן כבר לא יהיה להם"... –גם את אימא שלי לאותו מקום ואעביר דבר השוב את אותו 

. יתכן שאחד מהאנשים שיושבים מאוד בה פתחנו, השיעור עוסק בנושא רציני בניגוד גמור לבדיחה
כזו ואנו מתפרצים לדלת פתוחה. החיים מזמנים לעיתים מעיקה כעת בשיעור נמצא בהתלבטות 

להרים ידיים פתרון היחיד במקרה שלהם הוא שהבקיום המצוות ואנשים משתכנעים  חמוריםקשיים 
היחיד הוא לעבור על דברי  ולומר 'זה לא בשבילי'. או 'בנסיבות המיוחדות עמן אני מתמודד, הפתרון

 התורה ותאמין לי שהקב"ה מבין אותי'. 

במסגרת שמירת כשרות או מול קשיים ב, שבתבלסגור את העסק כושל זה יכול לקרות מול מאמץ 
כל אדם בעולם ישנם קשיים ללמען האמת, ו. לנהוג בצורה מוסריתהמשפחה כשאדם מתקשה 

 .של החיים נמחץ תחת גלגלי הרכבתונים, וחסר אמסוימים בהם הוא מרגיש אובד עצות 

 'ה :להרים ידיים ולומראפשר עושים מול ניסיון בלתי אפשרי? האם במקרים מסוימים ובכן, מה 
  ?בבחינת 'חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה' ,מותר לי לחרוג מהמסגרתשמסכים 

 תכונת אופי מולדת עםתייסר שמהנה תרגום מכתב באנגלית מהרבי מליובאוויטש, במענה לאדם 
תאווה חזקה אגרסיביות, נצחנות, זה יכול להיות חולשות שונות כמו  .1מצוותשמונעת ממנו לקיים 

 את האפשרות לשלוט ביצרים.דוחקים לאוכל, לכסף וכו' ש

טענה שמכיוון שאנשים נולדים עם ישנה : מכתב באנגלית מהרבי מליובאוויטש, שבט תשמ"ו . 1
אין וכדבר לא מוסרי או חטא  המשום כך, אין להגדיר, וטבעי, היא בהכרח דבר מסוימתבעיית אופי 

קלפטומניה  ,לדוגמה. בעיה רצינית כלללפחות היא אינה  או אותהצורך בכלל לנקוט בצעדים לשנות 
 ...  עם טבע אגרסיבי או עם נטייה לרמות או לשקראו אדם שנולד לגנבה  היא דחף מאוד כפייתיש

 

הזו דרך התבוננות באחת מנקודות השיא של התורה כולה. הגדולה אנחנו רוצים לדון בשאלה ב. 
בהיסטוריה של עמנו: "חטא המרגלים", וכאן המכריעים אחד הצמתים פרשת שלח מביאה אותנו אל 

 . אי אפשר לפתוח את פרשת השבוע בלי להתייחס לתמיהה הזו: בא הרמב"ן ומעלה שאלה עצומה

אליה ממשה והמסקנה שקיבלו המנדט את במדויק הם ביצעו  !צדקוהם רגלים? הרי מה רוצים מהמ
 . מה הטענה כלפיהם?ארצהלחדור את היכולת אין  בדרך הטבע: נכונההייתה הגיעו 

 במדבר, הגיע הזמן לצאת אל היעד הסופי ולכבוש את ארץארוכה ניזכר בסיפור: אחרי שהייה 
מודיעין לאסוף את הארץ ולבחון . אנשי העם הגיעו למשה עם רעיון: הבה נשלח מרגלים ישראל

 . לקראת הפריצהנו תכנית פעולה יאת נקודות התורפה של האויב ויכ זהולקראת הכיבוש. הם י

זה צורך, משום שהאמין שיהיה בסדר כמו שהיה עד היום בסדר, אבל מצד ראה במשה לא כשלעצמו, 
. אם הם יראו להרים את המורל הלאומיה סיבה להתנגד להם, זאת הזדמנות שני הוא לא רא

העם לצאת אל אצל כלל יעצים את החשק וההתלהבות הדבר בעיניהם את יופי הארץ וטיב פריה, 
 , רש"י בתחילת דברים מביא משל:כהסבר להסכמת משה לשלוח מרגליםת הכיבוש בתנופה. ממשי

סיבוב על החמור כדי להרגיש את לעלות להמוכר מציע לו  , אםמרעהו אדם שמבקש לקנות חמור

                                                           
המכתב עוסק בשאלה רגישה של אדם שאינו מרגיש משיכה לבנות המין השני ולכן מתקשה להתחתן ולהקים  1

 והבאתי בפנים דוגמאות אחרות.לא כדאי להזכיר זאת בשיעור ולכן עמעמתי את הנושא אולי משפחה. 
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. אך אם המוכר נמנע מלתת לו לבחון מהעסקה הסחורה, זה עצמו מגביר את ההתלהבות של הקונה
 .אצל הקונה מצית את כל הנורות האדומותהדבר את החמור מקרוב, 

בארץ, את היקף את עוצמת האנשים היושבים משה הדריך את המרגלים לבחון שלושה תחומים: 
 החומות והביצורים סביב הערים, ואת איכות הקרקע והפירות.

וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר: : יגבמדבר . 2
... ומה הערים  וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב

 ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין. הבמחנים אם במבצרים:אשר הוא יושב בהנה 

לפתוח את נדרשו למחנה ישראל. הם לא המרגלים חלפו ארבעים יום של המתנה ובערב ט' באב שבו 
הפה כדי לגלות שבשורות איוב בפיהם. מצד אחד, הם הביאו אתם מפירות הארץ ובכך הפגינו את 

כמו בצער כי מצד שני, הם המשיכו וסיה 'ארץ זבת חלב ודבש', אך שורה בחקלאות בהיותההברכה 
ולכל אורך  ענקיים וחסוניםהתושבים הארץ הזו בלתי ניתנת לכיבוש. העם היושב בה הוא עז נפש, 

 סגורות ומבוצרות ואי אפשר לחדור אליהן.עצמן , הערים הדרך יושבים עמים מלאי עוצמה

הלכו. בו ה שהם לא הפסיקו לראות לוויות מתים בכל מקום הייתה העובדבמיוחד מה שהפחיד אותם 
מיושבי הארץ ולכן העסיק אותם בלוויות מתים, את המרגלים הסיפור היה שהקב"ה רצה להעלים 

 שישנה קללה נוראה בארץ הזו והיא "אוכלת יושביה".הסיקו את ההיפך המרגלים אבל 

הוא וזה פריה: אפס כי עז העם היושב בארץ ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש 
רי ועמלק יושב בארץ הנגב והחיתי והיבוסי והאמ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם:

 ... לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. יושב בהר והכנעני ישב על הים ועל יד הירדן

הגיב בצורה נוראה שלא הקשה שהם הביאו, הקב"ה וכאן, במקום לבחון לגופו של עניין את המודיעין 
ימות כולו עם מי לעבוד והעם הקב"ה אמר: תשמעו חבר'ה, אין . שואה כוללת :גרועה ממנההייתה 

איש שהגיעו באותה  15,000על אדמת המדבר. הגמרא מספרת כי בכל שנה בערב תשעה באב, 
שנה מתו כל  40לא קמים. כך במשך חופרים לעצמם שוחות בקרקע ובבוקר היו שנה לגיל שישים 

 ומקום קבורתם לא נודע עד היום הזה. 60עד גיל  20אנשי הדור ההוא מגיל  600,000

מה  ?הרי שלחו אותם להביא מודיעין והם הביאואיפה הם טעו? והשאלה הגדולה היא, על מה ולמה? 
ואנחנו אוכלים אותו בארוחת  כאילו האויב קטן עלינומעוותת רצו, שהמרגלים ישקרו וייצרו קונספציה 

 האם מישהו מעוניין לקבל מידע סלקטיבי וחיובי בלבד? בוקר?

הנורות האדומות הבהבו והעידו בערב מלחמת יום כיפור.  "קונספציה"המבוגרים בינינו זוכרים את ה
על כוונת המצרים לפתוח במלחמה, אך אנשי אמ"ן קברו את המידע במגירות וטענו כי סאדאת, נשיא 

שישיג עליונות אווירית על חיל האוויר לפני  , במיוחדהוא איש חלש ולא ייצא למלחמה ,מצרים
תפקד כמרגל בעומק הצבא והמדינאות המצרית , הוא הישראלי. היה אז אדם בשם "מרוואן אשראף"

 והעביר שוב ושוב התראות על המלחמה המתקרבת, אך כל התראותיו הושלכו לגנזך אמ"ן.

 עשר המרגלים היו אמורים לקבור את המידע בלב ופשוט לשקר אודות מה שראו?!האם גם שנים 

וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה 'כי משה אמר להם  ?ה עשו המרגליםמ: רמב"ן יג,ב
וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח ...  ?להשיבו על מה שצוה אותם םהיו צריכי... ו 'החזק הוא הרפה

ח ווהנה משה רבינו אמר לבניהם כדברים האלה והפליג להם בחוזק העם ובמבצר עריהם וכ...  ?!אותם
שמע ישראל אתה עובר היום 'כדכתיב (דברים ט)  ,םיהלאבות תר מאד ממה שאמרו המרגליםויהענקים 

בני ענקים  ,עם גדול ורם ,ערים גדולות ובצורות בשמים ,את הירדן לבא לרשת גוים גדולים ועצומים ממך
 '?יצב לפני בני ענקיאשר אתה ידעת ואתה שמעת מי ית

מכין את עצמו משה רבנו כשמוסיף קושייה עצומה: הרי נשים לב לשורות האחרונות של הרמב"ן. הוא 
ממה שאמרו המרגלים, "גויים  יותר קשיםדברים בספר דברים, הוא אומר המלחמה העם לקראת 

 שסיפרו את האמת?כמה חטאו המרגלים ואם כן ", ... מי יתייצב לפני בני ענק ועצומים ממךגדולים 

יהושע תקע בשופרות : שהתבצע הכיבוש בפועל(כפי  לנסיםכמובן, אפשר לטעון כי היה להם לצפות 
אותם המנדט שניתן להם. , משום שזה לא זאת טענה לא נכונהאבל . לפניהם)חומות יריחו נפלו ו
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כיבוש הארץ על היה בונה . אם משה הטבע כיבדרוהם השיבו  הטבע כיבדרב לבחון את המצשלחו 
 , לא היה לו לשלוח אותם ולבקש מידע טבעי אודות יושבי הארץ? בדרך נס

, כי על פי נס עפ"י טבעאת כיבוש הארץ : זו הייתה שליחותם לברר 19הערה  143ליקוטי שיחות יח/
  ?'החזק הוא הרפהאם '(רשי שופטים כ,א) ומאי נפקא מינה  'כולם כסוס אחד –הרי 'סוס ורכב 

 2?אין עם מי לעבודשהבסיסית את העובדה מה הייתה הטעות הנוראה של המרגלים שהפגינה 

 

 מלים קשות שאמרו:  נראה את המרגלים,  שתקפוהצודקות והבהלה החרדה ג. כדי להבין יותר את 

      . חזק הוא ממנווהאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי  : במדבר יג,לא. 3
 .בעל הבית אינו יכול להוציא כליואפילו  ,]מהקב"ה] אלא ממנו [מאתנואל תקרי ממנו [: סוטה לה

יכול לא בעצמו הקב"ה כזו שמדובר בסכנה : מבהילההמרגלים המבועתים שבו ארצה עם מסקנה 
 ?נוראהכה . מה הביא אותם למסקנה עמלק? שום דבר לא דומה לדבר הזהפרעה? . להושיע אותנו

נוכחותם של בדמות הסיפור כולו סובב סביב תופעה מסתורית : הרבי מבאר נקודה מרתקת
 .שמעולם לא התמודדו אתוכזה פגשו בארץ יצורים משונים ומוזרים, מין איום המרגלים "הנפלים". 

  הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם.ושם ראינו את : בראשית יג,לג

גוליברים, עד שהמרגלים הרגישו לעומתם כמו גמדים ננסיים, בפשטות, הכוונה "נפלים" היא "ענקים", 
   .בלשון עברית ענקים -והנפילים : רש"י בראשית ו,דמפרש כמו חגבים לעומת אדם. כך 

פגשו מרגלים כי ה בפרשת המרגלים עצמהלפני כן עם המסופר להפליא התיאור הזה מתאים 
בחברון את "ילידי הענק, אחימן ששי ותלמי". וכך פירש רש"י בפרשת חיי שרה (כג,ב) אודות "קריית 

  ארבע היא חברון", שהכוונה היא לשלוש ילידי הענק ואביהם.

 :שנראה כמו לקוח מספרי קבלהגדתי אולם למרות זאת, רש"י חורג ממנהגו ומביא פירוש מדרשי א

 חזאי ועזאל שנפלו מן השמים בימי דור אנוש.מענקים שמבני ש -הנפילים : במדבר יג,לג

שנפלו  מלאכי חבלהשנוצרו מהכלאה של מיסטיים יצורים המרגלים פגשו בארץ מתברר כי 
לפני המבול ניגשו אל הקב"ה שני מלאכים, בשם שהמדרש מספר . ונשות בני האדם מהשמיים
להכרית את האדם מהאדמה, הם מבקשים לגור בארץ. שהולכים , ואמרו כי היות 3ועזאלשמחזאי 

התרברבו כי הם חסרי הקב"ה הזהיר אותם כי כמו שהאדם נפל וחטא, גם הם עלולים ליפול, אך הם 
כי טובות הנה" כפי המסופר בסוף פרשת . למעשה, הם ירדו ארצה, ראו את "בנות האדם יצר הרע

בראשית, ונפלו וחטאו עמם והם אלו שמניעים את השטן של יצר העריות עד היום. כעת המרגלים 
 בנות האדם.של מלאכי חבלה וזיווג אותו שנולדו מהצאצאים בארץ את סיפרו כי פגשו 

נו ההדגשה שהם ירדו ומה נוגעת לשאינה בדרך הפשט כלל? מיסטית מה גרם לרש"י להביא דרשה 
 .ולא ספר מדרש ואגדה פשוטו של מקראפירוש מהשמיים "בימי דור אנוש"? רש"י הוא 

לכן מדגיש  להם להסיק "כי חזק הוא ממנו"!. םאותם וגרהגורם שהדהים רש"י רוצה להסביר את 
 לשרוד אתהצליחו יצורים הללו , ונמצא שהלפני המבולירדו ארצה שמלאכים הם פגשו צאצאי ש

יותר שהם ומכאן . מעל פני האדמהלמרות הגזירה הנחרצת של הקב"ה למחות את הרוע  המבול
 . חזקים אפילו ממנו עצמו כביכול

                                                           
ביקש רחמים עליהם עצמם עמד ובעוד שאחרי חטא העגל  :התגובה של משההשאלה קשה גם מבחינת  2

לאברהם ליצחק ולישראל זכר ...  אשר הוצאת מארץ מצרים בעמךלמה ה' יחרה אפך : "זכותםוהזכיר את 
אשר נשבעת להם בך", כאן הוא כלל לא הזכיר את היותם ראויים לרחמים, אלא העלה טענה צדדית  עבדיך

אשר שמעו את שמעך לאמר: מבלתי יכולת ה' להביא את העם הזה אל הארץ", ומכאן  הגוייםלגמרי "ואמרו 
 . אינם ראויים לרחמיםש חוטאים שפליםשמשה השתכנע כי הם 

 " אליו זורקים את השעיר ביוהכ"פ.עזאזל" ושניהם יחד קיצור של "זא ועזאלעויש גרסאות שקוראות להם " 3
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מהמלאכים ש'נפלו מן השמים בימי דור אנוש', הם הרי : היות שהנפלים יצאו 89/ליקוטי שיחות כח
. זה מראה את עוצמתם של לא נמחו במבול, וזאת אף שנפתחו ארובות השמים וימח את כל היקום

 .עונש מן השמים אינו יכול להםהנפילים הללו עד שאפילו 

, מה בכלל רוצים מהם? מדוע הגיע על טבעיות מסטיותוכיון שכן, שהמרגלים נפגשו מול תופעות 
 ?בהנחות היהודיות הכי בסיסיותכפרו להם עונש כה חמור שסימל את העובדה כי הם 

ביאורים בעניין. אחד פשוט ומשמעותי, והשני הוא אחד הרעיונות העמוקים אנו רוצים להציג שני 
 .והמשפיעים ביותר ב"תורת החיים" של הרבי מליובאוויטש

 

החשובים בראשית ימיה של החסידות היה הצדיק רבי יעקב שמשון משיפיטובקא. אחד החסידים ד. 
הגיע הוא . והתגורר בטבריהעלה ארצה בסוף ימיו הוא נמנה על תלמידיו של המגיד ממעזריטש ו

ואחר כך למשפחתו  לביקור מקדים בארץ כדי להכיר את האזור ולמצוא מקום מגורים מתאיםתחילה 
 . להביא את כל אשר לו חזרה לביתו באוקראינהשב 

כשהתקרב מרחק כמה קילומטרים לביתו, עצר בפונדק דרכים ונח כמה ימים ואחר כך המשיך 
שהרב עצר לנוח במרחק קצר מביתו ולא נח ישירות במעונו. מאוד ידיו התפלא אחד מתלמ .הביתה

אם הייתי מגיע ו , הסתובבתי שבועות בלי אוכל ושינההסביר החסיד: הביקור בארץ החליש אותי מאוד
. לפיכך והרעב שולט בהכך הביתה, נמצא אני מוציא לעז על ארץ ישראל. יאמרו שאווירה מחניק 

על ארץ ישראל. כולם  הוכך נמצאתי מפרסם שבחונחתי ושאבתי כוחות הביתה  לפני ההגעהעצרתי 
 אמרו, ראו את הארץ הזו שאווירה מבריא ונותן כוחות...

. כאשר הביקורתהדרך בה העבירו את עצם דבריהם, אלא על על ההקפדה על המרגלים לא הייתה 
אולם רק למי שחייב לשמוע. בלחש מגלים זאת כישלון של חבר אהוב, לא יוצרים כותרות. לנחשפים 

. הם כינסו מסיבות עיתונאים והלכו משבט לשבט והסיתו כנגד העלייה הארץגנותה של ב סחרוהם 
 חוסר האהבה וההערכה לנחלת אבות.ארצה. בכך הוכיחו כי לא החשש מדבר מגרונם, אלא 

, אמר לאמו: "רבי הסיפור על האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש, שכשהיה ילד קטןהזכרנו בעבר את 
 כשנותנים ביקורת באהבה היא נראית אחרת לגמרי.לפני שהוא נותן ביקורת".  נאנחאמתי 

 רש"י פותח את פרשתנו עם דרשה חמורה: .כעת נוכל להבין דבר תמוה ביותר

:  למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה רש"י תחילת פרשתנו. 4
  עים הללו ראו ולא לקחו מוסר.שדברה באחיה ורש

של : לשם מה רש"י מערבב את מרים הנביאה בתוך העסק השפל תמוהים ביותרוכמובן, שהדברים 
? כיצד אפשר להשוות בין אישה צדקת, שבסך הכול דאגה למצוות פריה ורביה של אחיה המרגלים

  4שמאסו בארץ חמדה?אלו הצעיר ובין החטא החמור ביותר בהיסטוריה של 

. דע לך שחטא המרגלים לא אודות הסיפור יביאור כללמסביר הרבי: רש"י פותח את הפרשה עם 
היה בעצם דבריהם, כנ"ל, אלא בדרך הגרועה בה העבירו את המסר. וזה בדיוק מה שקרה אצל 

"שלקתה על מרים: עצם דבריה היו נכונים ונאמרו בכוונה טובה, אך היא בחרה בדרך לא ראויה. 
להיכנס הביתה ולשוחח אתו. אך למה הזמינה גם את עליה משה, על אם יש לה טענות  דיבה"!עסקי 

 אהרן? ומדוע יצרה כותרות דרמטיות של "הרק במשה דבר ה'? הלוא גם בנו דיבר". 

דיבה', בכך  עסקי: החטא של מרים לא התבטא בעצם ה'דיבה הרעה' אלא ב'145ליקוטי שיחות יח/
משה. היה עליה לגשת אליו לבדו בחשאי ולשאול אותו בתורת אודות  באריכותשעסקה ודברה 

 תשאלה. ועד"ז היה חטא המרגלים: אף שלא אמרו שקרים על ארץ ישראל, אך הדיבור היה בצור
   'עסקי דיבה', הם הרחיבו והעצימו את חוזק יושבי הארץ והבהילו מהעלייה ארצה.

                                                           
: למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? כי כך היה סדר ששאלתו של רש"י אינה חמורה כל כךבפרט  4

 הדברים. האירועים אירעו אחד אחרי השני!. השאלה לא מצדיקה תירוץ כה פוגעני כלפי מרים!.
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ומצא בחטא המרגלים ביסודם של דברים  בהזדמנות אחרת העמיק הרביעד כאן ביאור פשוט, אמנם 
 השקפה חמורה שעומדת בבסיס החיים היהודיים.תקלת 

 

אודות הרבי. ארי סמית, מחבר הספר 'אבא' ביותר הסיפור הבא הוא אחד המעשים המופלאים ה. 
 מחשובי חסידי גור בבני ברק. , מבעל המעשה: הרב אברהם רוטנברגישירות ) שמע אותו 49(עמוד 

במשך שנתיים אצל סבתו בניו יורק, מול רוטנברג ) התגורר 1957-8יח, -כשישים שנה (תשיזלפני 
באחת התוועדויות  וזכה לקרובים רבים מהרבי.החסידיים מטבע הדברים הוא נדבק בחיים . 770בניין 

עם כוסית לחיים לרבי , בעל המכולת בשכונה, ניגש ז"ל , ראה כיצד ר' יעקב ליפסקרףבהן השתת
ש ברכה לפרנסה עבור חברו. הרבי הביט בו והגיב בתמיהה: "לשם מה הוא צריך פרנסה? הרי ומבק
רגיל ללוות כסף ולא להחזיר. כאשר יקבל על עצמו יש לו, אלא שהוא לחיות מה שהוא צריך עבור 

 !". ישירותלהחזיר כל שלווה ולא ללוות עוד, הוא יקבל מהקב"ה 

הן נאמרו חדר ללבו של רוטנברג והוא החליט באך התוקף  למרות שהדברים נאמרו כהוראה פרטית,
חלפו השנים  הלוואות.נוטל עם מה שיש לו ולא חי החלטה נחושה: יהיה מה שיהיה, הוא מהיום הזה 

והוא הצליח להסתדר, אך אז הגיעו החתונות של הילדים. את הראשונה הוא שרד וגם את זו 
לא היה לו אמצעים לשלם את החתונה. וט נגמרו. שאחריה, אבל הגיעו עוד חתונות והכספים פש

חסידות גור היא מעצמה מאורגנת והגבאים של הגמחי"ם התחננו אליו כי ייטול מהם הלוואה, אך 
המילים של הרבי הדהדו באזניו והוא התעקש. בשנת תש"ם הוא חיתן את אחד מבניו ולא הייתה לו 

יו להזמין אוטובוס כדי לקחת את האורחים פרוטה אחת לשלם. הגיעו הדברים לידי כך שהיה על
. הוא מזופתלנהג. הגיע בוקר החתונה והוא קם במצב רוח פרוטה לתת לו היה לאולם החתונה ולא 

 ידע את עוצמת ה'ברוך' שהוא נתון בו. 

מנהג חסידי גור, שהחתן ואביו יוצאים בבוקר החתונה לתפילה לבושים ב'ספודיק', הכובע של שבת. 
נחת ד לבית המדרש של בעלז ברחוב בן זכאי כשהאב אינו מצליח לספוג קורטוב של הם צעדו יח

 בשם ר' משה ירוסלבסקי ושואל: "לפי הספודיקוותיק עסקן חבד"י מהיום הגדול. לפתע ניגש אליו 
 אתם עושים חתונה היום, כמה כסף חסר לכם"? רוטנברג היה המום, הוא לא הכיר את ירוסלבסקי

ולא הבין מדוע פונה אליו. ירוסלבסקי הדהים אותו: "הגעתי עכשיו מביקור אצל הרבי בניו יורק, 
שלשום בלילה הייתי ביחידות, ולפני שיצאתי החוצה, הרבי פתח פתאום את המגירה, שלף ממנה 
חופן דולרים ואמר לי: 'אתה נוסע הרי לארץ ישראל. לפעמים פוגשים יהודי שעושה חתונה וזקוק 

מזומנים, אז תיתן לו את זה'". נו, יותר ישיר מהקב"ה לא יכול להיות, וכמובן, ששמחת החתונה ל
 אתו בחתונה.רוקד בגלל הידיעה שהקב"ה  -אלא בגלל הכסף, לא רק  – באותו לילה הייתה מושלמת

. זה יכול לקרות המציאותהתכניות הטובות מתנגשות עם החיים מזמנים לעתים צמתים קשים בהם 
מתמודד, עמם יים הפרטיים, כשאדם מרגיש שההלכה אינה מבינה או אינה נותנת מענה לאתגרים בח

 שאי אפשר לנהל מדינה לפי הוראות התורה. טענה וזה יכול לקרות ברמה המדינתית, כשישנה 

סביב חברת הספנות הישראלית "צים": בשנותיה הראשונות של המדינה דוגמה לדילמה כזו הייתה 
וץ של הפלגה והעברת סחורות באניות של חברת "צים" לארצות הברית. הקו בין אירופה היה ענף נפ

לארצות הברית ארך כעשרה ימים והיה מוכרח לפגוש את יום השבת. הרבי ניהל באותן שנים מאבק 
הנוסעים ואנשי של למנוע את חילול השבת וממשלת ישראל חובק עולם לעורר את ההנהגה הרבנית 

אחת הטענות שעלתה כנגד גישתו של הרבי היא, שהקו מניב תועלת אולם לם יהודים. הצוות שהיו כו
 כלכלית אדירה למדינה הצעירה ואי אפשר לנהל מדינה לפי עקרונות דתיים.

הייתה הטענה של המרגלים: נכון שהקב"ה הורה לנו לכבוש את הארץ, אך היינו שם בדיוק וזאת 
הקב"ה  היכולות לחדור את הביצורים שמקיפים את המדינה.וראינו שזה בלתי אפשרי. אין לנו את 

 נמצא למעלה, אך בעולם של מטה הדברים בלתי מציאותיים.

שהביאה לחרון אף אלוקי ולכיליונם המוחלט: חז"ל אמרו הם צדקו, אך טעו טעות גמורה על פניו 
". מדובר בעיקרון אין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו" ו"איני מבקש אלא לפי כוחןמשפט פשוט: "

עצם הדרישה של הקב"ה מעידה כי זה אפשרי חזקים מהתורה, יותר על: החיים אינם יכולים להיות 
 ואקטואלי ודווקא הציות לדברי ה' יביא את הטוב האמתי.
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" ולא בשאלת איךנאמר זאת כך: הגישה של יהודי צריכה להיות כזו שהוא מתעסק רק בשאלת ה"
נצליח"? אנו בוודאי נצליח ותמורת  האםזה אפשרי"? או " האםהבחירה להחליט "". אין לנו את אםה"

 ", כיצד נממש את הוראת הקב"ה?איךזאת עלינו להתמקד בשאלת ה"

אמרו ארבע מילים: "אסתכל באורייתא חז"ל  ם.דבריבדמנויות רבות הכניס הרבי עומק עצום בהז
ה לא שהעולם נברא ובמקביל יצר הקב"ה וברא עלמא". אלו מילים שמעבירים גישה מהפכנית. ז

על האדריכלית נית בהתתורה כדי לעזור לנו להיאבק עם העולם, אלא ההיפך הגמור: התורה היא 
 .שטח ביטוי בו פועלת התורהבסך הכול . העולם הוא פיה נברא העולם

לם כדי לראות את עולמו, ואחר כך ברא את העוברצונו בהתחלה, הקב"ה תכנן תורה ובה חשב איך 
להגשים את מה שכתוב בתורה. כך שהעולם הוא בסך הכול פיתוח של קודי התכנות בתורה. ולכן לא 

 היא התורהש, משום או החיים יהיו חזקים מהתורה יתכן מצב בו הוראות התורה יהיו לא רלוונטיות
פיהם  היסודות המקיימים אותו והכללים על. התכנית ההנדסית שלוהיא . שפת התכנות של העולם

 הוא פועל, הם עקרונות הצדק והיושר הכתובים בתורה.

איש לא יכול אין זאת אלא שהקב"ה נתן בחירה חופשית ומאפשר לאדם לטעות, אך בטווח הארוך 
הוא לוחם כנגד היסודות מהם מורכב יהיה לו טוב מלעבור על דברי התורה. להשלות את עצמו ש

ם. משום שהנהגתם כפרה בעצם השליטה של הקב"ה ולכן הקב"ה סירב למחול למרגלי. הוא עצמו
 בעולמו. הם הציגו דרישה האומרת כי העולם מתנהל בקיום עצמאי שאינו תלוי בקב"ה.

כמובן, ישנם מקרים בהם התורה עצמה אומרת ש'מוטב לחלל שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה', 
המוחלטת של התביעה עצם  אך זה רק במקרה בו התורה עצמה מציינת זאת. אך בכל מקרה אחר,

התורה מלמדת כי אפשר למצוא את הכוחות ולהתגבר, ויותר מזה, דווקא ההתגברות על הניסיון 
 תרים את האדם לגבהים רוחניים שלא הכיר לפני כן.

: התורה אמרה: אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה, בנוהג שבעולם, . ילקוט שמעוני בראשית רמז,ב5
רמון, אינו בונה אותו מדעת עצמו אלא לפי דעת האומן, והאומן אינו בונה מדעת מלך בשר ודם בונה א

עצמו אלא דפתראות ופנקסאות יש לו לידע היאך הוא עושה חדרים והיאך עושה פשפשין. כך היה 
  ברא אלוקים'. - ראשית ביהקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם. וזהו שאמרה תורה: 'בראשית', 

: ההוראה מסיפור המרגלים שייכת לכללות התורה והמצוות. יסוד עיקרי בקיום 40ליקוטי שיחות יג/
כל המצוות הוא הידיעה שמכיוון שהמצוות הם ציוויי הקב"ה, ברור הדבר שאפשר לקיימם כי אין 

בשר ודם לא יצווה דבר באם אין ביכולת המצווה לעשותו, אפילו הקב"ה מבקש אלא לפי כוחן. והרי 
שה כלי שבוודאי עושה אותו באופן שיוכל למלא התפקיד בשבילו נעשה. עאכו"כ מלך ובפרט אומן העו

  לקיימו. –בו  נתןכוח ש –מלכי המלכים הקב"ה ועצם הטוב, שלא ידרוש מהמצווה דבר שאין בכוחו 

ביאר הרבי דברים מעניינים  -שהעולם הוא פיתוח של התכנית התורנית  - לפי תפישת המדרש הזו
ואילך). כמה פעמים מובא בתלמוד הלשון "מנהני מילי דאמרי אינשי"?  589(ספר השיחות תשמ"ח ב/

צג 'מה המקור לאמרת בני -כמו בבבא קמא צב ?כלומר, מה המקור בתורה לאמרה של בני האדם
בעשיר לוקח לעצמו  ק, או 'מה המקור לאמרת בני אדם שמי שנדב'אדם שאחרי העני הולכת העניות

 בתורה. ותשומן'? וחז"ל מתאמצים ומוצאים לכך מקור טריכמה ל

וכמובן, שכל העיסוק הזה הוא תמוה מתחילתו ועד סופו: למה התורה צריכה להוות מקור לדברים 
 א בתורה?! שאומרים בני אדם? אנשים לא מפסיקים לדבר שטויות וכי כל דבר נמצ

שאמרו בני אדם, וכיון שהן נכונות, מוכרח להיות להן מקור  נכונותאולם חז"ל שמו לב לכמה תפישות 
 התכנות שיצרה את העולם.בתורה, משום שהתורה היא שפת 

 

שנקלע לקשיים כספיים. הוא ניסה לפתח מוצר מסוים איש עסקים בארצות הברית מספרים על ו. 
שהוא מתכוון לגייס כסף ממשקיעים, אך הכספים התעכבו מלהגיע והוא  ולהטמיע אותו בשוק, תוך

אבוד מול החובות שהלכו ותפחו. בצר לו יצא מהמשרד והתיישב על ספסל בפארק העירוני. הרגיש 
מנסה לשכוח מהצרות שלו. אותו פארק היה סמוך לבית "דיור מוגן" יוקרתי ואנשים מבוגרים מאותו 

 ק. לפתע התיישב לידו אדם מבוגר ושאל למה הוא מוטרד. הוא סיפר.מוסד היו יוצאים אל הפאר
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המבוגר הציג את עצמו כ"הנרי פורד", אחד התעשיינים הגדולים בתולדות ארצות הברית, מייסד 
אני מאמין ביכולות שלך". הוא הוציא פנקס וחברת הרכבים "פורד". "מצאת חן בעיני", אמר פורד, "

ולר ואמר כך: "תניח את הצ'ק במגירה. אל תמהר להשתמש בו, אך תמיד צ'קים מהכיס, כתב מיליון ד
 כשתגיע לנקודת שבר, תזכור שבמקרה הדחק יש לך את הגיבוי הזה ואתה רשאי להפקיד אותו".

אותו איש עסקים נולד מחדש. הוא ידע שאין לו מה לחשוש. הוא התמלא מרץ, שכנע פקידים בבנק 
ם המוצר שלו, עד שעבר את התקופה הקשה ופרץ לשוק. עכשיו, לתת לו הלוואות, הלהיב חברים ע

הדבר הראשון הוא לרוץ להנרי פורד ולהודות לו על הישועה וההצלה. הוא מיהר לאותו "בית אבות" 
וביקש להיפגש עם פורד. "הנרי פורד?! אין כאן איש כזה ולא היה מעולם", אמרה הפקידה. הוא ניסה 

ה. "כן, יש כאן אדם שסובל מהזיות ומציג את עצמו בכל מיני הצגות. לתאר לה אותו, עד שהיא הבינ
 פעם הוא פורד, פעם הוא לינקולן ופעם הוא דונאלד טראמפ".

ואת  להאמין שאתה מסוגלאבל בשבילו זה באמת היה הנרי פורד, כי הדבר הכי חשוב בחיים הוא 
 האמון הזה סיפק לו אותו מבוגר.

רית מלאכי (הרב אברהם אלתר הבר) שאל את הרבי ביחידות, כיצד להבדיל אלפי הבדלות: חסיד מק
? הרבי ענה כי האישיתאפשר להתמודד עם כל כך הרבה מטלות, גם בבית, גם בחוץ וגם בשליחות 

 ועצם ההחלטה התקיפה נותנת את הכוחות להצליח. להחליט שאתה מסוגלהדבר הכי חשוב הוא 

התורה היא הטוב האמתי והיא הפרקטיקה האפשרית בנו את הביטחון כי נוטעת פרשת המרגלים 
. במקום לספר לקב"ה כמה גדולות הצרות שלנו, מוטב לספר לצרות כמה גדול הקב"ההיחידה. ולכן 

אחרי שמציבים את העיקרון, צריכים להתייעץ עם 'עשה לך רב' ו'ידידים מבינים' כיצד לפתור את 
 כיבוש העולם לקראת הגאולה האמתית. הבעיה, ועם זה למצוא את הדרך לפרוץ קדימה עד

 

 כתיבת השיעור והפצתו באופן חופשי
 שלוחי הרבי ברחבי תבלמתאפשרת בתמיכתם של 
 

 ובחסותו האדיבה של הנגיד החסידי
 מינסקישיחיו  יוכבדורעייתו  שניאורר' 

 להצלחה רבה בכל ענייניהם
 ולעילוי נשמת מרת

 שיינא בעשא בתיה בת יוסף דב
 


