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ץ ֶר ֶא ָה ת  ֶא ׁש  ֹּב ְכ ִנ ד  ַח ַי ְּב

ב"ה

לזכות החיילים בצבאות השם שיום הולדתם חל השבוע דוד שמעון אסטריק וישראל פריימן שיחיו

ְמַרְּגִלים אֹו ֲאָנִׁשים?
עֹוֶסֶקת  ְׁשַלח,  ָּפָרַׁשת  ֶׁשָּלנּו,  ַהָּׁשבּוַע  ָּפָרַׁשת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְּבִסּפּור ַהְמַרְּגִלים ֶׁשָּׁשַלח ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, ַעל ִּפי 
ַּבָּקַׁשת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְלַאַחר ִסּיּור ֶּבן ַאְרָּבִעים יֹום, ֵהם ָחְזרּו 
ְוָכֵלב  ְיהֹוֻׁשַע  ּוִמְּלַבד  ָּבָאֶרץ,  ֶׁשָּגְדלּו  ָהֲעָנִקִּיים  ַהֵּפרֹות  ִעם 
ֶׁשּנֹוְתרּו ֶנֱאָמִנים, ֵהֵחּלּו ַהְמַרְּגִלים ְלַהְמִריד ֶאת ָהָעם. ָּכְך ָּבא 

ְלִסּיּומֹו ַהִּסּפּור ֶהָעצּוב ֶׁשל ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים.

ִאם ִנְבֹּדק ַּבַהְפָטָרה, ְנַגֶּלה ַּגם ָׁשם ִסּפּור ּדֹוֶמה - ַעל ְמַרְּגִלים 
ֶׁשָּׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ִלְפֵני ַהְּכִניָסה ָלָאֶרץ. ַהְמַרְּגִלים ָהְלכּו ָלִעיר 
ֵהם  ִמֶּמָּנה  ָרָחב.  ְּבֵׁשם  ִאָּׁשה  ֶׁשל  ְּבַבִית  ְוִהְסַּתְּתרּו  ְיִריחֹו, 
ָׁשְמעּו ַעל ַהַּפַחד ֶׁשל ַהְּכַנֲעִנים ִמְּפֵני ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְלַאַחר ָּכל 
ַהִּנִּסים ֶׁשה' ָעָׂשה ָלֶהם. ָאז ָחְזרּו ַהְמַרְּגִלים ְוִסְּפרּו ִליהֹוֻׁשַע 

ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְכֹּבׁש ְּבַקּלּות ֶאת ָהָאֶרץ.

ָהָיה ׁשּוב  ַמּדּוַע  ֹמֶׁשה,  ֶׁשָּׁשַלח  ַהְמַרְּגִלים  ַאֲחֵרי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֹצֶרְך ִּבְׁשִליַחת ְמַרְּגִלים ִּביֵמי ְיהֹוֻׁשַע? ּוַמהּו ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְׁשֵּתי 

ַהְּפָעִמים?

ַהְמַרְּגִלים.  סּוֵגי  ְׁשֵני  ֵּבין  ַרִּבים  ֶהְבֵּדִלים  ֶיְׁשָנם  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְלִהְתַחֵּבא  ְּבִלי  ָּגדֹול,  ְּבִפְרסּום  ָיְצאּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ַהְמַרְּגִלים 
ֶׁשָּׁשַלח  ַהְמַרְּגִלים  ְוִאּלּו  ַיַחד.  ֻּכָּלם  ְוָהְלכּו  ְלִהְסַּתֵּתר,  ּוְבִלי 
ֹמֶׁשה ָיְצאּו ֶחֶרׁש -  ַאף ֶאָחד ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיַדע ֹזאת, 

ְוַגם ְּכֶׁשִהִּגיעּו ִליִריחֹו ֵהם ִהְסַּתְּתרּו. 

ֶהְבֵּדל נֹוָסף הּוא ַּבִּמְסָּפר. ַּכָּמה ְמַרְּגִלים ָׁשַלח ֹמֶׁשה?

ָהָיה  ֶׁשַּגם  ֵׁשֶבט,  ִמָּכל  ֶאָחד  ְמַרֵּגל  ָׁשַלח  ֹמֶׁשה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהָּנִׂשיא ֶׁשל ַהֵּׁשֶבט. ְּכלֹוַמר - ָהיּו 12 ְמַרְּגִלים.

ַאָּבא/ִאָּמא: ָאֵכן, ְוִאּלּו ְיהֹוֻׁשַע ָׁשַלח ַרק ְׁשֵני ְמַרְּגִלים, ֶׁשֹּלא 
ַהְמַרְּגִלים  ַּבּתֹוָרה,  ַּבִּסּפּור  ְּבנֹוָסף,  ַהְּׁשָבִטים.  ְנִׂשיֵאי  ָהיּו 

ֶׁשָּׁשַלח ֹמֶׁשה ְּכָלל ֹלא ְמֻכִּנים 'ְמַרְּגִלים' ֶאָּלא 'ֲאָנִׁשים' ֶׁשָּבאּו 
ְּבׁשֹוֶנה  ָּבָאֶרץ.  ֶׁשִּטְּילּו  ַּתָּיִרים  ְּכלֹוַמר  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ָלתּור 

ֵמַהְמַרְּגִלים ֶׁשל ֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשָאֵכן ִנְקְראּו ָּכְך ִּבְמֹפָרׁש.

ָׁשַלח,  ֶׁשֹּמֶׁשה  ַהְמַרְּגִלים  ֶהְבֵּדל!  עֹוד  ִלי  ֵיׁש  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִהְסּתֹוְבבּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה, ְוַהְמַרְּגִלים ֶׁשָּׁשַלח 

ְיהֹוֻׁשַע ָהיּו ַרק ָּבִעיר ְיִריחֹו.

ַאָּבא/ִאָּמא: ָיֶפה ְמאֹוד. ְוֶהְבֵּדל נֹוָסף ְוַאֲחרֹון - ִמי ָיַזם ֶאת 
ְלֹמֶׁשה  ְלָך' - ה' אֹוֵמר  'ְׁשַלח  ְּבָפָרָׁשֵתנּו ָּכתּוב  ַהְּׁשִליחּות. 
ֶׁשִּיְׁשַלח ְלִפי ָהָרצֹון ֶׁשּלֹו. ה' ֹלא ִצָּוה ָעָליו ִלְׁשֹלַח, ֶאָּלא ָאַמר 
לֹו ַלֲעׂשֹות ְּכַדְעּתֹו. ְוִאּלּו ְיהֹוֻׁשַע, ְלַאַחר ֶׁשָרָאה ֶאת ַהֵחְטא 
ֶׁשִּנְגַרם ֵמַהְמַרְּגִלים, ֹלא ָחַׁשב ְּבַעְצמֹו ִלְׁשֹלַח ׁשּוב. ה' הּוא ֶזה 

ֶׁשִּצָּוה ָעָליו ִלְׁשֹלַח ְמַרְּגִלים.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָאז ַמּדּוַע ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֶהְבֵּדִלים ֵּבין 
ַהְמַרְּגִלים ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו, ַלְמַרְּגִלים ְּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע? 

ְׁשֵני ְׁשַלִּבים ַּבְּׁשִליחּות
ַאַחת,  ִסָּבה  ֶיְׁשָנּה  ֶׁשָרִאינּו,  ַהֶהְבֵּדִלים  ְלָכל  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְוִהיא - ַהַּמָּטָרה ַהּׁשֹוָנה ֶׁשִּבְׁשִביָלּה ַהְמַרְּגִלים ִנְׁשְלחּו, ִּבְׁשֵּתי 

ַהְּפָעִמים.

ִנְׁשְלחּו  ְּכָלל ֹלא  ֹמֶׁשה -  ַּבְּׁשִליחּות ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה,  ַּבַּפַעם 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ִהְבִטיַח  ֲהֵרי ה'  ְמַרְּגִלים. 
ֲאָנִׁשים  ִלְׁשֹלַח  ֹצֶרְך  ָּכל  ָהָיה  ֹלא  ְוָלֵכן  ּוְבִנְפְלאֹות,  ְּבִנִּסים 

ֶׁשָּיִכינּו ֶאת ַהִּנָּצחֹון ַּבִּמְלָחָמה.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָאז ַמה ֶּבֱאֶמת ָׁשַלח ֹמֶׁשה?

ַאָּבא/ִאָּמא: ֹמֶׁשה הּוא רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל, ְוהּוא ֵהִבין ֶׁשִּבְׁשִביל 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּכַדאי ִלְׁשֹלַח ֲאָנִׁשים ֶׁשִּיְראּו ָּבֵעיַנִים ֶׁשָּלֶהם ַעד 
ֵמָהֲאָנִׁשים  ִיְׁשְמעּו  ֶׁשְּכֶׁשֵהם  ָיַדע  הּוא  טֹוָבה.  ָהָאֶרץ  ַּכָּמה 



        על-פי 'דבר מלכות' ש"פ שלח תנש"א

ְיֵדי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל,  ּוְבַאֲהַבת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְּבַאְחדּות  ֲחדּוִרים  ִלְהיֹות   »   
ְוִסּיּוַע לֹו - ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות  « ָלֵתת ְצָדָקה ַּגם ִלְזכּותֹו ֶׁשל ְיהּוִדי  ִהְתּבֹוְננּות ְּבָצְרֵכי ַהּזּוַלת, 
ַאֵחר « ְלִהְתַאֵחד ְּבִלּמּוד ָהַרְמַּב"ם ַעל ִּפי ַהִּׁשעּוִרים ַהּיֹוִמִּיים « ְלִהְתַאֵחד ְּבִלּמּוד ּוַבֲהָפַצת ַמַעְינֹות 

ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה חּוָצה ַעד ְלחּוָצה ְּביֹוֵתר.

ֶׁשָהיּו ְּבַעְצָמם ָּבָאֶרץ, ַעד ַּכָּמה ִהיא טֹוָבה ְוַעד ַּכָּמה ַהֵּפרֹות 
ֶׁשָּלּה ְמֻׁשָּבִחים, ֵהם ִיְׂשְמחּו יֹוֵתר ַלֲעלֹות ֵאֶליָה. 

זֹוִהי ַהִּסָּבה ֶׁשֵהם ֹלא ִנְקְראּו ְמַרְּגִלים ֶאָּלא ֲאָנִׁשים - ִּכי ֵהם 
ֹלא ִנְׁשְלחּו ְלֹצֶרְך ִרּגּול. ְוָלֵכן ֹמֶׁשה ָׁשַלח ָנִׂשיא ִמָּכל ֵׁשֶבט, 
ֶׁשְּכֶׁשַּיְחֹזר יּוַכל ְלַסֵּפר ַלֵּׁשֶבט ֶׁשּלֹו ַעל ַּכָּמה ָהָאֶרץ טֹוָבה. 
ָלֵכן ַּגם ֵהם ִסְּירּו ַיַחד ְּבָכל ָהָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלַסֵּפר ֶׁשָּכל 

ֶהָעִרים ָּבָאֶרץ טֹובֹות.

ֹלא  ִּכי  ִהְסַּתְּתרּו,  ֹלא  ֵהם  ָלָּמה  ֵהַבְנִּתי  ַעְכָׁשו  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַּבִּמְלָחָמה  ַהִּנָּצחֹון  ְּבָכְך.  ֹצֶרְך  ָלֶהם  ָהָיה  ְוֹלא  ְּכָלל  ָּפֲחדּו 
ָהָיה ֻמְבָטח ָלֶהם! ֲאָבל ַמה ָּקָרה ִעם ַהְמַרְּגִלים ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע?

ֶׁשְּבִעְּקבֹות  הֹוִדיַע  ְּכָבר  ה'  ְיהֹוֻׁשַע,  ִּבְזַמן  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהֲחָטִאים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִיְהיּו ָּכֵאּלּו ִנִּסים ְּגלּוִיים. ָלֵכן 
ַהּגֹוִיים  ֵאיְך  ֶׁשִּיְבְּדקּו  ֶחֶרׁש  ְמַרְּגֵלי  ִלְׁשֹלַח  ִליהֹוֻׁשַע  הֹוָרה 
ֶׁשָּכל  ִּביִריחֹו  ָׁשְמעּו  ּוְכֶׁשֵהם  ַלִּמְלָחָמה.  מּוָכִנים  ָּבָאֶרץ 
ְּבָכל  ְלִהְסּתֹוֵבב  ְצִריִכים  ָהיּו  ֹלא  ְמַפֲחִדים,  ָהָאֶרץ  יֹוְׁשֵבי 

ָהָאֶרץ ְוָחְזרּו ִמָּיד. 

ַּבּסֹוף  ִמְּלאּו  ֹמֶׁשה ֹלא  ֶׁשל  ַהְמַרְּגִלים  ָאז  ֶרַגע,  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶאת ַהְּׁשִליחּות ֶׁשָּלֶהם? ִּכי ְמֻסָּפר ֶׁשֵהם ָחְטאּו...

ְּכֵדי  ַהְמַרְּגִלים  ֶאת  ָׁשַלח  ֹמֶׁשה  ֵלב.  ָנִׂשים  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶׁשְּיַסְּפרּו ַעל ֶׁשַבח ָהָאֶרץ, ְוֶזה ֶּבֱאֶמת ַמה ֶּׁשָּקָרה! ֵהם ָחְזרּו 
ַלִּמְדָּבר ִעם ַהֵּפרֹות ַהּטֹוִבים ֶׁשל ָהָאֶרץ, ֶהְראּו אֹוָתם ָלָעם 
ְוִסְּפרּו ֶׁשּזֹו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש. ַהְּׁשִליחּות ֶׁשל ֹמֶׁשה ָאֵכן 

ִהְתַקְּיָמה. 

ַאְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּתְכְננּו ֶׁשֵהם ַּגם ַיַעְזרּו ָלֶהם ְּבַרְעיֹון ּוְבֵעָצה 
ַרק  ַהְמַרְּגִלים  ִהְצִליַח.  ֹלא  ְוֶזה  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ִלְכֹּבׁש  ֵּכיַצד 
ִהְפִחידּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִסְּפרּו ָלֶהם ַעל ַהִּגּבֹוִרים ֶׁשָּבָאֶרץ, 
ֹמֶׁשה,  ֶׁשל  ַהְּׁשִליחּות  ֶאת  ַאְך  ִמַּתְפִקיָדם.  ָּגְרעּו  ּוְבָכְך 

ְלַהְכִניס ָּבָעם ֵחֶׁשק ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ, ֵהם ִּבְּצעּו.

ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ַהְּזַמן  ְּכֶׁשִהִּגיַע  יֹוֵתר,  ְמֻאָחר  ִּכי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִּבְתקּוַפת ְיהֹוֻׁשַע, ַהְמַרְּגִלים ַהְּׁשִנִּיים ִּבְּׂשרּו ָלָעם ֶׁשַהּתֹוָׁשִבים 
ָלָאֶרץ  ִנְכְנסּו  ָאֵכן  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְוָכְך  ְמאֹוד,  ֵמֶהם  ּפֹוֲחִדים 
ְּבִׂשְמָחה ּוְברַֹגע, ְּכמֹו ֶׁשֹּמֶׁשה ָרָצה! ְּכלֹוַמר - ַהְּׁשִליחּות ֶׁשל 

ֹמֶׁשה ִהְתַקְּיָמה ְלַבּסֹוף ִּבְמלֹוָאּה. 

ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה
ֶׁשל  ַהְּפִניִמית  ַהַּמָּטָרה  ֶאת  ִנְרֶאה  ַעְכָׁשו  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶׁשל  ַהַּמָּטָרה  ַהֲחִסידּות,  ִּפי  ַעל  ָלָאֶרץ.  ַהְמַרְּגִלים  ְׁשִליַחת 
ִּכּבּוׁש ָהָאֶרץ ִהיא ֶׁשּנּוַכל ְלָבֵרר ּוְלַזֵּכְך אֹוָתּה ַעל ְיֵדי ִקּיּום 

ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ּוְׁשִליַחת ַהְמַרְּגִלים ִהיא ַהֲהָכָנה ְלָכְך. 

ָּבָאֶרץ,  ַנֲחָלה  ֶיְׁשָנּה  ַהְּׁשָבִטים  ָעָׂשר  ִמְּׁשֵנים  ֶאָחד  ְלָכל 
אֹוָתּה הּוא ָצִריְך ְלָבֵרר ּוְלַזֵּכְך, ְוַלֲעֹבד ָּבּה ֶאת ה' ְּבַדְרּכֹו 
ְּבִלּמּוד  ְּבִעָּקר  ָעסּוק  ִיָּׂשׂשָכר  ֵׁשֶבט   - ְלָמָׁשל  ַהְמֻיֶחֶדת. 

ּתֹוָרה, ְוֵׁשֶבט ְזבּולּון ׁשֹוֵכן ְלחֹוף ַיִּמים ְועֹוֵסק ְּבִמְסָחר. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָלֵכן ֹמֶׁשה ָׁשַלח ֶאת ַהְמַרְּגִלים, ִמָּכל ַהְּׁשָבִטים, 
ְּכֵדי ֶׁשַּיְתִחילּו ְלָבֵרר ֶאת ָּכל ַהְּנָחלֹות! ֲאָבל ָלָּמה ֵהם ָהיּו 
ְצִריִכים ָלֶלֶכת ֻּכָּלם ְּבַיַחד ְלָכל ָמקֹום, ְוֹלא ָּכל ֶאָחד ָהַלְך 

ַלַּנֲחָלה ֶׁשל ַהֵּׁשֶבט ֶׁשּלֹו?

ַאָּבא/ִאָּמא: ְׁשֵאָלה ְמֻצֶּיֶנת. ְוַהְּתׁשּוָבה ִהיא - 'ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה'. ֻּכָּלם ְּבַיַחד ְמָבְרִרים ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ, ְוָכְך 
ְּבֹכַח ָהַאְחדּות ֵּברּור ָהָאֶרץ ִיְהֶיה ַּבּצּוָרה ֲהִכי טֹוָבה. ְלַאַחר 
ֶאת  ִאֵחד  הּוא  ֶׁשָּבֶהם   - ְמַרְּגִלים  ְׁשֵני  ָׁשַלח  ְיהֹוֻׁשַע  ִמֵּכן, 
ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ָּכֵלב, ְוַהֵּׁשִני ָהָיה ִּפיְנָחס 

ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי.

ַמּדּוַע  ָאז  ָּבָאֶרץ,  ַנֲחָלה  ֵאין  ֵלִוי  ְלֵׁשֶבט  ֲאָבל  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָׁשְלחּו ֶאת ִּפיְנָחס?

ַאָּבא/ִאָּמא: ָאֵכן ַּכּיֹום ֵׁשֶבט ֵלִוי ֻמְבָּדל ָלֲעבֹוָדה ַלה' ְוָלֵכן 
ֵאין לֹו ֵחֶלק ָּבָאֶרץ ַהַּגְׁשִמית ַהַּתְחּתֹוָנה. ַאְך ֶלָעִתיד ָלבֹוא, 
ָּכל ָהָאֶרץ ִּתְתַעֶּלה ְוָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ֻמְקָּדׁש ַלֲעבֹוַדת 

ה'. ָאז ַּגם ֵׁשֶבט ֵלִוי ְיַקֵּבל ֵחֶלק ָּבָאֶרץ.

ָלֵכן ָׁשְלחּו ְּכָבר ָאז ֶאת ִּפיְנָחס ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי ֶׁשְּיָבֵרר ַּגם הּוא 
ֶאת ָהָאֶרץ. ְּכלֹוַמר - ְּכָבר ִּבְזַמּנֹו ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע ִהְתִחילּו ֶאת 

ַהֲהָכָנה ַלְּגֻאָּלה!

ָהַרִּבי  ְלִהְתַּגּלּות  ַהּיֹום  עֹוד  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ְיִהי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, ְוָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ִיְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהְּׁשֵלָמה ְוַהְמֻאֶחֶדת. ָאֵמן!


