
Sources du cours de Rav Abdelhak -
Paracha  Chéla'h Lekha

מקורות פרשת שלח

:מדרש/1
שלח לך !

אע"פ שאמר הקב"ה למשה שלח לך
לא היה מן הקב"ה שילכו,

למה ?

שכבר אמר להם הקב"ה שבחה של ארץ ישראל
שנאמר כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה,

-ועד שהם במצרים אמר להם
יִם ּֽוְלַהֲֽע�תֹ֘ו  ד ִמְצַר֗ ד ְלַהִּצי֣לֹו ׀ ִמַּי֣ ֶרץ ַהִהו֒א ָוֵֽאֵר֞ ִמן־ ָהָא֣

ה ֶרץ טֹוָב֙ה  ּוְרָחָב֔ ֶאל־ ֶא֤
ׁש ב ּוְדָב֑ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ ֶאל־ ֶא֛

ומהו שלח לך ?
לפי שבאותה שעה

נתקרבו ישראל אצל משה
שנאמר ותקרבון אלי כלכם,

זה שאמר הכתוב
וימאנו לשמוע

ולא זכרו נפלאותיך,

אלא אמרו
נשלחה אנשים לפנינו
שלא האמינו בתורתו,

אמר רבי יהושע
למה היו דומין ?

למלך שזימן לבנו אשה נאה
בת טובים ועשירה,

א"ל המלך
זמנתי לך אשה בת טובים ועשירה אין כמותה בעולם,

א"ל הבן
אלך ואראה אותה

שלא היה מאמין לאביו,
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מיד הוקשה הדבר והרע לאביו

אמר אביו
מה אעשה ?

אם אומר לו איני מראה אותה לך עכשיו

הוא אומר כעורה היא
לפיכך לא רצה להראותה,

לסוף אמר לו
ראה אותה

ותדע שלא כחשתי לך,

ובשביל שלא האמנת לי
קונס אני אותך

שאין אתה רואה אותה בביתך
אלא לבנך אני נותנה.

וכך הקב"ה אמר לישראל
טובה היא,
ולא האמינו

אלא אמרו נשלחה אנשים,

אמר הקדוש ברוך הוא
אם מעכב אני עליהם הם אומרים לפי שאינה טובה לא הראה,

אלא יראו אותה

ובשבועה
שאין אחד מהם נכנס לתוכה

אלא לבניהם אני נותנה,

—��כיון שאמרו למשה
נשלחה אנשים,

התחיל משה עומד ותוהה

אמר אי אפשר לי לעשות דבר עד שאמלך בהקב"ה,
הלך ונמלך

ואמר ליה כך וכך מבקשין בניך,

אמר לו הקב"ה אני איני צריך שנאמר ידע מה בחשוכא,

אלא אם בקשת
שלח לך לעצמך

שנאמר שלח לך.

��אמרו ישראל :
משה רבינו :

נשלחה אנשים לפנינו !
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אמר להם : למה ?

��אמרו לו :
שכבר הבטיחנו הקב"ה ואמר לנו שאנו נכנסים לארץ כנען

ויורשין כל טוב
שנאמר ״ובתים מלאים כל טוב״,

��והרי שמעו שאנו נכנסים והם עושין בהן בתי מטמוניות

��אם מטמינים הן את ממונם
ואנו נכנסין ולא נמצא כלום

נמצא דברו של הקב"ה בטל !,

אלא ילכו מרגלים לפנינו,
״ויראו״ לנו את הארץ

אין כתיב כאן
אלא ״ויחפרו״ לנו את הארץ

��ילכו ויעמדו על מה שחפרו בארץ,

��כיון ששמע כן נלכד בידן
שנאמר וייטב בעיני הדבר,

זהו שאמר הכתוב
וישימו באלהים כסלם.

ורבותינו אמרו טפשותן
שנאמר הכסיל חובק את ידיו,

ישירבאופןלחטאלהסיתיכולשאינויודעהרעהיצר/2
-אז הוא ״מכשיר״ את העבירה

ונותן לה ״צורה של מצוה״

(קידושין כ)-ואח״כ ״כיון עבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר

הזאתבטעותישראלעםנפלולכן/3

:-וגם המרגלים עצמם שהוציאו דיבת הארץ - לפי השפת אמת
מן הגשמיותמשום שחשבו שיותר טוב שישראל יישארו במדבר, מנותקים

כדי לעבוד את השם
מן השמים-והיה נס באר מרים-וענני כבוד- בקשר ישיר ותמידי עם בורא עולם : שהרי המן ירד ישר

תאנתו-כי בארץ ישראל יש סכנה רוחנית כשאיש תחת גפנו ותחת

מריבהבמינכשלרבינומשה/3

ל ֶאל־ ן ֶאת־ ַהָּקָה֖ ֹ֛ ֲהר ה וְַאֽ לּו מֶׁש֧ יםי-וַּיְַקִה֜ ם ִׁשְמעּו־ נָ֙א ַהּמִֹר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע וַּי י ַהָּס֑ םְּפֵנ֣ יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ֲהִמן־ ַהֶּס֣
יִם׃ ָמֽ
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ם׃ ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת  ָהֵֽעָד֖ ים וֵַּת֥ יִם ַרִּב֔ יִם וֵַּיְֽצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲֽעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖ �  ֶאת־ ַהֶּס֛ ה ֶאת־ יָ֗דֹו וַַּי֧ ֶרם מֶׁש֜ יא- וַּיָ֨
ַען ֲהרֹ֒ן יַ֚ ה וְֶאֽל־ ַאֽ אֶמר השם ֶאל־ מֶׁש֣ ֹ֣ ייב-וַּי נִי ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ יאּ֙ו ֶאת־�א־ ֶהֱֽאַמנְֶּת֣ ן ֤�א ָתִב֨ ל ָלֵכ֗ י יְִׂשָרֵא֑ ְּבֵנ֣
ִּתי ָלֶהֽם׃ ֶרץ ֲאֶׁשר־ נַָת֥ ה ֶאל־ ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ ַהָּקָה֣

רש״י הקדוש :

הסלע וישב לו בין הסלעים כשנסתלק הבאר, והיוהמן הסלע הזה נוציא. לפי שלא היו מכירין אותו, לפי שהלך
לכך אמר להם המורים, סרבנים, לשון יווני שוטים,ישראל אומרים להם מה לכם מאיזה סלע תוציאו לנו מים,

לכם מים׃מורים את מוריהם, המן הסלע הזה שלא נצטוינו עליו נוציא
הסלע וישב לו בין הסלעים כשנסתלק הבאר, והיוהמן הסלע הזה נוציא. לפי שלא היו מכירין אותו, לפי שהלך

ישראל אומרים להם מה לכם מאיזה סלע תוציאו לנו מים,
את מוריהם,לכך אמר להם המורים, סרבנים, לשון יוני שוטים, מורים

המן הסלע הזה שלא נצטוינו עליו נוציא לכם מים׃

- ודוקא מזה יצא חילול השם��משה רבינו עבר על ציווי השם כי הוא לא רצה חילול השם

?חמורכ״כעונשלמה-מיתהעונשעליוהתחתן-ונגזרלאהמלךחזקיה/4

לְבֵנֽי־וַּיְִה֥יּו/5 ריְִׂשָרֵא֖ יׁשַוּֽיְִמְצ֗אּוַּבִּמְדָּב֑ ׁשִא֛ יםְמקֵׁש֥ ַהַּׁשָּבֽת׃ְּב֥יֹוםֵעִצ֖
עצים ?מחלוקת רבי עקיבא ורבי יהודה בן בתירא : מי היה המקושש

וימצאו איש וגו' ולהלן הוא אומר אבינו מתת"ר מקושש זה צלפחד וכן הוא אומר ויהיו בני ישראל במדבר
לו ר' יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כךבמדבר מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד דברי ר' עקיבא אמר

אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיקאתה עתיד ליתן את הדין אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה

למה רבי עקיבא גילה אותו ?
��תוספות בבא בתרא (דף קי״ט:)

אחר מעשה מרגלים, דאמר במדרש : דלשםצלפחד היינו מקושש, ומעשה המקושש היה בתחלת ארבעים מיד
שמים נתכוין !

ממעשה מרגלים, שוב אין מחויבין במצות. עמד-שהיו אומרים ישראל כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ
וחילל שבת כדי שיהרג, ויראו אחרים.

התורהחוקתזאת/6
האור החיים הקדוש : למה לא חוקת ״הטהרה״ או ״הפרה״?

למצוה זו שם כללות התורה, שהיה לו לומר-אור החיים הקדוש : זאת חקת התורה. צריך לדעת למה כינה
זאת חקת הפסח,זאת זאת חקת הטומאה או חקת הטהרה כדרך אומרו (שמות יב)

הגם היותה חוקה בלא טעם מעלה עליהם הכתובובדרך רמז ירצה באומרו חקת התורה שאם יקיימו מצוה זו
טעם יגיד הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקייםכאלו קיימו התורה אשר צוה ה' לאמר, כי קיום המצוה בלא

שתתמסר להם המצוה בדרך חקה: עכ״לכל מצות הבורא וזה לך האות, ואולי כי לטעם זה רצה ה'

לפי שהמקיים מצווה זו כאילו קיים כל התורה כולה
מבינים מקיימים ואז גם המצוות המובנות,-כי הקב״ה הסתיר טעמה של מצווה זו כדי להראות שגם כשלא
מלכו באמונהמקיימים אותן מתוך קבלת עול מלכות שמים כעבד העובד את

העקידהבזכותישראלעםשלהקיום/7
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מה המיוחד בה ? הרי כמה עקידות היו במשך הדורות !?
השכל האנושיאלא היה כאן, חוץ מההקרבה מבחינה ריגשית גם ביטול⁃

לי לעולהכי, אתמול אמרת לי ״כי ביצחק יקרא לך זרע״..והיום ״העלהו

כשיראו שגם הוא מקריב ושוחט את בנו, כמו שהם-ולפי הגר״א הנסיון היה שעי״ז כל הבעלי תשובה יברחו,
היו מקריבים למולך !

רק להודות לו על בריותיו-והרי הוא לימד לכולם שהקב״ה לא דורש דברים כאלה , אלא

מגורייבביתחוקיךליהיוזמירות/8
פירוש האלשיך הקדוש

מכלם רודפים אותי והייתי נחבא בבית מגוריםזמירות היו לי כו' כשהיו רשעים עוזבי תורתך שהם הקשים
על כן נסיתי לעסוק בחוקי ה' עד שזמירות היו ליוהייתי ירא כי אין הוא ית' מסלק הבחירה וקשה לינצל מהם

כך גם שאין טעם לינצל מבעלי בחירה זכותםחקיך בבית מגורי ופחדותי באמור כי כאשר הם משוללי טעם
יצילני:
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