נפש הפרשה שלח

בס"ד.

תטעם!
) (1ספר במדבר פרק יג
שׁלַח א ֹ ָתם משֶׁה לָתוּר אֶת א ֶֶרץ ְכּנָעַן וַיּ ֹאמֶר ֲא ֵלהֶם עֲלוּ ז ֶה ַבּנֶּגֶב ַו ֲעלִיתֶ ם אֶת ָההָר:
יִּ ְ
ָאָרץ מַה הִוא ְואֶת ָהעָם הַיּשֵׁב ָעלֶי ָה ֶה ָחז ָק הוּא ה ֲָרפֶה ַה ְמעַט הוּא ִאם ָרב:
וּראִיתֶ ם אֶת ה ֶ
)יח( ְ
ָאָרץ ֲאשֶׁר הוּא ישֵׁב בָּהּ הֲטוֹבָה הִוא אִם ָרעָה וּמָה ֶהע ִָרים ֲאשֶׁר הוּא יוֹשֵׁב ָבּ ֵהנָּה ַה ְבּ ַמ ֲחנִים אִם ְבּ ִמ ְבצ ִָרים:
)יט( וּמָה ה ֶ
ִכּוּרי עֲנבים.
ָאָרץ ְו ַהיָּמִים יְמֵי בּ ֵ
שּׁ ֵמנָה הִוא אִם ָרז ָה ֲהי ֶשׁ בָּהּ עֵץ ִאם אַי ִן ְוהִתְ ַחזַּקְתֶּ ם וּ ְל ַקחְתֶּ ם ִמפּ ְִרי ה ֶ
ָאָרץ ַה ְ
)כ( וּמָה ה ֶ
) (38ספר ערבי נחל  -פרשת נשא )המשך(
ואמר והימים ימי בכורי ענבים ,ידוע מ"ש המקובלים כי באותן הימים שלטה סט"א אותיות שקודם אותיות ענבם
חסר כתיב כידוע ,משום הכי צריך חיזוק ,ולכן אמר והתחזקתם ,ועכשיו ביאר כל המעשה איך התנהגו המרגלים.:
זוהר חלק ג דף קס/א
הערים גדולות בצורות ,בתין מליין כל טובא ,דלא יחסרון מכלא ,ועם כל דא ,וגם ילידי הענק ראינו שם ,בעי גופא
תקיף ,גיבר כארי) ,דישתכח תמן תדירא( ,בגין דהיא מתשת חיליה דבר נש ,לאשתדלא בההוא איסור והתר טמא
וטהור כשר ופסול ,מאן ייכול לזכאה בה:
ועוד ,עמלק יושב בארץ הנגב ,אי יימא בר נש דאפילו בכל דא יזכי ,עמלק יושב בארץ הנגב ,הא יצרא בישא
קטיגורא מקטרגא דבר נש ,דישתכח תדיר בגופא ,והחתי והאמורי וגו' ,כמה מקטרגי משתכחי תמן) ,בגין( דלא יכיל
בר נש למיעל בההוא עלמא כלל ,מאן יזכי ליה ,ומאן ייעול בגויה:
במלין אלין ויניאו את לב בני ישראל ,בגין דאפיקו שום ביש עלה ,כמה דאת אמר ויוציאו את דבת הארץ:
אינון בני מהימנותא מאי קא אמרי ,אם חפץ בנו יהו"ה ונתנה לנו ,כיון דישתדל בר נש ברעותא דלבא לגבי
קודשא בריך הוא ,לא בעי מנן אלא לבא ,ויסתמרון ההוא רשימא קדישא ,דכתיב )ישעיה ס כא( ועמך כלם
צדיקים לעולם יירשו ארץ.
) (31-32ספר ליקוטי הלכות או"ח  -הלכות שבת הלכה ז
ִכּוּרי ֲענָבִים ,כִּי כָּל ִמכְשׁ ֹל ֶחטְאָם ָהי ָה עַל -
שּׁ ַהמּ ְַר ְגּלִים ֻרבָּם נָטְלוּ ֶאשְׁכּ ֹל ֲענָבִים וְכוּ' ,וּ ְכ ִתיב ְו ַהיָּמִים יְמֵי בּ ֵ
וּ ְבּחִינַת מַה ֶ
שׁ ִאי ֶ -א ְפשָׁר ִלכְבּשׁ א ֶֶרץ  -י ִש ֹ ְָר ֵאל ,כִּי ִעקַּר
שׁעַל  -י ְדֵ י  -ז ֶה נִתְ עוּ בְּדַ ְע ָתּם וְאָמְרוּ ֶ
ֶעוֹש ֹין ֵמהֶם יַי ִן ֶ
י ְ ֵדי ְבּחִינַת ֲענָבִים שׁ ִ
שׁ ֲע ָמלֵק הוּא ְק ִלפָה ֲחזָקָה מְא ֹד מְא ֹד וְֹלא הִתְ גַּבְּרוּ
טָעוּ ָתם ָהי ָה עַל  -יְדֵי ְק ִלפַת ֲע ָמלֵק ,כִּי ָהי ָה ָלהֶם דַּ עַת גָּדוֹל ו ְָראוּ ֶ
ְל ַבטֵּל ַדּעְתָּ ם נֶגֶד משֶׁה ַרבֵּנוּ שֶׁאַף  -עַל  -פִּי  -כֵן י ֵשׁ לוֹ כּ ֹ ַח ְל ַה ְכנִיעוֹ וּלְעוֹקְרוְֹ ,ועַל  -כֵּן ִה ְפחִידוּ אֶת י ִש ֹ ְָר ֵאל עַל  -י ְדֵ י
שׁלוּ עַל  -יְדֵי
שׁכָּתוּבֲ ,ע ָמלֵק יוֹשֵׁב ְבּא ֶֶרץ ַהנֶּגֶב וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ זִכְרוֹנ ָם ִלב ְָרכָהְ ,ועַל  -כֵּן נִ ְכ ְ
ֲע ָמלֵק ַדּיְקָא ,כְּמוֹ ֶ
שׁכְּלוֹת
ֱאשְׁכּ ֹל ֲענָבִים דַּ יְקָא ,כִּי שָׁם ַבּ ֲענָבִים ְבּחִינַת יַי ִן נֶ ֱאחַז יוֹתֵ ר ְק ִלפַּת ֲע ָמלֵק ַכּנַּ"לְ ,וז ֶה ְבּחִינַת ֲענָבֵימוֹ ִענְבֵי רוֹשׁ ַא ְ
שׁ ַע ַמ ְכנִי ַע וּ ַמכ ְִרית
שׁל משֶׁה ,כִּי י ְהוֹ ֻ
שׁ ַע נִצַּל ֵמ ֲעצַת מ ְַרגְלִים בְּכ ֹחוֹ ֶ
ְבּוֹרת הַדָּ מִים ,וִיהוֹ ֻ
שׁזֶּהוּ ְבּחִינַת תִּ ג ֶ
מְרוֹרוֹת וְכוּ'ֶ ,
שׁ ָפּגְמוּ ְבּא ֶֶרץ  -י ִש ֹ ְָראֵל ,אַדְ ַרבָּא זָכָה
שׁל עַל  -י ְ ֵדי ָה ֲענָבִים ַהנּ ַ"ל שֶׁל ַהמּ ְַרגְלִים ֶ
ְק ִלפַּת ֲע ָמלֵק ַכּנּ ַ"לְ ,ועַל כֵּן ֹלא נ ִ ְכ ַ
שׁ ַע וְכוּ'
ֶאָרת נ ְקוּדָ ה הַתַּ חְתּוֹנָהְ .בּחִינַת י ְהוֹ ֻ
ְל ַה ְכנִיס אֶת כָּל י ִש ֹ ְָר ֵאל ְלא ֶֶרץ  -י ִש ֹ ְָר ֵאלְ ,ועַל  -כֵּן ְבּקִדּוּשׁ שֶׁאָז הוּא ְבּחִינ ַת ה ַ
שׁ ַע זָכָה ְל ַהכ ְִרית ז ְַרעוֹ שֶׁל ֲע ָמלֵק שֶׁהוּא
שׁין עַל ַהיַּי ִן דַּ יְקָא ,כִּי אָז ַהיַּי ִן ִבּ ְקדֻ שָּׁה ַכּנַּ"ל ,כִּי י ְהוֹ ֻ
ַכּנַּ"ל ,עַל  -כֵּן אָז ְמ ַקדְ ִ
ְש ֹ ֵמּ ַח ְבּחִינַת אֵין אוֹמ ְִרים שִׁיר ֶאלָּא עַל ַהיַּי ִן
ַשּ ֹמָאלִי ,וְאָז ַהיַּי ִן ִבּקְדֻ שָּׁה ִבּ ְבחִינַת יַי ִן ַהמּ ַ
שׁ ַבּ ָחלָל ה ְ
ְבּחִינַת ה ַָרע שֶׁל הַדָּ ם ֶ
שׁ ַתּכֵּר ְבּיַי ִן ,כִּי אָז
שׁל ֲע ָמלֵק ,עַל  -כֵּן אָז הוּא ִמ ְצוָה גְּדוֹלָה ְל ִה ְ
ְפוּרים שֶׁאָז הוּא ִעקַּר כּ ְִריתַ ת ז ְַרעוֹ ֶ
ַכּנַּ"לְ ,ועַל  -כֵּן בּ ִ
ש ֹ ְמחָה ְו ַכנּ ַ"ל.:
ְש ֹ ְמחָה עַל י ָדוֹ ,כִּי ִעקַּר ַה ְכנָעָתוֹ עַל  -י ְ ֵדי ִ
ַמ ְכנִיעִין ֲע ָמלֵק עַל  -י ְדֵ י ַהיַּי ִן ַדּיְקָא שֶׁזּוֹכִין ל ִ

