בס"ד

שאלות לפרשת שלח
 .1מדוע נסמכה פרשת המרגלים לצרעת מרים?)רש"י(
" .2שלח לך אנשים" .ע"פ רש"י" :לשון חשיבות" .מה רמוז בתואר "איש"?
 .3מאיזה שבט היו  :א .יהושע ב .כלב ?
 .4א.אילו כינויים יש לענקים בפרשתינו? ב .מה שמותם ?
 .5באיזה מקום אחר בתורה נזכרים נפילים ומה כינוייהם שם ?
 .6מה ההבדל בין תיור לריגול?
" .7כל נשיא בהם" .מה רמוז במלה "נשיא"?
 .8הושע בן נון .מדוע בן מנוקד בחיריק ולא בסגול?
 .9איזו תפילה התפלל משה על יהושע? )רש"י(
 .10מאיזה פסוק לומד רש"י את הכלל " :כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחילתו ,אינו
מתקיים בסופו "? .
 .11ציין שלושה פירושים למלה לחמנו בפסוק " :אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם".
" .12וינסו אותי זה עשר פעמים" .ציין עוד  2מקורות בתורה שבהם המספר עשר מציין כמות
גדולה.
" .13ויבכו העם בלילה ההוא" .מתי חל אירוע זה?
 .14מי היה מקושש העצים?
 .15כיצד רמוזות כל המצוות במלה "ציצית"? )רש"י(.
 .16משה אמר למרגלים":וראיתם את הארץ מה היא" מי עוד בתורה השתמש בביטוי :מה היא?
 .17מה שמות  3הענקים שהיו בחברון ?
 .18על מי נאמר בתורה":עם גדול ורב ורם כענקים"?
 .19א .במשך כמה ימים תרו המרגלים את הארץ? ב .איזה עונש קיבלו המרגלים מידה כנגד
מידה?
 .20מי עוד בתנ"ך שלח מרגלים?
 .21כיצד נקראים בפרשתינו :א .נכדים ב .נינים.
 .22וימותו האנשים במגפה" עיין ברש"י וענה :באיזה אופן מתו המרגלים ומדוע?
 .23מי הם  2מרגלים ששם אביהם כשם חיות?
 .24כמה מרגלים נדרשים כדי לשאת אשכול אחד )רש"י(?
 .25בפרשתינו מוזכרת מצוות ציצית .עיין ברש"י וציין  2סיבות לשם ציצית.
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בס"ד

תשובות לפרשת שלח
 .1המרגלים היו צריכים לקחת מוסר ממרים שלקתה בצרעת בגלל הוצאת דיבה על משה.
 .2איש= אדם ירא שמים.
 .3א .יהושע משבט אפרים ב .כלב משבט יהודה.
 .4א.נפילים,אנשי מידות .ב .אחימן ,ששי ותלמי .
 .5בסוף פרשת בראשית נאמר ":הנפילים היו בארץ בימים ההם ".הם נקראים בכינויים :בני האלוקים,
גיבורים,אנשי שם.
 .6תיור מטרתו לגלות את הדברים הטובים ואילו ריגול מגלה את הדברים הרעים.
 .7מהמלה נשיא ניתן להרכיב  2מילים :יש ואין .אם אדם חושב עצמו יש אזי הוא אין,וההיפך !
 .8האות י' נוספה להושע מהשם שרי וניתנו לה  2נקודות שלא היו ב "י" המקורית ,לכן מהמלה בן
שמנוקדת בסגול נלקחו  2נקודות ונשארה רק נקודה אחת ) .ע"פ החתם סופר(
" .9י' יושיעך מעצת מרגלים) ".רש"י לפי סוטה ל"ד ע"ב(
 .10מהפסוק "באנו אל הארץ וגם חלב ודבש היא" )י"ג(27 ,
 .11רש"י :נכניעם בקלות נאכלם כמו לחם .אבן עזרא :ימסו אויבנו לפנינו כמו הלחם מהשמים)מן(.
ספורנו :כמו שהלחם לא נלחם באוכליו ,כך הם לא ילחמו נגדנו.
 .12א .יעקב אומר על לבן" :החליף את משכורתי עשרת מונים" )בראשית ,לז' (1 ,ב .בפרשת בחוקותי:
" ואפו עשר נשים בתנור אחד").ויקרא ,כו'(26,
 .13ליל תשעה באב.
 .14צלפחד בן חפר שעליו אמרו בנותיו "כי בחטאו מת" ) .שבת צ"ו' ע" ב(
 .15לפי גימטריה" :ציצית" =  8 + 600חוטים 5+קשרים=. 613
 .16אברהם אמר לעפרון 400":שקל כסף ביני ובינך מה היא".
 .17אחימן ,ששי ותלמי.
 .18בני עמון )דברים ב' .(21
 .19א 40 .יום ב .עבור כל יום קיבלו עונש לשנה ולכן היו במדבר  40שנה !
 .20יהושע.
 .21א .שילשים ב .ריבעים
 .22המרגלים נענשו מידה כנגד מידה :הם חטאו בלשונם ולכן נענשו בכך שלשונם השתרבבה עד
טבורם ויצאו ממנה תולעים ונכנסו לתוך טבורם.
 .23למטה מנשה גדי בן סוסי; למטה דן עמיאל בן גמלי.
.8 .24
 .25א .על שם הפתילים )=ציצים(; התלויים בו .ב .מלשון מציץ לפי הכתוב" :וראיתם אותו וזכרתם את
כל מצוות ה'".
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