
"ויאמרו איש אל אחיו ניתנה ראש ונשובה מצרים"

בקצרה: המרגלים מסיתים את העם והעם מתלונן: לו מתנו במצרים או במדבר! למה ה' מביא אותנו ליפול בחרב 
בארץ? נתנה ראש ונשובה מצרימה! מה פירוש "נתנה ראש"? הפירוש הפשוט הוא נמנה עלינו מנהיג שייקח אותנו 
חזרה למצרים. ורבותינו ז"ל פירשו: לשון עבודה זרה )כך ברש"י(. ותמוה – מה עניין עבודה זרה ל"נתנה ראש ונשובה 

מצרים"? למה הרצון שלא להיכנס לארץ או לשוב מצרים, חשש ממלחמה ומסכנת מוות, נחשב כעבודה זרה?

הרמב"ן עונה על כך בהתייחסו לפרשיית קרבנות שגגה, המופיעה בסמיכות לפרשיית המרגלים; כך מופיע בהמשך 
הפרשה: "וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר ה' אל משה". מבארת הגמרא בהוריות את הביטוי 
"תשגו ולא תעשו את כל המצוות": איזו היא מצווה שהיא שקולה כנגד כל  המצוות? הוי אומר זו עבודת כוכבים. 

דהיינו: העובד עבודה זרה כאילו כפר בכל מצוות התורה.

פרשת קרבנות שגגה כאן משלימה את פרשת קרבנות שגגה בויקרא, שם דובר על שגגת לאו, ואת מיקומה התמוה 
של פרשייה זו כאן מבאר הרמב"ן: "ונכנסה כאן בעבור שהם מרו דבר ה' ואמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה, להיות 
שם במצרים כאשר היו בראשונה, בלא תורה ובלא מצוות. והנה באה הפרשה להודיעך כי אפילו בעבודת אלילים 

יכפר על השוגגים אבל העושים ביד רמה יכרית אותם".

מכאן נוכל להבין את דברי חז"ל ל"ניתנה ראש" והקשר של פרשת קרבנות שגגה לפרשת שלח: דברי העם "ניתנה 
יסודות התורה, הליכה ביד רמה נגד ה' מתוך מחשבה  ונשובה מצרים" אינם עוד נפילה אלא חתירה תחת  ראש 

שגויה כי אם ישובו מצרים, יחזירו את המצב לקדמותו, ולא יהיו חייבים עוד בתורה ומצוות.

שני דברים ביקשו העם: ]1[ ניתנה ראש - נחליף את המנהיג הקיים, ולא נהיה עוד תחת חיוב המצוות *אשר דיבר ה' 
אל משה* ]2[ נשובה מצרים - ביקשו לחזור להיות במצרים כפי שהיו בראשונה, בלא תורה ומצוות.

מחשבתם להימלט בדרך זו מתורה ומצוות היא השגגה, שעל ידיה לא יעשו את כל המצוות, והיא ששקולה כנגד 
עבודה זרה. על כן פירשו חז"ל כאמור.

 שבת שלום!

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:31 הדלקת נרות 
19:40 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
18:00 מנחה  
20:30 ערבית  
20:30 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת שלח לך
בס"ד | שקיעה: 19:51 | סוף זמן קריאת שמע: 9:07 | יט סיוון התשפ"ב | שבת שלום!

אין לקחת ספרים מספריית בית 
הכנסת ללא רשות הגבאים.

 
 | לנוער  קרבי  כושר  אימון 
אימון  קבוצת  שוב  נפתחה 
12- בגילאי  לבנים  קרבי  כושר 
שמואל. שילה  בהנחיית   20 
בעלות  שישי  בימי  יתקיים  האימון 
פרטים  ש"ח.   50 של  סמלית 
או  הווצאפ  בקבוצת  נוספים 

בטלפון 054-6629744 )שילה(.

מזל טוב למשפחת פרל להולדת 
הבת!

את  בברכה  מקבלים  אנו 
אחות  סמט,  ויהודית  דניאל 
לרגל  גרדנר,  עקיבא  של  וגיס 
)ומאחלים  בארץ   ביקורם 
שייזכו ליישוב קבוע בארץ ישראל(.

אנו   | הכנסת  לבית  תרומות 
לשיפוץ  קבוע  באופן  פועלים 
והרחבת  ספרים  הוספת  המבנה, 
הציבור  הקהילתית.  הפעילות 
על  הכנסת  לבית  לתרום  מוזמן 
לצמוח  להמשיך  שנוכל  מנת 
לתרומה  פרטים  ולהתפתח. 
יובל  אצל  או  הווצאפ  בקבוצת 

עזאני.

הודעות


