
 בס"ד                  

 

 שלח  פרשתדף לימוד ב

 ל"ח   –פרק י"ד פסוקים א' 

   ' הכיתה  

 )המשך(   חטא המרגלים

 החטא, המחאה, העונש והתפילה

 

 

 בוכה ומתלונן העם מושפע,, על הארץ הוצאת הדיבההמשך 

של המרגלים ושל כלב, המרגלים עדיין לא הצליחו   הקדמה: לאחר הדברים הנזכרים בפרק הקודם

בלילה בין אוהלי  דרדר בחטאם, והלכו יהעם בצורה ברורה. לכן הם המשיכו להלהשפיע לרעה על 

 על ארץ ישראל! )אמרו דברי גנות( ציאו דיבה והעם וה

 ? )פרק י"ד פסוק א'( ישראל ימה היתה תגובת בנ .1

 ____________________________ ____________________________ 

 )כתוב מתוך הפסוק רק את דברי בני ישראל(?   מה היו דבריהם  .2

  -פסוק ב'  . א

_ _____________________________________________________ 

  -פסוק ג'  .ב

 ______________________________________________________ 

  -פסוק ד'  . ג

 ______________________________________________________ 

 לעם.   עונש ה' וכלב ויהושע, י המחאה של תגובת משה אהרן, דבר

 י"ב  –פרק י"ד פסוקים ה' 

 מה עשו משה ואהרן? צטט את המילים המתארות את מה שעשו משה ואהרן:  .1

 ____________    ___      ____________     ___________    ___________ 

 

 עיין ברמב"ן וכתוב כיצד הוא מבין את המעשה שלהם, ולמה עשו כך:  –  רשות



______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

        ברמב"ן ובפסוק וכתוב מאיזה מילים בפסוק מדייק הרמב"ן היטב עיין  – רשות 

הזה:   פירושו  את                                    

 __________________________________________________________ 

 לב? מה עשו יהושע וכ .2

_____________________________________ _____________________ 

שוב וענה מדוע לדעתך הם  זה חנסה לדמיין את המציאות שהיתה אז במחנה ישראל ולפי  .3

 _______________________________________________________ עשו כך? 

______________________________________________________________ 

 מה אמרו יהושע וכלב לעם?  .4

 ____________________________________________________________  . א

 _________ ___________________________________________________ .ב

 ____________________________________________________________  . ג

______________________________________________________________ 

דבריהם של כלב ויהושע מלאים עוצמה למרות כל החולשה והבכי שהיו שם מסביב. מניין   .5

 לדעתך היו לכלב ויהושע את העוצמות האלו? 

______________________________________________________________ 

ה' אומר למשה שהעונש לישראל הוא שה' יכה אותם בדבר ומשה הוא זה שימשיך את עם   .6

 באיזה פסוק מופיע העונש? ___________ ישראל.

 

 וסליחתו והמתקת העונשתפילת משה, תשובת ה' 

 ל"ו  – פרק י"ד פסוקים י"ג

משה מתפלל לה' שיסלח לבנ"י. תוך כדי התפילה משה אומר שאם ה' יעניש כך את ישראל   .1

)כמו שאכן מגיע להם( יכול להיגרם חילול ה' גדול. משה מתפלל שנהיה ראויים לסליחה ובכך  

 ט"ז(   –יימנע חילול ה' גדול. מהו חילול ה' הזה? )פסוקים י"ג 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



לים להתפלל ,לחזור בתשובה, ולבקש  לאחר חטא העגל ה' גילה למשה "סוד" שעל ידו אנו יכו .2

 מהקב"ה רחמים בעת צרה, או לאחר חטאינו. 

שיסלח  ו על מנת לבקש מה' סוד" שה' גילה ללאחר חטא המרגלים, משה "משתמש" ב"כעת, 

 (: מעגלהזה )הקף ב לעם ישראל ולא ישמידם. מהו ה"סוד"

 הקרבת קרבן  . א

 תפילת י"ג מידות הרחמים .ב

 תפילה שמשה המציא בעצמו . ג

 אין כאן שום תפילה מיוחדת .ד 

 ילה אחת מפסוק כ'( _____________האם ה' קיבל את תפילתו של משה? )הוכח על ידי מ .3

 

 

 ל"ה(. -לאחר שה' הודיע שלא יכרית את כל ישראל הוא מפרט מה יהיה עונשם)פסוקים כ"א  .4

 וענה:    לאט ובסבלנותאנא קרא את כל הפסוקים  

מי נענש  

 ___________________________________________________________ 

מה העונש?  

___________________ _________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

הזה ומדוע?  בעונש נש  לא נעמי יוצא דופן ו

 ______________________________________________________________ 

 סוק כ"ד( _____________________ את איזה חלק בארץ כלב יקבל? )חפש ברש"י על פ .5

 הקב"ה  מצוה אותנו "מחר פנו וסעו לכם..." )פסוק כ"ה( לאן אנו צריכים לפנות ומדוע? )עיין   .6

 __ ______________________רש"י( ______________________________

 ז( ________________________ל"  –מה היה עונשם של המרגלים עצמם? )פסוקים ל"ו  .7

 

 

 

 

 


