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ְּב יַ ַח ד נִ ְכ ּבֹ ׁש ֶא ת ָה ֶא ֶר ץ
ְמ ַרּגְ ִלים אֹו ֲאנָ ִׁשים?
עֹוס ֶקת
בּוע ֶׁשּלָ נּוָּ ,פ ָר ַׁשת ְׁשלַ חֶ ,
א/א ָּמאָּ :פ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ַא ָּב ִ
ְּב ִסּפּור ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ֶׁש ָּׁשלַ ח מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לְ ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁשַ ,על ִּפי
ַּב ָּק ַׁשת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .לְ ַא ַחר ִסּיּור ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים יֹוםֵ ,הם ָחזְ רּו
הֹוׁש ַע וְ ָכלֵ ב
ּומּלְ ַבד יְ ֻ
ִעם ַה ֵּפרֹות ָה ֲענָ ִקּיִ ים ֶׁשּגָ ְדלּו ָּב ָא ֶרץִ ,
ּנֹותרּו נֶ ֱא ָמנִ יםֵ ,ה ֵחּלּו ַה ְמ ַרּגְ לִ ים לְ ַה ְמ ִריד ֶאת ָה ָעםָּ .כְך ָּבא
ֶׁש ְ
לְ ִסּיּומֹו ַה ִּסּפּור ֶה ָעצּוב ֶׁשל ֵח ְטא ַה ְמ ַרּגְ לִ ים.
ּדֹומה ַ -על ְמ ַרּגְ לִ ים
ִאם נִ ְבּדֹק ַּב ַה ְפ ָט ָרה ,נְ גַ ּלֶ ה ּגַ ם ָׁשם ִסּפּור ֶ
יסה לָ ָא ֶרץַ .ה ְמ ַרּגְ לִ ים ָהלְ כּו לָ ִעיר
הֹוׁש ַע לִ ְפנֵ י ַה ְּכנִ ָ
ֶׁש ָּׁשלַ ח יְ ֻ
יְ ִריחֹו ,וְ ִה ְס ַּת ְּתרּו ְּב ַביִ ת ֶׁשל ִא ָּׁשה ְּב ֵׁשם ָר ָחבִ .מ ֶּמּנָ ה ֵהם
ָׁש ְמעּו ַעל ַה ַּפ ַחד ֶׁשל ַה ְּכנַ ֲענִ ים ִמ ְּפנֵ י ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ַא ַחר ָּכל
יהֹוׁש ַע
ֻ
ַהּנִ ִּסים ֶׁשה' ָע ָׂשה לָ ֶהםָ .אז ָחזְ רּו ַה ְמ ַרּגְ לִ ים וְ ִס ְּפרּו לִ
ְּב ִׂש ְמ ָחהֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְכּבֹׁש ְּב ַקּלּות ֶאת ָה ָא ֶרץ.
ּדּוע ָהיָ ה ׁשּוב
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :א ֲח ֵרי ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ֶׁש ָּׁשלַ ח מ ֶֹׁשהַ ,מ ַ
ּומהּו ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ְׁש ֵּתי
הֹוׁש ַע ? ַ
ימי יְ ֻ
יחת ְמ ַרּגְ לִ ים ִּב ֵ
צ ֶֹרְך ִּב ְׁשלִ ַ
ַה ְּפ ָע ִמים ?
א/א ָּמא :יֶ ְׁשנָ ם ֶה ְב ֵּדלִ ים ַר ִּבים ֵּבין ְׁשנֵ י סּוגֵ י ַה ְמ ַרּגְ לִ ים.
ַא ָּב ִ
ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ֶׁשל מ ֶֹׁשה יָ ְצאּו ְּב ִפ ְרסּום ּגָ דֹולְּ ,בלִ י לְ ִה ְת ַח ֵּבא
ּובלִ י לְ ִה ְס ַּת ֵּתר ,וְ ָהלְ כּו ֻּכּלָ ם יַ ַחד .וְ ִאּלּו ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ֶׁש ָּׁשלַ ח
ְ
מ ֶֹׁשה יָ ְצאּו ֶח ֶרׁש ַ -אף ֶא ָחד ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יָ ַדע זֹאת,
וְ גַ ם ְּכ ֶׁש ִהּגִ יעּו לִ ִיריחֹו ֵהם ִה ְס ַּת ְּתרּו.
נֹוסף הּוא ַּב ִּמ ְס ָּפרַּ .כ ָּמה ְמ ַרּגְ לִ ים ָׁשלַ ח מ ֶֹׁשה?
ֶה ְב ֵּדל ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :מ ֶֹׁשה ָׁשלַ ח ְמ ַרּגֵ ל ֶא ָחד ִמ ָּכל ֵׁש ֶבטֶׁ ,שּגַ ם ָהיָ ה
לֹומר ָ -היּו ְ 12מ ַרּגְ לִ ים.
ַהּנָ ִׂשיא ֶׁשל ַה ֵּׁש ֶבטְּ .כ ַ
הֹוׁש ַע ָׁשלַ ח ַרק ְׁשנֵ י ְמ ַרּגְ לִ יםֶׁ ,שֹּלא
א/א ָּמאָ :א ֵכן ,וְ ִאּלּו יְ ֻ
ַא ָּב ִ
ּתֹורהַ ,ה ְמ ַרּגְ לִ ים
נֹוסףַּ ,ב ִּסּפּור ַּב ָ
יאי ַה ְּׁש ָב ִטיםְּ .ב ָ
ָהיּו נְ ִׂש ֵ

ֶׁש ָּׁשלַ ח מ ֶֹׁשה ְּכלָ ל ֹלא ְמ ֻכּנִ ים ְ'מ ַרּגְ לִ ים' ֶאּלָ א ֲ'אנָ ִׁשים' ֶׁש ָּבאּו
לֹומר ַּתּיָ ִרים ֶׁש ִּטּיְ לּו ָּב ָא ֶרץְּ .בׁשֹונֶ ה
לָ תּור ֶאת ָה ָא ֶרץְּ ,כ ַ
הֹוׁש ַע ֶׁש ָא ֵכן נִ ְק ְראּו ָּכְך ִּב ְמפ ָֹרׁש.
ֵמ ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ֶׁשל ֵס ֶפר יְ ֻ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :יֵ ׁש לִ י עֹוד ֶה ְב ֵּדל! ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ֶׁשּמ ֶֹׁשה ָׁשלַ ח,
ּתֹובבּו ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ לְ ָא ְר ָּכּה ּולְ ָר ְח ָּבּה ,וְ ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ֶׁש ָּׁשלַ ח
ִה ְס ְ
הֹוׁש ַע ָהיּו ַרק ָּב ִעיר יְ ִריחֹו.
יְ ֻ
נֹוסף וְ ַא ֲחרֹון ִ -מי יָ זַ ם ֶאת
א/א ָּמא :יָ ֶפה ְמאֹוד .וְ ֶה ְב ֵּדל ָ
ַא ָּב ִ
אֹומר לְ מ ֶֹׁשה
'ׁשלַ ח לְ ָך'  -ה' ֵ
ַה ְּׁשלִ יחּותְּ .ב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו ָּכתּוב ְ
ֹלחֶ ,אּלָ א ָא ַמר
ֶׁשּיִ ְׁשלַ ח לְ ִפי ָה ָרצֹון ֶׁשּלֹו .ה' ֹלא ִצּוָ ה ָעלָ יו לִ ְׁש ַ
הֹוׁש ַע ,לְ ַא ַחר ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַה ֵח ְטא
לֹו לַ ֲעׂשֹות ְּכ ַד ְעּתֹו .וְ ִאּלּו יְ ֻ
ֹלח ׁשּוב .ה' הּוא זֶ ה
ֶׁשּנִ גְ ַרם ֵמ ַה ְמ ַרּגְ לִ יםֹ ,לא ָח ַׁשב ְּב ַע ְצמֹו לִ ְׁש ַ
ֹלח ְמ ַרּגְ לִ ים.
ֶׁש ִּצּוָ ה ָעלָ יו לִ ְׁש ַ
ּדּוע ֶּב ֱא ֶמת יֵ ׁש ָּכל ָּכְך ַה ְר ֵּבה ֶה ְב ֵּדלִ ים ֵּבין
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז ַמ ַ
הֹוׁש ַע ?
ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלָ נּו ,לַ ְמ ַרּגְ לִ ים ְּב ֵס ֶפר יְ ֻ

ְׁשנֵ י ְׁש ַל ִּבים ַּב ְּׁש ִליחּות
א/א ָּמא :לְ ָכל ַה ֶה ְב ֵּדלִ ים ֶׁש ָר ִאינּו ,יֶ ְׁשנָ ּה ִס ָּבה ַא ַחת,
ַא ָּב ִ
וְ ִהיא ַ -ה ַּמ ָּט ָרה ַהּׁשֹונָ ה ֶׁש ִּב ְׁש ִבילָ ּה ַה ְמ ַרּגְ לִ ים נִ ְׁשלְ חּוִּ ,ב ְׁש ֵּתי
ַה ְּפ ָע ִמים.
ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ הַּ ,ב ְּׁשלִ יחּות ֶׁשל מ ֶֹׁשה ְּ -כלָ ל ֹלא נִ ְׁשלְ חּו
יח לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו ֶאת ָה ָא ֶרץ
ְמ ַרּגְ לִ יםֲ .ה ֵרי ה' ִה ְב ִט ַ
ֹלח ֲאנָ ִׁשים
ּובנִ ְפלְ אֹות ,וְ לָ ֵכן ֹלא ָהיָ ה ָּכל צ ֶֹרְך לִ ְׁש ַ
ְּבנִ ִּסים ְ
ֶׁשּיָ ִכינּו ֶאת ַהּנִ ָּצחֹון ַּב ִּמלְ ָח ָמה.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז ַמה ֶּב ֱא ֶמת ָׁשלַ ח מ ֶֹׁשה?
רֹועה יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ הּוא ֵה ִבין ֶׁש ִּב ְׁש ִביל
א/א ָּמא :מ ֶֹׁשה הּוא ֵ
ַא ָּב ִ
ֹלח ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּיִ ְראּו ָּב ֵעינַ יִ ם ֶׁשּלָ ֶהם ַעד
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְּכ ַדאי לִ ְׁש ַ
טֹובה .הּוא יָ ַדע ֶׁש ְּכ ֶׁש ֵהם יִ ְׁש ְמעּו ֵמ ָה ֲאנָ ִׁשים
ַּכ ָּמה ָה ָא ֶרץ ָ
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טֹובה וְ ַעד ַּכ ָּמה ַה ֵּפרֹות
ֶׁש ָהיּו ְּב ַע ְצ ָמם ָּב ָא ֶרץַ ,עד ַּכ ָּמה ִהיא ָ
יה.
יֹותר לַ ֲעלֹות ֵאלֶ ָ
ֶׁשּלָ ּה ְמ ֻׁש ָּב ִחיםֵ ,הם יִ ְׂש ְמחּו ֵ
זֹוהי ַה ִּס ָּבה ֶׁש ֵהם ֹלא נִ ְק ְראּו ְמ ַרּגְ לִ ים ֶאּלָ א ֲאנָ ִׁשים ִּ -כי ֵהם
ִ
ֹלא נִ ְׁשלְ חּו לְ צ ֶֹרְך ִרּגּול .וְ לָ ֵכן מ ֶֹׁשה ָׁשלַ ח נָ ִׂשיא ִמ ָּכל ֵׁש ֶבט,
טֹובה.
יּוכל לְ ַס ֵּפר לַ ֵּׁש ֶבט ֶׁשּלֹו ַעל ַּכ ָּמה ָה ָא ֶרץ ָ
ֶׁש ְּכ ֶׁשּיַ ְחזֹר ַ
ּיּוכלּו לְ ַס ֵּפר ֶׁש ָּכל
לָ ֵכן ּגַ ם ֵהם ִסּיְ רּו יַ ַחד ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכ ֵדי ֶׁש ְ
ֶה ָע ִרים ָּב ָא ֶרץ טֹובֹות.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ע ְכ ָׁשו ֵה ַבנְ ִּתי לָ ָּמה ֵהם ֹלא ִה ְס ַּת ְּתרּוִּ ,כי ֹלא
ָּפ ֲחדּו ְּכלָ ל וְ ֹלא ָהיָ ה לָ ֶהם צ ֶֹרְך ְּב ָכְךַ .הּנִ ָּצחֹון ַּב ִּמלְ ָח ָמה
הֹוׁש ַע ?
ָהיָ ה ֻמ ְב ָטח לָ ֶהם! ֲא ָבל ַמה ָּק ָרה ִעם ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ֶׁשל יְ ֻ
יע ֶׁש ְּב ִע ְּקבֹות
הֹוד ַ
הֹוׁש ַע ,ה' ְּכ ָבר ִ
א/א ָּמאִּ :בזְ ַמן יְ ֻ
ַא ָּב ִ
ַה ֲח ָט ִאים ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יִ ְהיּו ָּכ ֵאּלּו נִ ִּסים ּגְ לּויִ ים .לָ ֵכן
ֹלח ְמ ַרּגְ לֵ י ֶח ֶרׁש ֶׁשּיִ ְב ְּדקּו ֵאיְך ַהּגֹויִ ים
יהֹוׁש ַע לִ ְׁש ַ
ֻ
הֹורה לִ
ָ
ּוכ ֶׁש ֵהם ָׁש ְמעּו ִּב ִיריחֹו ֶׁש ָּכל
מּוכנִ ים לַ ִּמלְ ָח ָמהְ .
ָ
ָּב ָא ֶרץ
ּתֹובב ְּב ָכל
יכים לְ ִה ְס ֵ
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ְמ ַפ ֲח ִדיםֹ ,לא ָהיּו ְצ ִר ִ
ְ
ָה ָא ֶרץ וְ ָחזְ רּו ִמּיָ ד.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֶ :רגַ עָ ,אז ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ֶׁשל מ ֶֹׁשה ֹלא ִמּלְ אּו ַּבּסֹוף
ֶאת ַה ְּׁשלִ יחּות ֶׁשּלָ ֶהם? ִּכי ְמ ֻס ָּפר ֶׁש ֵהם ָח ְטאּו...
א/א ָּמא :נָ ִׂשים לֵ ב .מ ֶֹׁשה ָׁשלַ ח ֶאת ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ְּכ ֵדי
ַא ָּב ִ
ֶׁשּיְ ַס ְּפרּו ַעל ֶׁש ַבח ָה ָא ֶרץ ,וְ זֶ ה ֶּב ֱא ֶמת ַמה ֶּׁש ָּק ָרה! ֵהם ָחזְ רּו
אֹותם לָ ָעם
ּטֹובים ֶׁשל ָה ָא ֶרץֶ ,ה ְראּו ָ
לַ ִּמ ְד ָּבר ִעם ַה ֵּפרֹות ַה ִ
וְ ִס ְּפרּו ֶׁשּזֹו ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁשַ .ה ְּׁשלִ יחּות ֶׁשל מ ֶֹׁשה ָא ֵכן
ִה ְת ַקּיְ ָמה.
ּוב ֵע ָצה
ַאְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּת ְכנְ נּו ֶׁש ֵהם ּגַ ם יַ ַעזְ רּו לָ ֶהם ְּב ַר ְעיֹון ְ
יחַ .ה ְמ ַרּגְ לִ ים ַרק
יצד לִ ְכּבֹׁש ֶאת ָה ָא ֶרץ ,וְ זֶ ה ֹלא ִה ְצלִ ַ
ֵּכ ַ
ּבֹורים ֶׁש ָּב ָא ֶרץ,
ִה ְפ ִחידּו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִס ְּפרּו לָ ֶהם ַעל ַהּגִ ִ
ּוב ָכְך ּגָ ְרעּו ִמ ַּת ְפ ִק ָידםַ .אְך ֶאת ַה ְּׁשלִ יחּות ֶׁשל מ ֶֹׁשה,
ְ
לְ ַה ְכנִ יס ָּב ָעם ֵח ֶׁשק לְ ִה ָּכנֵ ס לָ ָא ֶרץֵ ,הם ִּב ְּצעּו.
יע ַהּזְ ַמן לְ ִה ָּכנֵ ס לָ ָא ֶרץ
יֹותרְּ ,כ ֶׁש ִהּגִ ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהִּ :כי ְמ ֻא ָחר ֵ
ּתֹוׁש ִבים
הֹוׁש ַעַ ,ה ְמ ַרּגְ לִ ים ַה ְּׁשנִ ּיִ ים ִּב ְּׂשרּו לָ ָעם ֶׁש ַה ָ
קּופת יְ ֻ
ִּב ְת ַ
ּפֹוח ִדים ֵמ ֶהם ְמאֹוד ,וְ ָכְך ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ֵכן נִ ְכנְ סּו לָ ָא ֶרץ
ֲ
לֹומר ַ -ה ְּׁשלִ יחּות ֶׁשל
ּוברֹגַ עְּ ,כמֹו ֶׁשּמ ֶֹׁשה ָר ָצה! ְּכ ַ
ְּב ִׂש ְמ ָחה ְ
לֹואּה.
מ ֶֹׁשה ִה ְת ַקּיְ ָמה לְ ַבּסֹוף ִּב ְמ ָ

ֲע ֵר ִבים זֶ ה ָלזֶ ה
ימית ֶׁשל
א/א ָּמאַ :ע ְכ ָׁשו נִ ְר ֶאה ֶאת ַה ַּמ ָּט ָרה ַה ְּפנִ ִ
ַא ָּב ִ
יחת ַה ְמ ַרּגְ לִ ים לָ ָא ֶרץַ .על ִּפי ַה ֲח ִסידּותַ ,ה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל
ְׁשלִ ַ
אֹותּה ַעל יְ ֵדי ִקּיּום
ּנּוכל לְ ָב ֵרר ּולְ זַ ֵּכְך ָ
ִּכּבּוׁש ָה ָא ֶרץ ִהיא ֶׁש ַ
יחת ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ִהיא ַה ֲה ָכנָ ה לְ ָכְך.
ּוׁשלִ ַ
ּומ ְצוֹותְ ,
ּתֹורה ִ
ָ
לְ ָכל ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַה ְּׁש ָב ִטים יֶ ְׁשנָ ּה נַ ֲחלָ ה ָּב ָא ֶרץ,
אֹותּה הּוא ָצ ִריְך לְ ָב ֵרר ּולְ זַ ֵּכְך ,וְ לַ ֲעבֹד ָּבּה ֶאת ה' ְּב ַד ְרּכֹו
ָ
ׂשכר ָעסּוק ְּב ִע ָּקר ְּבלִ ּמּוד
ַה ְמיֻ ֶח ֶדת .לְ ָמ ָׁשל ֵׁ -ש ֶבט יִ ָּׂש ָ
עֹוסק ְּב ִמ ְס ָחר.
ׁשֹוכן לְ חֹוף יַ ִּמים וְ ֵ
ּתֹורה ,וְ ֵׁש ֶבט זְ בּולּון ֵ
ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לָ ֵכן מ ֶֹׁשה ָׁשלַ ח ֶאת ַה ְמ ַרּגְ לִ יםִ ,מ ָּכל ַה ְּׁש ָב ִטים,
ְּכ ֵדי ֶׁשּיַ ְת ִחילּו לְ ָב ֵרר ֶאת ָּכל ַהּנְ ָחלֹות! ֲא ָבל לָ ָּמה ֵהם ָהיּו
יכים לָ לֶ ֶכת ֻּכּלָ ם ְּביַ ַחד לְ ָכל ָמקֹום ,וְ ֹלא ָּכל ֶא ָחד ָהלַ ְך
ְצ ִר ִ
לַ ּנַ ֲחלָ ה ֶׁשל ַה ֵּׁש ֶבט ֶׁשּלֹו?
ׁשּובה ִהיא ּ'ָ -כל יִ ְׂש ָר ֵאל
א/א ָּמאְׁ :ש ֵאלָ ה ְמ ֻצּיֶ נֶ ת .וְ ַה ְּת ָ
ַא ָּב ִ
ֲע ֵר ִבים זֶ ה לָ זֶ ה'ֻּ .כּלָ ם ְּביַ ַחד ְמ ָב ְר ִרים ֶאת ָּכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָכְך
טֹובה .לְ ַא ַחר
ּצּורה ֲה ִכי ָ
ְּבכ ַֹח ָה ַא ְחדּות ֵּברּור ָה ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה ַּב ָ
הֹוׁש ַע ָׁשלַ ח ְׁשנֵ י ְמ ַרּגְ לִ ים ֶׁ -ש ָּב ֶהם הּוא ִא ֵחד ֶאת
ִמ ֵּכן ,יְ ֻ
ָּכל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלֶ .א ָחד ֵמ ֶהם ָהיָ ה ָּכלֵ ב ,וְ ַה ֵּׁשנִ י ָהיָ ה ִּפינְ ָחס
ִמ ֵּׁש ֶבט לֵ וִ י.
ּדּוע
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֲ :א ָבל לְ ֵׁש ֶבט לֵ וִ י ֵאין נַ ֲחלָ ה ָּב ָא ֶרץָ ,אז ַמ ַ
ָׁשלְ חּו ֶאת ִּפינְ ָחס?
בֹודה לַ ה' וְ לָ ֵכן
א/א ָּמאָ :א ֵכן ַּכּיֹום ֵׁש ֶבט לֵ וִ י ֻמ ְב ָּדל לָ ֲע ָ
ַא ָּב ִ
ֵאין לֹו ֵחלֶ ק ָּב ָא ֶרץ ַהּגַ ְׁש ִמית ַה ַּת ְחּתֹונָ הַ .אְך לֶ ָע ִתיד לָ בֹוא,
בֹודת
ָּכל ָה ָא ֶרץ ִּת ְת ַעּלֶ ה וְ ָכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה ֻמ ְק ָּדׁש לַ ֲע ַ
ה'ָ .אז ּגַ ם ֵׁש ֶבט לֵ וִ י יְ ַק ֵּבל ֵחלֶ ק ָּב ָא ֶרץ.
לָ ֵכן ָׁשלְ חּו ְּכ ָבר ָאז ֶאת ִּפינְ ָחס ִמ ֵּׁש ֶבט לֵ וִ י ֶׁשּיְ ָב ֵרר ּגַ ם הּוא
הֹוׁש ַע ִה ְת ִחילּו ֶאת
לֹומר ְּ -כ ָבר ִּבזְ ַמּנֹו ֶׁשל יְ ֻ
ֶאת ָה ָא ֶרץְּ .כ ַ
ַה ֲה ָכנָ ה לַ ּגְ ֻאּלָ ה!
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּנִ זְ ֶּכה עֹוד ַהּיֹום לְ ִה ְתּגַ ּלּות ָה ַר ִּבי
יח ַּבּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה ,וְ ָכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
יִ זְ ֶּכה לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ְּׁשלֵ ָמה וְ ַה ְמ ֻא ֶח ֶדתָ .א ֵמן!
על-פי 'דבר מלכות' ש"פ שלח תנש"א

ּוב ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,על יְ ֵדי
דּורים ְּב ַא ְחדּות ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
» לִ ְהיֹות ֲח ִ
הּודי
רּוחנִ ּיּות » לָ ֵתת ְצ ָד ָקה ּגַ ם לִ זְ כּותֹו ֶׁשל יְ ִ
ּוב ָ
ּיּוע לֹו ְּ -בגַ ְׁש ִמּיּות ְ
ִה ְתּבֹונְ נּות ְּב ָצ ְר ֵכי ַהּזּולַ ת ,וְ ִס ַ
ּוב ֲה ָפ ַצת ַמ ַעיְ נֹות
ּיֹומּיִ ים » לְ ִה ְת ַא ֵחד ְּבלִ ּמּוד ַ
עּורים ַה ִ
ַא ֵחר » לְ ִה ְת ַא ֵחד ְּבלִ ּמּוד ָה ַר ְמ ַּב"ם ַעל ִּפי ַה ִּׁש ִ
יֹותר.
חּוצה ְּב ֵ
חּוצה ַעד לְ ָ
ּתֹורה ָ
ימּיּות ַה ָ
ְּפנִ ִ

