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 מצא את ההבדלי�

במרכז פרשת השבוע עומד סיפור� המרתק

שני� עשר� של שליחי משה לאר� ישראל

ל וסופ�� תור את האר�נשיאי השבטי� שיצאו

�העצוב ידוע

בהפטרה מופיע סיפור דומה על המרגלי�

�ה� נכנסו ליריחו� ששלח יהושע מעבר הירד

וראו את הפחד שהכנעני� חשו מפני בני 

וחזרו ליהושע בשמחה� ישראל המתקרבי�

�לבשר לו על התגליות

נמצא כמה הבדלי�� כשנתבונ� בסיפורי�

טאי� את הבדלי� שמב� בסיסיי� ביניה�

�המטרות השונות של השליחות

משה שלח את המרגלי� על סמ� דעתו

יהושע שלח אות� בהוראה מיוחדת� האישית

ה ��מאת

בפרשת השבוע לא מוזכרת המילה

בהפטרה� סת�� אנשי��ה� נקראי� �� מרגלי��

��מרגלי��שליחי יהושע נקראי� 

משה שלח שני� עשר אנשי� מפורסמי�

כ�נשיאי ישראל וכול� וה� סיירו� ידעו על

ואילו יהושע שלח� בכל האר� לאור� ולרוחב

ואפילו� שני אנשי� בלי שא  אחד ידע מכ�

� ה� רק נכנסו ליריחו� שמותיה� לא נכתבו

וכעבור כמה שעות כבר יצאו ממנה חזרה

�למחנה ישראל

�ישנה סיבה משותפת לכל ההבדלי� הללו

 משה קיי�� משה רצה

� חמה באויב קשהכשעומדי� לקראת מל

המרגלי� עוזרי� רבות כשה� מעבירי� מידע

� על הערי� בה� הוא יושב� על כחות האויב

� ועל מצב רוחו

ה לא צוה כלל לשלוח� א� בזמ� משה

הבטיח שית� לנו את האר� והוא�ה� מרגלי�

ולכ� אי� שו� סיבה לשלוח אנשי�� ילח� לנו

�זהו דבר ברור וודאי� שיכינו את הנצחו

�מלחמה כזו ננצח למעלה מדר� הטבעשב

א� משה הסכי� לבקשת בני ישראל לשלוח

משה היה רועה� את המרגלי� למטרה אחרת

ישראל והרגיש את הצור� שלה� לראות 

הוא ידע� בעיניה� עד כמה האר� טובה

שכשה� ישמעו על כ� מאנשי� שהיו בעצמ� 

באר� יהיה לה� הרבה יותר קל לעלות אליה 

�בלב שמח

� הוא הודיע לישראל שהוא שולח את לכ

שני� עשר נשיאי השבטי� וה� יסיירו בכל

ובחזרת� כל נשיא יספר לשבטו שהוא� האר�

עבר בכל האר� וראה ג� את החלק שמגיע 

והוא יכול להעיד שהאר� אכ� טובה� לה�

�מאד

ה� לעומת זאת כבר הודיע� בזמ� יהושע

שבעקבות החטאי� לא יהיו כאלו ניסי� 

ולכ� הורה ליהושע לשלוח מרגלי חרש��גלויי

� שיבדקו אי� הגויי� באר� מוכני� למלחמה

וכשה� שמעו ביריחו שכל יושבי האר�

מפחדי� מה� ה� כבר יכלו לחזור ליהושע 

�ולספר לו שיכולי� להכנס לאר� בבטחה

משה שלח את המרגלי� כדי! נשי� לב

" וזה מה שבאמת קרה� שיספרו על שבח האר�

למדבר ע� הפירות הטובי� של ה� חזרו

והראו אות� לע� וסיפרו שזו אר� זבת� האר�

שליחותו של משה התקיימה� חלב ודבש

�במילואה

בני ישראל התכוונו שה� יעזרו לה� לכבוש

רק� �זה באמת לא הצליח� את האר� כי ה�

הפחידו את בני ישראל וסיפרו לה� על 

על� שבאר�הגיבורי� בזה ה� הוסיפו

של� ורק גרעו מתפקיד�� שליחות� א� בסופו



ה�� דבר כשהגיע הזמ� בו ישראל נכנסו לאר�

�נכנסו בשמחה ובחשק בדיוק כפי שמשה רצה

 אחדות–המרגלי�

כיבוש האר� רומז� על פי תורת החסידות

� על בירור האר� על ידי התורה והמצוות

רוחנית שעשו ושילוח המרגלי� זוהי פעולה

�משה ויהושע כהכנה לכ�

משה שלח שני� עשר מרגלי� משני� עשר

כי כל ישראל� השבטי� שיסיירו בכל האר�

ערבי� זה לזה וכול� ביחד מבררי� את כל 

וכ� בכח� ג� חלק ששי� לשבט מסויי�� האר�

כל ע� ישראל יחד יהיה בירור האר� בצורה 

� הכי טובה

גלי� בה� מר שני ולאחר מכ� שלח יהושע

אחד מה� היה� הוא איחד את כל בני ישראל

היה היחיד$ חו� מיהושע בעצמו#כלב שהוא 

והשני היה� שנשאר מהמרגלי� הקודמי�

�פנחס משבט לוי

%אבל לשבט לוי אי� חלק באר�

ה ולכ� אי� �� היו� שבט לוי מובדל לעבודת

לעתיד� לו חלק באר� הגשמית והתחתונה

 וע� ישראל כולו�לבוא האר� כולה תתעלה

ה ג���יהיו מיוחדי� ומוקדשי� לעבודת אז

�שבט לוי יקבל חלק באר� יחד ע� כל ישראל

� לפני שלושת אלפי� שנה� כבר בזמ� יהושע

�החלו ההכנות להתגלותו של מל� המשיח

ס�תכל

דבר� עלינו להדגיש את אחדות ישראל

ראשו� על ידי שנשתמש בשכלנו להשקיע 

אי�� טוב ליהודי שנימחשבה אי� לעשות 

� לשמח אותו ולחזק אותו� לעזור לו ברוחניות

שיהיה לו פשוט טוב� ואי� לעזור לו בגשמיות

של� בחיי� אפשר ג� לתת צדקה לזכותו

שכל אלו� וללמוד תורה ע� החבר� החבר

�דברי� שמגבירי� את האחדות בע� ישראל

אחדות ישראל מודגשת במיוחד בתקנה

א�� המשיח שליטהקדושה של הרבי מל

�� היומי כל ישראל יחד�ללימוד הרמב

ה ילמדו את ספר� והילדי� חיילי צבאות

את� המצוות וכמוב� שאשרינו שיש לנו את

את�הרבי מל� המשיח שליט א שמפי�

� המעיינות לכל בני ישראל בכל העול� ממש

וכ� מאחד אות� על ידי לימוד החסידות ע�

�וע� ישראל�ה

 משיח

זה� שתיכ� ומיד ממש– לנו וכ� תהיה � ביו�

מתקיימת� יו� השבת קודש פרשת שלח

  בפועל ממש הבשורה שבפרשת השבוע

וכסיו� וחות��בישר לה� שיכנסו לאר!

ההפטורה ה  בידינו את כל האר! וג�� נת�

נמוגו כל יושבי האר! מפנינו

 כולל ובמיוחד על ידי זה שג� ברגעי–

בתוק� על שלימות הגלות האחרוני� עומדי�

האר! בנוגע לחלקי האר! שכבר ניתנו על ידי 

ה לבעלות� של בני ישראל שלא להחזירהקב

חס ושלו� א� שעל משטחי אר! ישראל

–לאומות העול� 

וכל בני ישראל באי� לאר! ישראל

# בשלימותה  זה–ועוד והוא העיקר#  שכל

#ותיכ� ומיד ממש� נעשה בפועל ממש

����

מורנו ורבינו מל$ המשיח לעול� יחי אדוננו

%ועד
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