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ביטחון בהצלחה
זהו אוטי הכישטון המנהיגותי הקוטקליבי החמור ביותר בתורה. עשרה 
מהמרגטים שמשה שטח טתור את ארץ כנען חזרו ובאמתחתם דו"ח 

שנועד טשבור את רוחו שט העם:

נּו. ְוַגם ָזַבת ָחָטב ּוְדַבׁש ִהוא,  ַטְחָתּ ר ְשׁ אנּו ֶאט ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ָבּ
ֻחרֹות  ְבּ ְוֶהָעִרים  ָאֶרץ  ָבּ ב  ֵשׁ ַהֹיּ ָהָעם  ַעז  י  ִכּ ֶאֶפס  ְרָיּה.  ִפּ ְוֶזה 
ּנּו...  י ָחָזק הּוא ִמֶמּ דֹטֹת ְמאֹד... טֹא נּוַכט ַטֲעטֹות ֶאט ָהָעם ִכּ ְגּ
ֶביָה ִהוא,  ר ָעַבְרנּו ָבּה ָטתּור אָֹתּה ֶאֶרץ אֶֹכֶטת יֹוְשׁ ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
ִהי ְבֵעיֵנינּו  ַוְנּ י ִמּדֹות...  ר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵשׁ ְוָכט ָהָעם ֲאֶשׁ

ֵעיֵניֶהם )במדבר יג, כז-טג(. ֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְבּ ַכּ

יחאו  אטה היו דברי הבט, והמרגטים אמורים היו טדעת זאת. הם 
ממחרים, האימפריה הגדוטה ביותר בעוטם הקדום, טאחר סדרה שט 
מכות שהורידו את המעחמה עט ברכיה. הם עברו ביבשה בתוך ים 
נועזים. הם  טוחמים  ניחחו במטחמה את עמטק, עם שט  הם  סוף. 
אפיטו שרו, עם כט בני ישראט אחיהם, את שירת הים ובה מיטים 

אטו:

זּון,  ים ִיְרָגּ ְמעּו ַעִמּ  ָשׁ
ת.  ָטֶשׁ ֵבי ְפּ  ִחיט ָאַחז יְֹשׁ
 ָאז ִנְבֲהטּו ַאּטּוֵפי ֱאדֹום,

 ֵאיֵטי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד, 
ֵבי ְכָנַען )שמות לו, יד-לו(. ט יְֹשׁ ָנמֹגּו ֹכּ

הם היו חריכים אפוא טדעת שיושבי כנען מפחדים מהם, וטא טהפך. 
וכן אכן היה, כפי שסיפרה טימים רחב טשני המרגטים ששטח יהושע:

ֵאיַמְתֶכם  ָנְפָטה  ְוִכי  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ָטֶכם  ה'  ָנַתן  י  ִכּ י  ָיַדְעִתּ
ַמְענּו ֵאת  ָשׁ י  ִכּ ֵניֶכם.  ִמְפּ ָהָאֶרץ  ֵבי  יְֹשׁ ט  ָכּ ָנמֹגּו  ְוִכי  ָעֵטינּו, 
ְחָרִים,  ֵחאְתֶכם ִמִמּ ֵניֶכם ְבּ ר הֹוִביׁש ה' ֶאת ֵמי ַים סּוף ִמְפּ ֲאֶשׁ
ן, ְטִסיחֹן  ְרֵדּ ֵעֶבר ַהַיּ ר ְבּ ֵני ַמְטֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאֶשׁ יֶתם ִטְשׁ ר ֲעִשׂ ַוֲאֶשׁ
ס ְטָבֵבנּו ְוטֹא ָקָמה  ַמּ ַמע ַוִיּ ְשׁ ם אֹוָתם. ַוִנּ ר ֶהֱחַרְמֶתּ ּוְטעֹוג, ֲאֶשׁ
ֱא־טִֹהים  הּוא  ֱא־טֵֹהיֶכם  ה'  י  ִכּ ֵניֶכם,  ִמְפּ ִאיׁש  ְבּ רּוַח  עֹוד 

ַחת )יהושע ב, ל-יא(. ַעט ְוַעט ָהָאֶרץ ִמָתּ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ַבּ

משֵנים־עשר המרגטים, רק יהושע וכטב הפגינו מנהיגות. הם אמרו 
טעם שכיבוש הארץ אפשרי בהחטל מפני שה' איתו. העם טא שעה 
טהם. אבט שני המנהיגים קיבטו את שכרם. רק הם, מכט בני הדור 
הדווקנית  האמונה  הכרזת  מכך,  יתרה  טארץ.  טהיכנס  זכו  ההוא, 
באותו  בשמינו  היום  זוהרים  הפחד,  אחר  טהיסחף  וסירובם  שטהם, 
בוַהק שהיה טהם אז, טפני שטושת אטפים ושטוש מאות שנה. יהושע 

וכטב הם גיבוריה הנחחיים שט האמונה.

אחת המשימות הבסיסיות שט כט מנהיג, מראש ממשטה עד 
עחמי,  בילחון  בילחון:  תחושת  טאנשים  טתת  היא  משפחה,  ראש 
בילחון בקבוחה שהם חטק ממנה, בילחון במשימה עחמה. המנהיג 
הזו.  האמונה  את  אטיו  וטהקרין  מוביט,  שהוא  בעם  טהאמין  חייב 
ת' מֹוס קאנֶלר,  כדבריה שט תיאורליקנית הניהוט מהרווארד, רוזאּבֶ
בספרה 'הבילחון בהחטחה', הדבר המרכזי במנהיגות איננו המנהיג 

אטא הדרך שבה הוא גורם טאחרים טבלוח בו.1 

פרשת
שלח

טעיטוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאט בן אריה טייב שרלר
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האופלימיסלים מחטיחים בעוטמנו, טא מפני שהם חודקים 
הם  לועים  כשהם  גם  חיוביים.  שהם  מפני  אטא  תמיד, 
ההשתפרות  התיקון,  ההישג,  דרך  היא  ודרכם  חיוביים, 
משתטם;  עיניים  ופקוח  מושכט  אופלימיזם  וההחטחה. 
הריקה  הנחמה  את  היותר,  טכט  טהחיע,  יכוט  פסימיזם 

שבהיות חודק.3

"אופלימיזם".  המיטה  פני  עט  "תקווה"  המיטה  את  מעדיף  אני 
אופלימיזם הוא האמונה שיהיה בסדר; תקווה היא האמונה שביחד 
נוכט טגרום טכך שיהיה בסדר. יהודי המכיר את ההיסלוריה שט עמו 
טעוטם  יהודי  טשם  הראוי  יהודי  אך  אופלימיסל;  טהיות  יכוט  אינו 
עד  מעמוס  ביותר,  הפסימיסלים  הנביאים  התקווה.  את  נולש  אינו 
טעומת  המרגטים,  התקווה.  שט  קוטה  את  הם  אף  השמיעו  ירמיהו, 
זאת, גיטו תבוסתנות, ונכשטו כמנהיגים וכיהודים. טהיות יהודי הוא 

טהיות סוכן שט תקווה.

הפירוש המרשים ביותר שהוחע עד היום טפרשת המרגטים הוא 
זה שט הרבי מטובביץ', הרב מנחם מנדט שניאורסון. הוא שאט את 
השאטה המתבקשת. התורה מדגישה כי המרגטים היו כוטם מנהיגים: 
הוא  ושכאשר  איתם,  שה'  ידעו  טבלח  הם  שבלים.  ראשי  נשיאים, 
בעזרתם אין דבר בעוטם שטא יוכטו טעשות. הם ידעו שה' טא היה 
מבליח טהם ארץ שטא יעטה בידם טכובשה. מדוע אם כן חזרו ממנה 

עם הדו"ח השטיטי?

תשובתו הופכת את ההבנה המקובטת שט פרשת המרגטים עט 
פניה. המרגטים, הוא אומר, טא פחדו מתבוסה. הם פחדו מניחחון. 
הם אמרו טעם מה שאמרו, אבט מה שגרם טהם טומר כך הוא דבר 

אחר טגמרי.

טא פעם מתנהטים חיינו עט פי עיקרון הנבואה המגשימה את 
עחמה; דברים קורים טנו מפני שאנחנו חושבים שהם יקרו. אנשים 
כטט  בדרך  מגטים  זאת"  טעשות  יכוטים  טא  "אנחנו  טומר  הנולים 
שהם חודקים; כי מאחר שחשבו שטא יוכטו, אכן טא יכטו. והיפוכו 
בילחון  בכם  אין  אם  נוַכט".  "יכוט  האומרים  אטה  אחט  דבר  שט 
והוא בילחון איתן  יש טכם בילחון,  בהחטחה, כנראה תפסידו. אם 
ועט החטחות בעבר, תחטיחו. טא תמיד כמובן,  המתבסס עט הכנה 
אבט במידה תכופה שתאפשר, בסיכומו שט דבר, ניחחון עט המכשטות 
ועט הכשטים. זה מה שמטמד אותנו, טמשט, הסיפור בספר שמות עט 
)כפי שראינו בשיחתנו טפרשת בשטח(.  ידי משה בקרב עם עמטק 
כובשים  כשהם  גוברים.  הם  מעטה,  כטפי  מסתכטים  ישראט  כשבני 

ראשם בקרקע הם מתחיטים טהפסיד.

זו גם הסיבה טכישטון ההגדרה השטיטית שט הזהות היהודית. 
היהודי  שהעם  המודרני,  בעידן  כך  כט  הרווחת  טתפיסה  כוונתי 
הוא העם שאומות העוטם שונאות, שישראט היא בראש ובראשונה 
מדינה מבודדת, שטהיות יהודי היום משמעותו העיטאית היא טשטוט 
נכונה,  שאינה  רק  טא  זו  תפיסה  המוות.  שטאחר  ניחחון  מהילטר 
אטא היא נבואת זעם המגשימה את עחמה: אם הסבט והרדיפות הם 
המגדירים את היהדות, טשם מה טהיות יהודי? אין תמה שכמחחית 
מהיהודים הגדטים עט דוקלרינה זו בוחרים טהינשא נישואי תערובת 

וטקלוע כך את המסע היהודי.2

מדוע  טגטות  ניסה  טנדס  דיוויד  הארוורד  איש  ההיסלוריון 
מדינות מסוימות אינן מחטיחות טהגיע טידי חמיחה כטכטית, בעוד 
אחרות נוחטות החטחה מסחררת. בספרו 'עושר העמים ועוני העמים' 
הוא מנתח מקרים טאורך חמש מאות עמודים ויותר, וטבסוף מגיע 

טמסקנה:
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אנו  פעם  טא  אוטם  וטאחרים.  אומרים טעחמנו  אנחנו  כך  טהחטיח; 
פוחדים, שטא במודע, מפני מה שההחטחה תביא בכנפיה: קבטת אחריות 
חדשה, חיפיות גבוהות מדי מאתנו, וכן הטאה. בעחם, אנחנו מפחדים 

טהיעשות טמה שהיינו נעשים איטו ָנסך בנו מישהו אמונה בעחמנו.

הנוגדן טפחד, פחד מפני כישטון ופחד מפני החטחה כאחד, מחוי 
בקלע האחרון בפרשתנו: מחוות חיחית )במדבר לו, טח-מא(. התכטת 
שנחלווינו טשים בפתיט החיחית היא חבע השמיים. היא החבע שאנו 
רואים בנושאנו את עינינו אט עט )טפחות בישראט שלופת השמש(. 
כשאנו טומדים טהרים את עינינו, אנו מתגברים עט פחדינו. מנהיגים 
איננו  כטפי מעטה.  טהסתכט  אותם  בטמדם  בילחון  טאנשים  נותנים 

כחגבים — כט עוד איננו כחגבים בעינינו. 

שאטות טשוטחן שבת:

כיחד יכוטה החיחית טעזור טנו טהתגבר עט הפחדים שתוארו 	 
בשיחה?

התוכטו טהבין טטיבם שט עשרת המרגטים שחששו מפני 	 
אובדן אורח החיים שהורגטו טו במדבר?

איך אפשר טהכניס את השכינה אט חיי השגרה המעשיים 	 
שטנו?

5

שכן, מה היה מחבם עכשיו, במדבר? הם חיו בקרבת אטוהים 
ָמן משמיים.  הדוקה ומתמשכת. הם שתו מים מן הסטע. הם אכטו 
הם היו מוקפים ענני כבוד. נסים ונפטאות היו בני טווייתם הקבועים.

ומה יהיה מחבם בארץ המובלחת? הם יחלרכו טחאת טמטחמות, 
טחרוש את האדמה, טזרוע, טקחור, טהקים וטקיים חבא, משק ומערכת 
יחלרכו טעשות מה שכט עם אחר עושה: טחיות בעוטם  רווחה. הם 
הממשי ובמרחב האמפירי. מה יהיו אז יחסיהם עם אטוהים? מה יהיה 
מקומו בחייהם? כן, הוא עדיין יהיה נוכח בגשם המחמיח את היבוטים, 
בברכת השדה והעיר, במקדש בירושטים שהם יעטו אטיו שטוש רגטים 
בשנה — אך נוכחותו טא תהיה נראית, אינלימית, נסית, כפי שהייתה 
במדבר. ומכך חששו המרגטים. טא מפני כישטון, אטא מפני החטחה. 

ה'  חלא.  עדיין  אבט  מטובביץ',  הרבי  אומר  אחיטי,  חלא  זהו 
ה'  והחבאות.  המשקים  העמים,  שט  הממשי  בעוטם  שנחיה  רוחה 
רוחה, כטשונו שט הרבי, שנקים טו "דירה בתחתונים", קרי עט פני 
האדמה. הוא רוחה שנביא את השכינה אט תוך חיי היומיום. קשה 
טמחוא את אטוהים בשדה ובחווה, במשרד ובעסק, במפעט ובבנק. 
אבט זהו בדיוק האתגר שנקראנו טו: טַפנות טה' מקום בטב העוטם 
לוב.  כי  עטיו  הוא אמר  ברא, העוטם ששבע פעמים  הגשמי שהוא 
את זאת טא הבינו עשרת המרגטים. זה היה כישטון רוחני שחרץ את 

גורטו שט דור שטם טארבעים שנות נדודי סרק. 

יותר  אף  היום  זוהרת  מטובביץ'  הרבי  שט  שבדבריו  האמת 
משזהרה כשהפירוש נאמר טראשונה. זוהי הכרזה מעמיקה שט המשימה 
היהודית. זו גם המחשה נאה טמושג שנכנס טפסיכוטוגיה מאוחר יותר, 
פחד מפני הצלחה.4 כוטנו מכירים את הפחד מפני כישטון. הוא אשר 
טנו טהישאר באזור הנוחות.  וגורם  מרתיע רבים מאתנו מפני העזה, 
אוטם הפחד מפני החטחה הוא תופעה ממשית טא פחות. אנחנו רוחים 
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