
קוראי עונג  פרשת שלח תשע"א ד

אל  ה'  "וידבר  שלח:  פרשת  בפרשתנו 
משה לאמר, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ 
כנען אשר אני נותן לבני ישראל". וכתב "בעל 
תיבות  סופי  אנשי'ם  ל'ך  "של'ח  הטורים": 
ביאור  וצריך  וצדיקים".  חכמים  שיהיו  חכ"ם, 
לבני  שיש  והמעלות  התוארים  מכל  מדוע 
שישלח  למשה  לומר  הקב"ה  בחר  אדם, 
אנשים מרגלים שכל אחד מהם יהיה בבחינת 

"חכם".

משה  "ויקרא  טז):  (יג  בפרשתנו  עוד 
"התפלל  להושע בן נון יהושע". ופירש רש"י: 
עליו י"ה יושיעך מעצת מרגלים". וצריך ביאור 
מה ראה משה רבינו על ככה, שמכל השמות 
הקדושים שיש להקב"ה, בחר להוסיף לשמו 
להתפלל  כדי  י"ה,  שם  דוקא  יהושע  של 

להקב"ה: "י"ה יושיעך מעצת מרגלים".

בענין זה ראוי להתבונן עוד במה שמפרש 
משה  חמא  "וכדי  זה:  פסוק  יונתן  בתרגום 
ענוותנותיה קרא משה להושע בר נון יהושע". 
קרא  ענוותנותו  משה  ראה  כאשר  פירוש: 
להושע בן נון יהושע, וכבר נתייגעו המפרשים 
י"ה  לשם  ענוה  מדת  בין  הקשר  מהו  לבאר 

שהוסיף משה לשם יהושע.

עולם הבא באות י'
עולם הזה באות ה'

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה עם ביאור 
נפלא של כ"ק אדמו"ר מרן מהרי"ד מבעלזא 
זי"ע, אשר דיבר בקדשו לבאר בדרך עבודה, 
הטעם שהתפלל משה רבינו על יהושע דוקא 
י"ה, על פי מה שביארו הקדמונים ענין  בשם 
אנשי  ישראל  נשיאי  שהיו  המרגלים,  טעות 
שם ובכל זאת לא רצו להיכנס לארץ ישראל, 
במדבר,  רק  לישראל  ירד  לא  שהמן  ידעו  כי 
וכאשר יכנסו לארץ ישראל יפסק המן, לכן לא 
אכילת  יפסידו  שלא  כדי  לארץ  להיכנס  רצו 
המן שהיה מזון רוחני, כמבואר בגמרא (יומא 
"לחם אבירים אכל איש, לחם שמלאכי  עה:): 

השרת אוכלין אותו".

חשבו  המרגלים  כי  הענין,  לבאר  והוסיף 
ה'  את  ולעבוד  בתורה  לעסוק  אפשר  שאי 
כראוי רק במדבר, בהיותם פרושים שם מכל 
להם  ירד  יום  בכל  שהרי  הזה,  עולם  עניני 
המן לחם מן השמים ולא היו צריכים לעסוק 
ישראל  בארץ  אבל  הזה,  עולם  בעניני  כלל 
שיפסק המן ויצטרכו לעסוק בעניני עולם הזה 
בעבודות שדות וכרמים, שוב לא יוכלו לעסוק 
כראוי בתורה ובעבודת ה', לכן ביקשו למנוע 

כניסתם של ישראל לארץ ישראל.

זהו  באמת  כי  בכך,  טעו  המרגלים  אולם 
רצון ה' שיעסוק האדם בעניני עולם הזה ויכוון 
לייחד כל מעשיו בלתי לה' לבדו, וראיה לדבר 
מגוף  מורכב  האדם  את  ברא  הקב"ה  שהרי 
חומרי עפר מן האדמה מעולם הזה, ואחר כך 
נפח באפיו נשמת חיים מעולם העליון, ככתוב 
האדם  את  אלקים  ה'  "וייצר  ז):  ב  (בראשית 
עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים ויהי 

האדם לנפש חיה".

צריך  שהוא  לאדם  להורות  כדי  זה  כל 
והנשמה,  הגוף  של  בשילוב  ה'  את  לעבוד 
צרכי  שהם  הזה  העולם  עניני  שיחבר  דהיינו 
צרכי  שהם  הבא  העולם  עניני  עם  הגוף 

ידי שיכוון לייחד כל עניני עולם  הנשמה, על 
הזה בלתי לה' לבדו, ומטעם זה הכניס הקב"ה 
זבת  ארץ  שהיא  ישראל  לארץ  ישראל  את 
הזה  עולם  בעניני  שיעסקו  כדי  ודבש,  חלב 

ויכוונו לייחד הכל לשם שמים.

את  לעבוד  צריך  שהאדם  זה  ענין  והנה 
י"ה,  ה' גם בעניני עולם הזה יש ללמוד משם 
על  כט:)  (מנחות  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על 
כי  עד  עדי  בה'  "בטחו  ד):  כו  (ישעיה  הכתוב 
בי"ה ה' צור עולמים", שהקב"ה צייר את שני 
העולמות בשם י"ה, כי עולם הבא נברא באות 
י' ועולם הזה נברא באות ה'. נמצא כי שם י"ה 
מרמז שהאדם צריך לייחד ב' העולמות עולם 
הזה ועולם הבא, על ידי שיעסוק בעניני עולם 

הזה ויכוון לייחד הכל בלתי לה' לבדו.

"לא  יז):  קטז  (תהלים  הכתוב  פירש  וזהו 
המתים יהללו י"ה ולא כל יורדי דומה", כלומר 
אינם  מתים  נקראים  בחייהם  שגם  הרשעים 
מייחדים שם י"ה, מאחר שאינם עוסקים כלל 
על  ומצוות,  תורה  שהם  הבא  עולם  בעניני 
אחת כמה וכמה כי בעת עסקם בעניני עולם 
הזה אינם מכוונים כלל לשם שמים: "ואנחנו 
ידי  על  הללויה",  עולם  ועד  מעתה  י"ה  נברך 

שאנו עוסקים בעניני עולם הזה לשם שמים.

על  משה  שהתפלל  מה  יתבאר  מעתה 
שטעות  היות  כי  י"ה,  בשם  דוקא  יהושע 
אפשר  אי  כי  שחשבו  בכך,  היתה  המרגלים 
כלל  עוסק  האדם  כשאין  רק  ה',  את  לעבוד 
בעניני עולם הזה, כמו במדבר שירד לישראל 
משה:  עליו  התפלל  לכן  השמים,  מן  לחם  מן 
שם  כלומר  מרגלים",  מעצת  יושיעך  "י"ה 
עניני עולם  לייחד  י"ה שממנו למדים שצריך 
הזה עם עניני עולם הבא, הוא יושיעך מעצת 
ישראל,  לארץ  להיכנס  רצו  שלא  מרגלים 
בעניני  לעסוק  ישראל  יצטרכו  ששם  משום 

עולם הזה עכדה"ק.

יעקב לקח אות י'
משמו של עשו

על פי דרכו בקודש במסילה נעלה לבאר 
להתפלל  רבינו  משה  מה שבחר  ביתר שאת, 
הבא  העולם  נברא  שבו  י"ה  בשם  יהושע  על 
והעולם הזה. נקדים מה שכתוב בלידת עשו 
הראשון  "ויצא  כה):  כה  (בראשית  ויעקב 
עשו,  שמו  ויקראו  שער  כאדרת  כולו  אדמוני 
עשו  בעקב  אוחזת  וידו  אחיו  יצא  כן  ואחרי 
ויקרא שמו יעקב". ופירש רש"י: "ויקרא שמו 
יעקב, הקב"ה". ותמהו המפרשים מדוע קראו 
הקב"ה "יעקב" עם אות י' בראש, שהרי מצד 
בעקב  אוחזת  "וידו  בכתוב:  שנזכר  הטעם 
בלי  "עקב"  בשם  רק  להיקרא  לו  היה  עשו", 

אות י'.

ותירץ ב"מגלה עמוקות" (פרשת תולדות 
רש"י  שפירש  מה  פי  על  יצא),  אך  ויהי  ד"ה 
שהיה  "לפי  עשו:  שמו  שקראו  הסיבה  (שם) 
וכתב  הרבה".  שנים  כבן  בשערו  ונגמר  נעשה 
הרשב"ם כי לפי פירוש זה "עשו" הוא מלשון 
"עשוי", כי היה עשוי ונגמר כבן שנים הרבה. 
ולא  "עשו"  קראוהו  מדוע  קשה  זה  לפי  אך 

"עשוי" עם אות י' בסוף.

כי  עמוקות",  ה"מגלה  מחדש  זה  לפי 
עם  "עשוי"  להיקרא  ראוי  היה  מתחילה  אכן 

י'  האות  ממנו  לקח  אבינו  יעקב  אך  י',  אות 
הכתוב:  רמז  וזהו  "עשו".  רק  ונשאר  לעצמו 
"וידו אוחזת בעקב עשו", ידו של יעקב אחזה 
שהיא  "עשו",  - בסוף שמו של  "בעקב עשו" 
כן  על  משם,  להוציאה  "עשוי"  של  י'  האות 
"ויקרא שמו יעקב", הקב"ה קרא שמו "יעקב" 

שהיא צירוף אות י' עם "עקב" עכדה"ק.

מיד  כי  גדול,  יסוד  מזה  למדים  נמצינו 
ועשו  יעקב  נלחמו  העולם  לאויר  בצאתם 
שמו  בסוף  מתחילה  שהיתה  י',  האות  על 
"וידו אוחזת בעקב  של עשו, עד שבא יעקב: 
כך  שם  ועל  משמו  י'  האות  להוציא  עשו", 
קראו הקב"ה בשם "יעקב". ומצינו מקור נפלא 
לדברי ה"מגלה עמוקות" בתיקוני זוהר (תיקון 
יג כט.), שמפרש הפסוק שאמר הקב"ה לנחש 
הקדמוני (בראשית ג טו): "ואיבה אשית בינך 
ישופך  הוא  זרעה,  ובין  זרעך  ובין  האשה  ובין 

ראש ואתה תשופנו עקב".

פירוש: "הוא ישופך ראש", האדם יצליח 
שהיא  י'  האות  ידי  על  הנחש  עליך  להתגבר 
אתה  עקב",  תשופנו  "ואתה  ראש,  בבחינת 
הנחש תצליח להתגבר על האדם, אם תפריד 
הרי  "עקב".  רק  אצלו  וישאר  י'  האות  ממנו 
מבואר כי עד עצם היום הזה נלחמים הנחש 
י',  האות  על  יעקב  של  זרעו  עם  הקדמוני 
מהי  להבין  הביאור  חובת  עלינו  ומוטלת 
י', אשר עליה נלחמות  המשמעות של האות 

הקדושה והטומאה.

אות י' חכמה
כדי להעלות בחינת "עקב"

בדרך  כך  על  הביאור  ללמוד  ונראה 
שלמדנו  נפלאה  הקדמה  פי  על  עבודה, 
ממשנתו הטהורה של הרה"ק מראפשיץ זי"ע 
אשר  בראשית),  פרשת  (סוף  קודש"  ב"זרע 
יעק"ב  שם  ענין  להבין  אורה  שערי  לנו  פתח 

שהוא צירוף י' עם "עקב", והנה לשון קדשו:

לב  (בראשית  פסוק  על  שפירשתי  "כמו 
כט) לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, 
שעל ידי קיום התורה הקדושה בבחינת י-עקב, 
הגשמיים  לדברים  חכמה  בחינת  שמכניסין 
שמקיימין המצוות בגשמיות, על ידי זה מעלין 
בחינת  כי  הראשית,  יו"ד  לבחינת  עקב  בחינת 
יעקב הוא בחינת (שמות כו כח) בריח התיכון 
מבריח מן הקצה אל הקצה, שהוא (שם כח יד) 

סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה".

יעק"ב  בשם  כי  הקדושים,  דבריו  ביאור 
רמוז עבודתו בקודש לקשר בין שני הקצוות, 
כל  על  רמז  הם  שבשמו  "עקב"  אותיות  כי 
עניני העולם הזה הגשמיים והחומריים, שהם 
בשפל המדריגות בבחינת "עקב" הרגל היותר 
נמוך בגוף, ואילו האות י' בשמו שהיא האות 
ברוך  הוי"ה  השם  אותיות  מד'  הראשונה 
הוא, רומזת על בחינת "חכמה" שהיא בראש 
רלב.):  פנחס  (פרשת  הקדוש  בזוהר  כמבואר 

"י' חכמה".

וזהו ביאור הצירוף בשם יעק"ב - י' עקב, 
כי זאת היא עבודתו בקודש של יעקב אבינו, 
בשפל  שהם  הזה  עולם  עניני  כל  להעלות 
שישתמש  ידי  על  "עקב",  בבחינת  המדריגה 
בהם בצירוף האות י' שהיא החכמה שבראש, 
לשקול בפלס ומאזני החכמה איך להשתמש 

כמו  לבדו,  לה'  בלתי  ויחודים  בכוונות  בהם 
"וכל  מי"ב):  פ"ב  (אבות  במשנה  ששנינו 

מעשיך יהיו לשם שמים".

על פי האמור מבאר ה"זרע קודש" מאמר 
על  קעה:)  תרומה  (פרשת  הקדוש  הזוהר 
הפסוק (שמות כו כח): "והבריח התיכון בתוך 
הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה, דא הוא 
יעקב קדישא שלימא". כי יעקב אבינו מקשר 
בעבודתו את שני הקצוות, להעלות כל עניני 
בבחינת  המדריגות  בשפל  שהם  הזה  עולם 
החכמה  שהיא  הקדושה  לשורש  עד  "עקב", 

שבראש בבחינת אות י'.

בחלום  ליעקב  הקב"ה  שהראה  וזהו 
ארצה  מוצב  סולם  "והנה  יב):  כח  (בראשית 
שזאת  ללמדו  כדי  השמימה",  מגיע  וראשו 
היא עבודתו בקודש, כי "עקב" שבשמו רומז 
"סולם  בבחינת  שהם  הזה,  עולם  עניני  על 
מוצב ארצה" בשפל המדריגות, אך מצד אות 
הוא  הרי  שבראש  החכמה  שהיא  שבשמו  י' 

בבחינת "וראשו מגיע השמימה".

"איזהו חכם
הרואה את הנולד"

י'  אות  ידי  על  איך  תבלין  להוסיף  ויש 
שהיא חכמה, אפשר להעלות כל עניני עולם 
איש  שאם  ידוע  כי  הקדושה,  לשורש  הזה 
ישראל רוצה להתקדש בכל עניני עולם הזה, 
כי אז הוא צריך לכוון בכל מעשיו שהוא אוכל 
לעסוק  כח  כך  אחר  לו  שיהיה  כדי  ושותה 
להלכה  שנפסק  כמו  ה',  ובעבודת  בתורה 

בשלחן ערוך (או"ח סימן רלא):

יכוין  לא  הזה  בעולם  שיהנה  מה  "בכל 
כדכתיב  יתברך  הבורא  לעבודת  אלא  להנאתו 
חכמים  ואמרו  דעהו,  דרכיך  בכל  ו)  ג  (משלי 
דברים  שאפילו  שמים,  לשם  יהיו  מעשיך  כל 
וההליכה  והשתיה  האכילה  כגון  רשות  של 
וכל  והשיחה  והתשמיש  והקימה  והישיבה 
צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת בוראך או לדבר 
הגורם עבודתו... ומי שנוהג כן עובד את בוראו 

תמיד".

י'  מעתה מבואר היטב איך על ידי האות 
עולם  עניני  כל  להעלות  אפשר  חכמה  שהיא 
(תמיד  בגמרא  שנינו  שהרי  לקדושה,  הזה 
לב.): "איזהו חכם הרואה את הנולד". נמצא כי 
על ידי שאיש ישראל מצרף לכל עניני העולם 
הזה את האות י' שהיא חכמה, להיות בבחינת 
אוכל  שהוא  לכוון  הנולד",  את  הרואה  "חכם 
ושותה כדי שיהיה לו אחר כך כח לעבוד את 
עניני  כל  ולקדש  להעלות  זוכה  הוא  הרי  ה', 

עולם הזה שהם בבחינת "עקב".

יומתק להבין בזה מה שאמר יעקב אבינו 
עשר  לי  תתן  אשר  "וכל  כב):  כח  (בראשית 
הקדוש  בזוהר  המבואר  פי  על  לך".  אעשרנו 
(פרשת קרח קעט.): "פקודא להפריש ישראל 
מעשר מסטרא דאת י'". הרי מבואר כי מעשר 
האמור  ולפי  חכמה,  י'  אות  בבחינת  הוא 
הכוונה בזה כדי לקדש את כל התבואה באות 
י' חכמה, לכן דוקא יעק"ב שנקרא כן מהקב"ה 
על  קיבל  "עקב",  עם  י'  של  הצירוף  שם  על 

עצמו: "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך". 

"יה יושיעך מעצת מרגלים"

שם י"ה חיבור נפלא של י' חכמה
עם אות ה' שנברא בה העולם הזה!

הרה"ג ר' פנחס פרידמן



הפרשת שלח תשע"א   קוראי עונג

י' דברות
עק"ב תיבות צירוף יעק"ב

ועתה בא וראה מה שמצינו חבר להרה"ק 
"אור המאיר" להרה"ק  זי"ע בספר  מראפשיץ 
ויחי  (פרשת  זי"ע  מזוטאמיר  וואלף  זאב  רבי 
ד"ה יהי דן נחש) וזה לשון קדשו: "כמבואר לנו 
י' עקב,  יעקב  יג כט.)  (תיקון  מאמר התיקונים 
אל  חכמה,  על  המורה  היו"ד  התחברות  היינו 
מדריגות התחתונים המורים בחינת עקב, ואם 
אשתאר  יו"ד  פרח  כדין  בתיקונים,  איתא  לאו 

עקב, וכדין אתקיים ואתה תשופנו עקב ח"ו".

(דרוש  עוד  בזה  שהאריך  מה  והנה 
שם  והוסיף  המלך),  דוד  וגמר  ד"ה  לשבועות 
"עקב", שהם  שעיקר החכמה להעלות בחינת 
ידי  על  רק  הוא  לקדושה,  הזה  עולם  עניני 

חכמת התורה:

"על דרך שביארנו פירוש התיקונים (תיקון 
יח) עם  (בראשית לג  ויבא יעקב שלם  יג כט.) 
לחבר  אדם  תורת  זאת  ובארנו  עקב,  י'  הי', 
מדריגותיו  ופרטי  חכמה,  על  המורה  הי'  תמיד 
לעשות  עקב,  בחינת  בשם  המכונים  הנמוכים 
אכילה  כגון  הגשמיים,  אפילו  מעשיו  פרטי 
לעשותם  אדם,  בני  תענוגות  ושארית  ושתיה 
שלם  יעקב  נעשה  ואז  החכמה,  בהתקשרות 
החכמה  לחבר  לו  יתכן  במה  האמנם  עקב,  י' 
אור  התורה  במאור  הכל  עקביים,  בחינת  אל 
פרטי  לעשות  אור,  ישכון  הדרך  את  לנתיבתו 

מעשיו הכל בחכמה ותבונה".

בזוהר  פי המבואר  ויש להוסיף תבלין על 
התורה  שורש  כי  פה.)  יתרו  (פרשת  הקדוש 
הוא מחכמה שיצאה משם: "אורייתא מחכמה 
שהיא  י'  אות  כי  מבואר  הרי  נפקת",  דלעילא 
התורה,  חכמת  שורש  בעצם  היא  החכמה 
ומזה נשכיל להבין כי רק על ידי חכמת התורה 
זה  שעל  הזה,  עולם  עניני  כל  להעלות  אפשר 

רומז שם יעק"ב - י' עק"ב.

ב"מגלה  שכתב  מה  בזה  לבאר  יומתק 
עמוקות" (פרשת תולדות), וכבר כתב כן "בעל 
הטורים" (פרשת יתרו) בסוף עשרת הדברות, 
שהם  הדברות  עשרת  על  רומז  יעק"ב  שם  כי 
שיש  תיבות  קע"ב  נצרף  וכאשר  דברות,  י' 
לפי  יעק"ב,  צירוף  הם  הרי  הדברות  בעשרת 
האמור יש לומר, כי מטעם זה נתן לנו הקב"ה 
עק"ב  בהם  שיש  הדברות  "עשרת"  סיני  בהר 
עניני  להעלות  אפשר  שאי  לרמז  כדי  תיבות, 
ידי  על  רק  "עקב",  בבחינת  שהם  הזה  עולם 

חכמת התורה שהיא בבחינת אות י'.

עשו היה צריך לעבוד את ה' 
בעניני גשמיות

והנה ידוע מה שפירש רש"י על הכתוב (כה 
כב): "ויתרוצצו הבנים בקרבה, מתרוצצים זה עם 
זה ומריבים בנחלת שני עולמות". ומקור הדבר 

במדרש (ילקוט שמעוני ד"ה מכרה כיום):

כשהיו  אמרו  לי.  בכורתך  את  כיום  "מכרה 
יעקב ועשו במעי אמן, אמר לו יעקב לעשו, אחי 
הבא,  ועולם  הזה  העולם  לפנינו  עולמות  שני 
ומתן  ומשא  ושתיה  אכילה  בו  יש  הזה  העולם 
לישא אשה ולהוליד בנים ובנות, אבל העולם הבא 
רצונך טול אתה העולם  כל המדות הללו,  בו  אין 
הזה ואני אטול העולם הבא, שנאמר מכרה כיום 

את בכורתך לי, כאותו היום שהיו בבטן אמם".

ויש לומר הביאור בזה שיעקב ועשו התחלקו 
ביניהם איך לעבוד את ה', עשו בחר לעבוד את 
ה' בעניני עולם הזה בבחינת: "בכל דרכיך דעהו", 
ואילו יעקב בחר לעבוד את ה' רק בעניני עולם 
הבא ולהיות מופרש לגמרי מכל עניני עולם הזה. 
תחילה  שניתנה  הטעם  להבין  הרווחנו  מעתה 
"עשוי", כי היות  בשמו של עשו שנקרא  י'  אות 
שבחר לעבוד את ה' בעניני עולם הזה, על כן היה 
שיוכל  כדי  חכמה  בבחינת  שהיא  י'  לאות  צריך 

לעלות בהם כל עניני עולם הזה.

רק  ה'  את  לעבוד  צריך  היה  יעקב  והנה 
בעניני עולם הבא בהתפשטות מכל עניני עולם 
הזה, אולם אחרי שראה עוד בבטן אמו כי עשו 
כשעברו  שהרי  ה',  את  לעבוד  מתכוון  אינו 
לצאת,  ומפרכס  רץ  היה  זרה  עבודה  בבתי 
עשו",  בעקב  אוחזת  "וידו  הלידה:  בשעת  לכן 
של  שמו  בסוף  שהיתה  י'  האות  ממנו  לקחת 
שהם  הזה  עולם  לעניני  לצרפה  כדי  "עשוי", 
שמו  "ויקרא  כך:  שם  ועל  "עקב",  בבחינת 
שהוא צירוף  יעק"ב  הקב"ה קרא שמו  יעקב", 
י' עם "עקב", כדי לגלות שהוא יתברך מסכים 

לכך שיעקב יעבוד את ה' בעניני עולם הזה.

שמפרש  זוהר  התיקוני  דברי  ביאור  וזהו 
היצר  שהוא  הקדמוני,  לנחש  הקב"ה  מאמר 
עולם  הבלי  אחרי  לרדוף  האדם  את  המפתה 
ישופך  "הוא  שמים:  לשם  לכוון  בלי  הזה 
ראש", איש ישראל יתגבר עליך הנחש, על ידי 
שיצרף בכל עניני עולם הזה את האות י' שהיא 
בבחינת חכמה שבראש, "ואתה תשופנו עקב", 
אתה הנחש תתגבר על האדם, אם תפריד את 
י' חכמה מהעסק בעניני עולם הזה, עד  האות 

שלא ישאר אצלו רק בחינת "עקב".

כי יעקב בחר לו י"ה
לנו להבין מה שבחר הקב"ה  יאיר  מעתה 
לברוא את העולם הבא והעולם הזה בשם י"ה 
ככתוב: "כי בי"ה ה' צור עולמים", וכבר למדנו 
מבעלזא  מהרי"ד  מרן  בשם  כך  על  הביאור 
העולם  עניני  לקשר  שצריך  ללמדנו  כדי  זי"ע, 
הזה  העולם  עניני  עם  י'  באות  שנברא  הבא 
ולפי האמור הביאור על כך  ה',  שנברא באות 
שכאשר איש ישראל עוסק בעניני העולם הזה 
לקשר  החובה  עליו  מוטלת  ה',  באות  שנברא 
בה את האות י' חכמה, שיכוון בחכמתו לקדש 
הבא  לעולם  הזה  העולם  עניני  כל  ולהעלות 

שהוא צירוף שם י"ה.

(תהלים  שכתוב  מקרא  בזה  לפרש  ויש 
קלה ד): "כי יעקב בחר לו י"ה ישראל לסגולתו", 
פירוש הקב"ה שנקרא בשם י"ה, על שם שברא 
את העולם הבא והעולם הזה בב' אותיות י"ה, 
עניני  עם  חכמה  י'  לקשר  שצריך  לרמז  כדי 
בחר  עצמו  הוא  ה',  באות  שנברא  הזה  עולם 
לקרוא את המבחר שבאבות בשם יעק"ב, כדי 
ללמדנו שעבודתו בקודש היא לחבר י' חכמה 
זה  עק"ב שהם עניני העולם הזה, ומטעם  עם 
כדי  לסגולתו",  "ישראל  כלל  את  לקחת  בחר 
אל  הכל  ויעלו  הזה  העולם  בעניני  שיעסקו 

הקדושה בחכמת תורתם.

להבין  לבינו  וישמח  עינינו  יאיר  כן  כי  הנה 
שהוסיף  רבינו,  משה  של  כוונתו  מזעיר  מעט 
"י"ה  עליו:  והתפלל  יהושע  של  לשמו  י'  אות 
יושיעך מעצת המרגלים", כי היות שהמרגלים 
סירבו להכניס את ישראל לארץ ישראל, בטענה 
וכרמים  שדות  בעבודת  שם  לעסוק  שיצטרכו 
שהוא  י"ה  שם  והנה  ה',  את  לעבוד  יוכלו  ולא 
העולם  בה  שנברא  ה'  עם  חכמה  י'  אות  צירוף 
הזה מבטל טענתם, שהרי משם זה מוכח כי זהו 
רצון הקב"ה, שיעלו כל עניני העולם הזה לשם 

שמים, על כן: "י"ה יושיעך מעצת המרגלים", 

יומתק לבאר בזה מה שמצינו כי ארץ ישראל 
במשנה  ששנינו  כמו  קדושות,  מעשר  כלולה 
היות  כי  הן",  קדושות  "עשר  מ"ז):  פ"א  (כלים 
המן  את  לקבל  ישראל  הפסיקו  ישראל  שבארץ 
בעבודת  לעסוק  צריכים  והיו  השמים,  מן  לחם 
שדות וכרמים, לכן הקדים הקב"ה רפואה למכה 
י'  לכלול בארץ ישראל עשר קדושות שהן כנגד 

חכמה, ובכך יזכו להעלות הכל לשם שמים.

"אוירא  קנח:):  (ב"ב  בגמרא  ששנינו  וזהו 
דארץ ישראל מחכים". ובמדרש (ב"ר טז ד) דרשו 
הארץ ההוא  "וזהב  יב):  ב  (בראשית  הכתוב  על 
טוב – מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל ולא 
חכמה כחכמת ארץ ישראל". ולפי האמור נובע 
כלולה  ישראל  שארץ  קדושות  מהעשר  זה  כל 
חכמה  להשפיע  כדי  חכמה,  י'  בבחינת  מהן 

להעוסקים בה בעבודת שדות וכרמים להעלות 
הכל לה' על ידי החכמה שבמוח.

התרגום  דברי  לפרש  הרווחנו  זו  בדרך 
יונתן: "וכדי חמא משה ענוותנותיה קרא משה 
ששנינו  מה  פי  על  יהושע",  נון  בר  להושע 
חכם  אם  המתייהר  "כל  סו:):  (פסחים  בגמרא 
כדי  כי  נמצא  ממנו".  מסתלקת  חכמתו  הוא 
שישאר אצל "יהושע" האות י' שהוסיף משה 
שיהיה  צריך  חכמה  י'  בבחינת  שהיא  לשמו 
מסתלקת  חכמתו  הרי  יתגאה  אם  כי  עניו, 
מדת  משה  שראה  אחרי  דוקא  לכן  ממנו, 
י'  אות  לו לשמו  הוסיף  יהושע  ענוותנותו של 
שלא  לו  מובטח  ענוה  מדת  ידי  על  כי  חכמה, 

תסתלק ממנו אות י' חכמה.

מעתה יתבאר דברי "בעל הטורים" שרמז 
בפסוק: "של'ח ל'ך אנשי'ם סופי תיבות חכ"ם", 
מרגלים  שישלח  למשה  הקב"ה  רמז  בכך  כי 
לתור את הארץ, שכל אחד מהם יהיה "חכם" 
בחכמה,  הזה  עולם  בעניני  לעסוק  שיודע 
בבחינת: "איזהו חכם הרואה את הנולד", לכוון 
שיוכל אחר כך להשתמש עם הכח הזה לעסוק 
בתורה ובעבודת ה', ומזה ישכילו להבין כי הן 
אמת שבארץ ישראל יצטרכו לעסוק בעבודת 
י'  האות  שילוב  ידי  על  אולם  וכרמים,  שדות 

חכמה יוכלו להעלות הכל לשם שמים.

הטעם שהשרה הקב"ה
שם י"ה בין איש ואשה

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו 
יז.):  (סוטה  בגמרא  ששנינו  מה  לבאר  פתח, 
"דריש רבי עקיבא איש ואשה זכו שכינה ביניהן, 
"שכינה  רש"י:  ופירש  אוכלתן".  אש  זכו  לא 
ביניהן, שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן יו"ד 
באיש וה"י באשה. לא זכו אש אוכלתן, שהקב"ה 

מסלק שמו מביניהן ונמצאו אש ואש".

להשרות  הקב"ה  מדוע בחר  ביאור  וצריך 
לפי  אך  י"ה.  שם  דוקא  והאשה  האיש  בין 
האמור יש לומר שביקש הקב"ה ללמדנו בזה, 
עניני  בבחינת  שהם  ואשה  איש  נישואי  כי 
ה', צריך לקדש לה'  עולם הזה שנבראו באות 
על ידי שיפלס דרכו במאזני החכמה של האות 
י' לייחד כל מעשיו לשם שמים, ועל ידי זה הוא 

מייחד שם י"ה.

אי"ש  שצריך  לזה  מתאים  מאד  ומה 
להשתמש עם האות י' שבו שהיא חכמה, שהרי 
את  הרואה  חכם  "איזהו  מאמרם:  הזכרנו  כבר 
הנולד", והרי תכלית הנישואין הוא כדי להוליד 
להשתמש  האיש  שצריך  נמצא  בעולם.  ילדים 
הנולד",  "את  לראות  כדי  שלו  החכמה  עם 
להם  שיולד  כדי  התורה  אדני  על  ביתו  שיבנה 
בנים תלמידי חכמים, והיות כי בחינת י' חכמה 
מצווה  שהאיש  התורה,  חכמת  ידי  על  היא 
לעסוק בתורה ולא האשה, על כן הניח הקב"ה 
את האות י' חכמה אצל האיש ולא אצל האשה. 

וזהו שדרש רבי עקיבא: "איש ואשה זכו", 
שכוונתם לשם שמים, "שכינה ביניהן", שם י"ה 
שורה ביניהן  לסייע להם להתקדש בכל עניני 
עולם הזה, על ידי צירוף י' חכמה עם ה' שהוא 
שאין  זכו",  "לא  ה',  באות  שנברא  הזה  עולם 
כוונתם להתקדש כי אם למלאות תאוות לבם, 
שאצל  התאוה  אש  היינו  אוכלתן",  "אש  אז 

איש ואשה שמתגבר עליהם ואוכלתן.

יומתק להבין בזה נוסח הקידושין שמקורו 
זו  "הרי את מקודשת לי בטבעת  מהקדמונים: 
בתיקוני  המבואר  פי  על  וישראל".  משה  כדת 
בשעת  לכוון  שצריך  כה.)  דף  י'  (תיקון  זוהר 
הקידושין, כי הטבעת העגולה היא בצורת אות 
י'. והנה החתן מקדש את הכלה בטבעת שהיא 
מקודשת  את  "הרי  ואומר:  י',  בצורת  עגולה 
שהיא  זו"  "בטבעת  להתקדש  כוונתי  כי  לי", 
כמו  וישראל",  משה  "כדת  חכמה,  י'  בצורת 
י' ויש  שהתורה ניתנה בעשרת הדברות שהם 
עק"ב תיבות, כדי להורות שצריך לקדש  בהם 

כל עניני עולם הזה על ידי י' חכמה. 

מדוע מכל השמות שיש 
להקב"ה בחר משה להתפלל 
על יהושע דוקא בשם י"ה: 
"יה יושיעך מעצת מרגלים"

תרגום יונתן: "כדי חמא משה 
ענותנותיה קרא להושע בר 
נון יהושע", מהו הקשר
בין ענוה לשם י"ה

זרע קודש: יעק"ב הוא אות י' 
שהיא החכמה, שיש בכוחה 
להעלות את "עקב"
שהם כל עניני העולם הזה

עשרת הדברות הם צירוף 
יעק"ב - י' דברות עם עק"ב 
תיבות, כי בחכמת התורה 
מעלים עניני עולם הזה

שם י"ה מרמז שצריך לעסוק 
בעניני העולם הזה שנברא 
באות ה', על ידי צירוף אות י' 
שהיא החכמה שבמוח

"אוירא דארץ ישראל 
מחכים", כי היא כלולה מעשר 
קדושות כנגד י' חכמה, 
להעלות כל עניני ארציות 

"וכל אשר תתן לי עשר 
אעשרנו לך", כי מעשר הוא 
בבחינת אות י' לקדש בה כל 
עניני העולם הזה

"איש ואשה זכו שכינה 
ביניהן" - שם י"ה, לרמז 
צריך לקדש עניני עולם הזה 
שנברא בה' על ידי האות י'


