
  

  בס"ד.                                                                                 נפש הפרשה שלח 

  תטעם!

   יג פרק במדבר ספר) 1(

  :ָהָהר ֶאת ַוֲעִליֶתם ַּבּנֶגֶב זֶה ֲעלּו ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ְּכנַָען ֶאֶרץ ֶאת ָלתּור מֶׁשה אָֹתם ּיְִׁשַלח

  :ָרב ִאם הּוא ַהְמַעט ֲהָרֶפה הּוא ֶהָחזָק ָעֶליהָ  ַהּיֵׁשב ָהָעם ְוֶאת ִהוא ַמה ָהָאֶרץ ֶאת ּוְרִאיֶתם) יח(

  :ְּבִמְבָצִרים ִאם ַהְּבַמֲחנִים ָּבֵהּנָה יֹוֵׁשב הּוא ֲאֶׁשר ֶהָעִרים ּוָמה ָרָעה ִאם ִהוא ֲהטֹוָבה ָּבּה יֵׁשב הּוא ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ּוָמה) יט(

  ֲענבים. ִּבּכּוֵרי יְֵמי ְוַהּיִָמים ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ּוְלַקְחֶּתם ְוִהְתַחּזְַקֶּתם ַאיִן ִאם ֵעץ ָּבּה ֲהיֶׁש ָרזָה ִאם ִהוא ַהְּׁשֵמנָה ָהָאֶרץ ּוָמה) כ(

  
  פרשת נשא (המשך)  - ) ספר ערבי נחל 38(
אותיות שקודם אותיות ענבם  ואמר והימים ימי בכורי ענבים, ידוע מ"ש המקובלים כי באותן הימים שלטה סט"א 

  .חסר כתיב כידוע, משום הכי צריך חיזוק, ולכן אמר והתחזקתם, ועכשיו ביאר כל המעשה איך התנהגו המרגלים:

   א/קס דף ג חלק זוהר

 גופא בעי, שם ראינו הענק ילידי וגם, דא כל ועם, מכלא יחסרון דלא, טובא כל מליין בתין, בצורות גדולות הערים

 טמא והתר איסור בההוא לאשתדלא, נש דבר חיליה מתשת דהיא בגין), תדירא תמן דישתכח, (כארי רגיב, תקיף

  :בה לזכאה ייכול מאן, ופסול כשר וטהור

 בישא יצרא הא, הנגב בארץ יושב עמלק, יזכי דא בכל דאפילו נש בר יימא אי, הנגב בארץ יושב עמלק, ועוד

 יכיל דלא) בגין, (תמן משתכחי מקטרגי כמה', וגו והאמורי והחתי, בגופא תדיר דישתכח, נש דבר מקטרגא קטיגורא

  :בגויה ייעול ומאן, ליה יזכי מאן, כלל עלמא בההוא למיעל נש בר

  :הארץ דבת את ויוציאו אמר דאת כמה, עלה ביש שום דאפיקו בגין, ישראל בני לב את ויניאו אלין במלין

 לגבי דלבא ברעותא נש בר דישתדל כיון, לנו ונתנה ה"יהו בנו חפץ אם, אמרי קא מאי מהימנותא בני אינון

 כלם ועמך) כא ס ישעיה( דכתיב, קדישא רשימא ההוא ויסתמרון ,לבא אלא מנן בעי לא, הוא בריך קודשא

  ארץ. יירשו לעולם צדיקים

   ז הלכה שבת הלכות -  ח"או הלכות ליקוטי ספר) 31-32(

 -  ַעל ָהיָה ֶחְטָאם ִמְכׁשֹל ָּכל ִּכי, ֲענִָבים ִּבּכּוֵרי יְֵמי ְוַהּיִָמים ּוְכִתיב', ְוכּו ֲענִָבים ֶאְׁשּכֹל נְָטלּו ֻרָּבם ֶּׁשַהְּמַרְּגִלים ַמה ְּבִחינַת ּו

ין ֲענִָבים ְּבִחינַת יְֵדי ִֹ ָרֵאל -  ֶאֶרץ ִלְכּבׁש ֶאְפָׁשר -  ֶׁשִאי ְוָאְמרּו ְּבַדְעָּתם נְִתעּו זֶה -  יְֵדי -  ֶׁשַעל יַיִן ֵמֶהם ֶׁשעֹוש ְֹ  ִעַּקר ִּכי, יִש

 ִהְתּגְַּברּו ְוEא ְמאֹד ְמאֹד ֲחזָָקה ְקִלָפה הּוא ֶׁשֲעָמֵלק ְוָראּו ּגָדֹול ַּדַעת ָלֶהם ָהיָה ִּכי, ֲעָמֵלק ְקִלַפת יְֵדי -  ַעל ָהיָה ָטעּוָתם

ָרֵאל ֶאת ִהְפִחידּו ֵּכן -  ְוַעל, ּוְלעֹוְקרֹו ְלַהְכנִיעֹו ּכֹחַ  לֹו יֵׁש ֵכן -  ִּפי -  ַעל -  ֶׁשַאף ַרֵּבנּו מֶׁשה נֶגֶד ַּדְעָּתם ְלַבֵּטל ְֹ  יְֵדי -  ַעל יִש

 יְֵדי -  ַעל נְִכְׁשלּו ֵּכן -  ְוַעל, ִלְבָרָכה זְִכרֹונָם ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאְמרּו ּוְכמֹו ַהּנֶגֶב ְּבֶאֶרץ יֹוֵׁשב ֲעָמֵלק, ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, ַּדיְָקא ֲעָמֵלק

 ַאְׁשְּכלֹות רֹוׁש ִענְֵבי ֲענֵָבימֹו ְּבִחינַת ְוזֶה, ל"ַּכּנַ  ֲעָמֵלק ְקִלַּפת יֹוֵתר נֱֶאַחז יַיִן ְּבִחינַת ַּבֲענִָבים ָׁשם ִּכי, ַּדיְָקא ֲענִָבים ֱאְׁשּכֹל

 ּוַמְכִרית ַמְכנִיעַ  יְהֹוֻׁשעַ  ִּכי, מֶׁשה ֶׁשל ְּבכֹחֹו ְמַרגְִלים ֵמֲעַצת נִַּצל ִויהֹוֻׁשעַ , ַהָּדִמים ִּתגְּבֹוֶרת ְּבִחינַת ֶׁשּזֶהּו', ְוכּו ְמרֹורֹות

ָרֵאל -  ְּבֶאֶרץ ֶׁשָּפגְמּו ַהְּמַרגְִלים ֶׁשל ל"ַהּנַ  ָהֲענִָבים יְֵדי -  ַעל נְִכַׁשל Eא ֵּכן ְוַעל, ל"ַּכּנַ  ֲעָמֵלק ְקִלַּפת ְֹ  זָָכה ַאְדַרָּבא, יִש

ָרֵאל ָּכל ֶאת ְלַהְכנִיס ְֹ ָרֵאל -  ְלֶאֶרץ יִש ְֹ ' ְוכּו יְהֹוֻׁשעַ  ְּבִחינַת ַהַּתְחּתֹונָה. נְקּוָדה ֶהָאַרת ְּבִחינַת הּוא ֶׁשָאז ְּבִקּדּוׁש ֵּכן -  ְוַעל, יִש

 ֶׁשהּוא ֲעָמֵלק ֶׁשל זְַרעֹו ְלַהְכִרית זָָכה יְהֹוֻׁשעַ  ִּכי, ל"ַּכּנַ  ִּבְקֻדָּׁשה ַהּיַיִן ָאז ִּכי, ַּדיְָקא ַהּיַיִן ַעל ְמַקְדִׁשין ָאז ֵּכן -  ַעל, ל"ַּכּנַ 

ָמאִלי ֶׁשַּבָחָלל ַהָּדם ֶׁשל ָהַרע ְּבִחינַת ְֹ ֵּמחַ  יַיִן ִּבְבִחינַת ִּבְקֻדָּׁשה ַהּיַיִן ְוָאז, ַהּש ַֹ  ַהּיַיִן ַעל ֶאָּלא ִׁשיר אֹוְמִרים ֵאין ְּבִחינַת ַהְּמש

 ָאז ִּכי, ְּביַיִן ְלִהְׁשַּתֵּכר ְּגדֹוָלה ִמְצָוה הּוא ָאז ֵּכן -  ַעל, ֲעָמֵלק ֶׁשל זְַרעֹו ְּכִריַתת ִעַּקר הּוא ֶׁשָאז ְּבפּוִרים ֵּכן -  ְוַעל, ל"ַּכּנַ 

ְמָחה ֶׁשּזֹוִכין ַּדיְָקא ַהּיַיִן יְֵדי -  ַעל ֲעָמֵלק ַמְכנִיִעין ִֹ ְמָחה יְֵדי -  ַעל ַהְכנָָעתֹו ִעַּקר ִּכי, יָדֹו ַעל ְלש ִֹ  .:ל"ְוַכּנַ  ש


