
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה  
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ים" ר ְוָהֲאָנשִׁ ּמֹו ָעלּו ֲאשֶׁ ל ַלֲעלֹות נּוַכל ֹלא ָאְמרּו עִׁ י ָהָעם אֶׁ ּנּו, הּוא ָחָזק כִׁ ּמֶׁ יאּו.  מִׁ ַבת ַויֹּצִׁ ץ דִׁ ר, ָהָארֶׁ  ָתרּו ֲאשֶׁ

ל, אָֹּתּה ץ:  ֵלאמֹּר יְִׁשָרֵאל ְבֵני אֶׁ ר ָהָארֶׁ ץ, אָֹּתּה ָלתּור ָבּה ָעַבְרנּו ֲאשֶׁ רֶׁ ת אֶׁ לֶׁ יהָ  אֹּכֶׁ וא יֹוְשבֶׁ ר ָהָעם ְוָכל, הִׁ  ֲאשֶׁ
ינּו דֹות ַאְנֵשי, ְבתֹוָכּה ָראִׁ  ".מִׁ

 
 אותנו מפיל העכור הגוף כובד אך, להצליח חזון עם, רב מרץ עם' ה לעבודת נכנסנו, נכון. אותנו מייאש הגשמי הגוף
 .   באוזניים לנו צועק הוא" ענקים בשביל רק זה , בשבילך לא זה" - מטה

 
ָשא ת ַויְִׁתנּו, ָהֵעָדה ָכל ַותִׁ  לדבקות להגיע נוכל לא: "בוכים האדם איברי כל .ַההּוא ַבַלְיָלה ָהָעם ַויְִׁבכּו ,קֹוָלם אֶׁ

 מבלי, גשמיים ותענוגות הנאות עם, גשמיים חיים לחיות. מצרימה לחזור עדיף – משה על וילונו. "ייאוש איזה'". בה
 .אונים וחוסר הסתרה של במצב, בלילה בוכים הם". מיותרות הרפתקאות

 
ְצָרְיָמה ְוָנשּוָבה, רֹּאש נְִׁתָנה  הוביל – מהימנא רעיא – אמונה בבחינת שהוא, משה עכשיו עד: "האש את מלבים .מִׁ
 . ישמור' ה"... אמונה רוצים לא. והגיון פשוטה דעת של בראש להחליפו צריך אך, אותנו

 
עַ  יהֹושֻׁ ן וִׁ ן ְוָכֵלב, נּון-בִׁ ן, ְיפֻּׁנֶׁה-בֶׁ ים מִׁ ת ַהָתרִׁ ץָהָא אֶׁ ם ָקְרעּו רֶׁ ְגֵדיהֶׁ  וההשפעה האמונה בצד היו שניהם .בִׁ
ֶלב. הטובה  נוכל שלא אומרים אתם: "ואומרים זועקים'. וכו" בגדיהם קרעו. "מוח בבחינת ויהושע לב בבחינת כָּ
, ליכו כל הוא אבל, קטנים שאנו למרות, כישרונות לנו שאין למרות, לנו ונתנה, אותנו יביא' ה בנו חפץ אם? לרשת

, תיראו אל, יכול לא שהוא תגידו אל', בה תמרדו אל. ודבש חלב זבת ארץ נשיג השם ובעזרת, נידח ממנו ידח ולא
 !!!".נצליח

 
ֶלב יהושע  לבוא יוכל אדם וכל, המובנים בכל יעזור והוא' בה נבטח: אומרים ,באדם קדושה בחינות שתי שהם, וכָּ

 באופן אותי להביא ורוצה, יכול כל שהוא' בה לבטוח צריך רק .הללו הנשגבות למדרגות, ישראל לארץ', ה לעבדות
 .זה בשביל נברא אחד כל. הללו במדרגות לזכות, פרטי

 
ְרּגֹום ָהֵעָדה ָכל ַויֹּאְמרּו :התגובה ומה , הזאת האמונה את לקבל מוכנים לא הגוף איברי כללות .ָבֲאָבנִׁים אָֹּתם לִׁ
 .וכלב יהושע של הביטחון את

 
 אשר ורעיונות הבטחות על להסתמך רוצים אנו, אבנים מלשון, הבנה עם ללכת רוצים אנחנו: "אומרים העם

 !!!".אמונה רוצים לא, הגיון רוצים. האנושית ההבנה על מבוססים
 

 של נשמתו בתוך המתרחש איתנים מאבק בעצם הינה המרגלים פרשיית. המחודשת ההבנה ים לעומק הגענו, זהו
 צבא לבין, האמונה את שמערערים מרגלים ושולחים, הגוף את המשרתים וההיגיון הדעת צבאות בין היהודי

 להיות מבלי גם שמים מלכות עול ונקבל נזכה". נעלה עלה" מרפה ולא שצועק והעקשן הנחוש אך, הקטן האמונה
 ?כן לאה. מנצח כלל-בדרך ועקשן קטן שהרי, ייאוש אל.  ובחוכמה במידות ענקים

                                                          
       birkatshalom.org שלום ברכת אתר מתוך
 

 

 

 

 

 

 .רסם מבחר שלהםפשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם וננ

 yifat@orpnimi.org.il    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                      

 פנינה לשבת
 חשע"ת שלח לך

 

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/


 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

 לא תתורו אחרי עיניכם

ת ָלכֶׁם ְוָהָיה" יצִׁ ם ְלצִׁ יתֶׁ ם אֹּתֹו ּוְראִׁ ת ּוְזַכְרתֶׁ ְצֹות ָכל אֶׁ ם' ה מִׁ יתֶׁ רּו ְוֹלא אָֹּתם ַוֲעשִׁ  ְוַאֲחֵרי ְלַבְבכֶׁם ַאֲחֵרי ָתתֻׁ
ם ר ֵעיֵניכֶׁ ם ֲאשֶׁ ם זֹּנִׁים ַאתֶׁ  )במדבר, טו, לט( ".ַאֲחֵריהֶׁ

 :הפסוק פשט

 ימנע זה סימן. ראהבו מצוות את תמיד לזכור מנת על הבגד כנפות ארבע על( ציצית) סימן לעשות מצווה התורה
 .עבירות ולעבור ורגשותיו עיניו מראה אחר להיגרר מהאדם

 )א פרשה רבה קהלת)  :הפסוק  על האגדה

 מספרי קהלת ספר להוציא האם התלבטו] קהלת ספר לגנוז חכמים בקשו: יצחק רבי בשם שמואל רבי אמר
 שלמה של חכמתו כל: אמרו[. כפירה לדברי שנוטים] מינות לצד שמטין דברים בו שמצאו[ בגלל] ידי על[ ך"התנ

ַמח: "שאמר כך[ קוהלת ספר של למחברו נחשב המלך שלמה] חּור שְׂ דּוֶתיָך בָּ ַילְׂ ָך בְׂ ָך ִויִטיבְׂ חּורֹוֶתָך ִביֵמי ִלבְׂ ַהֵלְך בְׂ  וְׂ
ֵכי ַדרְׂ ָך בְׂ ֵאי ִלבְׂ ַמרְׂ ֹלא[: "שלנו בפסוק] אמר ומשה(, יא קהלת" )ֵעיֶניָך ּובְׂ ֻתרּו וְׂ ֶכם ַאֲחֵרי תָּ ַבבְׂ ַאֲחֵרי לְׂ  ושלמה". ֵעיֵניֶכם וְׂ
ַהֵלְך: "אמר ֵכי וְׂ ַדרְׂ ָך בְׂ ֵאי ִלבְׂ ַמרְׂ ע: "שאמר כיון?[ דיין ואין דין אין? ]דיין ולית דין לית, הרצועה הותרה", ֵעיֶניָך ּובְׂ דָּ  ִכי וְׂ

ל ַעל א   יְִׂביֲאָך ֵאֶלה כָּ ט ֹלִהים-הָּ פָּ  היה יכול הפסוק שתחילת למרות. ]שלמה אמר יפה: אמרו(, יא קהלת" )ַבִמשְׂ
 .]ועונש שכר של ובמערכת הבורא בהשגחת באמונה חותם סופו, כפירה של מחשבות לעורר

 :למחשבה נקודות

, המרגלים. אותה הפותח המרגלים סיפור לבין, הפרשה את החותמת ציצית מצוות בין העמוק לקשר לב לשים יש
 שארץ, ישראל עם את ושכנעו, השתכנעו עמוקה חרדה ומתוך, עיניהם מראה אחרי הלכו, הארץ את לתור שהלכו
ֶביהָּ  ֹאֶכֶלת ֶאֶרץ" היא ישראל  מראה אחרי לתור שלא האדם את להזהיר ציצית מצוות באה, זאת לעומת". יֹושְׂ

 .רבדים בשני הזה הרעיון את להבין נוכל! המרגלים לחטא תיקון ציצית במצוות לראות אפשר, לכן. העיניים

 הוא כאשר שלו הפרטי" המרגלים בחטא" נכשל מאתנו אחד שכל, שלנו הפסוק על מסביר י"רש,  האישי ברובד
 את עושה והגוף חומד והלב רואה העין, העבירות את לו ומסרסרים לגוף מרגלים הם םיוהעיני הלב: "עבירה עובר

 נהיה כך. אליו ומתאווה, אסור דבר רואה שאדם לאחר מתעורר עבירה לעבור החשק, אחרות במילים". העבירות
 במאכל או הזולת בממון, איש באשת מדובר אם בין, הדבר את להשיג כדי התורה מצוות על לעבור מוכן האדם
 .התורה מצוות ג"תרי כל קיום את העין לעומת השכל חולשת של זו ברגע לו להזכיר באה ציצית מצוות. אסור

 בהשגחת - ביותר רגעית אפילו - מסוימת בכפירה נמצאת עבירה כל שמקור אתנו מלמד אשלג הרב, הכללי ברובד
 דין שיש לראות מסוגל אינו הוא כי עבירה עובר אדם, קהלת של הפסוק  את הבינו שלנו באגדה ל"שחז כפי. הבורא

 ֶאֶרץ" -ש המרגלים התרשמו למה מסביר י"רש. העבירה את לעבור לו גורם, האדם שרוי שבו הפנים הסתר. דיין ויש
ֶביהָּ  ֹאֶכֶלת  כדי לטובה עשה ה"והקב, מתים קוברי[ הארץ תושבי את ראו] מצאנום שעברנו מקום בכל": "ִהוא יֹושְׂ

 בהשגחת אמונה חוסר ובשל, עיניהם מראי לאחר הלכו המרגלים[ . למרגלים] לאלו לב יתנו ולא באבלם לטרדם
 ציצית מצוות. וקודרת שלילית כמציאות ישראל עם לטובת מכוונת שכולה מציאות סובייקטיבי באופן פרשו הבורא

 לכן. והרגעי השטחי עיניים למראה בניגוד לטובה תמיד היא הבורא שהשגחת לאדם ולהזכיר, זה פגם לתקן באה
 ֵעיַני ַגל: "המציאות של והנסתר הפנימי הצד ראית של, העיניים פקיחת של במדרגה לזכות המלך דוד מבקש

ה ַאִביטָּ אֹות וְׂ לָּ ֶתָך ִנפְׂ  (.קיט תהילים" )ִמּתֹורָּ

 

 

  



 

 דיבורי נשמה 
(הרב דניאל שוסטר)  

 

, לדעתך" –שלח לך . אפשר לומר בדרך רמז ""לדעתך, אני איני מצוה לך"מפרש רש"י . "שלח לךהפסוק אומר "

דבק בסוד האמונה, שהוא ת, אלא ה"הדעת ךבתוהיינו, הרצון להבין כל דבר " היינו, שתשלח ממך את הדעת,

המלכות  שרוצה לזכות לקדושת ארץ ישראל, שזה נקודת היהדות, ספירת וזה רמז לכל יהודי למעלה מהדעת.

תו להשפיע של המוח בחינ הרצון הרי הוא צריך להתדבק באמונה, שסודה הרצון להשפיע במוח ובלב. דקדושה.

והרצון להשפיע בלב,  היא האמונה הגמורה בהנהגתו יתברך עימנו, בכל המצבים, בלי להרהר ח"ו עליו יתברך.

וא"כ, יש כאן חיבור של ראש וגוף בעבודת  חינתו היא הרצון להשפיע את התענוגים החושיים המיוחסים לגוף.ב

הלב הוא מלך הגוף והוא מקבל  המוח נותן כח ללב. הרצון להשפיע, הנקרא עבודת המוחא ועבודת הליבא.

הקיטע יוצא משנה אומרת "ה 'קב'. אמונה גמטריא מהמוח, שהמוח הוא בחינת מלכות דאצילות שנקראת 'אמונה'.

ם הם ההרגלים של יוהיינו, שהרגלי ק"ב שהוא האמונה נותן כח לרגלים. היינו, שלקיטע יש קביים. ,"בקב שלו

ים, נותנת יעבודת המוחא, היא סומכת את הרגל ,, היינו האמונה, שבגמטריא ק"בוהק"ב, האדם בתענוגות גשמיים

שלח לך, וזהו שהשי"ת אמר למשה רבינו " ם.יהגשמיים הרמוזים ברגליכח לעבודת ההשפעה על התענוגים 

ם, להתגבר יהיינו לרגלי , היינו שתשלח את הדעת, את הרצון להבין, ותדבק באמונה, וזה יעזור למרגלים,"לדעתך

  הגשמיים. םעל התענוגי

ביקות בספרים וסופרים, האדם מקבל כח ע"י עבודת המוחא, שהוא התחזקות באמונה, המגיעה ע"י ד סיכום:

 זה עניין ארץ ישראל. .שלמות של מח ולבללהתגבר על תאוות חושניות וגשמיות ו

 שבת שלום לכולם.

 

 

 

 פניני שירה

 אהרן בס

 

ִנים ֹלֵקחַ   שָּ
ַתֵקן  ֶאת לְׂ
ִפיּות ה כְׂ  ַהּטֹובָּ

ִפיֹות כָּ ַטּנֹות לְׂ  קְׂ
ה ֶשל  .ַאֲהבָּ

ל  ֵאיֶזה ֲאבָּ
 ֶזה ַּתֲענּוג
ַקֵבל ה לְׂ  ַאֲהבָּ
נֹות מָּ ַטּנֹות בְׂ  קְׂ

תּוקֹות  .ּומְׂ

 

 

 

 

  



 

 פניני בינה
 ()יפעת אדלר

ץ טֹוָבה  ְמאֹּד ְמאֹּד ָהָארֶׁ

 קורעים, המצב את להציל מנסים ויהושע כלב. ובוכים לונניםמת העם וכל רעה הארץ דיבת את מוציאים המרגלים

ָאֶרץ: "ואומרים בגדיהם את נּו ֲאֶשר הָּ ַברְׂ ּה עָּ תּור בָּ ּה לָּ ה, ֹאתָּ ָאֶרץ טֹובָּ ֹאד הָּ ֹאד מְׂ  מאוד הארץ טובה" פירוש מה". מְׂ

 "?מאוד

 מאוד הארץ שטובה אלא, גרידא גשמי טוב על הכוונה אין": "שלום נתיבות"ה בעל ל"זצ מסלונים ר"האדמו אומר

 ".רוחניים בעניינים מאוד

', בה לדבוק רב קושי לנו יש וההסתר ההעלם בעולם אבל. שכינתו מזיו וליהנות' ה על להתענג היא שלנו התכלית

, לתכליתנו להגיע לנו לסייע כדי מתנות כמה ה"הקב לנו נתן. מהדרך אותנו שמסיטים ומכשולים מניעות הרבה ויש

, שבת – בשנה, ישראל ארץ – בעולם. ונפש שנה בעולם והם, יתברך' בה לדבקות אותנו ומביאים המקרבים דברים

 .והמצוות התורה – ובנפש

 ישראל ארץ - עולם

 :הדביקות מדריגת – ישראל ארץ, ג"רל מאמר, בשמעתי הסולם בעל אומר

 המדרגות השגת וכל והמצוות התורה את צריכים לזה ולזכות'. בו לדבקה' בחינת על להיות צריך העבודה ריכוז"

 אשר הארץ אל' דווקא היו, ה"ע אבינו לאברהם שנאמרו הברכות שכל רואים שאנחנו – לזה והוכחה. העליונות

 אשר ארץ' נקראת ישראל וארץ'(, ב שם' )שמך ואגדלה' וכו לגוי ואעשך' לו אמר שם שרק'(, א ב"י בראשית' )אראך

 (".ב"י א"י דברים' )שנה אחרית ועד השנה מראשית תמיד בה אלקיך' ה עיני

ָאֶרץ ֶאל: "הספורנו מפרש". אראך אשר הארץ אל... מארצך לך לך: "לאברם אומר' ה ֶאךָּ  ֲאֶשר הָּ קום ֶאל -" ַארְׂ  ַהמָּ

ָאֶרץ ֶאָך ֲאֶשר ֵמהָּ ּה ַארְׂ אות אותָּ ַמרְׂ ְך, לִהים-א   בְׂ ִפיכָּ ַבר לְׂ ָאֶרץ עָּ לא בָּ קום ַעד ָאֳהלו נַָּטע וְׂ ָאה ַהמָּ יו ֶשִּנרְׂ ם ֵאלָּ ֵאל שָּ  הָּ

ַרְך בָּ רו, ִיתְׂ ָאמְׂ ם ַוַיֲעבר" כְׂ רָּ ָאֶרץ ַאבְׂ קום ַעד בָּ ֶכם מְׂ א.. שְׂ ם ֶאל' ה ַוֵירָּ רָּ ֲעָך: ַויאֶמר, ַאבְׂ ַזרְׂ ָאֶרץ ֶאת נַָּתִּתי לְׂ ". ַהּזאת הָּ

 ערכו לפי יהודי כל וגם, ישראל בארץ רק היא לנביאים הנבואה התגלות. ישראל בארץ רק שכינתו משרה ה"הקב

 .השכינה התגלות את ישראל בארץ רואה

 ובמדרגת העליונות במדרגות להתעלות שאפשר מדגיש" מאוד מאוד" –" מאוד מאוד הארץ טובה" פירוש וזהו

 .ישראל בארץ ורק אך הנבואה

 שבת – שנה

 למציאות אותנו ומכניסה וההעלם הפירוד מעולם אותנו שולפת השבת. רוחנית לעלייה שלנו המפתח היא השבת

 (.שעבר בשבוע בהרחבה שראינו כמו) בו ולדבקות הבורא עם חיבור של

 תורה – נפש

 יוכלו השפלים הברואים אשר, היא הבריאה כל תכלית אשר, מדברינו היוצא: "בבורא להידבק לנו מסייעת התורה

 בעל" )ויתעלה יתברך בבוראם להדבק שיזכו עד ומתפתח הלוך מעלה מעלה לילך והמצות התורה קיום י"ע

 (.ו, תורה מתן מאמר, הסולם

 בהר תורה מתן'. בה לדבקות המסוגלים נפש-שנה-עולם את מאחד ישראל בארץ בשבת תורה הלומד כל כך אם

 ניתנו לא: 'בא בר חייא רבי בשם ברכיה רבי. "תורה בה ללמוד מיוחדת מעלה יש שבת ובכל, בשבת היה סיני

 (.ג, טו, שבת, ירושלמי תלמוד'" )תורה בדברי בהן לעסוק אלא טובים וימים שבתות
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 גאולת אחישנה לאור פרשת שלח לך

פור יניתן לשער שס. למשה לשלוח מרגלים לארץ כנען' הפותחת בהצעה של ה ,פרשת השבוע היא פרשת שלח לך

לאסוף וגם לחפש , המטרה היא לתור, אך למעשה. הכסוי היה תחפושת של דמות התייר שהגיע רק לרגל ולטייל

ַנַען אֲ : "כמו שכתוב. י ישראלי בנ"מה שיעזור לכבושה ע ,מידע על ארץ כנען יָֻּתרּו ֶאת ֶאֶרץ כְׂ ָך ֲאנִָּשים וְׂ ַלח לְׂ  ֶשר ֲאִנישְׂ

ֵאל רָּ ֵני ִישְׂ לפי שלקתה על עסקי ? למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים: "י מפרש"רש(. ב, במדבר יג) "ֹנֵתן ִלבְׂ

 חכםסופי תיבות . םאנשי ךל חשל": בעל הטורים מוסיף". ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר, דבה שדברה באחיה

אשר . פרשת המרגלים, י על שמה הנוסף"הנה כבר בראשית פרשת שלח לך מודיע לנו רש". שיהיו חכמים וצדיקים

רּו"והם הוציאו שוב גם את . שהוציאה דבה על משה אחיה, לא למדו לקח מעונשה של מרים ָאֶרץ ֲאֶשר ּתָּ  ִדַבת הָּ

ּה ' כלומר המטרה של ה, חשאו שח  (מד)להן אותיות  שלחכי , אתי רמז בשם הפרשהמצ(. לב, במדבר יג) "ֹאתָּ

בכדי  ,עם בוראםשיחות  שוחול ,את ארץ האבות חושיהםבכל  חושמהמרגלים היא שיהיו חכמים וצדיקים ל

למצוא בקושי אתגר מקדם , אך דווקא אז, שיעזור להם להתגבר על הזמן בו מוצאים חסרונות המהווים קשיים

רּושבפעולת , וכמו כן. אלא להתחבר עם הארץ, א להיפרדשל שנודע גם בשם , חותן משה יתרויזכרו את  ְוָיתֻׁ

בכדי לקנות  ,כי לעתים יש לצאת החוצה לחברה ולחבב נקודה זכה בסביבה, שם זה יכול להזכיר לנו, חובב

בצרוף . לקנות חבור לארץ ישראלובאותה צורה כך ניתן ". זכותכף והוי דן כל אדם ל: "ככתוב. חברים וחבורים

אלא " בעתה"-מלמד ומרמז לנו על רצונו לפעול את פעולת הגאולה בצורה מהירה והחלטית לא ב' ה חש( מד)ל

 ."אחישנה"-גאולה של ב

רֹון: "המרגלים יצאו לדרך רצונו כולם עלו לנגב אך רק אחד מהם בא ב(. כב, במדבר יג) "ַוַיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַויָֹּבא ַעד ֶחבְׂ

שלא יהא ניסת לחבריו , כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות: "י"עליו כותב רש. חבורמלשון  לחברון

ֹלה : "ככתוב 'פני המהמרגלים אל  הפנה פניםאשר  בן יפנהומצאתי רמז בשם כלב  ."להיות בעצתם ַוֹיאֶמר עָּ

ּה ּה ִכי יָּכֹול נּוַכל לָּ נּו ֹאתָּ יַָּרשְׂ -רבי נתן תלמידו של רבי נחמן כותב על הסגולה המוכחת ש .(ג לבמדבר י) "ַנֲעֶלה וְׂ

לַ " ֹמד ּולְׂ ִרית ֶשּזָּכּו ִללְׂ ִמיַרת ַהבְׂ ֵלמּות שְׂ ִלית שְׂ ַתכְׂ דֹוִלים ֶשּזָּכּו לְׂ ֵרי ַהַצִדיִקים ַהגְׂ ֻדַשת ִקבְׂ כּוֹכַח קְׂ ַעל'. ֵמד וְׂ ֵלב -וְׂ ֵכן כָּ

ֹאד ֲעַצת ִרים מְׂ ַגבְׂ ָאה ֶשִמתְׂ ֶשרָּ ֻדַשת ֶאֶרץ כְׂ ֹגם ִבקְׂ ִלים ֶשרֹוִצים ִלפְׂ ַרגְׂ ֵאל-ַהמְׂ רָּ ֵרי ָא-ַעל, ִישְׂ ַּתַּטח ַעל ִקבְׂ ִנשְׂ ַלְך וְׂ , בֹותֵכן הָּ

ַעל ה וְׂ כָּ רָּ רֹונָּם ִלבְׂ רּו ַרבֹוֵתינּו ִזכְׂ מֹו ֶשָאמְׂ ַמה ֶשּזָּכָּה-כְׂ ה לְׂ ֵדי ֶזה זָּכָּ ֶאֶרץכִ  ...יְׂ בֹוא לְׂ ֶשרֹוִצים לָּ ֵאל שֶ -י כְׂ רָּ ל ִישְׂ ִליּות כָּ לָּ ִהוא כְׂ

ִעכּוִבים  הָּ ִניעֹות וְׂ ִחים ַהמְׂ ַּתּטְׂ ִרים ּוִמשְׂ ַגבְׂ ֻדשֹות ִמתְׂ ם ִכי ִאם ַעל ...ַהקְׂ ִניעָּ ַהכְׂ ר לְׂ שָּ ֵלב ֶשִאי ֶאפְׂ ָאה כָּ ֵרי -ַעד ֶשרָּ ֵדי ֹכַח ִקבְׂ יְׂ

ַּתַּטח ֲעֵליֶהם  ִנשְׂ ַלְך וְׂ ָאבֹות ֶשהָּ ֵרי הָּ ַעלַהַצִדיִקים ֶשֵהם ִקבְׂ ִריַעת ַים-וְׂ ל קְׂ יָּה ַעל-ֵכן כָּ ֵדי ֹכַח ֲארֹונֹו ֶשל יֹוֵסף -סּוף הָּ יְׂ

ִחיַנת ֶקֶבר ַהַצִדיק ֶשַעל ה-ַהַצִדיק ֶשהּוא בְׂ ֻאלָּ ה ִעַקר ַהגְׂ יְׂתָּ ֵדי ֶזה הָּ לכן כה חשוב (. מז, לקוטי הלכות בציעת הפת ה) "יְׂ

 .גם לאחר שנסתלקו ובאו למנוחתםבכלל להבין את כחם של הצדיקים לגאול אותנו בפרט וגם 

בֹוד ה"בת המרגלים ילשמע ד ִנים ּוכְׂ ֲאבָּ ם בָּ גֹום ֹאתָּ ה ִלרְׂ ֵעדָּ ל הָּ רּו כָּ ֵאל וַ ' ַוֹיאמְׂ רָּ ֵני ִישְׂ ל בְׂ ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל כָּ ָאה בְׂ ֹיאֶמר ִנרְׂ

יֶאל ֹמֶשה ַעד ָאנָּה ' ה נִׁ ַעד ָאנָּה ֹלא ַיֲאִמינּו בִ  ְיַנֲאצֻׁ ם ַהּזה וְׂ עָּ בֹוהָּ ִקרְׂ ִשיִתי בְׂ ֹאתֹות ֲאֶשר עָּ ֹכל הָּ . (יא-י, במדבר יד) "י בְׂ

יןבתיבה ( אני נצי אותיות) ְיַנֲאצֻׁנִׁיאונקלוס מתרגם את  כי כאשר איש ישראלי (. וסודותגם רזין  ותיותא) ְמַרְגזִׁ

בכל נברא יש כי '. דורס הוא מרגיז ומכעיס לא רק את עצמו אלא גם את ה נץמחזיק אצלו בפנים רגש כמו של 

את , שהרי הם נסו להשמידנו(. הגאולהגימטריא ) נאץ יםאותיות  נאציםהם אותם , והסודות. קדושה אלוקית

 .אבל אז זכינו גם בראשית גאולתנו בעצמאות מדינתו היא מדינת ישראל'. שבחרו ה, העם הנבחר

יָּ  תּורּו הבורא יתברך נתן לנו מתנת חינם את מצוות הציצית שכנגד הכישלון של וְׂ ֹלא תָּ ֶכם "ֻתרּו קבלנו וְׂ יָּה לָּ הָּ וְׂ

ֹות  ל ִמצְׂ ֶּתם ֶאת כָּ ַכרְׂ ִאיֶתם ֹאתֹו ּוזְׂ ִציִצת ּורְׂ ַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאשֶ  ה'לְׂ ֶכם וְׂ ַבבְׂ תּורּו ַאֲחֵרי לְׂ ֹלא תָּ ם וְׂ  ר ַאֶּתם ֹזִניםַוֲעִשיֶתם ֹאתָּ

ֹלֵהיֶכם' ֲאִני ה"נזכור לעד את ה בזכות מצוותיו ומצוות הציצית בפרט נתחבר ו"ובע ."ַאֲחֵריֶהם  .ר"אכי". א 
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