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MESSAGE

to make it his reality.  רמבםin  הלכות תשובהstates that a
person who falls to an advanced level of evil loses his
ability to process information rationally as we ﬁnd with
פרעה.

FROM THE RAV
Dear Chevra

We hope that you had a successful week and wish you
a relaxing שבת. Parshat  שלחraises some fundamental
issues regarding true faith in ה. How could it be, that
after witnessing all the miracles in Egypt and hearing ’הs
voice at הר סיני, that the LEADERS of the nation could
come back with a negative approach about ’הs ability
to take us into  ארץ ישראלand conquer our enemies? In
essence, it raises deeper questions. Can we question
 ?הDo we really believe that what  הpromises and
commands are true? Rav Kook says that there is an
 אמונהthat is really  כפירהand asks the question: Are
we really serving  הor perhaps serving ourselves in the
comfort of our Judaism?
This human condition is so deeply rooted that some
people never get it, even after being hit with the truth
in the hardest way possible. The Gemara in 56 גיטיןb
tells us that  אונקלוסthe Convert, before converting to
Judaism, summoned  בלעם הרשעand Titus, the Roman
Emperor who destroyed the Second Temple, from the
grave to consult with them regarding his consideration
to convert. Both of them, although they had shared
with  אונקלוסeach of their suffering in spiritual purgatory
– receiving Divine Retribution ﬁrst hand, nevertheless
advised him to do whatever he could to harm the Jewish
people. The Gemara tells that every day both Titus and
 בלעםsuffer unimaginable torture in Gehinom, yet they
still do not recognize the truth – how is this possible?
One could be so spiritually impaired that although he
can comprehend the truth at the most advanced level,
it is merely abstract and he is not able to internalize it

The  אור החיים הקדושanswers with a profound principle
explaining the concept of agency. When one is chosen
as an agent to represent another individual or group
of people, he is affected by the mindset of the one he
represents – for the positive or the negative. Within a
halachik context he is the equivalent of whomever he
is representing. Since the ulterior motive of the Jewish
People to send spies emanated from their lack of
trust/faith in ה, regarding the feasibility of entering and
succeeding in the Land of Canaan, the spies were
impacted by their negative intent.
We must ask ourselves the question – What is our
objective in existence? If the answer is, that we exist
to do the Will of ה, then we are acting as His agents,
thus being impacted continuously by ה. However if our
performance of  מצוותis for the sake of self advancement
or any other ulterior motive, then our performance is on
a limited level because we are not representing ה.
 אמונהcan still be seen on higher levels than this. אמונה
is the knowledge that, at every moment, I am exactly
where  הwants me to be. More than that, that knowledge
assists in ﬁlling our every moment with kedusha. If
I am where  הwants me to be, I have the potential to
harness the  רצון הpresent at that moment and place
and envelope myself with קדושה. In order to change our
mindset, we must constantly fulﬁl the ﬁrst  מצוהof שויתי ה
לנגדי תמיד. If we place  הnext to us at all times,  הקבהwill
place Himself next to us at all times too.
שבת שלום
רב שמואל וטליה

Q

uestion of
the week

Which Kohen buried Rabbi Akiva? (Tosafot B. Metzia 114b)
Eliyahu Hanavi had to bury Rabbi Akiva, because the Jews were scared to be caught burying him
during that time of religious persecution under the dangerous Romans.
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Thought for the week

*************************
We would like to
*welcome
all the new

The only thing of value we can give our
kids is what we are, not what we have.
Leo Buscaglia

announcements

faces to our minyan.
If you are new in the
area, please feel free
to introduce yourself
to either Rav Shmuel
or Taly after shul. If
you need a place for
lunch, we will do our
best to organise one
for you.

*************************
For comments on
*the
parsha page or
questions for Rav
Bloom please e-mail:

rabbi@lateminyan.com

*************************
If anyone would like
*to
sponsor this weekly

parsha page in memory
of a close one or in
honour of an upcoming simcha,
please contact
Tammy Wilson at:
chair@lateminyan.com

*************************
If anyone would like
*to
sponsor a kiddush
in honour of an upcoming simcha,
please contact
Gali Dorn at:

events@lateminyan.com

*************************

Shabbat
Shalom
from the Late Minyan
we invite you to add
yourself to the shul
mailing list. Visit

www.lateminyan.com.

פרשת שלח לך  -כלב ויהושע
מאת הרב גוסטבו סורסקי
רק שתי פרשיות בתורה כוללות את המילה "לך"
בשמותיהן :פרשת לך לך ופרשת שלח לך .פרשת לך
לך ,הראשונה ,מספרת לנו על אברהם אבינו בהגיעו
לארץ כנען .פרשת שלח לך ,שאנו קוראים השבוע,
מביאה את סיפורם של המרגלים ,אותם שנים עשר נציגי
השבטים ששוב הגיעו לארץ כנען כדי להביא לעם מידע
על הארץ.
ברצוני לבנות היום גשר וירטואלי בין אותו לך לך של
אברהם אבינו לבין אותו השלח לך של משה רבנו.
בעצם מדובר על שני גלי "עלייה" שונים לגמרי במהותם.
אברהם אבינו לא הגיע לארץ לבד .הוא הגיע עם אשתו ,עם לוט בן אחיו ועם "כל הנפש
אשר עשו בחרן" .זו היתה עלייה אידאליסטית בעלת רקע תיאולוגי עמוק ,שמטרתה
להגשים את דבר ה'.
אצל המרגלים הסיפור הוא שונה לחלוטין .האידיאל אינו קיים עבורם .אין להם את
האומץ של אברהם אבינו .הם רוצים לראות ,לבקר ,לשקול ,לעשות חשבונות ,ורק אז
להחליט...
אברהם אבינו ,להבדיל ,התיישב בנגב גם כשידע שאדמת סדום ועמורה היתה ירוקה
ופורייה .ובכל אופן הוא העדיף את המדבר .לוט בן אחיו רק הסתכל אל השפע של אותן
האדמות.
אנחנו שייכים לדור בו שיקולי העלייה או הירידה הפוטנציאלית הם הרבה יותר קרובים
לסיפורם של המרגלים מאשר לסיפורו של אברהם .דורנו )או רובו( אינו חושב רק מה הוא
יכול לתרום לארץ הזאת ,אלא מה הארץ הזאת יכולה לתרום לו.
דוגמא מעניינת בנוגע לאותו הגשר הווירטואלי בין המודל של אברהם למודל של
המרגלים נמצא אצל רש"י בפסוקים הראשונים של הפרשה :כתוב בפרשה ,לגבי
המרגלים" :ויעלו בנגב ויבא עד חברון" )במדבר יג ,כב( .ישנה בעיה של גוף בניסוח
אותו הפסוק :היה על התורה להגיד" :ויעלו בנגב ויבאו עד חברון" .למה התורה מתחילה
ברבים ומסתיימת בגוף יחיד? אומר לנו רש"י "כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי
אבות".
רש"י מביא כאן נקודה מאוד מעניינת .בעוד המרגלים נכנסו לארץ ורצו במהירות לצבור
אינפורמציה צבאית ,ביטחונית וכלכלית כלב הגיע לארץ והלך לבד לבקר את קברו
של אברהם האידאליסט .בעוד המרגלים עלו לארץ ובחנו אותה תחת הפריזמה של
הכדאיות .כלב עלה לארץ והסתכל בה תחת הפריזמה של השייכות .באופן פרדוקסלי,
כלב תיפקד כבן ביתו של אברהם אבינו בין חבורה של מרגלים ולוט תיפקד כמרגל בין
בני ביתו של אברהם אבינו.
כלב )וגם יהושע בן נון( ראה גם הוא מה ששאר המרגלים ראו .גם הוא ראה את ילידי
הענק ואת הנפילים .את הערים הבצורות .אך הוא אמר" :עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול
נוכל לה" )במדבר יג ,ל(.
כלב ויהושע הם אלה שמבינים שאין זאת ארץ מושלמת ,אבל זאת הארץ שלנו .הם
הגשר בין "ישראל הריאלית" לבין "ישראל האידאלית" .בין המודל של אברהם למודל
של המרגלים .כלב ויהושע הם הגשר בין הלך לך לשלח לך.

