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שלחפרשת
 שני סוגי מרגלי�

על� בפרשת השבוע מסופר על המרגלי� ששלח משה רבינו לתור את האר� בהפטרת הפרשה מסופר
ש� המרגלי� ששלח יהושע לפני כיבוש האר� ��י קבוצות המרגלי� הללותישנ� מספר הבדלי� בי

 מרגלי יהושע מרגלי משה
 וה את יהושע לשלוחציו�ה משה שלח אות� מדעתו

#"לתור תפקיד�! אנשי� מכוני� #"לחפור תפקיד�! מרגלי� מכוני�$לסייר  $לרגל 
 אנשי�& אנשי�&%

 לא מוזכר שמ� נשיאי השבטי� נבחרו
ב הכל היה בפרסו� גדול  חשאיכל השליחות

ש� ביריחורקנמצאי� תרי� את כל האר�  מעט מאוד וג�

ו ה�&מבטאי� יהושע מרגלי מרגלי משה זה סוגי� של ריגול ובכ  ריגולנויש� מצטרפי� ומשלימי� זה את
היתפקיד� על הע�הלחבבו ג� על מנת להכיר בטיב האר�ישא! לצור כיבוש אתחלהמרגלי משה בב

�כיבושתפקיד� היה ריגול לצור מרגלי יהושע ואילו! האר� על ע� ישראל
הבזמ� משה הובטח לה� כיבוש אול�! מרגלי� כדי לכבושאמנ� בני ישראל ביקשו ממשה �ניסי על ידי

מה האוכלוסייה� להראות את טיב האר�רק כל ההוראות של משה למרגלי� נועדו לכ��ללא מלחמה מציד�
בהשהיא מגדלת מה הבעיה הייתה� דבר זה בוצע במלואו על ידי המרגלי�ואמנ�� ואיזה סוג פירות יש

נ ופיהוסש מרגלי יהושע כבר לא היו צריכי� לבדוק לעומת�� וכל לעלות אל הע� כי חזק הוא ממנולא
�שכ� ה� היו צריכי� לכבוש את האר� במלחמה! אלא לרגל ממשהאר�את טיב 

 כמוצא שלל רב
של! כרועה! משה� ההבדלי� בי� המרגלי�מכא� נובעי� מחש את הצור על  כלי ראשו�  בני ישראל לשמוע

כו!וב האר�טיב וט  שכללכ� הוא שולח את נשיא כל שבט שמכיר את צרכי בני שבטו ויספר לה� אחר
! מסיבה זו צרי שכל ישראל ידעו על שליחות�� איזה חלק ממנה יצא לה� בגורללא משנהו! האר� טובה

חג� וה� ז� בזמ� משה הכל הול למעלה מהטבע ללא שו� חששיכ– מיושבי האר�י�ששולא אתלעומת
רק! על טוב האר�ו כול�אצל יהושע כבר יודע ו חרשמרגלי וצרי אנונימיי� לבדוק את המצב בודדי�

� הושלמה שליחות�– מישראלברגע ששמעו שכול� מפחדי�לכ�ו�הצבאי
ה�בכ מתיישבת תמיהה גדולה לאו! מאודיו בדרגה גבוהה המפרשי� מסבירי� שהמרגלי� הסיבה שבגללה

� ולהתנתק מהעיסוק ברוחניות כל הזמ�לא רצו לרדת לדרגת העול�� הייתה משו� שה� רצו להיכנס לאר
 מרגלי משהכי! אבל לפי המבואר מוב�) אי ייתכ� א� כ� שבפועל הייתה לשליחות� רק תוצאה לא רצויה

הב! כ� פעלו את שליחות� לחבב את האר� על ע� ישראל הזכות� נכנס יותר� בשמחה ובחשק לאר�באדור
�ה� סללו את הדר לכיבוש האר�בפנימיות הדברי��זהמ

לכ��קות ג� מצד עצמוו שיי לאל שיהיה העול� הגשמיכיוו� שמשמעות הכניסה לאר� היא זיכו! ובמיוחד
שיש   דברי המרגלי� על שזה נעשה על ידי! נעשית מתו שמחה ורצו�הכניסה לאר�מעלה מיוחדת בכ

�האר�
תהוא כשר–  כשרי� היו אמר על המרגלי� זהו ג� הסבר הביטוי שנ ללשמוצאכ של המילי� בותיראשי

של! ונלקח במלחמה! זהו דבר שהיה בתחילה אצל האויב� שלל�� בר � כלומר–� מציאה�ושלל זה הוא באופ
פעולת! כלומר� גדול מאודבריבוי רב הרי זה שלל� עוד יותר מכו! יותר ממה שחשבו להשיג הרבה
להמרג של! הפיכת החוש לאור! שמחה וחשקמתו התחתו� הדר של זיכותחיפתלי� גרמה �יתרו� באופ

� האור הבא מ� החוש
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 לברר את העול�
ב–כרשיש� לדוגמא#לכל אחד מהשבטי� יש אופ� עבודה שונה ב–וזבולו�! תורה עוסק !$מסחר עיסוקו

ל! פ� עבודתוולכל שבט יש את החלק באר� ששיי אליו ומתאי� לאו את משה לכ� שלח� זכוחלק זה עליו
כ�!א� על מנת שיראו את חלק� באר� ויספרו על טובו לכל בני השבט! השבטי�&% נשיאי  למה כול�!א�

ה�$ת יעקב מה הוא החלק שלה�והרי היו כאלו שידעו מברכ#) כל האר� כולההלכו לראות את  למה
 ומשו�! ואהבת לרע כמו ההסבר בפשטות הוא בגלל)יה�צריכי� לראות את החלק שאינו שיי אל

זה�אבל בעומק יותר � זה בזה$ ומעורבי�#כל ישראל ערבי� ש �– נעלה יותר היה זיכו האר� באופ�באופ
ובגלל נקודה� כדלהל�!לה מהתחלקותהאחדות שלמענקודת מצד אלא! המדרגה בה יש התחלקותמצד לא

� האר� חלקיכלזו תרו כול� את 
בכ� בי� הזמ� בו קוראי� את הפרשה לכל האמור לעיליש קשר� ובהקד� מה!ט סיוו� שילוח המרגלי� היה

מ! חודש מת� תורהאהוסיוו�) הקשר בי� סיו� חודש זה למרגלי�  לכ� הייתה� י� את העול�זככשבכוחה
קעל ידי המרגלי�אר� והעול�הזיכופתיחת התי בסיו� החודש בו כשיוצאי� מחודש מת�! ורהבלנו את

�תורה אל העול�

 התחלקות ואחדות
ש� התחלקות ואחדות� דרגות&ישראל יש בתורה וב בתורה כל אות חייבת עניי� ההתחלקות מתבטא בכ

 ותפקיד ולכל יהודי יש אות פרטית בתורה! ואסור ששתי אותיות ייצמדו אחת לשנייה!להיות מוקפת גוויל
אפילו אות חסרה וא�! י� שכל האותיות כול� תהיינהחייבשה לידי ביטוי בכבאהאחדות� שונה מחברו

�ובכ שכל ישראל ה� נקודה אחת! התורה כולו(אחת הרי הדבר פוסל את ספר
ג וה� הוראות פרטיות לנברא אי  מצוות יש תרי– ג� בחלוקה לתורה ומצוות הדברבתורה מתבטא
 יש את שני בתורה עצמהג�� תורה יש אחת והיא חכמתו יתבר� זהו עניי� ההתחלקות– להתנהג בעול�
בעוד! מבטא את ההתחלקות– המבאר את פרטי דיני ההנהגה בעול�!חלק הנגלה שבתורה� הרבדי� הללו

�אחד�ה! מבטאת את האחדות שבתורה– דע את אלוקי אבי מבארת ענייני אלוקותה!פנימיות התורה
ב אתיישראל(ע�ג�  ישראל הרי(מצד הנשמות שבע�� וכפי שמוסבר הדבר בספר התניא! הרבדי� הללו&ש

בה��� כול� מתאימות   שבדבר החידוש � רק שהגופי� מחולקי� אילו מצד הגו*ו! אחד� מצד שורש נפש�
אילוו! העול� והמצוות! מצד הגו*! מצד ההתחלקותשייכת וצריכה להיות עיקר העבודה שאמנ�! הוא
שדות היא האח  ואז הבירור הוא–ג� מצד האחדות שבירור העול� יהיה א צרי! למעלה מהעול�דרגה

�בשלמות
את– ששלח משהמרגלי�ה &% ל� בחינת ההתחלקותמבטאי� לכ�ו�לכל שבט לחוד!&%(לכ� ה� מחולקי�

שליחת�� האחדותתקודנבאה לידי ביטוי–יהושע ואילו אצל מרגלי� דעת אד�– לדעת ה� נשלחו ג� 
רק!$ציווהו�ה#באופ� של קבלת עול הייתה  כל–  שניי�  ה� היו  הנפשכוחותעשר כי בקבלת עול לא נוגע

של&אלא רק ודווקא� כי קבלת עול היא בכל ישראל בשווה–סת�  אנשי� ה� היו�החיוב ושלילהקווי�
� לכת בהצנע עבודת קבלת העול נעשית דווקאכי–  מרגלי� חרש 

 שבט לוי
ואליו! מי שנשאר ממרגלי משה– המרגלי� ששלח יהושע היו כלב ב� יפונה&המפרשי� מלמדי� אותנו כי

!$ואי� לה� חלק באר�# הרי הוא משבט לוי שלא עורכי� מלחמה אול� פינחס� ב� אלעזרנחסיפהוא צר* את 
)מדוע אפוא הוא נשלח לרגל

ש לא�שבה ייטול חלק ג� שבט לוי!ה השלמהבכ מרומזת חלוקת האר� בגאולאלא  הסיבה לכ ששבט לוי
לעתיד לבוא כול� אול�! ה� הובדלו ולכ� את כל הע�ללמד תורהשתפקידו מפני קיבל חלק באר� היא

ה ת�לשבט לוי� כ� אי� סיבה שלא לתת חלקוא! ויהיו בדרגת שבט לוי�ידעו את ל אז +%היה חלוקת האר�
החלוקה זו תתבצע� שכ� ג� שבט לוי יקבל חלק–$�אחד�בגימטרייה#חלקי� ! באופ� של אחדותו!�על ידי

 הדרגהנהיש� בשניי� מייעודי הגאולהשני סוגי החלוקות מרומזי�� סוגי הקרקעותכשלכל אחד יש את כל
ההאר�מלאהו של אתו!בה יש התחלקות! אלוקות שבער לעול�שזו דרגת– � דעה את לי יש � כמי�
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רקשעל ידי המשכתה לאר� ניכר! אלוקות שלמעלה מהאר�דרגת–  מכסי�  בעול� אי כל מציאותו היא
ה! נקודה אחת ג�! המרגלי� על ידי יהושעמות זו היא בשליחתההכנה לשל��התגלות חכמתו של שהוסי*

�שליח משבט לוי

 ,ועשית���� וראית� אותו וזכרת� 
בי#הקשר בי� המרגלי�  ומצוות ציצית$ל כנרור האר� על ידי דרגת האחדות שבע� ובתורהשעניינ�

ההמופיעה בסיו� הפרשה הוא באותו הקשר של ציצית מדגישה את עניי� מצוות– התחלקותאחדות בתו
 ומזכירה את כל המצוות אחתשכ� היא! מחולקי�ו פרטי�למרות שה�! כול�האחדות שבמצוות התורה 

�בי! כול הוא ועניינ�! שה� כול� מצוות התורה האחת–טוי את נקודת האחדות שבמצוות דבר המביא לידי
ה קיו�–אחד  ���רצו

ג� בעבודה! להיות חדורי� באחדות שלמעלה מהתחלקות ובאהבת ישראליש� הלימוד מכל האמור לעיל
והתבונזאת על ידי� של כל אחד ואחתהפרטית  ��קופיסנות בצרכי הזולת הרוחניי� והגשמיי�

�שכל אחד מהסוגי� הכללי� של ע� ישראל יהיה באחדות על ידי! כמו כ קג� כ  עיתי�י�בעובעלי עסק
תנו צדקה לזכות�שי! בצדקה עצמה ג� תהיה אחדות! ומלבד זאת� צדקה נותני�לומדי התורהוג�! לתורה

כלשנותני� פרוטה או יותר$וירבו כמות�# וישנ� כאלה!של יהודי� אחרי� מ לזכות ע� כל אחד ואחת
עד� לכל ע� ישראלעד!ילמדו תורה לתלמידי�שלומדי התורה! בתורה עצמהג� אחדות תהיהו! ישראל

ה�� ובאותו הזמ� לקיו� הייעוד ולפיכ יהיו כל ישראל! בלבד� לא יהיה עסק כל העול� אלא לדעת את
ה שנאמר כי מלאה האר� דעת! אד�חכמי� גדולי� ויודעי� דברי� הסתומי� וישיגו דעת בורא� כפי כח

ה � תיכ* ומיד ממש בגאולה האמיתית והשלמה–  כמי� לי� מכסי�� את

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  
•ñí³ñîïí −×þ®ë ³îòòîë³í −ð− ñ¼ ñêþ¾− ³ëíêî ³îðìêí ³ðîšòë ó−þîðì ³î−,

óíë ¼î−½î–ó−−ô¾èí öíî ó−−òìîþí ó−×þ®í öí .
•ñ³ñîïí ³î×ïñ íšð® ³³)óñî× ó−ðîí−í ñ× ³î×ïñ ð¼î(,ó−ð−ôñ³ ó¼ íþî³ ðîôññî 

)íšð® ó−ò³îò ñíê −ë¾î−¾ ðëñô ³êï ,ëîš š½¼ −ñ¼ëîíþî³ñ ó−³¼ ó−¼(–³ê ¾−èðôí þëð 
ñêþ¾− ó¼ë ó−èî½í ñ× ö−ë ³îðìêí ³ðîšò.

•ñëôþí ðîô−ñë ðìê³í"ó−−ôî−í ó−þî¼−¾í −õ ñ¼ ó.
•ñííî ðîô−ñë ðìê³õ³®í®îì íþî³í ³î−ô−òõ ³îò−−¼ô –ñ ð¼ ’í®îì ’þ³î−ë.

•ñ±þêí ³îô−ñ¾ ñ¼ ¹šî³ë ðîô¼ì þ−ïìíñ êñ¾"ñ¼¾ ¹ê î 
−ì¬¾ôêñêþ¾− ±þ ³îôîêñ óñî¼í.

$מדברי הרבי בשיחה#לעמוד בתוק* על שלמות האר�
זה! שתיכ* ומיד ממש–וכ� תהיה לנו מתקיימת בפועל ממש הבשורה שבפרשת! פרשת שלחק השיו�! ביו�

ל� השבוע ה � וכסיו� וחות� ההפטרה� אר�בישר לה� שיכנסו �בידינו את כל האר� וג� נמוגו כל יושבי� נת
שג� ברגעי הגלות האחרוני� עומדי� בתוק* על שלימות האר�$זה(ידי(על# כולל ובמיוחד–  האר� מפנינו

חה לבעלות� של בני ישראל בנוגע לחלקי האר� שכבר ניתנו על ידי הקב ו א* שעל משטחי שלא להחזיר
�ותיכ* ומיד ממש! שכל זה נעשה בפועל ממש–ועוד והוא העיקר ��� ר� ישראל לאומות העול�א

$מדברי הרבי בשיחה#משה הרועה
אני אמרתי לה� שהרי!ה אי� צור בשילוח מרגלי� ג� לא לצור ראיית טיב האר� שמצד הקב! היינו��

וא* על פי כ� היית דעתו של משה שיש לשלוח מרגלי�! �שנאמר אעלה אתכ� מעני מצרי וגו! שהיא טובה
את! בהיותו רוע� של ישראל!כי! שיראו את טיב האר�  לשמוע על דבר טיב האר� הצור שלה�ראה והרגיש

 �ויעלו בה בחפ� גדול�� שיגידו לה� כל עניני האר� לשמח� במעלותיה ! מאנשי� שיראוה תחילה


