
 

 (2לפרשת שלח )

 

 
א.  מתכוננים להיכנס אל הארץ המובטחת. משה שולח מרגלים לפני העם, ורובם חוזרים ומבוהלים  

 ומחדירים בעם יאוש כבד.   

 

ֲאנָּשִּ ב.    ּה: )לא( ְוהָּ י יָּכֹול נּוַכל לָּ ּה כִּ ֹלה ַנֲעֶלה ְויַָּרְשנּו ֹאתָּ ם ֶאל ֹמֶשה ַוֹיאֶמר עָּ עָּ ֵלב ֶאת הָּ ּמֹו  )ל( ַוַיַהס כָּ לּו עִּ ים ֲאֶשר עָּ
ּה ֶאל בְ  רּו ֹאתָּ ָאֶרץ ֲאֶשר תָּ ַבת הָּ יאּו דִּ ֶּמּנּו: )לב( ַויֹוצִּ זָּק הּוא מִּ י חָּ ם כִּ עָּ ֵאל  ָאְמרּו ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל הָּ ְשרָּ ֵני יִּ

עָּ  ל הָּ וא ְוכָּ ּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְשֶביהָּ הִּ תּור ֹאתָּ ּה לָּ ַבְרנּו בָּ ָאֶרץ ֲאֶשר עָּ דֹות: )לג(  ֵלאֹמר הָּ ּה ַאְנֵשי מִּ ינּו ְבתֹוכָּ אִּ ם ֲאֶשר רָּ
ינּו ְבֵעיֵניֶהם: ) יִּ ים ְוֵכן הָּ בִּ י ְבֵעיֵנינּו ַכֲחגָּ ים ַוְּנהִּ לִּ ן ַהְּנפִּ ים ְבֵני ֲענָּק מִּ ילִּ ינּו ֶאת ַהְּנפִּ אִּ ם רָּ ה  ְושָּ ֵעדָּ ל הָּ א כָּ שָּ א( ַותִּ

ה ם ַבַלְילָּ עָּ ְבכּו הָּ ם ַויִּ ְתנּו ֶאת קֹולָּ ה    ַויִּ ֵעדָּ ל הָּ ֵאל ַוֹיאְמרּו ֲאֵלֶהם כָּ ְשרָּ ֹּלנּו ַעל ֹמֶשה ְוַעל ַאֲהֹרן ֹכל ְבֵני יִּ ַההּוא: )ב( ַויִּ
ָאֶרץ ַהֹזאת לִּ  נּו ֶאל הָּ יא ֹאתָּ ד ֵמבִּ ה ְיֹדוָּ מָּ ְתנּו: )ג( ְולָּ ר ַהֶזה לּו מָּ ְדבָּ ם אֹו ַבּמִּ ְצַריִּ   ְנֹפל ַבֶחֶרב נֵָּשינּו לּו ַמְתנּו ְבֶאֶרץ מִּ

צְ  ה מִּ ְתנָּה ֹראש ְונָּשּובָּ יו נִּ יש ֶאל ָאחִּ ה: )ד( ַוֹיאְמרּו אִּ ְימָּ ְצרָּ נּו שּוב מִּ ַבז ֲהלֹוא טֹוב לָּ ְהיּו לָּ ה: ]במדבר  ְוַטֵפנּו יִּ ְימָּ רָּ
 [ 4יד,   –  30יג, 

 

ג.   גם כשיודעים שבסוף יהיה טוב, גם כשמצפים לאור ולתקוה, קשה עד מאוד להשתחרר מן ההרגל   

ושי, קשה שלא לרצות לחזור לאחור. לפעמים, זה כמעט בלתי נתפס מבחינתנו,  לחושך ולק

 לוותר על מה שאנו מכירים כה טוב, כמעט בלתי אפשרי לנו נתפס לוותר על הכאב. 

 

ה   ד.  / רחל  ִצִפיָּ

 

ה   ִלְנֹעץ  ֲאֵפלָּ  ְמַשְועֹות,   ֵעיַנִיםבָּ

לֶאל  ִלְפֹרׂש לָּ  ְיֵדי ַגְעּגוִעים,   ֶהחָּ

ִלים,  ְלקֹולּטֹות  ְלהַ   ְוֹאֶזן  ִרְשרוש עָּ

 –   –ְלאֹות   וְלַיֵחל ְלֵנס,   וְלַפֵלל

  

ֵאש ְוֶשַבע  ְוֶשַבע ְלַהֲאִמין  ְלִהוָּ

ַמת ֵער,  ִבְגמולסֹודֹות,  -ְבֶנחָּ רֹוב וָּ  קָּ

ה   ִלְצֹלל  ְלִהְתַנֵער  וֶפַתעְבִשְכחָּ

 –   –ַהִדין   וְלַקֵבלַהִדין,  וְלַקֵלל

  

ט  ִמ   וְלַבֵקש ר,  ְבֵחיקְקלָּ בָּ  ַצְלֵמי עָּ

ם עָּ םחֹוֵמל,   ְבַמּגָּ עָּ הֹור,  ְבַמּגָּ  טָּ

בושִמְבִכי  ִלְרֹעד  , ְוַעד ַהּיֹום ֵיאֹור כָּ

ר   ַהְכֵאבִמְמִרי  ִלְשֹכר ְתקֹו ַהזָּ  –  – וִממָּ


