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הפרשה בקצרה
פרשת המרגלים היא הסיפור המרכזי בפרשה: משה רבינו שולח את שנים עשר ראשי השבטים לתור את 
הארץ ולהכיר אותה לפני כיבושה וכשהמרגלים חוזרים הם מוציאים דיבה על הארץ )חוץ מיהושע וכלב(. 
העם מתמרד וה' רוצה להשמידם אך משה מתפלל בעדם ולבסוף נגזר שעונשם יהיה להישאר במדבר 
ארבעים שנה עד שימות כל דור המדבר. בהמשך מסופר על חלק קטן מהעם שניסה בכל זאת לכבוש 

את הארץ ונחל מפלה ועל מקושש העצים בשבת שנענש בסקילה. מצוות ציצית מסיימת את הפרשה.

צדיק התארח בביתו של יהודי תמים, בעל פונדק, וכשעמד לצאת לדרך בירך את היהודי שיזכה למשיח במהרה. גירד 
היהודי בפדחתו ואמר: רבי, ראה כמה שפרה עלי נחלתי, ברוך השם: האחוזה טובה, "הפריץ" נוח לי ואפילו חוזה החכירה 

ארוך טווח... ובכל זאת, כשיבוא משיח אצטרך לעזוב את הכל?

אבל שמעתי שהתושבים הנכרים מציקים מאוד ליהודים, נענה הצדיק.

נאנח היהודי ואמר: זוהי שמועת אמת. הגויים צוררי ישראל הם ואין לנו מנוחה מהם... אך תאמר לי רבי, כשיבוא המשיח 
- אולי מוטב שיסלק את הגויים מפה, ואנחנו נוכל להישאר בפונדק?...

העתיד.  שבט   - הלווים  של  המיוחדת  ובדרגה  לשבטים  בחלוקה  ישראל,  עם  של  במבנה  הקודמים  בשיעורים  שעסקנו  לאחר 
בשיעור זה נתחיל לעסוק באחד הרבדים היסודיים והעקרוניים ביותר במבנה של עם ישראל, שקשור עם מהות התורה והמצוות 

ומטרת הבריאה: המנהיג ונשיא הדור של עם ישראל.

מקורות מרכזיים: לקו"ש ח"ח עמ' 345 ואילך שיחת כ"ג טבת תשכ"ב שיחת י"ב תמוז תשכ"ד

א | המרגלים שיבשו את התכנית המקורית
אם היו אומרים לכם שיש מישהו שיודע בדיוק מה המצב שלכם, מהן ההתמודדויות שלכם ובעיקר - מה יביא אתכם לאהוב את 

עצמכם באמת, להצליח בחיים ולהגשים את המשאלות שהכי חשובות לכם מה הייתם אומרים?

'כללי' כזה, שמייצג עם שלם. הוא מכיר את בני עמו הכי טוב שאפשר, מנהיג אותם בדרך הישר ומגן  בתורה מסופר על אדם 
עליהם מפני אויבים, מפני ערב רב ואפילו - מפני ה'... האמת היא שבכל דור יש מנהיג כזה, מה שנקרא: אתפשטותא דמשה בכל 

דרא ודרא )זח"ג רעג, א(.

אבל בואו לא נקדים את המאוחר ונתחיל מהסיפור המרכזי של פרשת השבוע:

בפרשתנו מסופר על המרגלים שנשלחו לאסוף אינפורמציה חיונית על הארץ המובטחת. המרגלים, שהיו אנשי שם, קריאי מועד 
ואנשי מעלה, עמדו בפני החלטה הרת גורל... ולבסוף הם החליטו להמאיס את הארץ על בני ישראל כדי שלא ירצו להיכנס אליה.

ה לּו ָמְתנּו. ְוָלָמה ה' ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ  ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ּבַ הם סחפו אחריהם את העם שאכן מאס בארץ והכריז: לּו ַמְתנּו ּבְ
נּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה )במדבר יד, א-ג(. ינּו ְוַטּפֵ ֶחֶרב ָנׁשֵ ַהּזֹאת ִלְנּפֹל ּבַ

בית  בונים את  רבינו,  יחד עם משה  לארץ  נכנסים  ישראל  בני  היו  חז"ל שלולא חטא המרגלים  דברי  לגלות את  ביותר  מרעיש 
המקדש וזוכים לגאולה אמיתית ושלימה שאין אחריה גלות:

מלבי"ם תורה אור במדבר פרשת שלח פרק יד: קודם חטא המרגלים היה משה נכנס לארץ והיה בונה המקדש, והיתה 1 

אז גאולה שלמה ותקון הכללי שלא היה המקדש נחרב לעולם, ולא היה עוד שום גלות . . אולם אחר חטא 
המרגלים שנגזר אז על משה שלא יכנס לארץ, כמ"ש חז"ל שנקבר משה בחוץ לארץ כדי שיביא אתו דור 

העם ומנהיגיו | דירה בתחתוניג, מי מדליק את האור?
שיעור לפרשת שלח



2 קורס העג ומנהיםיו | דירה בתחתוניםמ מי מדליק את האור?משיח בפרשה | שלח

המדבר לעתיד לבא . . גלו ונתפזרו ביניהם כפעם בפעם עד שחרבו המקדש וישראל נתפזרו לארבע רוחות 
השמים.

על מנת להבין מדוע היו השלכות חמורות כל כך לחטא המרגלים, עלינו לחזור ולספר על התכנית האלוקית המקורית של "יציאת 
מצרים":

רצון ה' מהיום הראשון של הבריאה1 היה שהעולם הזה ייהפך להיות דירה לו יתברך, מקום בו ה', עם כל עצמיותו, מאיר בגלוי. 
הכוונה הייתה שה' יתגלה כאן בעולם בלי שום התאמות וצמצומים, או במילים אחרות: שה' יראה שהוא "מרגיש בבית" בעולם 

ושהנבראים יהיו מסוגלים "לראות" שהוא באמת נמצא!

ה' קבע שאת כל זה ניתן יהיה להביא לידי מימוש על ידי לימוד התורה וקיום המצוות המעשיות שיינתנו בהר סיני2, ובעיקר - על 
ידי שלילת וביטול הרגשת המציאות של הנבראים ו"זיכוך" החומריות והגשמיות של העולם.

אחת מנקודות הציון החשובות במימוש רצון ה' היא ההתגלות הראשונה של ה' למשה רבינו3, כאשר משה ראה את האש מסביב 
לסנה הבוער והבין שיש כאן משהו חריג. במעמד זה התגלה ה' למשה בשמו האמיתי ופרש לפניו את עיקרי התכנית שהכין לעם 

ישראל4:

ד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש 2  ילֹו ִמּיַ שמות ג, ח-י"ב: ָוֵאֵרד ְלַהּצִ

ָהָעם  הֹוִציֲאָך ֶאת  ְבּ  .  .  . ְך  ִעָמּ ֶאְהֶיה  י  ִכּ ַוֹיּאֶמר   .  . ְוַהְיבּוִסי.  י  ְוַהִחּוִ י  ִרּזִ ְוַהּפְ ְוָהֱאֹמִרי  י  ְוַהִחּתִ ַנֲעִני  ַהּכְ ֶאל ְמקֹום 
ַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶזּה. ְצַרִים ַתּ ִמִמּ

ה' גילה למשה שיציאת מצרים אמורה להוביל את בני ישראל לגאולה שלימה בארץ ישראל, לאחר כריתת הברית עם ה' במתן 
תורה. אך אז באו המרגלים ושיבשו את כל התכניות.

ב | מה היה הסיפור של המרגלים?
זה היה קצת יותר משנה אחרי יציאת בני ישראל ממצרים, שנה שבה בני ישראל חוו את קריעת ים סוף, מתן תורה ואף הקימו 
בין הבתרים  ישראל עמדו לפני קיום ההבטחה האלוקית שניתנה לאברהם אביהם בברית  בני  משכן להשראת השכינה בתוכם. 

שבניו יקבלו את ארץ כנען.

הם ידעו היטב לאן פניהם מועדות ושיהיה עליהם לכבוש את הארץ ולהילחם בתושביה וכדי להתכונן למלחמה הם ביקשו לשלוח 
מרגלים5 שיאספו אינפורמציה על הארץ.

משה רבינו פנה לה' בשאלה כיצד לנהוג? והתשובה שקיבל הייתה: אני אינני אומר לך לשלוח או לא לשלוח, אם ברצונך לשלוח 
מרגלים, שלח )במדבר יג, ב(.

משה בחר את המובחרים שבעם ושלח את שנים עשר נשיאי השבטים כדי לברר מהי הדרך הטובה ביותר להיכנס אל הארץ ואלו 
על האינפורמציה שעליהם  והוראות מדויקות  וכן פרטים  הוא מסר למרגלים את מסלול מסעם המתוכנן  בה.  יש  טובות  ערים 
לאסוף על תושבי המקום ועל טיב הארץ. כמו כן הורה להם משה להביא לעם ישראל דוגמית מפירות הארץ6, על מנת להאהיב 

את הארץ על בני ישראל ולמצוא את הדרך הטבעית להיכנס אליה.

ְחּתֹוִנים )במד"ר יג, ו(. ּתַ ִרּיֹוָתיו ּבַ ה ָלדּור ִעם ּבְ רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם ִנְתַאּוָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ 1(  כדברי המדרש: ִמן ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ
2(  המצוות הן רצונו העצמותי של ה' והוא "הלביש" בהן את עצמותו ומהותו. כלומר: האור האלוקי היורד לעולם כתוצאה מקיום המצוות אינו "דרגה" כלשהי של 
אור, אלא שעל ידי קיום המצוות אנו מביאים לעולם הזה את ה' בכל עצמותו ומהותו. כשיהודי לומד תורה ומקיים מצווה הוא משכין בעולם הזה את עצמותו ומהותו 

של ה' והופך את העולם ל"דירה", שבה ה' שוכן במלוא עצמיותו.
3(  התגלות זו יצרה מציאות חדשה של התגלות ה' בעולם שלא הייתה קיימת קודם לכן. ה' נגלה לאבות מספר פעמים בצורות התגלות שונות, אך בהתגלות למשה 
אנו רואים צורה חדשה של התגלות - על ידי דיבור ומכאן ואילך הפסוק "וידבר ה' אל משה לאמר" יחזור על עצמו מאות פעמים. כמו כן יש לציין שהצירוף וידבר ה' 

ר ֱאלֹקים ֶאל ֹנַח ֵלאֹמר. אינו מופיע קודם לכן, אמנם הלשון וידבר מופיעה פעם אחת בבראשית ח, טו: ַוְיַדּבֵ
4(  נקודה מעניינת: קודם לכן מודיע ה' למשה שעליו לדבר עם בני ישראל ולעורר בהם את האמונה. ה' אמנם מבטיח למשה שהעם יאמין לו אבל ברור שרק לאחר 

מכן אפשר יהיה ללכת אל פרעה. כלומר: בלי האמונה של עם ישראל לא היה טעם בכלל להתחיל את כל התהליך...
5(  יש לציין שבמובן העתיק המשמעות של המילה "לרגל" היא "לתור", כלומר לסייר, ולא מלשון ריגול של ימינו.

6(  הרבי מה"מ מבאר שהבסיס לקיום התורה הוא הקדמת "נעשה" ל"נשמע". קודם כל צריך לעשות ואח"כ לנסות להבין )"נשמע" מלשון הבנה(. כך גם לגבי הכניסה 
לארץ ישראל: ה' אמנם הבטיח שהארץ טובה ורחבה, אך בכל זאת רצה שבני ישראל יראו וייווכחו בשכלם ובהבנתם שכך הם הדברים. זו הסיבה לכך שה' לא ציווה על 
שליחת המרגלים, אלא "שלח לך - לדעתך": כי מטרת שליחת המרגלים לארץ הייתה לעורר את ההבנה של עם ישראל בעצמם שהכניסה לארץ היא המעשה הנכון 

עבורם )וראה לקו"ש חכ"ג וחל"ג בפרשתנו(.
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קודם שיצאו המרגלים לדרכם, לקח משה את תלמידו חביבו - הושע והתפלל בעדו שיצליח את משימתו, ולשם כך הוסיף לו את 
י' משמו של הקב"ה.

נכנסו המרגלים הם  עיר אליה  חז"ל מספרים שבכל  רב עד שהעניינים החלו להשתבש.  זמן  לדרך, אך לא חלף  יצאו  המרגלים 
הבחינו שנערכת בה הלוויה - היה זה נס שה' חולל7 כדי שהמרגלים לא ימשכו תשומת לב מיותרת, אך המרגלים ראו בכך סימן 

ֶביָה: שזו ארץ קטלנית - ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוׁשְ

תלמוד בבלי סוטה לה, א: דרש רבא: אמר הקדוש ברוך הוא אני חשבתיה לטובה, והם חשבו לרעה. אני חשבתיה 3 

לטובה דכל היכא דמטו, מת חשיבא דידהו, כי היכי דניטרדו ולא לשאלו אבתרייהו ]=בכל מקום שהגיעו, 
מת מישהו חשוב מהם, כדי שיהיו טרודים בקבורתו ולא ישאלו אחריהם[ ואיכא דאמרי, איוב נח נפשיה 
ואטרידו כולי עלמא בהספידא ]=ויש אומרים שאיוב מת והיו טרודים כולם בהספדו[. הם חשבו לרעה - 

ארץ אוכלת יושביה היא.

אם לא די בכך, בין תושבי המקום היו גיבורים ענקיים בשם אחימן, ששי ותלמי, שהמפגש איתם חיזק אצל המרגלים את האמונה 
שהם יצליחו לשכנע את העם שהארץ היא מקום מסוכן ושעדיף שלא לכבוש אותה.

המרגלים התקדמו במסעם וגילו שגם פירות הארץ גדולים ויפים במיוחד. מכיוון שכבר החליטו לשכנע את עם ישראל לא להיכנס 
נון לא השתתף בחטא(, איים  לארץ, הם העדיפו לא לקחת מהפירות. אך כלב בן יפונה, אחד מהמרגלים )שיחד עם יהושע בן 
עליהם שלא יעזו להפר את הוראת משה ואכן הם לקחו מפירות הארץ8 פירות בודדים אותם היו מסוגלים לשאת9: אשכול ענבים, 

תאנה ורימון )ע"פ במד"ר טז, י(.

בהגיעם למחנה מסרו המרגלים דיווח מסכם על מסע הריגול שערכו: הם תיארו את תושבי הארץ כאנשים חזקים שגרים בערים 
בצורות ויש בניהם ענקים, התסיסו את העם כשתיארו את הארץ כאוכלת את יושביה שעסוקים כל הזמן בקבורת מתים והציגו 

ּנּו! י ָחָזק הּוא ִמּמֶ את מסקנתם: ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ּכִ

דבריהם גרמו למהומה מיידית והמרד נגד משה רבינו יצא לדרך.

מזימת המרגלים הצליחה, העם מאס בארץ המובטחת והחל להתאבל על מצבו ה'עגום'.

מספרים על אחד הצדיקים שהתארח פעם אצל כפרי אחד ובלילה בשעת חצות קונן על חורבן הבית כמנהגו, וכששמעה 
זאת אשתו של בעל הבית רצה לבעלה ואמרה לו: "אוי ואבוי, הצדיק מתפלל שיבוא משיח וכולם יעלו לבית המקדש. 

ומה יהיה עם כל הלולים, התרנגולים והכבשים שלנו? וכי נשאיר הכל כאן ונעלה לירושלים?!"

כששמע זאת הצדיק הזדעזע מאוד וקיבל על עצמו לחזק את האמונה בביאת המשיח בקרב העם ולהבהיר לכולם מהי 
הטובה הגדולה של הגאולה.

ּנּו )במדבר יד, יב(. אולם  ֶבר ְואֹוִרׁשֶ ּנּו ַבּדֶ חטא המרגלים היה כה חמור ונורא עד כדי כך שה' רצה פשוט להשמיד את עם ישראל: ַאּכֶ
ָך )במדבר יד, יט(  ֹגֶדל ַחְסּדֶ ה ּכְ התורה מספרת שמשה רבינו, המנהיג הנאמן, הפציר בתפילות ותחנונים לה': ְסַלח ָנא ַלֲעו ֹן ָהָעם ַהּזֶ

והצליח להמתיק את הגזירה10.

במקום השמדת העם נגזר על עם ישראל להיות בגלות )בנוסף לכך שכל בני דור המדבר מתו ולא זכו להיכנס לארץ(, ואכן בני 
ם  ָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָלּ ים ָשׂ ְך ֶאל ַעִמּ י ָאז ֶאְהֹפּ ישראל התפזרו בגלויות בכל קצוות תבל במטרה להשלים את הכנת העולם לגאולה: ּכִ

ֶכם ֶאָחד )צפניה ג, ט(. ם ה' ְלָעְבדֹו ְשׁ ֵשׁ ְבּ

7(  חז"ל מספרים שמנהג הכנענים היה להשאיר את המתים ולא לקבור אותם מיד. רק כאשר נפטר אדם חשוב היו לוקחים את המתים שלא נקברו עדיין, יחד עם 
אותו אדם חשוב, וקוברים אותם. לפי דעה אחת בדיוק באותו יום שבאו המרגלים לארץ נפטר איוב שהיה אדם חשוב )ואחד מיועצי פרעה( וכשהביאו אותו לקבורה 

הוציאו גם את שאר המתים לקבורה.
8(  התורה מציינת שהימים היו "ימי ביכורי ענבים", כך שהמשימה להביא מפרי הארץ הייתה קלה במיוחד.

9(  הרבי מה"מ מבאר שישנם שתי אפשרויות להסביר מדוע יהושע וכלב לא נשאו בעצמם פירות )ולא קיימו את ציווי משה לקחת מפרי הארץ(: א. כיון שבלאו הכי 
התקיימה השליחות על ידי המרגלים והציווי לא חל על כל אחד בפני עצמו. ב. בעצם היה חיוב על כל אחד מהמרגלים לשאת מפרי הארץ )ואכן יש דעה שכולם לקחו( 

אך כיון שכוונת המרגלים הייתה להציג את הארץ כמשונה כשם שפרותיה משונים, הם לא רצו לסייע לדבר עבירה ולהשתתף בכך )וראה לקו"ש חל"ח בפרשתנו(.
10(  בדרך אגב, נשאלת השאלה כיצד חזרה לעם ישראל האמונה ביכולת ה' להביאם אל הארץ, הרי משה לא הראה להם הפעם שום אות ומופת על זה?... התשובה 
לכך היא, כמוסבר בתניא, שיהודים הם "מאמינים בני מאמינים" ואמונתם נובעת מהנפש האלוקית שבתוכם. ולכן כשבאו המרגלים וגרמו לכך שהיצר הרע יתגבר על 
אור קדושת הנפש האלוקית, כפרו ישראל ביכולת ה' להביאם לארץ. אולם מיד לאחר שה' קצף ה' עליהם והרעים עליהם בדברים קשים )עד מתי לעדה הרעה הזאת 
. . במדבר הזה יפלו פגריכם( - נשבר ליבם בקרבם )ויתאבלו העם מאוד( וכתוצאה מכך נכנע גם יצרם הרע ונתגלתה האמונה הטבעית והעצמית שלהם )ע"פ פרק כט 

בתניא(.
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ג | המרד השני נגד משה רבינו
אך אם חשבתם שבעקבות העונש על חטא המרגלים בני ישראל למדו את הלקח ומעמדו של משה רבינו רק התחזק והתבסס, הרי 
תופתעו לגלות שמיד בפרשה הבאה )קורח( מספרת התורה על מרד נוסף - והפעם מדובר על המרד של קורח ואנשיו במנהיגותו 

אּו ַעל ְקַהל ְיהָוה. ׂ ְתַנְשּ ים ּוְבתֹוָכם ְיהָוה ּוַמּדּוַע ִתּ ם ְקֹדִשׁ ָלּ י ָכל ָהֵעָדה ֻכּ של משה רבינו - ִכּ

כל זה אירע תקופה קצרה בלבד לאחר שבני ישראל קיבלו את העונש הכבד כל כך על חטא המרגלים. וכבר התגלגלה לה פרשה 
חדשה באופק!

האם קורח לא למד דבר מפרשת המרגלים? ההסבר שנציג כעת יעזור לנו להבין את הסיפור כולו, החל מפרשת המרגלים עם כל 
משמעויותיה ועד למחלוקת קורח ועדתו:

בתורת חסידות מבואר שהסיבה האמיתית לכך שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ, אלא להישאר במדבר, היא משום שהם לא רצו 
להשפיל את עצמם ולהתעסק בגשמיות העולם. החיים במדבר היו רוחניים וכך רצו המרגלים להמשיך לחיות11:

לקוטי תורה פרשת שלח לח, ב: וכדוגמא שאמרו באברהם: "קיים אברהם את כל התורה כולה עד שלא ניתנה", ואי 4 

אפשר לומר שקיים כל התורה בפועל ממש, שהרי יש כמה מצות שלא היה אפשר לו לקיימם כלל. אלא 
שקיים אותם ברוחניות, שהמשיך כל האורות עליונים הנמשכים על ידי המצות כו'. וכמו כן היו סבורים 
המרגלים, שיקיימו המצות ברוחניות דהיינו בבחינת עולם המחשבה כו' ועל כן לא רצו ליכנס לארץ ישראל.

המרגלים חששו יותר מכל מכך שבארץ הם יצטרכו לחרוש ולזרוע, לחפש עבודה, להתמודד )עם מינוס בבנק ו(עם כל מה שקשור 
בעולם הגשמי12... אבל הטענה שלהם עמדה בניגוד גמור לתכלית כוונת הבריאה, כפי שהסברנו אותה בתחילת השיעור: להפוך 

את העולם הגשמי למקום דירה ומשכן לה'.

וכאן הייתה טמונה טעותם הגדולה: החיים בארץ אכן דרשו "ירידה" אל הארציות והתמודדות עם מערכות חוקי טבע שהם לא 
הכירו, אך זה היה רצון ה'!

העם שנגאל ממצרים וקיבל את התורה, נדרש עתה לבצע את המשימה: לכבוש את הארץ - את הארציות - ולהשכין בתוכה את 
השכינה. אך הם הפסידו את ההזדמנות האדירה להביא את העולם לשלימותו - מצב גאולה.

בנקודה הזו בדיוק הרגיש קורח שעליו לצאת למרד נגד משה, דווקא לאחר חטא המרגלים:

האמת היא שכבר זמן רב לפני כן הציק לקורח שהוא לא קיבל תפקיד מספיק ראוי לדעתו, אבל הוא ידע שבמדד של לימוד תורה 
וקדושה עצמית משה רבינו הינו בעל דרגה גבוהה בהרבה מעל כולם13, ולכן הוא שתק עד עכשיו14...

אבל כאשר משה טען לעומת המרגלים שרצון ה' הוא בקיום מעשי ופיזי של המצוות דווקא - או אז התעורר קורח. פתאום הוא 
שמע שהדרגה הרוחנית ומידת הדבקות בה' אינם העיקר, אלא העיקר הוא המעשה! אם כן, טען קורח: "מדוע תתנשאו"?! אם 
הדבר החשוב ביותר הוא המעשה, הרי אתם ואני וכל יהודי, אפילו פשוט שבפשוטים, מקיימים את אותן מצוות! ומהו היתרון 

שיש לכם עלינו מבחינת קיום המצוות?!

זו הייתה העילה לפריצת המרד השני נגד מנהיגותו של משה, בתוך פרק זמן קצר כל כך.

11(  יש לקחת בחשבון שבכל תקופת המדבר בני ישראל היו מנותקים מהעולם. הם ראו ניסים על טבעיים לחלוטים וחוו ניצחונות על טבעיים כשנלחמו עם כל עם 
אחר. כמו כן האכילה והשתייה שלהם היו "לחם מן השמים" ומים מבארה של מרים ואפילו הבגדים שהם לבשו גדלו יחד איתם )ע"פ יל"ש דברים ח(.

ובואו לא נשכח שאחרי שנות הגלות הארוכות, הדיכוי, השעבוד וצורת החיים במצרים - המרגלים רצו ליהנות קצת מעולמה החדש והקסום של התורה ומצוותיה, 
בליווי צמוד של ניסים ונפלאות ושלל "תנאי שירות" מצוינים )שמתגלים לכל קורא במדרשים על פרשתנו(.

12(  בסגנון הקבלה והחסידות: המרגלים רצו להישאר ב"עולם המחשבה" שבו אפשר להתקשר עם ה' על ידי לימוד תורה בלבד מבלי צורך לקיים מצוות מעשיות, 
ולרדת ל"עולם הדיבור" או ל"עולם המעשה" על מנת לקדש את העולם )לקוטי תורה פרשת שלח לח, ב(.

13(  שהרי, לגבי לימוד התורה קיימות דרגות שונות, כל אחד לפי כוח שכלו והבנתו ומשה קיבל את התורה מה' בכבודו ובעצמו בהר סיני, ולאחר מכן הוא לימד את 
אהרון אחיו, ולאחר מכן את בני אהרון, את הזקנים, ורק לבסוף את שאר העם. ואינו דומה מי שלומד מפי ה' בכבודו ובעצמו לשאר העם )עירובין נד, ב(.

14(  והרי הדברים שעליהם התרעם קורח במחלוקתו - העובדה שהכהונה בעם ישראל ניתנה לבני אהרון ואילו אהרן בעצמו הוא כהן גדול - נקבעו כבר הרבה זמן רב 
לפני כן. והציווי של ה' ליטול את העבודה במשכן מהבכורים ולהעבירה לאהרן ולבניו הייתה כבר במתן תורה - יותר משנה לפני מחלוקת קורח!
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ד | להישאר "שלוחי משה"
לאור כל האמור עולה שעיקר הפגם של המרגלים ושל קורח היה זה שהם לא היו בטלים למשה רבינו, נשיא הדור ומנהיגו. כל 
הביאורים והסיבות טובים כדי לפשט את הבנת התהליכים... אבל בבסיס הדברים עמדה הבעיה העקרונית: החסר בהתבטלות 

כלפי משה עבד ה'.

וכבר  המרגלים  אולם  ומטרתו,  תפקידו  מימוש  אל  העם  את  הוביל  הסופית  המטרה  מהי  וידע  שראה  ה'  ושליח  המנהיג  משה 
שההתעלות  דבר  של  בסופו  לחוש  יכולים  היו  שהם  הרי  רבינו,  משה  לפני  בטלים  היו  רק  אם  מתפקידם.  שינו  דרכם  בתחילת 

הרוחנית שאותה הם חיפשו נמצאת דווקא בכניסה לארץ:

ספה"ש ה'תשמ"ט ב ש"פ שלח אות ו: ובענין זה טעו המרגלים – שחשבו שהענין ד"לדעתך" צריך להיות לא רק בנוגע 5 

לשילוח המרגלים כדי לברר באיזה אופן יכנסו לארץ, אלא גם . . שהכניסה לארץ כשלעצמה תהיה על פי 
דעתם )"לדעתך"(, ובגלל טעות זו שינו משליחותו של משה . . ועל ידי הוספה-שינוי זה באו המאורעות 

באופן משונה בלתי רצוי, בטלה השליחות.

משה זיהה את החסר בהתבטלותם עוד בשעה שהיו כשרים ולפני שסרחו. כיון שכן התפלל על יהושע, תלמידו וממשיך דרכו 
שיהא ראוי להנהיג את הדור אחרי משה15 - ה' יושיעך מעצת מרגלים )ע"פ סוטה לד, ב( - למרות שלא התפלל על שאר המרגלים:

לקוטי שיחות ח"ב אות ז: וזהו הטעם שמשה רבינו ביקש עבור יהושע דווקא - כיוון שמשה ידע שיהושע יהיה 6 

מנהיג הדור אחריו . . ולכן התפלל עבורו "י-ה יושיעך מעצת מרגלים" אפילו כאשר "כשרים היו", כיוון 
שמנהיג הדור צריך להתעסק עם כולם.

יהושע הייתה קריטית בהנחת היסודות של מבנה העם היהודי. בכך המחיש משה מיהו ה"מנהיג" בעם  תפילת משה להצלחת 
ישראל: המנהיג הוא "נשיא הדור" - שנצמד אל המטרה רואה לנגד עיניו את תפקידו ועבודתו של כל יהודי ומוביל את הדור 

כולו16!

יהושע התגלה כמי שראוי להיות נשיא הדור אחרי משה רבינו, רק כאשר פעל לטובת כלל עם ישראל ולא חשב על טובת עצמו 
או על טובת חלקים מהעם. ואם כן, דווקא מתוך הקושי הגדול והמכשול שיצר חטא המרגלים, התגלה מי הוא זה שיכול להיות 

"נשיא הדור" - זה שמסוגל להניח בצד לגמרי את כל רצונותיו וענייניו ולהנהיג ולדאוג באמת לכל הדור כולו17.

ה | האמת נמצאת בשילוב
הוא  ה'  רצון  להגשמת  שחשוב  שמה  המרגלים  מפרשת  הבין  הוא  למרגלים:  כמו  בעיה  אותה  את  הייתה  לקורח  כן,  שאין  מה 
שיהודי יקיים את המצוות בכל פרטיהן המעשיים. אבל חסרה לו ההבנה שבלי הכוונה הרוחנית של המצווה ותחושת ההתבטלות 
וההזדככות שהיא אמורה ליצור בנפש - שבזה גם כן משה רבינו נעלה לאין ערוך משאר העם - המצווה אמנם קוימה ויש לה 

חשיבות גדולה, אבל האור שלה חסר, ו'הדירה' שנוצרת ממנה היא חשוכה18...

קורח לא הבין שמבחינת המעשה עצמו אכן כל בני ישראל שווים - אבל למשה רבינו יש מעלה מיוחדת לגבי האור הרוחני של 
המצווה ובעיקר בהמשכת הקדושה לעולם על ידי ובאמצעות המצווה.

יותר מזה: לא רק שיש הבדל בין משה רבינו לשאר העם במידת ידיעת וגילוי האלוקות שבקיום המצוות שלהם – אלא שבהיותו 

15(  שהרי משה ידע שיהושע עתיד להנהיג את הדור אחריו: אלדד ומידד מתנבאים במחנה . . יהושע מכניס את ישראל לארץ )רש"י במדבר יא, כח(. וכראשי התיבות 
שלומד בעל הטורים על המילה "מתנבאים" = משה תנוח נפשו בגן אלוקים יהושע מכניס.

16(  ראה בהרחבה בשיחה לפר' שלח לקו"ש ח"ב ) על תפקידו של הנשיא ביחס לכל פרט ויחיד מהדור, נעסוק השיעור הבא(
17(  לסיום הנושא ולחביבותא דמילתא נציין לדברי הרבי מה"מ בשנת תשי"א: ויש להוסיף שעניין זה נוגע גם לימינו אלה: ובהקדמה – שאף שכבר הייתה הכניסה 
לארץ בעבר, הרי, לאחרי החורבן והגלות נמצאים במעמד ומצב שלפני הכניסה לארץ באופן של קביעות ונצחיות, בגאולה העתידה. וכיון שכן, צריכים לידע שאי אפשר 
לעלות לארץ ישראל ללא הנתינת-כח של משה רבינו שבדורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, כיון שהארץ מצד עצמה היא "ארץ אוכלת יושבי'" . . צריך לידע שהמעמד ומצב 
כיום הוא באופן שזוהי "ארץ אוכלת יושבי'", ובמילא, אין לעלות לשם ללא הנתינת-כח של כ"ק מו"ח אדמו"ר, משה רבינו שבדורנו. אלה שכ"ק מו"ח אדמו"ר שלח 

אותם לארץ ישראל – יש להם הנתינת-כח ממשה רבינו שבדורנו שכניסתם לארץ תהי' באופן המתאים )תו"מ תשי"א ש"פ שלח(
18(  ניתן להבין זאת באמצעות משל מאבנים טובות שמכוסות בלכלוך שמסתיר את האור שלהן, אף על פי שבפוטנציאל, מתחת למעטה הלכלוך, מסתתרות אבנים 
טובות באמת. כך המצוות שעניינם להמשיך אלוקות בעולם, לעתים, אינן מספיק מאירות ולנשיא הדור יש את הכח 'לנקות' אותן מהלכלוך שדבק בהן ולהביא לידי 

כך שתומשך על ידן האלוקות לעולם.
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"נשיא הדור" של כל הדור, משה רבינו הוא זה שמעניק לכל העם את הידיעה באלוקות ומעורר בהם את האהבה והיראה ובכך 
מאירים את המצוות המעשיות שלהם כדי שיקדשו את העולם!

נכון שכולם עושים את אותה פעולה, אבל ההבדל בין משה רבינו לבין כל אחד אחר הוא שאצל משה רבינו כל פעולה פשוטה 
מוארת באור גדול ובוערת באש להבה, ולכן ביכולתו דווקא להנהיג את העם ולתת לכל אחד את הכח ששגם המעשה שלו יהיה 

מואר:

לקוטי שיחות ח"ד שיחת קרח אות ז: כל יהודי הוא קדוש ולא רק מצד נשמתו כי אם גם מצד גופו, ועל ידי קדושתו יש 7 

לו בכח )על ידי מצוותיו( להמשיך עצמותו ית' . . אך מאחר שהמצוות הרי עניינם שיאירו, שיהיו מעשים 
טובים ומאירים, אם כן, הרי: א( ישנו עילוי גם במעשה המצוות של משה רבינו על המצוות של כל שאר בני 
ישראל, והעילוי הוא עילוי של אין ערוך. ב( צריכים לקבל את כל ההשפעות ממשה רבינו, ואתפשטותה 
דיליה שבכל דרא ודרא, לא רק בנוגע לעבודת המוח והלב, כי אם גם בנוגע למעשה המצוות, ובפרט – 

שיהיו מעשים טובים ומאירים.

לסיכום: מפרשת המרגלים וסיפורו של קורח אנו למדים שעל פי רצון ה' מצד אחד "המעשה הוא העיקר", ודווקא על ידי הקיום 
יתברך. אך מצד שני יש חשיבות עליונה להזדככות הרוחנית  לו  המעשי של המצוות )שבו כולם שווים( העולם נעשה "דירה" 

ולכוונה הפנימית בקיום המצוות19, וגם בזה משה רבינו נעלה לאין ערוך מכל בני הדור.

המרגלים הפכו את הדבקות הרוחנית לעיקר ואילו קורח ראה בקיום המעשי את תכלית הכל. המרגלים זלזלו בקיום המעשי של 
המצוות ואילו קורח ביטל את חשיבותה של הכוונה והדבקות בה'. ואילו האמת נמצאת בשילוב של שני ההיבטים גם יחד.

מסופר20 על יהודי שהזמין את הרבי מה"מ לבר מצווה של בנו. הוא ראה בזה כבוד, אלא שלא ידע שהרבי לא יוצא מד׳ 
האמות של 770, של ביתו ושל האוהל. אך הרבי ביקש מאחד החסידים להגיע אל השמחה, ולתת את המכתב המיועד 

לבר המצווה.

ולמדן.  ירא שמים  - חסיד,  ה׳  חי״ל בצבא  יהיה  בר המצווה  הנוכחים את ברכתו של הרבי, שחתן  בפני  השליח קרא 
אחד הנוכחים הביע את הסתייגותו מן העניין. ירא שמיים ולמדן מובן, אבל מדוע חסיד? ועניין זה עוד מופיע כראשון 
במעלה... ענה לו השליח: צא ולמד מפרשת קורח. האם קורח היה ירא שמים? כן! למדן? כן! אז מה הייתה הבעיה? 

שהוא לא היה חסיד!

ו | שיעור במהותו של נשיא הדור
בסיפורים הללו מלמדת אותנו התורה שיעור במהותו של "נשיא הדור":

ברור ומובן שקודם לכל המנהיג במהותו בטל לגמרי לרצון ה' וכל מעייניו נתונים לקיום רצון ה' ודאגה לכלל עם ישראל. ומכאן גם 
ביכולתו להנהיג ולחבר את העם להקב"ה, 

המנהיג של עם ישראל נבחר על ידי ה' שנותן לו כוחות מיוחדים להשפיע ולחזק את האמונה בכל העם. זה היה תפקידו של משה 
רבינו - להחדיר את האמונה בעם ישראל כך שתהיה בפנימיות, שתהפוך להיות חלק מהם.

. . היו בשלימות ובגלוי אצל משה רבינו – שהוא הממוצע המחבר בין 8  ש"פ צו ה'תנש"א ס"ז: שני ענינים אלו 

הקב"ה ובנ"י, "אנכי עומד בין ה' וביניכם" וממוצע צריך להיות בו משני העניינים שהוא מחבר:

על "איש האלוקים" אומרים חז"ל )מדרש תהלים, פרק צ', דב"ר י"א, ד( "אם אלקים למה איש ואם איש למה אלקים כו', מחציו 
יש בכח משה לחבר אלקות עם  )ו(האלקים" –  "איש  ענינים אלו –  ובהיות אצלו שני  ולמעלה האלקים".  ולמטה איש מחציו 

העולם )כפי שהיה בגלוי במשכן משה(.

ומכאן שמו 'רעיא מהימנא' - רועה נאמן לעמו ורועה ומשביע האמונה.

משה רבינו אינו רק אדם קדוש, מלומד, צדיק, חכם או מקובל... משה הוא נשיא הדור! ואכן על משה רבינו אומר רש"י: משה הוא 
ישראל וישראל הם משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל )במדבר כא, כא(.

19(  זאת רמז משה בציון ה'בוקר' – כשם שהלילה והבוקר מהווים שלמות אחת, יום אחד, כך האור הרוחני של המצווה משלים את רצון ה' והוא חיוני לשלמות התורה 
והמצוות.

20(  סיפור שסיפר הרב לוי"צ גינזבורג שליט"א.
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חכמינו זיכרונם לברכה אומרים ש"אין דור שאין בו כמשה )ב"ר נו, נז(. וכן נכתב בתיקוני הזוהר, כפי שהזכרנו בתחילת השיעור: 
"אתפשטותיה בכל דרא ודרא" )תק"ז תס"ט קיד, א(. כלומר: שבכל דור נשמתו של משה רבינו מתלבשת בנשיא הדור.

נשיא הדור מהווה הבסיס הרוחני לקיום הדור כולו והאמצעי להתקשרות בין עם ישראל לה', כמו שנאמר "וצדיק יסוד עולם". 
ובלשון הרבי מה"מ: "עס מוז זיין א "משה" בכל דור ודור אין וועלכן ס'איז אנגעטאן נשמת משה" ]=מוכרח להיות "משה" בכל 

דור ודור שבו מלובשת נשמת משה[.

נשיא הדור מגלה את הקשר העצמי של כל יהודי בדורו עם ה', מתוך חמימות של אהבה וקדושה ולהט של התקשרות ודבקות 
בבורא. ומכיוון שעצם הנשמה שלו קשור באלוקות, ממילא הוא קשור באופן מיוחד באלקות, וזהו העצם שלו.

אנו בני הדור השביעי, ועלינו להתקשר לנשיא דורנו הרבי מלך המשיח שהטיל עלינו את המשימה להוריד את השכינה למטה 
ולהביא את הגאולה השלימה. משיעור זה אנו למדים עד כמה עלינו לחזק את הביטול וההתקשרות לנשיא הדור, הנשיא הוא הכל 

– כל הזמן. 

אי אפשר להזניח את המשימה הזו כיוון שהיא יסודית ועיקרית ביותר במבנה העם ובדרך להגשמת רצון ה' להתגלות בעולם. 
מציאותנו וכל עניינינו נעשים קודש לה', על ידי זה שאנו ממלאים את עצמנו ונעשים חדורים בקיום שליחותו של נשיא הדור - 

שענינו העיקרי הוא להביא לימות המשיח בפועל ממש!

נסיים בסיפור שממחיש את החום והאהבה שמרעיף נשיא הדור על כל בני הדור ועל פעולתו להדליק את הניצוץ היהודי 
שבכל אחד:

הדיפלומט הישראלי יהודה אבנר, שעבד בשירותם של ארבעה ראשי ממשלה, היה מבקר לעיתים קרובות אצל הרבי 
וגם זכה לכמה פגישות אישיות בחדרו.

באחת הפגישות שאל את הרבי "מה תפקידו של רבי?" השיב הרבי: "תאר לעצמך שאתה מביט בנר, הנר עשוי מחומר 
דליק, כמו שעווה, ויש בו גם פתילה, אך זה עדיין אינו הופך אותו לנר, כדי שזה יהיה נר צריך להדליקו, ואז יאיר וימלא 

את ייעודו. גם יהודי הוא בבחינת נר, תפקידו של רבי הוא להדליק את הנר". 

קודם צאתו שאל מר אבנר את הרבי: "האם הרבי הצליח להדליק את הנר שלי?" חייך הרבי והשיב: "אני נתתי לך את 
הגפרור עכשיו הכול תלוי בך".

* בשיעור הבא נלמד על היבט נוסף במהותו של נשיא הדור: הדאגה והאכפתיות שלו לכל אחד ואחד כפרט. 


