
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 וגאלו מיד חזק ממנו 

ים  אוררובה של הפרשה שלנו עוסק בחטא המרגלים. המרגלים מגיעים לארץ ישראל,  

ואומרים    ומתמלאים פחד. הם חוזרים אל בני ישראל  את הענקים שנמצאים כאן 

הקב"ה הם צודקים. אבל    –לכבוש את ארץ ישראל. במבט טבעי  ו   שאין סיכוי לנצח

גדולים ועצומים  שהם  במפורש, אתם באים לארץ ישראל ויש שם גויים  לנו  אומר  

אומרת שבמבט מכם,   תוכלו  ריאלי    זאת  אלא  ש  אני.  םותלנצח  אותם  זה  עשיתי 

 אתם תנצחו אותם. תלכו בכוח האמונה אם  ו ,גדולים ועצומים

אני    ,תעלו'  :לנומודיע  ו  ונהקב"ה מוביל אות  .מעל הטבעשחי  ישראל הם עם  עם  

וכל מה שקורה    , לוריבונו של עולם נמצא בכש לנו אומרת  . האמונה הגדולה ש!'אתכם

מעשיו מה שקוראים טבע, זה    .טבעם  ל בעו  אין  .קיול אלוהכ  –בכל רגע ובכל שעה  

עולםשל   של  הטבע   , ריבונו  סדרי  ֵאל'  , ברצונו  שסדר את  ְכבֹוד  ְמַסְפִרים  ַמִים    , ַהשָּׁ

ִקיעַ ּוַמע   רָּׁ יו ַמִגיד הָּׁ דָּׁ ַעת ,יֹום ְליֹום ַיִביַע ֹאֶמר .ֵשה יָּׁ ה ְיַחֶּוה דָּׁ ה ְלַלְילָּׁ - )תהלים יט, ב ' ְוַלְילָּׁ

אם הזו.    לחיות את האמונה וצריך  שורש האמונה,    וה ז  .תהנהגות אלקיו  ל ו. הכג(

מלחמה שבדרך הטבע היא לא  אפשר ללכת למכוחה  קיימת בעוצמה,    מונה הזואה 

 ולנצח. ,הגיונית

 ארץ חמדה

 חשל ב זלמן ברוך מלמד לפרשתשיחת הר

וגאלו מיד חזק ממנו ◆ בכיה לדורות ◆ וימלא כבודי את כל הארץ ◆ למען שמך  

◆רצו עבדיך את אבניה ◆ לבקש גדולות ונשגבות ◆ תכנית טראמפ ◆ חשיבות 

 הריבונות
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, להתבטא בתוך החיים. זו לא יכולה להיות  היות חיה בשביל זה האמונה צריכה ל

חרי חטא  א  לכן מידא אמונה שהאדם עוסק בה כל הזמן.  אמונה בשכל בלבד, אל

ללבוש בגד מיוחד במשך כל  עלינו    המרגלים מלמדת אותנו התורה את פרשת ציצית. 

את מצוות  שעלינו להתרגל להאמין בה' ולקיים  כל הזמן    נוזכיר למהבגד הזה  היום, ו

ולא ה הזו,  ומצובלהתעטף    עלולים להתרגלאנשים  המצווה הזו צריכה חיזוק, כי    .ה'

אמונה ת. האמונה צריכה להיות אמונה חיה, לא  צוומה   בתודעה של זכירת כל   תיוחל

 בתוך המציאות. התממש האמונה צריכה ל .מופשטת

לא   שאנחנו  היא  הזה  הדבר  של  מצרים  המשמעות  שיציאת    שייכתחושבים 

שריבונו של  אמונה    .אמונה של יום יום, שעה שעה היא  , אלא  רחוקה   סטוריה ילה 

הוא בגד  שלנו  הבגד  זוכרים ש  ,לםועה אנחנו זוכרים שהוא מנהל את    ,תנוי עולם א

הבגד של הציצית שבו  המצוות.  האמונה ושל מצווה, וכל הזמן הוא מזכיר לנו את  

, אלא  התפיליןכמו    בגד של קדושה מוגדר מבחינה הלכתית כאנחנו מתעטפים לא  

כל  לנו את    ה זכירמששקולה כנגד כל המצוות, ו  . מצווה מיוחדתמצווה היא  הציצית  

  אנחנו  כשאנחנו קוראים את קריאת שמע,    מנשקים את הציצית נו  חנאלכן  המצוות.  

התורה מדברת.  בתודעה  הבגד שעליו  הוא  לובשים  זמן  כדי    שהבגד שאנחנו  שכל 

 הכוונה של מצוות ציצית. זו  בנו. הוא חי  עלינו  הבגד הזה ש

זה  שהוא    האמונה צריכה להיות אמונה של חיים, אמונה גדולה בריבונו של עולם 

הן    –  שבאופן טבעי אי אפשר להתמודד איתן רועים  י אוכך אפילו    .ותנואמוביל  ש

 תנו.יריבונו של עולם אכי   , יםאפשרי

לא רק הכיבוש של ארץ ישראל הוא לא הגיוני מבחינה טבעית, אלא גם ההתמודדות  

'בכל יום ויום יצרו של    : )סוכה נב:(  הרוחנית של כל אדם ואדם. הגמרא אומרת לנו

יום  - יוםאינו יכול לו'. אנחנו נמצאים    - ואילולי הקב"ה עוזרו    ,ור עליב גהאדם מת

עתיד  למלחמה עולמית שלא פוסקת עד זו    .מלחמת היצרגדולה בעולם,  במלחמה ה 

אנשים שואלים את עצמם,  הקב"ה עוזר לנו. לפעמים    ך א  , מנוצחתוהיא בלתי  לבוא,  

ממני למה   דורש  ד  הקב"ה  למע לעשות  שהם  התשתייחווכמ   לה ברים  ה .    ,יאובה 

אם ו  ,הקב"ה אם אנחנו לא נשענים על    למעלה מכוחותינוהם באמת  שהדברים האלו  

אין דבר    .לו אז אנחנו יכולים לנצח הכ  נו נשענים על הקב"ה, והקב"ה עוזר לנו,אנח

, להישען עליו,  ריבונו של עולםבצריך להאמין  שיכול לעמוד נגד רצונו של הקב"ה.  
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שאנחנו נושאים  להבין    . הזמן לרומם אותנו  ה כל רוצ  ,ותניא   הזמןשהוא כל    לדעת

חיים  כשאנחנו  ולכן הוא רוצה שנצליח.    באופן היותר גדול,מרוממים אותו    ,את שמו

  לנו אין    –אם אין לנו את האמונה הזו  דבר שיכול לעמוד בפנינו.    באמונה הזו, אין

ות  דדויהתמוה .  ותניאמ  יותר חזקיםכוחות החיים הטבעיים  באופן טבעי  כי    כלום,

תו  יא. הדבר העיקרי ש'הקב"ה עוזרו'אבל  מסוגלים.    אנחנוממה שיותר  גדולות  שלנו  

הוא יכול להוציא    אין גבול ליכולתו של הקב"ה.האמונה ש  ים זו אנחנו ניגשים למשבר

הוא יכול להביא אותנו לארץ ישראל, והוא יכול לעזור לנו לנצח את    ,אותנו ממצרים

 כבודו מלא עולם.    ,יכולתובול לאין ג. ייםנחהקשיים הרוכל 

 בכיה לדורות

לעז על    תאמשום הוציש בו  על ארץ ישראל,  לרעה  ר  ו בידה של    הקלקול הגדול הזה 

. התיקון  מצד המרגלים, כאילו אפשר לוותר עליה   זלזול בארץ ישראל יש כאן    .ארץה 

 לזה, הוא לדבר בשבחה של ארץ ישראל.  

על ידי ריבונו של עולם  נבחר  אברהם אבינו    יד כאשרמ,  ןכ ה'. להיא ארץ  שראל  ארץ י

של עם    יינוענ  הוא נשלח אל ארץ ישראל.  -  בצורה הגדולה ביותראת דבר ה'  להופיע  

בשביל המטרה    ובכל מצב.זמן  תמיד, בכל    את שם ה' בעולםלשאת  ישראל הוא  

ארץ  של  בקדושתה  להכיר  צריך  ישראל  עם  הזו,  לאהוב  הגדולה  אותה   ישראל, 

ישראל  גרם לכך שביום הזה  בתשעה באב,    היה שהזה,  החטא  ה.  ות בלחי  אמץולהת

)תענית   'אתם בכיתם בכיה של שעה, והקב"ה יעשה לכם בכיה לדורות ',  לדורות  בוכים

שהיו  כט.( הגלויות  כל  שהיו,  החורבנות  כל  המרגלים.    -.  חטא  זה  שלהם  השורש 

מעלת  של  דולה  רגה הגדמ ה   לאוממו  לא התרש   ,שראלישל  הוא החיסרון    הזה   השורש

 ארץ ישראל.  

 וימלא כבודי את כל הארץ

כל  היה תפקיד חשוב. בשראל במדבר  י  ילבנש   אור החיים מזכיר בשם המקובלים,

התפקיד  גם    וזה   .תקן ולאסוף ניצוצות של קדושה הם היו צריכים למקום שהם עברו  

ל  כש כך  ד לנוע  הקב"ה ותנו  שפיזר אהארץ  בארבע כנפות  הפיזור  של כל הגלויות,  

עולם כתוצאה שהתפזרו בשל קדושה  יאסוף ניצוצות    ,שיש בו קדושה   ,אחד מישראל

זוכים  אם היינו לכאורה ההבנה הזו קשה, כי זה אומר שאדם הראשון.  של ה  וחטאמ
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ישראל,  ו לכנסהיינו  לא  באים לארץ  הניצוצות שמפוזרים  ולאסוף    יכולים  כל  את 

זוכים למעלתה של ארץ ישראל    ו היינו איל  כך.  לא   זה   אבל  ! ות הארץבארבע כנפ

שלמה,   להיינו  בצורה  כזוזוכים  רוחנית  ניצוצות  שה   , עוצמה  את  אוספת  ייתה 

כדור הארץ  כמו ש  .ממרחקיםאת הברזל  מושך  שכמו מגנט חזק,    .מרחוק גם  קדושה  ה 

  .בשמיים  פפותהציפורים שמעולמשוך את  ח משיכה כל כך חזק עד שהוא יכול  ויוצר כ

להיות כל  פזר בכל הארצות,  התצריכים לאנחנו  של קדושה,  כזה    זק חוו  לנכשאין  

 תנו מגנט קטן של קדושה.יאחד ואחד מא 

של מעלת ארץ ישראל.  עליונה  ה שלא התקדשנו בקדושה    כךכל הגלויות נובעות מ

נאלצנו    .קליפותה יכולים לכנס את כל ניצוצות הקדושה שהתפזרו בתוך  לא  אנחנו  

בתוך   ל כד   העמים להתפזר  נ כני  את  הקודש  יצס  אותם  וצות  מקור  ה   לא ולהחזיר 

  , את הניצוצותולשאת    ,לארץ ישראלעד שיבוא היום ועם ישראל יוכל לחזור    .שלהם

 .  באופן שלם איר את שם ה' בעולםולה 

ַלְחתִ   : ַוֹיאֶמר ה''  חטא:ה פסוק שאומר ה' למשה אחרי  כל זה אולי נרמז ב ֶרָךסָּׁ   . י ִכְדבָּׁ

לֵ י ְויִ ַחי ָאנִ   ,םְואּולָּׁ  ָאֶרץ  דא ְכבוֹ מָּׁ ל הָּׁ כמו שכבודי מלא    ,רש"ימפרש    .כא(-)יד, כ'  ה' ֶאת כָּׁ

גם    להביןאפשר  ו  זהו פירוש אחדכך יתקיימו הדברים שאני אומר.    -את כל הארץ  

אה. יש לחטא הזה תוצ  ךריבונו של עולם אומר, אמנם אני סולח על החטא, א  אחרת.

א לפזר  שצריך  רואה  הארץאני  בכל  כ'וימ  ,תכם  הארץ',  ד  בולא  כל  את  לא  ה'  כי 

הזוהמדרג  ל אהתקדמתם   הגדולה  ישראל מתוך  ש  ,ה  לאסוף   ארץ  כל    תוכלו  את 

את כל ניצוצות    קבץם של ישראל לעניינ כלומר  .  ולםבע  ניצוצות הקדושה המפוזרים 

 פות.שלא יהיו מפוזרים בתוך הקלי ו  אל מקורםשבעולם דש הקו

 למען שמך

ברגעים הקשים של    מה משה אומר לקב"ה   הזו.  ה פרשה מנוסף  דבר    ללמודחשוב  

הם  'היה יכול להגיד,  הוא    ,על ישראל  איזה לימוד זכות הוא אומר  , חטא המרגלים

-)יד, יג  בר אחר אומר דמשה    '.רק עכשיו יצאו ממצרים, עוד אין להם אומץ וגבורה 

 :יז(

ְמעּו ִמְצַרִים ִכי  ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ה' וְ  ם  ָך ֶאת ֹכח  ֶהֱעִליתָּׁ בְ שָּׁ עָּׁ   .ה ִמִקְרבוֹ ַהזֶ   הָּׁ

ָאֶרץ ַהֹזאת ם ַהֶזה   ,ְוָאְמרּו ֶאל יֹוֵשב הָּׁ עָּׁ ה ה' ְבֶקֶרב הָּׁ ְמעּו ִכי ַאתָּׁ ֶשר ַעִין    ,שָּׁ א 

ה ה' ְנָך  ,ְבַעִין ִנְרָאה ַאתָּׁ נָּׁ ֵלֶהם  ַוע  ה ֹהֵלך   ,ֹעֵמד ע  ן ַאתָּׁ נָּׁ ד עָּׁ םּוְבַעמֻּ   ,  ִלְפֵניֶהם יֹומָּׁ
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ֵאש יְ ּוְבַעמּוד  לָּׁ ה   ד  .לָּׁ ֶאחָּׁ ְכִאיש  ַהֶזה  ם  עָּׁ הָּׁ ֶאת  ה  ֶשר    ,ְוֵהַמתָּׁ א  ַהגֹוִים  ְוָאְמרּו 

ָך ְמעּו ֶאת ִשְמע  ָאֶרץ  ֵלאֹמר:    שָּׁ הָּׁ ַהֶזה ֶאל  ם  עָּׁ הָּׁ ִביא ֶאת  ְלהָּׁ ְיֹכֶלת ה'  ִמִבְלִתי 

ֶהםא   ֵטם ַבִמדְ  ,ֶשר ִנְשַבע לָּׁ רַוִיְשחָּׁ  . בָּׁ

  נורא.  חילול השםזה יהיה  ו  -ישראל    םע ל את  להוביאין יכולת    קב"ה לם יגידו ש גוייה 

עם ישראל, קשרת את עם  אל מחובר אתה  ,אין לך ברירה משה רבינו אומר לקב"ה, 

אנחנו העם    .בחרת בעם ישראליודע שכבר  וכל העולם    , ישראל אליך ביציאת מצרים

ם  נצח את העמייכולת ל   ךשאין ל  יים,דו הגומה יגי ,  חלילה   אותנולה  כאם ת ו  שלך

 ! חילול השםזה  -  במדבר שלך ם הע ת אתתהמלכן  ארץ ישראל, וצאים בשנמ

מגיע  לפי הדין  ש  ,הקב"ה אומר למשה   .טוען משה גם אחרי חטא העגל  ה דומ  טענה 

לקדוש ברוך    אומרשוב, משה    .עם חדש  םוק משה ימו ולומית את כעם ישראל שאל

 . טענה ה הוא את אותה 

. שמו של  לעולם  ישמור עליוה  שהקב"  אלישרעם  מובטח ל  .יש כאן לימוד גדול מאוד

ישראל,   בעם  נקשר  בעולם  זהוהקב"ה  שמו  את  הנושא  אפשרות  לכן    ,העם  אין 

ְלַמֵכה  'אנחנו אומרים  לכן  כבודו של הקב"ה יתמעט.  בכך  כי    תנויאשהקב"ה יסתלק מ

ם חַ ִמְצַרִים בִ  הוא    מצריםיציאת  למה החסד של    .)תהלים קלו, י('  ְסדוֹ ְבכֹוֵריֶהם ִכי ְלעֹולָּׁ

שמו  בין  קשר  יצר  מצרים  נו בשהקב"ה עשה לודבר  כל דבר  משום ש  ,חסד לעולם

ישראלובין   הבטחה    וז.  לעולם  עם  בבעצם  יתקיים  שהוא  ישראל  כל  משך  לעם 

ֵאל ֹלא ְיַשֵקר'הדורות,   ולא יכול להיות    . עם ישראל חי,שמואל א, טו, כט()'  ֵנַצח ִיְשרָּׁ

 אחרת.

ריבונו של עולם. לפעמים  של    ה הופע  והדורות, זך כל  לאור  ל עוברכל מה שעם ישרא 

רואים   הגויים  ישראל,  עם  של  גדולה  הצלחה  ידי  על  היא  ה ההופעה  הצלחה  את 

ידוש  ק ולפעמים    , וליך את עם ישראלמהקב"ה שגדולתו של  גדולה והם מתפעלים מה 

  ומות,בין האהגויים רואים שעם ישראל מפוזר    הצרות.  בתוך  אופן אחרמופיע ב  השם

  זה על טבעי. ! , והוא מחזיק מעמדזאביםכבשה בין שבעים כמו   ,כולם רודפים אותו

  ,קיומשהו אלבוודאי  זה  .  על הכבשה   ו יגבר  אפילו זאב אחד או שנייםבדרך הטבע  

  מיוחד עם    נשאר הוא  .  את הדרך  לא עוזבם אלא ג מחזיק מעמד,  לא רק  עם ישראל ו

 זה קידוש השם. -  בין העמים כולם 
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הקב"ה מופיע  מקרה  בכל  של הופעת שם ה' בעולם,    שםונים של קידוש ה גים שיש סו

כל המצבים  בו  ,בעולם הן על ידי ישראלקיות  וכל ההופעות האל  .רק על ידי ישראל

קידוש  נשים מוסרים את נפשם על  אהוא מקדש את השם. אם    שעם ישראל נמצא

עם ישראל  ך  איים  רוא  . והקב"ה מופיע בדבקות הזמשום ש,  קידוש השםזה    -השם  

אפילו אם    .ע את זה ומנמסוגל ל ושום כוח שבעולם לא    ,מחזיק בדרכו ובאמונתו

נאמן. הוא נושא כל הזמן    נשאר  סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, עם ישראל

 השם גדול מאוד.  מוצלחות יש קידושטובות וגם בתקופות  כמובן,את שמו של ה'.  

 רצו עבדיך את אבניה 

מהר    ארץ ישראל   ל א  עם ישראלשל  ים את התחלת הדרך  רו סוק אנחנ  ,ת אלה בפרשו

היום  .  סיני ועד  רבות,  נעברמאז  תקופות  שהיתה ו  הראשון  המקדש  בית    תקופת 

כל  בתוך כל זה  תמודדויות, ותקופות של ה   ,דוד ושלמה תקופת  גדול,    קידוש השם 

.  םזריחוו  ,מכה מקבלים    -  נחלשים באמונה נו של עולם. ישראל  הזמן מתגלה ריבו

אחר    .דברי הנביאיםכ   קיתוהנהגה אלבעולם    נה ישדרך עם ישראל שמתברר  הולך ו

הגענו  רנו,  בדו כעת,    .ונשארים נאמנים  ישראל מתפזרים בעולם בית שני,  תקופת    ,כך

ישראל הוא   םעמכיוון שו  ,בה מתכנס    ,לשלב החזרה. עם ישראל חוזר לארץ ישראל

העת  .  קידוש השםהם  אל,  ישר  בארץ  ליחיםצ משהדברים  כל    –  ת שם ה' נושא אה 

.  לארצועם ישראל  זמן החזרה של  היא  היא עת גדולה מאוד,  ה  נמצאים באנחנו  הזו ש

 .אנחנו צריכים לחיות אותםו ,פשוטים וידועים לנוהללו הדברים 

המצוות של האדם בארץ    ארץ הקודש. קיום  ,ארץ הנבואה   ,ארץ ישראל היא ארץ ה'

כמו שאומר הרמב"ן. כאן אתה  חוץ לארץ,  מקיומן בישראל הוא משהו אחר לגמרי  

עוד אמרו חכמים,  .  'ציונים' מקיים את המצוות באמת, בחוץ לארץ אתה עושה רק  

שלנו  הרוחנית  כל המציאות זאת אומרת ש .)ב"ב קנח:(  'ל מחכיםאווירא דארץ ישרא '

החכמים    מעלתה של ארץ ישראל.רי. צריך להרגיש את  לגמ שונה  היא  ראל  בארץ יש 

. אנחנו לא התרגלנו לנשק את אדמת ארץ ישראל  את הסלעים של עכוהיו מנשקים 

לא לדבר  ן,  כמובו   אבל צריך להרגיש אהבה אליה.  להתגלגל בעפרה,או  ה,  תמתוך חיב

  לכים למקום מוצל חם, היו הו  חכמיםכשהיה ל  .אף מילה בגנותה של ארץ ישראל

יו הולכים למקום קצת יותר  היה קר, ה כשו  ,כדי שלא יאמרו שבארץ ישראל חם מדי

כאן  לחיות  זאת אומרת שצריך  .  )כתובות קיב.(  'קר בארץ ישראל י שלא יגידו 'כד   חם
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אותן,  וכשרואים    .ת מעלותיה של ארץ ישראלארק  ל לראות  ו גדברצון  חשק הגדול,  ב

האמונה   . מקבלים כוחות חדשיםו  ,י של ארץ ישראלמתקשרים עם העומק הסגול

ה של ארץ ישראל, כמו האמונה תום הנבואה, האמונה בסגולהמקום שלנו, מק   ושזה 

 הרוחניות.  ולכל ההשגות הגדולות   ותהיסודאלו בסגולה של עם ישראל, 

 תלבקש גדולות ונשגבו 

 :ים מאה שנ כפני  ל  ,בזמנו  הרב לבני הישיבות   אני רוצה להביא לפניכם דברים שכתב

... כולו דור שואף דורנו הוא, השתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבותאו לתר

 .ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות

את  אלינו  מתחילה להוציא    רץאשאנחנו מתחילים להתקבץ לארץ ישראל, ה מכיוון  

ע  עיני הרב, מרגבובארץ ישראל,    רק כמה עשרות אלפי יהודים אז היו    .הסגולות שלה 

קל    יעה.הולכת ומופ  ארץה ארץ ישראל, סגולתה של  יהודים אל  התקבץ  שהתחילו ל

  יותר מופיעה  הגדולה הזו  הסגולה  ש,  של יהודים  ליוניםי מכבר  כשיש    ,היוםחומר  ו

ו שלא נמצאים במקום של  גם אללכן צריך לשאוף למעלות גדולות מאוד.  .  ויותר

צריכים    ורה נה והת, אנשי האמולדברים גדולים, קל וחומר שאנחנו  שואפים  האמונה 

   .לשאוף

  שראל ירץ  . באארץ לץ  לתורת חו  שראל יץ  רהבדל עצום ונשגב בין תורת א

שמבקש ללמוד תורה    כם חלמיד  לחול על כל ת  ,מתפרץ  שפע רוח הקדש

וק  ת   חומרול  לשמה,  של  קיבוץ  השופע  כמים.  ח י  למידעל  הכללי,  הרוח 

 . בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים

ש אומר  יבהרב  כלליתשראל  ארץ  רוח  כלליתש  מתעוררת  להסתכלות    .גורמת 

משתנה  ישראל    ,ההסתכלות  ארץ  לחברכי  ישראל  מתאימה  עם  כל  מי    , את  ולכן 

גם על  כל דבר.  על  וכללי  שמחובר עם עניינה של ארץ ישראל, מסתכל באופן גדול  

בה,  נהיית רחשלו  ההסתכלות    ,ומתוך כך  ,יםאל הפרט  יםהכללן  הוא מסתכל מ  התורה 

 ממשיך הרב: ויקת ומושלמת.מד

ש והחידוש  הפלפול  ישראליסוד  בהלכה   ,בארץ  מעומק   ,אפילו  בנוי  הוא 

  החפץ הרוחני.
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  . מתוך אמונה גדולה   הסתכל על כל דבר שאתה לומדהרוח של ארץ ישראל דורשת ל

  הסתכלות כוללת על כל התורה יש  בין ההלכה והאגדה,  לכן בארץ ישראל נוצר חיבור  

 לגמרי.חדשות  ממת את ההשגות להשגות יא מרווה כולה, 

לגשת לעסוק בתורה לשמה על אדמת הקודש. אנחנו חייבים    צריכים אנחנו 

אברהם    ,שיגיעו מעשינו למעשי אבותינו  -לשאוף אל המעלה היותר עליונה  

 .  קביצחק ויע

וד,  בארץ ישראל צריך לשאוף שאיפות גדולות, להסתכל על הכל באמונה גדולה מא

כולה   את כל  לראות כל  יות את  גדולה, להחמגמה  לחיות מתוך  ,  בשלמות  התורה 

ישראל.   הכלליות של עם  קטנה שבארץ  ולכן אמרו חכמינו  השאיפות  כת  'חביבה 

 .  סנהדרין א, ב()ירושלמי  ישראל יותר מסנהדרי גדולה שבחוצה לארץ' 

ישראל ארץ  את  מודיעים  רק ממה שאין  בא  והשפלות  הגלות  את    ,יסוד 

ארץ,  ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על ה  .וחכמתה ערכה 

והדרה  הודה  את  כולו  בעולם  ולבשר  להגיד  המשקל.  קדושתה    ,בתשובת 

לק אחד  אחרי כל ההפלגות כולם מצידנו, להודיע ח   ,והלוואי שנזכה   .וכבודה 

ורוח הקודש המתנוסס   , והדרת אור תורתה,מרבבה מחמדת ארץ חמדה 

 . !בקרבה 

ד, אולי נוכל  שבח את ארץ ישראל מאונאם אנחנו נפליג ו, שאפילו  מר לנוהרב או

צריכים להאמין  אנחנו כמה עד  תראו  !להביע חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה 

 . שהארץ הזו היא ארץ עליונה, ארץ קודש ,בזה 

לא רק  אצל הרב היא    מתרוממים. ההסתכלות הזו  -  חברים להסתכלות הזוככל שמת

לארץ  כךהראל.  ישר  ביחס  מתייחס  ישראל  ב  לארץ  הסגולה  גם  את  שנדע  ככל   ,

הבנה  תורה מתוך  ה   לאאנחנו ניגשים  אם  .  נתרומם  - מישראל    הפנימית שיש לאדם 

  קית ואלוונה עם ישראל, אנשי קודש, בעלי נשמה עליעמוקה של ענייננו, עניינו של  

  יא ארץ שה   ,בארץ ישראלואם אנחנו נמצאים  ההשגות שלנו אחרות לגמרי.  אז    –

הן אחרות לגמרי. אנחנו לא  נו  שלכל ההשגות    -   ה הגודל שלמתוך  ניגשים  ו  ,עליונה 

ניתן  תמיד  לא  ש   של הדברים אלא על העומק  חיצוני,  פלפול  או    הרחבה מדברים על  

ל התורה היא  ורמות לכך שכל ההסתכלות ע ג  ,להבעה. ההכרה הזו, ההשגות האלו

באופן  הן    –על עם ישראל    ,שראלץ יההסתכלות על אר  .שונה הסתכלות עמוקה ו
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זה  כללי.  באופן  של  ע  וגדול,  של  נינה  צריכים  הרוח  אנחנו  זה  ואת  ישראל,  ארץ 

 להשריש בתוכנו בצורה עמוקה. 

 תכנית טראמפ 

איך אנחנו צריכים להתמודד    , תכנית של האמריקאיםאל ה ביקשו ממני להתייחס  

 נכון?  לא  מה נכון לעשות ומה  ,לא לקבלאו   ה תולקבל א ,איתה 

דבר  דיברנו.  עליו  מבט הזה שה ך  תומ  ות נובעשעקרוניות,  הנחות  אני רוצה לומר כמה  

ואין לנו שום אפשרות לוותר על שעל    ,ארץ ישראל כולה שייכת לנו  : ברורראשון  

וגם לא    ,? לא לממשלה, לא לכנסת' לנוהיא שייכת ' הכוונה שמה    .אחד מארץ ישראל

לכלל ישראל    את הארץ הזו  נתןזה שוא  ה   , ה'  היא ארץלכל הדור כולו. ארץ ישראל  

הדורותש זכות  לכן  ו  ,בכל  לנו שום  להפקיע אותה מהשייכות שלה    ואאין  יכולת 

ם  גם אממנה,  אפילו בערמה שאנחנו מוכנים לוותר על חלק  לומר  לכן אסור  .  אלינו

ואפילו אם מקבלים תמורתו חלק אחר.  מעשית,  לוויתור הזה לא תהיה משמעות  

בשביל לכבוש  נעשה  זה  של וויתורים זה לא נכון, גם אם  כזו  ירה  הפה אמהוציא מל

בעוד  מר שאנחנו מוכנים להקים מדינה פלסטינית,  כי לכאורה, אפשר לוארץ.  ה את  

נחיל  נתיים ננצל את ההזדמנות וובילא יקום ולא יהיה,  דבר כזה  אנחנו יודעים שש

 . כך נכון לעשות זה לא נתקדם. ו מארץ ישראלנוסף על חלק שלנו ריבונות את ה 

אני אומר שאסור לעשות   הרי  םתכסיסילמה  דבר  ,  היא  בסופו של  המטרה שלנו 

ישראל,  יהוא היה מלך    דוגמה לזה בנביא. אנחנו רואים    ,לכבוש את כל ארץ ישראל

ַבד  'לכולם,  אמר  עשה?  זרה. מה  ה את כל עובדי העבודה  רצה להרוג  הוא  ו ַאְחָאב עָּׁ

ְמעָּׁ  ַהַבַעל  יַ ֵיה   ,טֶאת  ַהְרֵבה ּוא  יב('  ַעְבֶדּנּו  י,  ב,  לחזק את  כביכול    .)מלכים  רוצה  הוא 

ומזמין אליו את כל עובדי הבעל. ובאמת כוונתו  ולכן הוא עושה כנס  העבודה הזרה,  

ג את כל  והריציא אותם, ויו  אל הכינוסה'    עובדיגיעו  יבמקרה  אם    ,ק ולבדתה  יהי

הבעל דבר  .עובדי  אין  אמר  כך    לצורך   מזה.  יותר    טוב  לכאורה  המשפט  הוא  את 

בַ 'הנוראי הזה,   טַאְחָאב עָּׁ הוציא מפיו מילים  הוא  .  'ֵיהּוא ַיַעְבֶדּנּו ַהְרֵבה   ,ד ֶאת ַהַבַעל ְמעָּׁ

המשיך בחטאות ירבעם  עצמו  בשהוא  הנביא מעיד עליו    בסופו של דברולכן    ,כאלה 

דב מהפה  להוציא  אסור  נבט.  כזה,  ובן  אם  ר  היגם  ליהמטרה  אתה  עובד הרוג  י  ת 

גם כאן, למרות שהמטרה היא  .  עבודה זרה   עבודל אמינא  -ואתהיה ה אסור שהבעל.  
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ושל התקדמות, אסור לומר שאנחנו מכירים בזכותם של הערבים    מטרה של קודש

 . על חלקים מהארץ שלנו

  צריכים לעשותבהם  שמקרים  יש    .הלימוד הזה צריכים עוד עיוןוואה הזו ואך ההש

מכירים  . אנחנו  יקר  שלם עליהם אחר כך מחירות שנלמרם,  נכוני  משום שהםם  מעשי

עכנאי.  א של  תנורו  על  הסיפור  בקול  ת  לא שמע  אליעזר  צריך    ,חכמיםה ר'  והיה 

אותו. הז  להרחיק  הפעולה  את  לעשות  צריך  היה  גמליאל  של  רבן  תפקידו  זהו  ו, 

  הרבים. שיחיד לא יקבל את דעת    הנשיא. אי אפשר שיהיו מחלוקות כאלו בישראל 

צער של ר' אליעזר היה  ה הפגיעה בר' אליעזר היתה קשה.    .ילמו על זה מחיראבל ש

עמוק,   כך  שה כל  כך  כדי  ה יעד  ממש  העולם  ה שפיעא  התקלקלו  .בכל    ,החיטים 

נפטר. לפעמים צריכים  עצמו  רבן גמליאל  ר  בסופו של דב השעורים התקלקלו, עד ש

דברים    היא מורכבת,   מציאותה .  דולג  יסב כאב   גם אם זה   , לעשות דברים שהם נכונים

 .ם ואיך לנהוגת וחשוב הרבה איך לשקול אוצריך ל ,הם לא כל כך פשוטים

על זכויות של  ויתורים או להכרזות  ולכן, באופן עקרוני אנחנו אומרים שאין מקום ל

מכלל הן  'ש מפותלת כזו  הכרזה    יםכריזמ גם אם    .אופןבשום פנים ו גויים על הארץ  

לאו שומע  ריבונות  אומרי  אנחנו  אםכי  .  'אתה  נחיל  שאנחנו  אחוזים  רק  ם  על 

   מחילים ריבונות. משמע מהדברים שעל השאר לא  ,השטחמים מסויימ

 

אנחנו  זאת אומרת שאם מכלל לאו אתה שומע הן.    בין ר' מאיר ור' יהודה מחלוקת  יש  

שלא  ועם זאת    , נוותר על מה שרוצים להציע לנו  צריכים לחתור לכך שאנחנו לא

ישראל.    מארץ  אחרים  ים שליטה בחלק   יתור עלוומצדנו להסכמה    שם שלרוניצור  

בכל מצב  לומר שלהתעקש וולא    להתקדם,  צריך לדעת למצוא את הדרךמצד שני,  

שלה ה שבו   והמדינה  שלנו  תלריבונות  בזה יי ום  זה  להסכים.   ם  אנחנו    אסור  אם 

ברו  באופן  'מתבטאים  תוליםר,  הדברים  אתם  תולים.  אבל  ,  את  לא  אנחנו  אנחנו 

  -   לק מארץ ישראל לא שלנו ח לכך ש  הסכמה   ברינו דאם עלול להשתמע מועקרוניים,  

הזו הדרך  על  הולכים  לא  ול  '.אנחנו  להתקדם,  הזמן  כל  צריכים  לאנחנו  היות  א 

בקיר.    ניים עקרו הראש  דבר,  עם  ואם אנחנו  בסופו של  לא מתקדמים  מתעקשים 

 ארץ ישראל. ת ישובאנחנו מוותרים על מצווכשיש לנו אפשרות להתקדם,  



  11לפרשת השבוע  מלמד   זלמן  שיחת הרב

 חשיבות הריבונות

ישובי יש"ע נחשבים  י שכל  הוא  המצב שלנו היום    .ובה מאודהכרזת הריבונות חש

שום    כאן, המדינה לא מתכננת ריבונות  לנו  . כל עוד אין  בעיני הממשלה   לדבר זמני 

ושל    אזור יש תכנית מפורטת של כבישים לכל    במדינת ישראל הרי    '. תכנית חומש'

ת מנסים  אם ראשי מועצו. רק  ם קדימה. כאן אין תכניות כאלושניפר  למספיתוח  

דיונים.  ,  בעצמם  לתכנן מתכננתעצמה  המדינה  מתחילים  השטח    , לא    הזה כי 

עקרונירק  מוחזק    מבחינתה  איתוו  ,באופן  יהיה  מה  הוחלט  היא    .לא  התוצאה 

 כזה ח פיתוכזה או    פיתוח  מן היד אל הפה, צריכים   כל הזמןההתנהלות שלנו היא  ש

ת  ותכנימיד יתחילו לעשות    ,ל ריבונותעחלטה  ה תהיה  . אם  מנסים לקדם אותוו  –

היקףורחב הבאות  מה   , ת  בשנים  הצרכים  צרכים  וגם  חשמל,    ,כבישים  ,ביוב  –ם 

ומתקדם כל הזמן, מוכרחים לתכנן את הדברים.    הכל משתנה כי  רוחניים.  תרבותיים ו

ההתייחסות  היא משנה את  אלא  ,  לא הכרזה בעלמאזו  ,  ה ה הזו מאוד חשוב ההכרז

 ו.המקומות האל ל נה אשל המדי

חשוב    .כל הזמן בנושא הזה א מתעסקים  לשקועים בלימוד, ו  בחורי הישיבה כולם 

לעשות. צריכים לדעת באופן    מה באמת נכוןחשובות,  התלבטויות  כאן  יש  ש  לדעת

ק  להתרחתנו  ילא דורש מא עיקרון  ה ם אבל לא טיפשים.  אנחנו מאוד עקרונייכללי,  

בגלל זה לא רש אותנו לא נכון,  מישהו יפ איזה שא שלא תהיה הווא אמינעד כדי כך 

 אפשר למצוא דרכים אמצעיות. לא נסכים. 

הציבור שלנו אוהב את ארץ ישראל,    ,זה דבר טוב. ברוך ה'כל  מ  צמחבעזרת ה', י 

ור  לגים  באאנחנו    .מוסר את נפשו על ארץ ישראלואפילו    ,מתמסר לארץ  ישראל

אדעתא דהכי  ו  . מחיר  משלמים על זה שלפעמים  ים  אנחנו יודעובכל יישובי יש"ע,  

ויש בזה גדר של מסירות   . כי אנחנו רוצים שכל ארץ ישראל תהיה בידינו  אנחנו כאן 

  ' מה בידםהתקיי  - כל מצווה שישראל מסרו את נפשם עליה  אומרת הגמרא, 'ו  .נפש

קל.( דבר    .)שבת  של  עליה.ו  אותה   קיימוי  ישראל   כלבסופו  יוותרו  מצוו  לא  ה  זו 

לכך  גורמת  שלנו על הארץ  מסירות הנפש    . נפשם עליה   את   ומוסרים   שישראל מסרו

 .בזה אנחנו מתקנים את חטא המרגלים שהיא תהיה בידינו, ו
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כשאנחנו    .ליםתהליך של תיקון חטא המרגהם חלק מן ה   האלו שלנוכל המאבקים  

הגדולה של   ינכיר במעלתה  נשבח את תורתה של ארץ  ארץ  נשבח אותה,  שראל, 

  , ויותריותר    תופיעתלך ואז היא    - לקית של ארץ ישראל  הסגולה האכיר את  נ ישראל,  

 נזכה במהרה לגאולה שלמה.ותאיר עד ש תתגלה 
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