
בכל מקטקסט יבת 

 שלחפרשת                                 

"לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו""   

._______כדי להביא לעם מידע על , ישראל-לארץ ______ __שלח  משה רבנו   

  _____כי עז : "הם מסרו את התרשמותם מהארץ . ח עגום"מדרכם כשבפיהם דו _____המרגלים  

על כך נענשו המרגלים . 'וכו" ראינו שם _____וגם ילידי ה, היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד

".בת הארץ רעהמוציאי די"כ  והתורה מתארת אותם, ______בעונש   

ואת העם היושב , מה היא"לבדוק את הארץ  _____הם ! הלוא המרגלים רק מילאו את תפקידם, לכאורה

ישראל -וכי הם אשמים שבארץ. וזה מה שעשו; "הבמחנים אם במבצרים... ומה הערים... עליה החזק הוא

!?לעם מידע שאיננו נכון וכי היה עליהם להתעלם מכך ולמסור! ?יושבים ענקים ושיש בה ערים בצורות  

דעת -מסקנות וחוות ______אלא , שלא הסתפקו בתיאור הנעשה בארץ, אלא עוונם של המרגלים היה בכך

ידע ישראל -כדי שעם, של הארץהדרישה מהם הייתה להביא תיאור . באשר לסיכויי העם לכבשּה, משלהם

עה משל עצמם דולהסיק מסקנות אולם המרגלים מיהרו . הטבעקל יותר לכבשה בדרך _____ באיזו 

. ____ב העם לידי ייאוש וערערו את ביטחונם שהביאו את   

.היא למעשה עיקר חטאם של המרגלים  -"כי חזק הוא ממנו ארץלא נוכל לעלות אל ה"התוספת   

(.מספיק) יתה חזקה דיהה____ ה "ויו של הקבשאמונתם בציוזה הראה   

ה "מכיוון שאין הקב________, יהודי להיות בטוח שהדבר  צריך, מה-ה מצווה לקיים דבר"כאשר הקב

.ניתנים לביצוע ______תובע מהאדם לעשות דברים ש  

על אחת , אפשרי_____ לעשות דבר  ______יבקש מלא , דעת ואחראי אם הוא רק בר, אדם-אפילו בן

שבאפשרותם אין ספק , ה מצווה את ברואיו לקיים מצוות"המלכים הקבכאשר מלך מלכי וכמה  כמה

 . על כך _______ לא היה , שאם לא כן, לקיימן

 .________גם כיום אנו בזמן שלפני כניסה לארץ המושלמת ארץ של 

 "ביכולתכם _____עשו כל , __________הגיע זמן "כפי שאמר לנו הרבי 

 !זאת ובמהרה _______ואחת מאיתנו את הכוחות  _______סימן שיש לכל 

 

 

 :מענייני הפרשה

 ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח 

 ! !ֲחָכִמים –ָאסּור ִמִדְבֵרי

 שלחפרשת 

 

: רעי     י י  פרשה

 



 .למשא רבנו בעניין המרגלים' הוראת ה.  1

  תשובת המרגלים לעם לאחר חזרתם. 2

 לבדוק את העםמשה מבקש מהמרגלים . 3

 י כדי"המרגלים הולכים לא. 4

 הוא לא השתתף בעצת המרגלים. 5

 משך הזמן שהמרגלים תרו את הארץ. 6

 המקום הראשון בארץ שאליו הגיעו המרגלים. 7

 משה מבקש מהמרגלים לבדוק את הארץ אם היא. 8

 ד לשמו"משה הוסיף את האות יו. 9 

     האנשים שהלכו לתור את הארץ נקראו.  11 

 _________:  הדלקת נרות בשעה -

 _________:  צאת השבת בשעה   -     

 

       

 

 

 

 

 הרב 

גם אתה . מצרימה אותי מכרתם אשר כשעה ושפלות בענוה הנני – למלך כמשנה בכהנתי אתה גם

 . הנני בענוה ושפלות כשעה אשר מכרתם אותי מצרימה –בכהנתי כמשנה למלך 

 _________הנושא .1

 דיני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

    

' ,                                                                החוזה מלובלין'מפשיסחא אצל רבו ' היהודי הקדוש'באחת הפעמים ששהה 

   ובקשו להתפלל ' חוזה'של הרבי מפשיסחא אל הבנו פנה . חלה במחלה קשה

 .לרפואה שלימהעבור אביו 
 

 : ' חוזה מלובלין'אמר לו ה

אדם מישראל שסיים את , כשרואים בשמים, לפעמים" . שלח לך אנשים ויתורו:"בפרשת שלח כתוב

ה אנשים "שולח אליו הקב –כל העבודה שהוטלה עליו בעולם הזה ותיקן כל מה שנדרש ממנו 

 . ר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשואת הדרך אש( למצוא)הם נוסעים אליו לתור . בצילושיסתופפו 
 

להם את הדרך הישרה  להורות, לתקן את בני ישראל  –חדשה ' עבודה'כך נוצרת לאדם משמים 

 .ובזכות כך הוא יכול להוסיף עוד ולחיות בעולם הזה, והרצויה 
 

ו או אז החל, החלים ובריאותו שבה אליו  מפשיסחא' יהודי הקדושה'לא חלפו ימים ארוכים ו, ואכן

 .ונעשה רבן של ישראל, אליו רבים מישראל והלכו לאורו  נוהרים 

                                                                                                                               

 

 ______________הנלמד  סיפרה בשולחן שבת את ________________ תי ב   -

 ________________חתימת הורים                 ' ______בקראה פרקי אבות פרק  -

 שולח לך אנשים' ה

 

 (השלימי בלשון התורה)    שליחת המרגלים

 ?מה קבלת. אשונות של התשובות בתשבץאת האותיות הר העתיקי

__ __ __ __ __   __ __    __ __ __ 

 :פרשעש ע

 


