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 בס"ד

 / מירב מגני "שלח לךמפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "

 פרשתנו פותחת בהכנות לכניסה לארץ. 

ה' מצווה את משה לשלוח את שנים עשר נשיאי העדה לתור את הארץ כחלק מההכנות 

 לקראת כיבושה. 

  ומה היה חטאם הגדול?  המרגלים מי היו .1

 קראו את הפסוק: 

י " ַבר ָפאָרן ַעל פִּ דְׁ מִּ ה מִּ ַלח ֹאָתם משֶׁ שְׁ ָמה ,ה'ַויִּ ל הֵׁ ָראֵׁ שְׁ י יִּ נֵׁ י בְׁ ים ָראשֵׁ  ".כָֻּלם ֲאָנשִּ

 קראו את פירוש רש"י לפסוק:

 

 

 בתיאור: "כולם אנשים"? מה כוונת התורה 

 ל"ג( -מה היה חטאם? )עיינו בפרק י"ג פסוק כ"ז 

  מ"ראשי בני ישראל"?שהמרגלים היו ההשלכות לכך לדעתכם מהן 

 כיצד ניתן להסביר את הפער הגדול בין צדקותם של הנשיאים המרגלים, כפי  חישבו

ההוא  לחטא הגדול והנורא שבעקבותיו מת כל הדור ,שמפרש רש"י "כשרים היו"

 במדבר ולא זכה להיכנס לארץ. 

האדמו"ר מגור )לפרשת "שלח"  -רבי יהודה ליב אלתר  -ה"שפת אמת" היעזרו בפירושו של 

 שנת תרמ"ה( 

 לפניכם קטע  מתוך פירושו:

 

 

 

 

 

 

 

  ?מאיזו 'ירידה' חששו המרגלים 

  ?מה היה המניע לחטאם 

  ?מאלו שלוש מתנות לא רצו להיפרד 

 

 דברי ההסבר לפירושו של היעזרו ב

  . רונן נויבירטמאת הרב  ה"שפת אמת"

 ו.ואותה שעה כשרים הי, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות: לם אנשיםוכ

"כי בוודאי אמרו המרגלים אמת, כי בהיותם 

ונראה להם שח"ו יהיה במדבר היה טוב להם 

היה להם במדבר ג'  כי ירידה בכניסתם לארץ...

מתנות טובות: מן ובאר וענני כבוד, ולכן קשה 

 להם לצאת מהמדבר".  

עם ישראל כולו נמצא  .הייתה דאגה כללית לעם למרגלים

כעת במצב של "ראשים". הם רואים במדבר יום יום את פני 

השכינה. עמוד האש ועמוד הענן מהלכים לפניהם, הם 

. סיתיאוכלים בכל יום לחם מן השמים ושותים ממי הבאר הנ

חיי הגלות במדבר כה נוחים וכה רוחניים. ניתן לשבת כל היום 

בישיבה של משה רבינו וללמוד תורה. אין צורך לעבוד, אין 

צורך להתפרנס ואין שום הזדקקות לעולם הגשמי הנחות 

לכאורה. הכניסה לארץ כרוכה בסכנות רבות, לא רק גשמיות 

העם  ספק ביכולתמטילים כי אם גם ובעיקר רוחניות. הם 

לשמר את מדרגתו הרוחנית בארץ ישראל. המרגלים חששו 

דבר שיוביל לביטול  -מעצם הצורך להקים צבא בכניסה לארץ 

תורה עצום! החשש מפני "ארץ זבת חלב ודבש" נבע מהציווי 

אם נתחיל לבנות מדינה  -"כי תבואו אל הארץ ונטעתם..." 

ורה ת -הכוללת מערכות של חקלאות, צבא, כלכלה, משטרה 

 הרב רונן נויבירט() מה תהא עליה? 
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  ?מה דעתכם על חששם של המרגלים 

  האם החיים כמו במדבר )לימוד תורה, מן וענני כבוד( זו המטרה

 והייעוד של עם ישראל?   

 :השלימו 

 ה____ הוא לימוד ו_____ לקראת החיים בארץ ישראל 

רק ב_______ אפשר ל____ את התורה לקיים את המצוות ולהיות 

 ממלכת כוהנים וגוי קדוש. 

 ( / לחיות / הכנה ארץ ישראל/  )מדבר

 

 שלוש מתנות של ארץ ישראל במקום אלו שבמדבר.  .2

 אחרי חטא המרגלים מצווה הקב"ה על המצוות הבאות בבואם לארץ ישראל:   

יֹחַח  .1 יַח נִּ ה רֵׁ שֵׁ ין אִּ י ַההִּ ְך ֲחצִּ יב ַלנֶׁסֶׁ רִּ ן ַתקְׁ ַייִּ  = נסכיםלה'וְׁ

רּוָמה  .2 ימּו תְׁ ץ ָתרִּ ם ָהָארֶׁ חֶׁ לֶׁ ם מִּ כֶׁ ָהָיה ַבֲאָכלְׁ  = הפרשת חלה.לה' וְׁ

ם  .3 יהֶׁ דֵׁ גְׁ י בִּ פֵׁ ת ַעל ַכנְׁ יצִּ ם צִּ ָעשּו ָלהֶׁ ם וְׁ הֶׁ ָת ֲאלֵׁ ָאַמרְׁ ל וְׁ ָראֵׁ שְׁ נֵׁי יִּ ל בְׁ ר אֶׁ ַדבֵׁ

ֹדֹרָתם  = מצוות ציצית.  ...לְׁ

 או את המשך פירושו של ה"שפת אמת":קר

 

 

 

 השלימו: 

"לחם מן השמים" יוכלו לאכול _____ מ_____ ולקדש שהוא  במקום ה____

 .אותו על ידי הפרשת ______

  .במקום ה_____ הניסית. יוכלו לנסך ____ על המזבח לה'

יוכלו להתעטף ב____, בגד שמזכיר לנו את  ה____   וכתחליף ל____

 _____ה'. 

 תרמילון: 

 הארץ  חלה / מצוות / לחם / /ענני הכבוד  באר / מן / ציצית / לקדש / יין /

 

 

 

 

 

 
ם  בברית שכרת הקב"ה עִּ

ַעם ישראל במעמד הר סיני 

מופיע התפקיד של עם 

"ואתם תהיו לי ישראל: 

ממלכת כוהנים וגוי 

עם ישראל צריך  קדוש".

ממלכה, ארץ משלו עם 

צבא, כלכלה, טכנולוגיה 

ומדע, חקלאות ורפואה, 

 ובתוך כל אלו עליו לחיות

חיי תורה וקדושה ולהיות 

 דוגמא לעולם כולו. 

 

 
 

 
 מהי מנחת נסכים?

כל המקריב קורבן עולה או 

שלמים )נדבה או חובה(, בין 

קורבן יחיד ובין קורבן ציבור, 

חייב להביא יחד עם הקורבן 

החי מנחה ונסכים, מנחה 

שהוכנה מסולת ושמן, ויין 

מצווים  ,בבואם לארץלנסכים. 

שה לה' ילהקריב עם א ,ישראל

שלושה מן התוצרים 

דגן  המובהקים של הארץ:

)סולת(, יצהר )שמן(, ותירוש 

המנחה הוכנה על ידי  )יין(.

ערבוב של סולת )קמח( עם 

שמן בתוך כלי שרת, לאחר 

מכן הקטירו את כל המנחה על 

המזבח, במקביל יצקו )ניסכו( 

ה על את היין לתוך ספל שהי

 גג המזבח.

 
 

 וניחם הקב"ה אותנו כי נשאר הארה מאלה הג' מתנות. 

 וחלה ונסכים הוא זכר ממן, ובאר וציצית בחינת החסד ענני כבוד.  
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 דבר תורה לשבת פרשת "שלח": 

המשה מצווה את שנים עשר נשיאי העדה " מָּ ל הֵׁ אֵׁ ְשרָּ י ְבנֵׁי יִׁ אשֵׁ ים רָּ ם ֲאנָּשִׁ הארץ " לתור את כֻּלָּ

אולם המרגלים מואסים בארץ חמדה ומוציאים דיבת הארץ רעה. ה"שפת אמת" מסביר את 

הם חששו שעם ישראל ייפול הייתה להם דאגה כללית לעם. הסיבה לטעות הנוראה בכך ש

ממדרגתו, שהרי במדבר ראו יום יום את פני השכינה, עמוד הענן ועמוד האש הלכו לפניהם, הם 

ספק מטילים הם תו ממי באר ניסית וכל היום ישבו ועסקו בתורה. אכלו לחם מן השמים וש

המרגלים ראו את הארץ בצד החיצוני ביכולת העם לשמר את מדרגתו הרוחנית בארץ ישראל. 

שלה ולא הטיבו לראות את פנימיות קדושתה, הם לא הבינו כי רצון ה' שהתורה תתגלה דווקא 

ממלכת כוהנים וגוי קדוש". בסיום הפרשה מתוך החיים עצמם ולא במנותק מהם בבחינת "

ת מלמד הקב"ה באמצעות מצוות חלה, ניסוך היין על המזבח ולבישת ציצית כי ניתן להמשיך א

במקום הבאר הניסית. יוכלו לנסך יין על המזבח ולקדש את  החיים הרוחניים בתוך ארץ ישראל

ולקדש אותו על ידי הפרשת החומר. במקום המן "לחם מן השמים" יוכלו לאכול "מלחם הארץ" 

חלה, וכתחליף לענני הכבוד יוכלו להתעטף בציצית, בגד אנושי שאמור להזכיר לנו את כל 

 מצוות ה'. 

 

 מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודיחידות וחידודים / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלה הפרשת – בפרשה מצווה

 המקדש שבית בזמן לה'. אותו ולהקדיש מהבצק קטן חלק לקחת כלומר העיסה, מן חלה להפריש אנו מצווים בפרשה

 הוא למצווה הטעם לפח. זורקים או ושורפים שקיות בשתי זה את עוטפים כיום לכהנים. זה את מביאים היו קיים היה

 מקור מי לזכור רגע עוצרים אנו הבצק את אופים שאנו לפני אז האוכל. הפרנסה, התבואה, יתברך, מה' שבכל לזכור

 להודות. ולמי הכל

 נקודת מבט - מידה בפרשה

 ושני אחד, משהו ראו מרגלים עשרה זאת ובכל זמן, באותו מקומות באותם היו הם למשימה. יצאו מרגלים 12

 הביטו הארץ, על טוב שדיברו וכלב, יהושע זונה. מבט מנקודת הביט אחד כל  כייטו כיצד? אחר. משהו ראו מרגלים

 הביטו האחרים המרגלים עשרת לאירועים. טובה פרשנות ונתנו חיובי במבט הסתכלו ואמונה, ביטחון של בעיניים

 40 בן נדודים מסע של העונש כל בעצם העם. שאר את עימם והחלישו שלילי פירוש נתנו ופחד, חולשה של במבט

 שלם. עם אחריהם שסחפו הללו, האנשים עשרת בגלל היה במדבר שנה
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 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

ם" .א יתֶׁ אִּ ת ּורְׁ וא; ַמה ______ אֶׁ ת הִּ אֶׁ ב _____ וְׁ יהָ  ַהֹישֵׁ ם הּוא _____ ,_____ הּוא _____ ָעלֶׁ  ּוָמה ____, אִּ

ץ ר ָהָארֶׁ וא _____ ָבּה _____ הּוא ֲאשֶׁ ם הִּ ים, ּוָמה ;_____ אִּ ָערִּ ר הֶׁ ב הּוא ֲאשֶׁ ָנה יֹושֵׁ ם ________ ָבהֵׁ  אִּ

ץ ּוָמה ________, וא _______ ָהָארֶׁ ם הִּ ם ____ ָבּה ֲהיֵׁש ,_____ אִּ ן, אִּ ם ַאיִּ תֶׁ ַחַזקְׁ תְׁ הִּ ם וְׁ תֶׁ ַקחְׁ  ______ ּולְׁ

ים ;_______ ַהָימִּ י, וְׁ מֵׁ י יְׁ כּורֵׁ ים בִּ  כ'(.-י"ח )י"ג, "ֲעָנבִּ

ב ַוַיַהס" .ב ת ָכלֵׁ ל ָהָעם אֶׁ ה; אֶׁ ר ֹמשֶׁ נּו ______ _____ ַויֹאמֶׁ ָיַרשְׁ י ֹאָתּה וְׁ  ל'( )י"ג, "ָלּה ______ _____ כִּ

ְך "ה' .ג רֶׁ ַרב _____ אֶׁ א ____, וְׁ ה _____ ָעֹון ֹנשֵׁ ַנקֵׁ ה לֹא וְׁ ַנקֶׁ ד ,יְׁ ים ַעל ,_____ ַעל ____ ֲעֹון ֹפקֵׁ שִּ לֵׁ ַעל שִּ  וְׁ

ים עִּ בֵׁ ר ...רִּ  כ'(-י"ח )י"ד, ______" ______ ה' ַויֹאמֶׁ

 הפרשה בלשון הבאים המשפטים את כתבו – הפרשה בלשון

 ב'( )י"ג, שבט מכל אחד נציג ישראל,-ארץ את לבדוק מרגלים לשלוח משה את מצווה ה' .א

_____________________________________________________________________._ 

 כ"ח( )י"ג, ענקים שם ויש מבוצרות הערים חזק, עם יושב בארץ .ב

.______________________________________________________________________ 

 ז'( )י"ד, טובה ארץ היא ישראל ארץ .ג

._______________________________________________________________________ 

 כ"ד( )י"ד, עליה ילחם וזרעו ישראל וארץ להיכנס יזכה יפונה בן כלב .ד

._______________________________________________________________________ 

 נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים ומה נכון? כתב

 לא / נכון – וצפונה מהנגב הארץ את לתור התחילו המרגלים .א

 נכון

 – ודבש חלב זבת ארץ היא ישראל ארץ כי אמרו המרגלים .ב

 נכון לא / נכון

 לא / נכון – הארץ יושבי מול לנמלים עצמם דימו המרגלים .ג

 נכון

 נכון לא / נכון – למצרים לחזור רצה העם .ד

 נכון לא / נכון – בשריפה למות היה המרגלים של העונש .ה

 הסכים לא ה' אך ארצה, ותלעל הורצ התחרט ישראל עם .ו

 נכון לא / נכון – אותם והניס אותם היכה מלקיוהע

 – בארץ התלויות מהמצוות אחת היא חלה הפרשת מצוות .ז

 נכון לא / נכון

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 תרומה                          רוח 

 תכלת                            יום

 אחרת                          חלה 

 כנפי                           ענבים             

 פתיל                         בגדיהם

 לשנה      ביכורי                             
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 ת אתגר:ושאל

מהם שני המקומות בפרשתנו שבהם מישהו נסקל או כמעט נסקל באבנים? היכן מסופר בתורה  .1

 ?שיסקלו אותועל מישהו שחשש 

 ?10היכן מופיע בפרשתנו המספר  .2

מיהם שני האנשים שקורעים את בגדיהם בפרשה זו? מתי הפעם הראשונה שקבוצת אנשים  .3

 ?קורעת את בגדיה

שנה )במדבר יד לג(. מהם שני  40בני ישראל לנדוד במדבר במשך  בפרשה זו ה' גוזר על .4

 ?שנים 40המקומות הנוספים בתורה שבהם מוזכרות 

 ?היכן בפרשה זו שמים מישהו במשמר )מעצר(? על מי עוד מספרת התורה שהוא נאסר .5

 ?איזה פסוק בפרשתנו מתחיל ומסתיים באותן שלוש מילים .6

 באיזה פסוק יש מילה שחוזרת פעמיים ושתי מילים החוזרות שלוש פעמים? .7

 

 

 

 

 

תשובות ל שאל ו ת אתגר:  

1. כשכלב ויהושע משבחים את ארץ כנען, בני  ישראל כמעט סקלו אותם ) י" 'י ,ד (. מאוחר יותר,  

המקושש שאס ף קרשים בשבת, נהרג בסקילה  ( "ל ,ו"ט -ה "ל ו(. בפרשת בשלח, כשבני  

ישראל מתלוננים, משה זועק אל השם ש"עוד מעט וסקלוני" )שמות י 'ד ,ז" ).  

2. אלוקים אומר למשה שבני  ישראל ניסו אותו  10 פעמים   י) " "כ ,ד ב( .  

3. יהושע וכלב  קורעים את בגדיהם כשהם מג לים שהעם קיבל את דיבת המרגלים ) י " ,ד 'ו    .)

בפרשת מקץ, אח יוסף קורעים את בגדיהם כשהגביע מתגלה בשקו של בנימין )מ י " י ,ד " ג( .  

4. גם עשיו וגם יעקב התחתנו בגיל  40 )בראשית כ  " כ ,ה / ' "ל ,ו"כ  ד( .  

5. המקושש הוכנס למשמר עד שהשם אמר למשה מהו העונ ש המתאים לו )  "ל ,ו"ט ד(. בפרשת  

וישב, יוסף ושר המשקים ושר האופים של פרעה מוכנסים למאסר )בראשית מ ,' 'ג  (. בפרשת  

מקץ יוסף מכניס את אחיו למאסר לשלושה ימים )בראשית מ " י ,ב " ז(. בפרשת אמור מוכנס  

המגדף שקילל את ה' למשמר עד שה' הודיע מהו ענשו )ויקרא כ " י ,ד " ב( .  

6. הפסוק האחרון  בפרשה )שהוא הפסוק האחרון בפרשייה השלישית של קריאת שמע(, מתחיל  

ומסתיים באותם שלו ש מילים "אני ה' אלוקיכם" ) "מ ,ו"ט א( .  

7. י"ד, ל"ד: " ֶׁר ִּים ֲאש ְַׁפר ַהָימ ִּס ְׁמ ב ֶׁת  ֶׁם א ְׁת ַתר ֶׁץ,   ָהָאר ִָּעים ַאְרב יֹום   , יֹום ַלָשָנה  יֹום  ַלָשָנה  ְׁאּו    ִּש ת

ֶׁת א - ֵׁיכֶׁם,  ֲעֹוֹנת ִָּעים ַאְרב שָ   ָנה ֶׁת ֶׁם, א ְׁת ; וִּיַדע - ִּי ְׁנּוָאת ת "  

 


