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 ד"בס 

 "שלח לך"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

ל המרגלים שהוציאו דיבה בפרשתנו מספרת התורה על חטאם הקשה ש .1

קראו את הפסוק המתאר את התגובה הראשונה של העם  .על הארץ

 .בשמעם את הדברים

ל" ֙א כָּׂ שָּׂ ֖נּו ֶאת ַותִּ תְּ ה ַויִּ ֵעדָָּׂ֔ ָ֣ ה  הָּׂ לָּׂ יְּ ם ַבַלּ֥ ֖ עָּׂ ּו הָּׂ כּ֥ בְּ ם ַויִּ ָ֑  ". אֽהּוהַ קֹולָּׂ

 פחדים הטרידו /  דאגות/ לו מחשבות תארו א? על מה ולמה בכה העם

 .אותם בעקבות מה ששמעו

אתם בכיתם : "ה"אמר להם הקב. תשעה באב היה": אמר רבי יוחנןעל כך 

  ('א, ט"ת כתעני ("ואני קובע לכם בכיה לדורות ,בכיה של חינם

 פגם אמוני ביטאו איזה  ?יה של בני ישראל לא הייתה צודקתיהסבירו מדוע הבכ

 ?כשבכו בכי חינם

 תארו את היחס שהיה לעם כלפי הארץ . 

 מה נקבע בתאריך זה לדורות ? 

 . הקשר בין חורבן המקדש למאיסה בארץ ישראל .2

 : קראו את דבריו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק

 

 

 

 

 

 בה לגלות ולצרות של עם ישראלמהי הסי ? 

 כיצד על פי דברי הרב אפשר לתקן את חטא המרגלים ? 

 :השלימו

 ____________________ בחטא המרגלים עם ישראל 

 _________________בכל דור אנו יכולים לתקן על ידי ש

 

 

 

 

 

יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ 

ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה , את ערכה וחכמתה, ישראל

, לם כלו הודה והדרהלהגיד ולבשר בעו: בתשובת המשקל, על הארץ

 (ו"צ' אגרות הראיה א) ה קדושתה וכבוד

 

http://www.mechon-mamre.org/b/l/l2804.htm
http://www.mechon-mamre.org/b/l/l2804.htm
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 . מתקנים באהבה .3

 : ה הקדוש"קראו את דברי השל

 

 

 

 

 מדוע? ראלה את ארץ יש"למה ממשיל השל ? 

 כיצד לדעתכם עלינו לחזק . מה צריך להרגיש כל איש מישראל לגבי ארץ ישראל

 ? את האהבה לארץ

 

 ה "כדברי השל ,'בתשוקה גדולה'ים אל חיק אימם זכינו לחיות בדור שבו הבנים שב

עבורם כפי ' מאיא'מעניין לראות שהחלוצים שבאו ארצה חשו שארץ ישראל היא . הקדוש

  :'מא אדמהיא'ה רוטבליט בשירו 'יענקלשכתב המשורר 

  היא תביט אלי טובה וחכמה

  כמו בבן השב הביתה מן הדרך

  תחבק אותי אליה בנשימה חמה

 .מא אדמהיא

 

  אתה עייף מן המסע" :היא תגיד

  "ךאני חובשת את פצעי ,אל תפחד

  היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה

 .המא אדמיא

 

  היא תביט אלי טובה וחכמה

  היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת

  תחבק אותי אליה בנשימה חמה

 .מא אדמהיא

 

 ( כלשון הרב קוק)זיוה והדרה , את מעלתה של הארץבטאת ורה משלכם שמהוסיפו ש

___________________________________________________________ 

 

 

צריך כל איש ישראל לחבב את ארץ ישראל ולבוא אליה מאפסי ארץ בתשוקה 

 (קדושת המקום - 'ה הקדוש שער האותיות ק"השל) "גדולה כבן הבא אל חיק אמו
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 ":שלח לך"דבר תורה לשבת פרשת 

֙א " :על חטאם הקשה של המרגלים שהוציאו דיבה על הארץבפרשתנו מספרת התורה  ָּׂ ש   ַות ִּ

ל ֖נו  ֶאת כ ָּׂ ת ְּ ה ַוי ִּ ָ֔ ֵעדָּׂ ָ֣ ה ַהֽהו א הָּׂ לָּׂ יְּ ּ֥ ל ַ ם ב ַ ֖ עָּׂ ו  הָּׂ כ ּ֥ בְּ ם ַוי ִּ ָ֑ . תשעה באב היה": אמר רבי יוחנןעל כך  ".קֹולָּׂ

תענית " )תואני קובע לכם בכיה לדורו ,אתם בכיתם בכיה של חינם: "ה"אמר להם הקב

, מאיסת הארץ מעידה על חוסר אמון בבורא עולם שהועיד לעמו את ארץ ישראל .('א ,ט"כ

? כיצד מתקנים. מסביר הרב קוק ששורש חורבן הבית נעוץ במאיסת הארץ. 'ארץ נחלת ה

שנכיר ונפרסם בעולם את ערכה "ל שהתיקון לחטא המרגלים הוא בכך "מסביר הרב קוק זצ

צריך כל איש ישראל לחבב את ארץ ישראל ולבוא " :ה הקדוש מלמד"השל "...הודה והדרה

 ".אליה מאפסי ארץ בתשוקה גדולה כבן הבא אל חיק אמו

ואת האדמה הטובה  ,לראות את הבנים השבים הביתה אל חיק אימם' זכינו בחסדי ה

הבה נוסיף אהבה ונכיר טובה על שזכינו לגור . שקיבלה בתנובות שדי את בניה האהובים

 . בארצנו האהובה

 

 

 


