
 

 

 

 שלח לךפרשת 
 תיקון כל החיים –מגמת התורה 

פרשת שלח עוסקת בחטא המרגלים ובחטא המעפילים שהגיע בעקבותיו, אך בסופה של הפרשה ישנם כמה מצוות שלא 

הינן מצוות , שניסוך היין על המזבח ומצוות הפרשת חלה מצוותברור מה הקשרם לפרשה בפרט ולספר במדבר בכלל, 

 לא מובן מדוע היא מופיעה כאן.גם מצוות הציצית  ,, ספר הקרבנות והקדושההשייכות לכאורה לספר ויקרא

 ננסה היום ללכת על פי דברי השפת האמת, ונביא את דבריו, ונבארם: 

וזה הארת התורה  ...תיקון הבריאה המהר סיני. וכניסת ארץ ישראל הי סיון המרגלים. כי הם היו הדור שקיבלו התורהין ניבעני

ולכן קשה מאוד לתקן מלה דקיימא  ',מה רב טובך אשר צפנת' :שהיא תוך מעשה בראשית והיא מעלה רמה וע"ז נאמר

  )קשה לתקן את הדברים שנמצאים בתוך החומריות(... בעובדא

קשה להם לבוא.  ההי רץ ישראלא נתשלם שהקדימו נעשה לנשמע ולבחי שהרי היו מוכנים לקבלת התורה ברצון הוהראי

עוד הקליפה מסתרת הקדושה. ולכן נראה כי לא השיגו המרגלים לראות  ההארץ תחת יד כנען ולכן הי יתהובאמת עדיין הי

ונתנה ...חפץ בנואם ...טובה הארץ: 'משמע שהמרגלים לא ראוה זולת יהושע וכלב אמרו...', אם יראו' :טוב הארץ כדכתיב

  'אך בה' אל תמרודו'דייקא. הגם שעדיין אינו בהתגלות הבינו שיש בה טוב הגנוז.  ',לנו

תפקיד דור המדבר היה לקבל תורה מן השמים, ובכוח קדושת התורה, לתקן את המציאות כולה ולחשוף את הקדושה 

לתקן ולחשוף את הקדושה שבמציאות, כי  הרבה יותר מורכב וקשהאלא שהרבה יותר קל לקבל תורה, ו שנמצאת בה,

כדי ם כקדושים, ויש צורך במאמץ גדול הקדושה במציאות היא קדושה נסתרת, החומריות והארציות במבט ראשון לא נראי

 לחשוף את הקדושה שבמציאות, והמרגלים לא הצליחו לראות איך מתוך הארציות והחומריות ניתן להגיע לקדושה.

 תב:וממשיך השפת אמת וכו

ירידה בכניסתם לארץ. אכן  היהי ס וחלילהונראה להם שח ,טוב להם הדאי אמרו המרגלים אמת כי בהיותם במדבר היוכי בו

 ..ולתקן כל הבריאה.ברך נבראו בעולם להעיד על הבורא ית י ישראלבאמת בנ

הם רואים במדבר יום יום את פני השכינה. עמוד האש ועמוד רוחני עליון, עם ישראל כולו נמצא כעת במצב המרגלים צדקו, 

הם לכאורה החיים סית. חיי הגלות במדבר יהענן מהלכים לפניהם, הם אוכלים בכל יום לחם מן השמים ושותים ממי הבאר הנ

ניתן לשבת כל היום בישיבה של משה רבינו וללמוד תורה. אין צורך לעבוד, אין צורך להתפרנס ואין שום האידאליים לעובד ה', 

הזדקקות לעולם הגשמי הנחות לכאורה. הכניסה לארץ כרוכה בסכנות רבות, לא רק גשמיות כי אם גם ובעיקר רוחניות. 

בים על אדמת ישראל. הם לא פחדו מעמי הארץ המרגלים לא מפקפקים כלל ביכולתו של הקב"ה לנצח את האויבים היוש



 

 

החזקים ומיכולת ההתגברות עליהם, שהרי כולם ראו "את מצרים מת על שפת הים". עם זאת, מטילים הם ספק ביכולת העם 

דבר שיוביל לביטול  -המרגלים חששו מעצם הצורך להקים צבא בכניסה לארץ , לשמר את מדרגתו הרוחנית בארץ ישראל

אם נתחיל לבנות מדינה  -…" החשש מפני "ארץ זבת חלב ודבש" נבע מהציווי "כי תבואו אל הארץ ונטעתםתורה עצום! 

האם העוסקים ביישוב  תורה מה תהא עליה? מי יישאר ללמוד תורה? -הכוללת מערכות של חקלאות, צבא, כלכלה, משטרה 

 הארץ, יישארו באותה דרגת קדושה?

עודם של ישראל, לתקן את כל המציאות, את כל מערכות החיים להאיר את אור ה', את אך הטעות הנוראה היא שזה עיקר יי

 הערכים והאידאליים של התורה בכל המציאות כולה.

 וממשיך השפת אמת וכותב:

להם לחם מן השמים ובארץ  הוזהו שסמך הכתוב מצות חלה לנחמם שלא יקבלו תרעומת המרגלים כי בהיות שבמדבר הי

באכלכם כו' תרימו כו'. וזה החלק שחל עליו שם שמים מרים כל הלחם והוא  הוהי' יבכת ם כל זהץ עלהם לחם האר ההי

עשיר ושמח בחלקו. שזה רצונו  ' יתברךלשון שמחה כשמרימין לחם מן הארץ. דאיתא על ה' והיה' תיבחשיב לפניו ית'. וכ

שמחה לפניו בירידתן לעוה"ז  הן המלאכים הישבחר לחלקו מן התחתונים עם היות שנשמתן למעלה מ ני ישראלבב ברךית

את המלאכים והוריד התורה לעוה"ז כדאיתא בגמ'  שה רבנו ע"הח זה נצח מוולהרים חלק הקדושה מתוך זה התערובות. ובכ

מה כתיב בה לא תגנוב כו'. שזה כחן של ישראל שנשמתן גבוה מאוד ומתלבשין בגופות בעוה"ז וע"י מגביהין הכל. וסמיכות 

להם במדבר ג' מתנות הטובות מן ובאר וענני כבוד. ולכן קשה להם  השיות חלה ונסכים וציצית אחר פרשת מרגלים. כי היהפר

 נתלצאת מן המדבר. וניחם הקב"ה אותנו כי נשאר הארה מאלה הג' מתנות. וחלה ונסכים הוא זכר ממן ובאר. וציצית בחי

 ד...החסד ענני הכבו

 רשה מסביר השפת אמת, הם הגילוי שניתן לקדש את כל המציאות החומרית בארץ ישראל.המצוות שמגיעות בסופה של הפ

תקדשו, תתנו לכוהנים מלמדי  –תרימו חלה  –אלא מהלחם היוצא מן הארץ  –לחם אלוקי  –מצוות חלה, מגלה שלא צריך מן 

יע ללחם הכול מתקדש ומקבל שהצלחתם להג דהתורה ועובדי עבודת ה', ובזה כל הלחם, כל העבודה העצומה שעשיתם ע

  יש שמחה אלוקית בכל שאנו מקדשים את המציאות החומרית. –משמעות, ומדגיש השפת אמת 

מצוות הנסכים, שאנו מביאים יין יחד עם הקורבנות, היא מגלה שלעומת המים הניסיים ששתינו בבארה של מרים, אנו 

ת היין שיש לו עוצמה של שמחה וחיוניות, אנו גם אותו מקדשים מצליחים לקדש גם את היין, עם כל מורכבותו וסכנותיו, א

 לעבודת ה', כביטוי לכך שאת כל עוצמות החיים והחיוניות אנו יכולים לכוון לשם שמיים.

הציצית היא התחליף לענני הכבוד שהקיפו אותנו, בארץ ישראל, שלובשים את הציצית הקב"ה מקיף כל אחד ואחד מאיתנו 

 באהבה גדולה.



 

 

לנו בכדי שמכוחה נקדש את כל המציאות, התורה ניתנה ש היא שורש הטעות ע"פ השפת אמתומר אם נרצה לחדד, כל

 ן"כי חשוב לפניו יתברך מה שמרוממיהקב"ה רצה שנחיה חיים לאומים שלמים, ונקדש את כל החיים ואת כל המציאות, 

קא בשל גדולתם והמרגלים חטאו דו ,יון לעולם הזה"בחינת השפלות אליו... שבעבור זה היתה כל ירידת האדם מעולם העל

, ורצונם העליון לא לוותר על הקדושה, אך הם טעו, כי כל מטרתו של עם ישראל, כל מגמת התורה היא לקדש את הרוחנית

  החיים והמציאות.

הטראגי של כל הדור שאר בגלות, גזירה שהובילה למותו יעם ישראל להלרבני אותו הדור  רמובשל התנגדותם הנחרצת ג

 ..ההוא במדבר.

בכל דור ודור, קמים גדולים אשר מנתקים את התורה מהמציאות. מתוך כוונות טובות לצערנו, חטא המרגלים עדיין קיים, 

מתעסקים הם רבות ב"לחם מן השמים"  , מתוך פחדים אמיתיים וחששות, מתוך חוסר הבנה של מגמת התורה,וטהורות

 להזכיר לנו מה מגמת התורה.הארץ". פרשת המרגלים ושוכחים את ה"לחם מן 

 יהי רצון שנזכה לעמוד באתגר הגדול לקדש את כל המציאות ואת כל החיים.

 


