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  שלח לךפרשת 1
 ג"תשע

הרב / שמע ומימוש האידיאל קריאת 

  אליעזר קשתיאל

מיד לאחר פרשת המרגלים עוברת 

התורה לעסוק בפרשיה שקשורה לענייני 

  הצורך להוסיף נסכים ומנחות -הקורבנות

והתורה תולה דין זה . לכל קורבן וקורבן

  .בהגעה לארץ ישראל

וספים מה יש בנסכים ובמנחות המתל

לסוגיית חטא ו  קשר לארץ ישראללקורבן

  ?המרגלים החמורה

כות דף יש גמרא במסכת בבר

ש בלא תפילין " שקורא קאדםש', יד

כאלו , כאלו הקריב עולה בלי מנחה

אדם קורא . הקריב זבח בלי נסכים

כשבתוך קריאת שמע קריאת שמע 

'  הוא מלא אהבת ה.,מופיעים התפילי

 אבל הוא לא פונה אל .רוובמחשבתו ודיב

 הוא לא כולל גם את התפילן ,עולם המעשה

ם באישיות  שיש  חלקית אומרת זא.בפעל

  . שלו שאינם שזורים באור הרוחני

הקורבן מתייחס , כשאדם מקריב קורבן

אבל בתוכנו . כוחות הרצוןל, למימד הנפשי

יש , יש בתוכנו גוף. יש מימדים נוספים

דברים יש בתוכנו . בתוכנו סתם טבע פשוט

. יין ומנחה,  והצומחדומםשדומים לקומת ה

ים ח אבר"גם הדומם והצומח שבנו גם הרמ

שותפים להיות ה גידים שלנו צריכים "והשס

  . 'מלאים בעבודת ה

 כוללת גם את התפילין ,קריאת שמע

אי אפשר להישאר עם אידיאל רוחני . בפועל

  . בלי התממשותו

לכולל גם , לבוא לארץ ישראל זה לממש

 לכלול גם את הצומח , המעשהדאת רוב

כך מחנכת . בארץהלכות התלויות  ,והדומם

 לא לטעות בעולם מופשט שאין לא אותנו התורה

  . החייםהתגלות בכל רבדי

 .שבת שלום ובשורות טובות

  

����                     

  

  הרב עקיבא קשתיאל/ ישרות ותמימות ה

" ותמימים יותרו בה,  ישכנו ארץכי ישרים"

  ).'כא', משלי ב_

לפי ".  לעולם הבא-ארץ: "י פירש"רש

הפסוק מתאר את מקומם , פירושו

תמימים "ו. של הצדיקים בעולם הבא

כשירדו הרשעים  "- "יותרו בה

המתוארות כאן התכונות ". לגהינום

המביאות את והן , םהן יושר ותו

נות הללו שתי התכו. בעליהן לזכות בעולם הבא

הישרות . ה בנפשקמבטאות נקודה טבעית עמו

והתמימות הן ביטוי לנטיית הטוב המושרשת 

האדם הישר והתם מבקש את . ומוטבעת באדם

זהו חפץ , )שהם אחד(הטוב ואת השלימות 

מעמד זה מדגיש את האיכות של . החיים שלו

לא מתואר .  הגיע האדםית אליהשהמעלה הנפ

. גרידא, של מעשים ומצוות, כאן המימד המעשי

שבקשת , כמובן. אלא החדירה של הטוב לנפש

מצוות ומעשים ,  בתורה- הטוב מתגלה במעשים

אבל בעולם הבא לא זוכים רק לפי , מוגדרים

 -מידת המעשים אלא כפי מידת חדירתם לנפש

  .בישרות ותמימות

דרשו ) דינחומא לפרשת פקות( ובמדרש

 -וישרים ישכנו ארץ: "את הפסוק באופן אחר

הארץ היא , לפי המדרש". ישכינו שכינה בארץ

נה יוהישרים משכינים את השכ, העולם הזה

, )לעולם הבא(לא רק מעלתם הפרטית . בארץ

 -אלא השלמת המגמה של הבורא בבריאה

י " יוצאת אל הפעול ע- בהשראת השכינה

  .הישרים והתמימים

לבוא לארץ ישראל זה  
לכולל גם את , לממש

  המעשהדרוב
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 הישרות -דגיש פן נוסףהלכאן יש 

, ות לאמתוהתמימות מבטאים שייכות ונאמנ

ות ממבלי התחכ, בצורה טבעית

 "חכםמת"שהאדם , פעמיים. והתפלפלות

ושוקל את ,  עולםשלעם האמת של רבונו 

, ... או לא"נראה לי. "הדברים לפי ראות עיניו

' וכו, משתלב, משתלם, ... או לא" ל ליועימ,

ם לא נופלים והתמימיהישרים . 'וכו

לטבע אלא הם נאמנים , "חשבונות הרבים"ב

". אלוקים עשה את האדם ישר"הטהור של 

וזיקתם , הוליכם אחריה, הם דבוקים באמת

  .ופקפוקים" חשבונות" לא נתונה להכלפי

 -ישכנו ארץ "-לפירוש השלישי, מכאן

). מצודות" (יהיו שוכנים בארצם עד עולם

ארו שוכנים יש, רושוי פ- ,ישרים ישכנו ארץ"

ג פירש עניין זה על "ל מפרא"המהר. בארצם

הקיום וההצלחה הנצחית באופן התמדת 

רץ ולשכון בא, "ולם עומדתעהארץ ל. "כללי

 הקיום לשפירושו לזכות להצלחה ונצחיות 

ובדברים מתוך ). א"ראה נתיב התמימות פ(

המגמה האלוקית להיות : "פ"דברי הרב חרל

ום פסיעה שלא תהיה שום נטיה וש, ישר

אם להיות ספוג כולו  כי, )בחוץ(מלבר 

בני אדם חיפשו חשבונות ... במקום הקודש

...  בעולםהרבים וגרמו בזה את המית

 כי התורה ...והישרים גם עתה ישכנו ארץ

שיהא עץ החיים ומיישרת את האדם להיות 

... ישר היא פועלת שגם אחרי קללת המיתה

, ד"י מרום חיראה מ" (אין המיתה על הכל

  ).על משלי שם

 ואכן יש -מתבקש הפירוש, ועל כל אלה

ישירם ". ארץ ישראל -ישכנו ארץ "-שפירשו

רים ישכנו ישה. ותמימים זוכים לארץ ישראל

כדי לזכות לארץ ישראל צריך הרבה . בארץ

חשבונות "לא פעם יש . ישרות ותמימות

שמרחיקים אותנו מללכת אל ארץ " רבים

לארץ ישראל היא הליכה אחרי ההליכה . ישראל

בלא שאלות . בישרות ובתמימות ',ד

  .והתחכמויות

משכני אחריך נרוצה הביאני המלך "

בעלי השירות והתמימות מוכנים לצאת ". חדריו

הם . ממצבם הנוח והנוכחי, ממקומם, מעצמם

ם הולכיהם ". שלהם"ים לעולם דלא משועב

ם ישירים ותמימים זוכי. 'אחרי ד, בתום וביושר

ארץ , אלוקיך בה' ארץ אשר עיני ד, לארץ ישראל

התקדמות , ומשימותשלוקח אותנו אל אתגרים 

  .פוסקתוהתעלות בלתי 

עלולים אנחנו ליפול , כבימי חטא המרגלים

, או לא" מתאים לנו"בתוך חשבונות של 

לארץ ישראל זוכים . 'וכו' וכו, או לא" מסוגלים"

   שבת שלום.      מתוך ישרות ותמימות

  

  'מכנף הארץ זמירות שמענו'

  לח לךשק "עש

 ,"וראיתם את הארץ... ויתורו את הארץ"

אותו ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי תם יאור"

  ."עיניכם

מגן עדן כי תרנו אחרי העין והלב ולתיקון רחקנו 

  .כוסינו בבגד

 .ער גן עדןשארץ זבת חלב , מארץ ישראלרחקנו 

תרנו אחרי העין והלב ולתיקון כוסינו בציצית י כ

 הציצית בחוטי,  בשיפולי הגלימהשבבגד אוחזים

ומה הד, המשתלשלים מכסא הכבוד, הדקים

  .לתכלת

מתקנים את הראיה , אותם עינייםים רמעב

  ! ותולכנו קוממיות לארצינו:ולוחשים

  יואל

  

  


