בס"ד .טבלת-סיכום לקו"ש חלק י"ח ,שלח ג' – סר צלם מעליהם
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לרש"י קשה ,ש-
א .טענו המרגלים עז העם וגו' ולא מצינו שיהושע וכלב הכחישו או
ענו על טענות אלו? ב .למה לא אמרו בפירוש לעלות לא"י במקום
"בה' אל תמרדו"?

2

רש"י :אל
תמרדו :ושוב ואתם
אל תיראו

מהו הפי' "ושוב" ,ומהו
הכרחו של רש"י?

לכן מפרש רש"י שכוונתם היתה שבאם בה' אל תמרדו ,שוב -
כתוצאה מזה – אין מקום לפחד ,ולכן אמרו אל תמרודו לפי שזה
דוקא מבטל הטענה דעז העם.

3

כי לחמנו הם:

מה מחדש רש"י?

לולי פרש"י ה"א שפי' הכ' הוא שהסיבה לאל תיראו הוא לפי
שהכניסה לא"י הוא הכרחי כמו לחם ,אבל זה אינו שהרי פרש"י
שהסיבה הוא לפי שאל תמרודו (וגם ,לפועל לא נכנסו עוד  39שנה ,הרי

4

נאכלם כלחם

מה הדיוק כלחם ולא כשאר
מאכל ,ובפרט שלעיל פרש"י
"כל דבר מאכל קרוי לחם"?

לכן פרש"י שמדובר על אופן הנתינה .שה' יתן אותם בידם כמו לחם
שנותן בדרך חיבה ובפנים מאירות

5

כי (לחמנו הם)

למה מעתיק "כי" בד"ה?

להדגיש שזה (עוד פרט בה)סיבה למה לא לפחד.
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סר צלם :מגינם וחזקם.

למה כפל הלשון?

מגינם – איוב שהי' מגין עליהם .חזקם – כשרים שבהם .והתחיל במגינם לפי
שהוא קרוב יותר לפי' צלם וגם נוגע יותר( .הע' )17
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כשרים שבהם מתו,

מהו המעלה בפי' הא'?

לפי שכלב ויהושע מדברים על האומות מסתבר יותר שהצל המדובר
הוא חלק מהם ,כשרים שבהם.
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איוב שהיה מגין עליהם

למה מוסיף שהי' איוב ,ובפרט
שהתחיל בל' רבים ומסיים ביחיד?

מהפ' "לא שלם עון האמרי" משמע שהיו כמה כשרים ,אבל ק"ל איך ידעו מזה,
לכן מוסיף איוב שהי' מפורסם וידעו ממיתתו (הע' )18

9

דבר אחר צלו של
המקום סר מעליהם

למה צריך פירוש שני?

על פי' הראשון קשה הל' "סר" שמשמע ממקום זה למקום אחר,
והרי אם "מתו" אי"ז סר? ולכן פי' צלו של המקום שזה רק סר
מעליהם אבל נשאר במציאות.

שלא הי' הכרחי כ"כ)

ויש לתרץ זה (בדוחק) שהם דיברו על מצב האומות ,ולכן נוגע רק שסר מעליהם,
ומה שקרה לפועל עם הצל (שאינו במציאות) אינו נוגע כ"כ ,ולכן או' סר.

סר צלם :מגינם
10
וחזקם
ענינים מופלאים בפרש"י
(וע"פ פנימי' הענינים)

דבר אחר צלו של
11
המקום סר מעליהם

סר ִּצ ָל֧ם ֵ ַּֽמ ֲעלֵ יה֛ם
֣ ָ 12

למה בכלל הוסיפו א"ז ,ולא
הספיק מה שאמרו עד
עכשיו?

 13וַּֽיהֹוָ ֥ה ִּא ָת֖נו

למה נתנו עוד סיבה ,והרי
לפנ"ז אמרו שהסיבה הוא
לפי שאל תמרדו?

ל־ת ָיר ַּֽאם:
 14א ִּ ַּֽ

למה אמרו א"ז עו"פ?

לשיטת הראב"ד שעכו"ם הם מציאות של העדר ,אינם בגדר השגחה
פרטית ,וכל הענין דשכר ועונש הוא בדרך ממילא אגב מילוי כוונתם
בשביל ישראל – אינם ממשיכים שום דבר מלמע' ולא שייך שיהי'
צלו (שהוא לפי"ע האדם הפרטי) של המקום עליהם ,ולכן מפ' שמגינם
היתה מכשרים שבהם
לשיטת הרמב"ם שעכו"ם הם בגדר מציאות והוה בגדר השגחה
פרטית ,יש הענין דשכר ועונש על ז' מצוות (שנצטוו בהם וכתובים
בתורה) – ע"י מעשיהם ,ממשיכים צל מלמע' ואפשר לפרש צלו
של המקום עליהם.
עד עכשיו דיברו על דרגא א' שאל תמרדו ולכן אין לפחד ,ועם הארץ
יהיו לכם עבדים "לחמנו הם"( ,יהיו למס ועבדוך).
ועכשיו (סר צלם) הוסיפו דרגא ב' ואמרו שלפי שסר צלם לכן יוכלו
לגרשם מהארץ מיד (גרגשי פינה לאפריקי).
ופה הוסיפו דרגא ג' שה' אתנו שהצל הוא לא רק בבחי' מקיף אלא
מתייחד אתנו ועי"ז בטל המציאות של האומות ,ויהי' אצלם ענין
המיתה (לא תחי' כל נשמה).
כנ"ל שמדובר על דרגא נעלית יותר ,ואומר אל תיראם סתם ולא "עם
הארץ" לפי שבדרגא זו אינם מציאות כלל כנ"ל.

