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הקשו המפרשים, ציצית. העל מצוות  התורה מצווהפרשתנו פותחת בענין חטא המרגלים, ולאחר מכן 
  ציצית?הלאחר חטא המרגלים בא הציווי על מצוות דווקא מדוע 

  
  חטאם? מה היה שורש מה היתה התביעה על המרגלים,  ראשית עלינו להבין

  
עבודה זרה (יש לדעת יסוד גדול בעבודת ה': מידת הענוה היא השורש לכל המידות הטובות, ואמרו חז"ל 

"ענוה גדולה מכולם". אך מידת הענוה היא גם מהמסוכנות שבמידות, כשלא משתמשים בה כראוי.  )כ:
דם לבאר בכוחה להוריד את הא –בכוחה לרומם את האדם לרום המעלות. ענוה פסולה  –ענוה אמיתית 

: רוב ענוונתנותו של פרשת עקב) ,תולדות יעקב יוסף(הבעל שם טוב הקדוש אמר והחריב אותו לגמרי. לשחת ו
  . האדם גורם שיתרחק מעבודת ה' יתברך

 
: יחד עם עבודת הענוה ושבירת הגאוה והכבוד, ישנה עבודה (תורת אבות, פר' שלח)אברהם מסלונים  תב רביכ

. אדם הנמצא בין רשעים, אסור לו להכנע ולהתבטל (דה"ב יז, ו)"ויגבה לבו בדרכי ה'"  –של גאוה דקדושה 
להם, אלא אדרבה, יבטל דעותם בליבו ויתפאר ויתגאה בזה שהוא הולך בדרכי ה', כדי שלא יפול להיות 

הללו  , דהיינו שמשה רבינו אחז בשני המידות(במדבר יב, ג)כמותם. וזה שכתוב "והאיש משה עניו מאוד" 
" ומבוטל לפני ה'. ומצד שני, במקום שאין אנשים, דהיינו שהאנשים היו עניויחד. מצד אחד היה "

  " ולא התבטל בפני דעותיהם. אישרשעים, שם היה בבחינת "
  

", דהיינו אנשים הדומים לך, שתהיה ויתורו את ארץ כנען אנשיםוזה שאמר הקב"ה למשה: "שלח לך 
יבטלו את יושבי הארץ. וזה שכתב הדגל מחנה ושה, ועל ידי זה יכניעו ולהם גם את מידת הגאוה דקד

", אין", שהיו צריכים לאחוז בשני המידות: מידת "אין" "יש" אותיות "נשיא, "(פרשת שלח) אפרים
   ", להתגאות על השבע אומות ולהכניעם.ישומידת " ;להתבטל לפני ה'

  
"ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו  ים אמרולהמרג של המרגלים. הפגם והכשלוןעתה נבין מה היה שורש 

וכי אתם יודעים מה הייתם בעיניהם? מי  : אמר הקב"ה,(במדבר רבה טז). ואמרו חז"ל (במדבר יג, לג) בעיניהם"
אמר שלא הייתם בעיניהם כמלאכים? כלומר, רק בגלל הענוה הפסולה שנתבטלתם לפניהם הייתם 

ו הייתם משתמשים כנגדם במידת הגאוה דקדושה, אז הם היו מתבטלים לפניכם בעיניהם כחגבים. איל
שעיקר התביעה על  )פרשת שלח, עמ' קכט(עיין שיחות התחזקות וכן מבואר בספרים  .והייתם בעיניהם כמלאכים

"ויגבה לבו בדרכי ה'". ולכן אמרו רבותינו כשמשה רבינו ראה את  ה שלא אחזו בבחינתתהמרגלים הי
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משה בירך אותו , וגאוה דקדושה כיון שהנסיון היה בהתחזקותמ הושע קרא אותו יהושע,ותו של תננענוו
  ."ויגבה לבו בדרכי ה'"להתגבר על מידת הענוה כדי שיאחז בבחינת 

  

, (ד"ה חותם של טיט)ציצית ל"חותם". מסבירים התוספות ה, רבי מאיר מדמה את מג:)( מסכת מנחותב
עושים לעבדים, בשעת קנייתם, המראה על עבדותם. ומצוות ציצית, היא ש"חותם" הוא סימן שהיו 
שמצוות ציצית מעידה  (מנחות מד.) כתבמהרש"א עיד שהוא עבד ה' יתברך. והה"חותם" של כל יהודי, ומ

 ה'אני על כך, בשינוי בגדים מכל האומות, שאנו עמו והוא אלקינו. ולכן כתוב לאחר מצוות ציצית "
  ". יכםקאל ה'אני  יםקות לכם לאללהי וכו' יכםקאל

  

למרות שאסור ליהודי להתגאות, אבל מותר לו להתגאות בזה , )פרשת וזאת הברכה(קדושת לוי הכתב ודע, ש
בשמינית  ונהממותר לאדם שיהיה לו שש (סוטה ה, א)ועל גאוה זו אמרו חז"ל שיש לו פטרון, אב שבשמים. 

  של גאווה, ע"ש.
  

כתיב ו ,י), תהלים כד(" צבאות הוא מלך הכבוד סלה ה'מי הוא זה מלך הכבוד " כתיבהדברים כך.  רוביא
 ואינו שייך לאדם כלל.שייך לה' יתברך,  והכבוד כל הגדולה ."ה' מלך גאות לבש",  ו"לך ה' הגדולה"

חטא , ולכן הגאווה היא ו להקב"הבמקום לייחס ,עצמו לאאת הגדולה והכבוד  אדם המתגאה מייחס
ל הגדולה מייחס את כבעצם בזה הוא  ',בזה שהוא עבד להבל אדם המתגאה ומתפאר א .תועבת ה'ו

, וכל כבודו ותפארתו הוא רק בזה ה כללאינו מתגאכי מצד עצמו . ולא לעצמו ,והכבוד אליו יתברך
גאה במלכו מכבד תהמו, להתגאות וראוי לכן בזה מותרשזכה להיות עבד למלך מלכי המלכים הקב"ה. 

  . , דהיינו על זה שהוא עבד ה' וזוכה ללכת בדרכו"ויגבה לבו בדרכי ה'" מורה הפסוקזה  עלו .את מלכו
  

גאוה שאדם , וביאר הקדושת לוי שהכוונה ל"בשמיניתשמונה "חז"ל אמרו שמותר לאדם להתגאות 
 הציציתרומז על מצוות ציצית, ש "מיניתשבשמונה "ש לומר יתכןולפי זה  .מתגאה בזה שהוא עבד ה'

עבדי ה',  חותם המראה שאנוההוא בנוגע למצוות ציצית, שש הורותל באו חז"למשמונה חוטין. ו העשוי
  . יתר עוזבונקיים רצון ה' ביתר שאת ו לא נכנע לעוברי עבירותשזה יצא לנו ממותר להתגאות. ו

  

 חסרוןיה שורש פגם המרגלים הא המרגלים. לאחר חטדווקא ה' ציווה על מצות הציצית  עתה נבין מדוע
ומזה נעשה כל מה  ,חגביםהתגאו במלכם ובמשלחם, אלא החשיבו את עצמם כגאוה דקדושה, שלא ב

כדי שנתגאה במלכנו  – ה'י המראה שאנו עבדחותם  –ציצית את הנתן לנו ה'  זאתכדי לתקן ושה. שנע
תו וזכרתם את כל ות וראיתם איוהיה לכם לציצ. וזה שכתוב "ונאחוז בבחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'"

נאחוז זה ומ ,כדי להתגאות במלכנו עלינו לראות תמיד את הציצית שלנוכלומר ". תםוועשיתם א ה'מצות 
אחרי לבבכם ואחרי  ולא תתורו" ממילאו. את כל מצוות ה'ונעשה ונזכור  בחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'"ב

  את הארץ. לתורם המרגלים, שהלכו על ידי גאווה קדושה זו אנו זוכים לתקן את שורש פגעיניכם", ש
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  !בתי כנסת 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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