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 בס"ד
 

Parshas Shelach 
 

Will the real Meraglim please stand up? 
 

1. Did the Meraglim have “holy” intentions? 
2. Moshe Rabeinu davened for Yehoshua that he should not fall into the trap of 

the meraglim. If he knew that they had bad intentions why did he send them?  
3. Rashi seems to contradict himself on this matter. 
4. How does the Megale Amukois explain this? 
5. How does Chassidus explains this whole story? 
6. Why don’t we find the word “Meraglim” in this parsha? 

 
  
Based on Likutei Sichos Vol. 33 pg. 78-84, Sefer Hasichos 5747 pg. 448-461 and 
others. 

 
 

 מקורות לשיחה פרשת שלח

 "מהות המרגלים"
 ועוד 448-461וספר השיחות תשמ"ז ע'  78-84לקו"ש חכ"ג ע' 

 
 הקדמה:

 לכאורה היפך הטוב: )בתורת הנגלה(
למה  רש"י:שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. רש"י שלח יג, ב:  .1

עסקי דבה שדברה באחי', ורשעים  נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על
 הללו ראו ולא לקחו מוסר.

מרגלים אין להם חלק לעולם הבא שנאמר וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ  סנהדרין קח, א: .2
לעולם הבא. דור המדבר אין להם חלק  –בעולם הזה, במגפה  –רעה במגפה לפני ה', וימותו 

 לעולם הבא וכו'.
 ים:צדיק -לאידך  )בתורת הנסתר(

ה'שמ"ה( בפרשתנו: אין להם עולם הבא ר"ל שאין  –)ר' נתן נטע שפירא מגלה עמוקות  .3
 צריכין לעולם הבא כי ראו על הים ואמרו זה א=לי ואנוהו

שפ )בעשרה מאמרות מאמר חיקור דין פרק שמיני(: אין להם צורך -איטליא שי –רמ"ע מפאנו  .4
דלה מעלתם עד שאין להם צורך לעולם לעולם הבא )וביד יהודה שם( שכוונתו לומר שכ"כ ג

 הבא 
 לאדמו"ר הזקן בפרשתנו: והמרגלים היו במדרגה גבוהה מאוד. לקוטי תורה .5

 )בנגלה( צדיקים
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כל דבר שבקדושה כגון קדיש וברכו וקדושה אין אומרים  שו"ע אדמו"ר הזקן סנ"ה ס"ב: .6
ך העדה וגו', בפחות מעשרה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל  ולהלן נאמר הבדלו מתו

ולמדין גזירה שוה תוך תוך, מה תוך האמור להלן עדה אף תוך האמור כאן עדה ואין עדה 
 פחותה מעשרה שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת צא מהם יהושע וכלב נשארו עשרה.

 
*            *          * 

 
 :סתירות ברש"י

וישלח אותם משה ממדבר פארן ע"פ ה', כולם אנשים ראשי בני ישראל המה:  פסוק ג':  .7
 כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו רש"י:

 ה יושיעך מעצת מרגלים.-התפלל עליו י רש"י:ויקרא משה להושע בן נון יהושע.  פסוק טז: .8
ראל...וישיבו אותם דבר ואת כל וילכו ויבואו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני יש פסוק כו: .9

: וילכו ויבואו, מהו וילכו להקיש הליכתן לביאתן מה ביאתן רש"יהעדה ויראום את פרי הארץ. 
 בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעה.

 
 לכאו' יש לתרץ:

( בביאורו לרש"י: בתחילה כשהובררו 1411ה' ק"ן  –)התרומת הדשן  נימוקי מהרא"י .11
ליחות על פי ה' לראות את הארץ כיצד היתה נוחה ליכבש, ונצנץ כשרים היו, וצוה להם משה ש

בהם יצר הרע וחזרו למשה למסור להם סימנים בארץ אם טובה אם רעה ואת העם החזק הוא 
דמה להם לחקור יותר ממה  שכוונתם לרעההרפה והרכים אם מבצרים והרגיש משה 

הרע התפלל על יהושע. ]וכן  שנצטוו...ולכך כתב.. ויקרא משה יהושע, כשהרגיש בהם יצרם
 איתא בהואיל משה להמטה משה וכו'[.

בזמנו של המהר"ל(: א"כ  -)בהגהה( בביאורו לרש"י )ר' שמעון אושנבורג דבק טוב  .11
למה לא מנעו ]ליהושע[ מלילך עמהם? סבר שמא ימנעו המרגלים ממחשבתם בראותם יהושע 

 וכלב בצדקתם.
 

*            *           * 
 :והביאור
 .”מרגלים“ה יושיעך מ"עצת"  -: ירש"י

 :"עצה"
ויבא עד חברון: כלב לבדו הלך ונשתטח על קברי אבות, שלא יהא  להלן פסוק כב:גם   .12

 בעצתם.ניסת לחבריו להיות 
 ]למה לא "חטא"/"דבת" המרגלים?[

 
 :"מרגלים"

לא כתוב "מרגלים" אף פעםבפרשתנו   
 .את ארץ כנען ויתורופסוק ב: שלח לך אנשים  .13
 את ארץ כנען. לתורפסוק יז: וישלח אותם משה  .14
 .את הארץ ויתורופסוק כא: ויעלו  .11
 .הארץ מתורפסוק כה: וישובו  .16
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 את יעזר. לרגללהלן, חוקת כא, לב: וישלח משה  .17
 

ויזכר יוסף את החלומות אשר חלם להם ויאמר אליהם מרגלים  מקץ מב, ט ואילך:  .18
רי נכנסתם בעשרה שערי העיר למה לא שה רש"י:אתם...כי ערות הארץ באתם לראות. 

 נכנסתם בשער אחד?
 

המרגלים היו במדרגה גדולה מאוד ולא רצו להשפיל את  לקוטי תורה פרשת שלח: .19
 דוקא. דירה בתחתוניםעצמם למצוות מעשיות...כי באמת עיקר כוונתו ית' שיהי' 


