
 יוסי פרבר  לפרשת השבוע חסידות
ְקָרא ה ַויִּ עַ  משֶׁ ן ְלהוֹשֵׁ עַ  נּון בִּ  שלח לךלשבת שם משמואל  – ענוה וגאוה במקום אחד: ְיהוֹשֻׁ

  יג במדבר
ר( א) ים ְלָך ְשַלח( ב) :לֵּאֹמר מֶשה ֶאל 'ה ַוְיַדבֵּ י ֲאֶשר ְכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ְוָיֻתרּו ֲאָנשִׁ ן ֲאנִׁ ְבנֵּי ֹנתֵּ ל לִׁ ְשָראֵּ יש יִׁ יש ֶאָחד אִׁ ה דֶאחָ  אִׁ  ְלַמטֵּ

ְשָלחּו ֲאֹבָתיו יא ֹכל תִׁ ְשַלח( ג) :ָבֶהם ָנשִׁ ְדַבר מֶשה ֹאָתם ַויִׁ מִׁ י ַעל ָפאָרן מִׁ ים ֻכָלם 'ה פִׁ י ֲאָנשִׁ י ָראשֵּ ל ְבנֵּ ְשָראֵּ ָמה יִׁ ֶלה( ד) :הֵּ  ְואֵּ
ה ְשמֹוָתם ן ְלַמטֵּ ה( ה) :ַזכּור ֶבן ַשמּועַ  ְראּובֵּ ְמעֹון ְלַמטֵּ י ֶבן טָשפָ  שִׁ ה( ו) :חֹורִׁ ב ְיהּוָדה ְלַמטֵּ ה( ז) :ְיֻפֶנה ֶבן ָכלֵּ ָששָכר ְלַמטֵּ ְגָאל יִׁ  ֶבן יִׁ

ף ה( ח) :יֹוסֵּ ם ְלַמטֵׁ ְפָריִּ עַ  אֶׁ ן הוֹשֵׁ ה( ט) :נּון בִּ ן ְלַמטֵּ ְנָימִׁ י בִׁ ה( י) :ָרפּוא ֶבן ַפְלטִׁ ל ְזבּוֻלן ְלַמטֵּ יאֵּ י ֶבן ַגדִׁ ה( יא) :סֹודִׁ ףיוֹ  ְלַמטֵּ ה סֵּ  ְלַמטֵּ
י ְמַנֶשה י ֶבן ַגדִׁ ה( יב) :סּוסִׁ ל ָדן ְלַמטֵּ יאֵּ י ֶבן ַעמִׁ ה( יג) :ְגַמלִׁ ר ְלַמטֵּ ל ֶבן ְסתּור ָאשֵּ יָכאֵּ ה( יד) :מִׁ י ְלַמטֵּ י ַנְפָתלִׁ י ֶבן ַנְחבִׁ ( טו) :ָוְפסִׁ
ה ל ָגד ְלַמטֵּ י ֶבן ְגאּואֵּ ֶלה( טז) :ָמכִׁ ים ְשמֹות אֵּ ְקָרא ָהָאֶרץ ֶאת ָלתּור מֶשה ָשַלח רֲאשֶ  ָהֲאָנשִׁ ה ַויִּ עַ  משֶׁ ן ְלהוֹשֵׁ עַ  נּון בִּ  :ְיהוֹשֻׁ

 

  ד"תרע שנת - לך שלח משמואל שם

ְקָרא עַ  מֶשה ַויִׁ ן ְלהֹושֵּ בוד כ והגיד, "יהושע נון בר להושע משה קרא הענותנותי משה חמא וכדי" יונתן ובתרגום. ְיהֹוֻשעַ  נּון בִׁ

 .ד כאן תורף דבריוע, לחיזוק הוצרך ל כןע דעתו לבטל הענו שמטבע ה"זצללה ר"ומואד אבי קדושת

 מדות הן, ברך ושפל ענו זה עם ולהיות כל מפני ישוב לא בגבורים אמיץ לבו להיות שהענין דברים בזה להוסיף לי ויש

ברהם בא מצינו יחד האלה דותהמ ושתי. התחלקות מכל למעלה עליון כח י"ע אלא אנושי בטבע זה שאין וכמעט, מתחלפות

יָתן נקרא ל כןושע 1,כולם נגד ברזל כחומת העולם בכל אחד איש השהי לבו חוזק כל שעם ,אבינו עליו השלום י אֵּ  ָהֶאְזָרחִׁ

י( כז, יח בראשית) ואמר ברך שפל ההי 3;זה איתן שנגמל כיון ם"וברמב 2,חוזק מלשון( א, תהלים פט) ֶפר ָעָפר ְוָאֹנכִׁ  ווהיינ .ָואֵּ

 נצרך ההי הזה וכענין. המדות מהתחלקות למעלה והוא ,ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד( כד, לג יחזקאל) ו שכתובכמ 'אחד' שנקרא משום

י( ב, כג שמות) כתיב והרי, אתם שהצדק לדבריהם פנים מראין היו ובודאי 4,היו גדולים אדם בני שהמרגלים, ליהושע  ַאֲחרֵּ

ים ְהֶיה ֹלא( שם) קיים ואז ,לרשעים לחשבם במחשבתו אותם שביטל וחזק איתן ל כךכ ההי לבוש לומר ובהכרח, ְלַהֹטת ַרבִׁ  תִׁ

י ים ַאֲחרֵּ  בני נגד ההי ויהושע, מפורסמים רשעים נגד ההי שהוא ,ברהם אבינו עליו השלוםמא יותר עוד רבותא והוא .ְלָרֹעת ַרבִׁ

י לצדיקים מוחזקים אדם ל ְבנֵּי ָראשֵּ ְשָראֵּ שר ב בכח זה ההי איך מובן בלתי שהוא, ברך ושפל ענותנותו כל עם 4,(ג ,במדבר יג) יִׁ

 הויות ראשית חכמה נתלבחי רומזת רוך הואב ההוי משם ראשונה אות שהיא ,בראשו ד"יו רבינו משה לו הוסיף ל כןע .םוד

 לאורך צדדין' וד לאמצע להתפשטות רומזת א"הה אות כי, הכל כוללת אחת נקודה שהיא ד"יו כמו 5,ההתפשטות טרם

 מכל למעלה אותו הגביה זה ובכח, ד"יו אות לו הוסיף ל כןוע, ליודעים כידוע הקוין והתחלקות התפשטות ומשם 6ולרוחב

 :יחד המדות שתי לו להיות אפשר השהי עד המדות התחלקות

 אך. ממנה שלמעלה למה ביטול נתבחי י"ע שזהו וידוע 7,למקורה שבה הבריאה שכל היא שבת דהנה. בשבת לומר יש זה וכעין

י ָרָמה( א, ב א"שמו) ו שכתובכמ' ה בדרכי מוגבה לבו להיות אלא ביטול נתבחי בה אין שבת  מזה הרבה שדברנו כמו 'הבַ  ַקְרנִׁ

 המדות מכל למעלה שהיא עתיקא נתבחי מאירה בשבת באשר אך, כאחת מתחלפות בחינות שתי היא ם כןוא 8,ום אחרבמק

ק מלשון שהיא ה"זצללה ר"אדומו אבי בוד קדושתכ שהגיד כמו, התחלקות ומכל ָשם ַוַיְעתֵּ  שהוא( כב, כו; ח, בראשית יב) מִׁ

 :יחד המתחלפות המדות שתי לידי לבוא יש כל יכול זו נהבחי הארת מצד, השתלשלות סדר מכל וגבוה נעתק

                                                           
ד: ח, מב רבה בראשית  1 י ְלַאְבָרם ַוַיגֵּ ְברִׁ  והוא אחד מעבר כולו העולם כל :אומר יהודה רבי ,ורבנן נחמיה ורבי יהודה רבי -( יג, בראשית יד) ָהעִׁ

 .עברי בלשון משיח ושהוא הנהר מעבר שהוא :אמרי ורבנן ,עבר של בניו מבני שהוא :אמר נחמיה' ר ,אחד מעבר
, ט רבה ויקרא; ['וגו] צדק ממזרח העיר מי התם וכתיב האזרחי איתן הכא כתיב אברהם הוא זה האזרחי איתן רב אמר: א"טו ע בתרא בבא בבלי  2

 .האזרחי לאיתן משכיל( פט תהלים) שם על אבינו רהםאב זה איתן: א
 חנוך כגון בעולם יחידים אלא יודעו ולא מכירו שהיה אדם שום היה לא העולמים צור אבל: ...ג-ב, עבודת כוכבים א, משנה תורה, ם"רמב  3

 לשוטט התחיל זה איתן שנגמל כיון. אבינו םאברה והוא עולם של עמודו שנולד עד ומתגלגל הולך העולם היה זה דרך ועל ועבר שם נח ומתושלח
 ואביו הטפשים כוכבים עובדי בין כשדים באור מושקע אלא דבר מודיע ולא מלמד לו היה ולא ...ובלילה ביום לחשוב והתחיל קטן והוא בדעתו

 ...האמת דרך שהשיג עד ומבין משוטט ולבו עמהם עובד והוא כוכבים עובדי העם וכל ואמו
ְשַלח: ג, יג במדבר  4 ְדַבר מֶשה ֹאָתם ַויִׁ מִׁ י ַעל ָפאָרן מִׁ ים ֻכָלם 'ה פִׁ י ֲאָנשִׁ ל ְבנֵּי ָראשֵּ ְשָראֵּ ָמה יִׁ  לשון שבמקרא אנשים כל - אנשים כלם: י"רש ;הֵּ

 .היו כשרים שעה ואותה חשיבות
השער , שערי אורה, יקטיליה'יוסף בן אברהם ג' ר; ה ְקדּוָמהד ָחְכמָ "ַבר יֹוַחאי יּו: בר יוחאי, (51-51טריפולי מאות –ספרד )שמעון לביא ' ר  5

עולה בקוצו של יוד ', ומן הרצון שהוא י. ד של שם המיוחד הנקרא רצון"והוא סוד יו ...ה הנקראת רצון"ה מתדבקת בחכמ"ומן הבינ: השני
ד של שם המיוחד רומזת על ספירה שנייה "כי סוד יו ודע והבן...: השער החמישי, שערי אורה; הנקרא אין סוף, העליון ומתדבקת בכתר עליון

 ...ד"אבל בעניין הכתר אינו מורה זולתי בקוצו של יו, הנקראת חכמה
 וקו ברוחב נמשך קו' הד בצורת כאשר ואורך רוחב על מורה' הד כי לדעת ויש. ד"יו בו יש' הד ובתוך' ד היא א"והה: א, ה דרך חיים, ל"מהר  6

' הד כי, השם גבורת בספר מקומות בכמה בארנו זה ודבר. ורוחב לאורך השטח התפשטות על הזה הדבר ומורה, ואורך ברוח וזהו באורך נמשך
 שהיא והנקודה. הזה עולם התפשטות בענין בסמוך שיתבאר כמו הגשמי הזה עולם התחלת שהוא וברוחב באורך השטח התפשטות על מורה
 התפשטות התחלת על מורה ד"יו וגם ת"דלי דברים שני בה יש א"שהה עד', הד מן נבדלת ד"וי שהוא והנקודה', ה אות שנעשה עד' הד בתוך

 .וכל מכל גשמי ז"העה ואין נבדלת עליונה מעלה מקבל הזה שהעולם מורה ד"והיו הגשמי
 הוא נח דהנה ונראה :ט"תרע שנת - נח משמואל שם: ראה למשל. השם משמואל כותב עשרות פעמים בספרו על כך שבשבת הכל שב למקורו  7

 .עלי אמו כגמול נפשי לקיים ת"להשי ביטול' בחי והוא, למקורו שב היינו שביתה מלשון והוא שבת
 ורב( ד"י משלי), י"הש בדרכי לבו לגבה הוא בקדושה ושור, להזיק וכוונתו הרוח גסות הוא בקליפה דשור : ד"תרע שנת - וישלח משמואל שם  8

 היא בקדושה, ז"וע ושניות הרוח גסות ממנה שנמשכות קרן תרימו אל ולרשעים( ה"ע תהלים) ש"כמ הקליפה רןק ולעומת, שור בכח תבואות
 ...וחיות השפעות מיני כל מושך ובזה יתירה ובהתלהבות גדול בכח היא י"להש שהעבודה', בה קרני רמה( 'ב א"ש)


