
״גם בי התאנף ה׳ בגללכם לאמור גם אתה לא תבא שמה״

משה מספר לעם את מעלליהם בשנות הנדודים במדבר וביניהם כמובן סיפור המרגלים. אחרי שמשה מסיים בעונש 
על חטא המרגלים, ״וישמע ה׳ את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה 
את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאביכם״, הוא עובר לעונשו שלו: ״גם בי התאנף ה׳ בגללכם לאמר גם אתה 

לא תבא שמה״. 

והרי כפי שאנחנו יודעים, משה לא נכנס לארץ בגלל מי מריבה; למה אם כן טוען משה ״גם בי התאנף ה׳״ בעניין חטא 
המרגלים? מספר תשובות לדבר, להלן חלקן:

פירוש אחד הוא שמשה איגד את העוונות שמנעו כניסה לארץ וכוונתו ב״גם בי התאנף ה׳״ לא היתה בעקבות חטא 
המרגלים אלא בעקבות מי מריבה. פירוש אחר, ע״פ דברי משה בפרשת ואתחנן ״ויתעבר ה׳ בי למענכם״, כי משה 
נשאר בעבר הירדן כיוון שצאן מרעיתו נשאר בעבר הירדן והוא כמנהיג נשאר איתם )ואולי ניתן לומר שעל חטא מי 
מריבה היה ה׳ מוחל למשה ונותן לו להיכנס לארץ(. ועל כן, סיבת הישארותו היא חטא המרגלים. פירוש נוסף הוא 

שאמנם מי מריבה היה הגורם הישיר אך חטא המרגלים הוא שהביא לכל אירועי המדבר ומכאן דברי משה.

באותו עניין, ניתן למצוא הבדלים בין סיפור המרגלים שבפרשת דברים לסיפור המרגלים שבפרשת שלח: 

בדברים העם מבקש ממשה מרגלים, ובבמדבר - "שלח לך"; בדברים המטרה היא לחפור את הארץ, ובבמדבר - 
לתור אותה - כלומר לבחון את טיבה; בדברים המסלול קצר יחסית, "ויפנו ויעלו ההרה", ובבמדבר המסלול המתואר 
"ויאמרו ]המרגלים[ טובה הארץ... ותמרו ]אתם, העם[ את פי ה'   - יותר; בדברים מוטלת האשמה על העם  ארוך 
ועל העם; בדברים משה טוען שהוא  - האשמה מוטלת על המרגלים, שהוציאו דיבת הארץ,  אלוקיכם", ובבמדבר 
נענש בגללם - "גם בי התאנף ה' בגללכם", ובבמדבר העונש מוטל על העם - "אכנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך 

לגוי גדול ועצום ממנו".

אחד  משלימים  הפרשות  בשתי  והנתונים  הם,  אחד  סיפור   - שלח  ובפרשת  דברים  בפרשת  הסיפורים  רשי,  ע"פ 
את השני )לדוגמה, יוזם השליחות הוא העם שביקש לשלוח מרגלים, ומשה פנה עם בקשתם לקב"ה שמאשר את 
השליחות במילים "שלח לך"(. רמב"ן מפרש שמדובר בשני סיפורים שונים - העם ביקש לשלוח מרגלים בדברים 
עם הפירוט המופיע בדברים, והקב"ה, בשביל לסייע לעם להימנע מהחטא הצפוי, הורה למשה לשלוח נשיאים וע"פ 

הפירוט המופיע בבמדבר.

הרב יעקב מדן מיישב את ההבדלים בכך שמדובר בשתי שליחויות נפרדות, אחת קודש ומאת ה' ומטרתה הקדמה 
לחלוקת הארץ לשבטים, והשניה שליחות חולין וצבאית, שנבעה מפחדיו של העם מכיבוש הארץ. את הראשונה הציע 

ה', ואת השניה ביקש העם. משה טעה וחיבר את שתי השליחויות לשליחות אחת ועל כך נענש, כאמור לעיל.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:16 הדלקת נרות 
19:25 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
17:30 מנחה  
כניסת הצום  19:35
20:11 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת דברים
בס"ד | שקיעה: 19:36 | סוף זמן קריאת שמע: 9:22 | ט מנחם אב התשפ"ב | שבת שלום!

הודעות

20:25 ערבית 
20:35 מגילת איכה 
08:30 שחרית  
13:30 מנחה 
19:55 ערבית  
20:00 צאת הצום 

י באב

לו"ז אירועי קיץ בבית הכנסת 
הקהילתי:

20.7 | סדנת בלונים לילדים
27.7 | שעת סיפור בבית הכנסת
30.7 | סעודה שלישית קהילתית
1.8 | ערב נשים במסעדת ביגה
3.8 | יוצאים לטבע עם הקהילה

11.8 | טיול לילה ופוייקה
17.8 | פעילות לילדים

27.8 | סעודה שלישית קהילתית

השבוע: טיול לילה לחברי הקהילה 
פרטים  בשעלבים.  ילדים(  )ללא 

יפורסמו בווצאפ.



עדכונים נוספים
השבוע היה ערב נשים של נשות הקהילה 
במסעדת ביגה. הרחבנו מעגלים והכרנו 
אחת את השנייה קצת מעבר. התברכנו 
בנשים  מלאה  מדהימה  בקהילה 
גם  כולן  את  לראות  כיף  היה  מופלאות! 
בפעילות  נתראה  הכנסת.  לבית  מחוץ 

הבאה!

כגדול  "כקטון   - נחמה  גליונות 
תשמעון" 

ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ָפִנים  ירוּ  ַתּכִ "לֹא  י"ז:  פסוק 
ֵני ִאיׁש  ָמעוּן לֹא ָתגוּרוּ ִמּפְ ׁשְ דֹל ּתִ ּגָ ֹטן ּכַ ּקָ ּכַ
ר  ֲאׁשֶ ָבר  ְוַהּדָ הוּא  ֵלא-לִֹהים  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ּכִ

יו" ַמְעּתִ ְקִרבוּן ֵאַלי וּׁשְ ם ּתַ ה ִמּכֶ ִיְקׁשֶ
תשמעון:  כגדול  כקטון  ד"ה  רש"י: 
של  דין  עליך  חביב  שיהא  ח(  )סנהדרין 
קדם  שאם  מנה,  מאה  של  כדין  פרוטה 
דבר  לאחרון,  תסלקנו  לא  לפניך,  ובא 
אחר: "כקטון כגדול תשמעון" - כתרגומו 
עשיר  וחבירו  הוא  עני  זה  תאמר  שלא 
ונמצא  העני  את  אזכה  לפרנסו,  ומצוה 
שלא  אחר:  דבר  בנקיות.  מתפרנס 
עשיר  של  כבודו  פוגם  אני  היאך  תאמר 
וכשיצא  עכשיו,  אזכנו  דינר,  בשביל  זה 

לחוץ אומר אני לו: תן לו שאתה חייב לו.
תרגום אונקלוס: מלי זערא כרבא תשמעון.

1. מה מוסיף פסוק זה לפי פירוש רש"י, על מה שנאמר כבר בעניין זה בשמות פרק כ"ג 
פסוק ג': "ודל לא תהדר", ובשמות פרק כ"ג פסוק ו': "ולא תטה משפט אביונך"?

2. מה ההבדל בין שלושת פירושי רש"י כאן, ולמה לא הסתפק באחד מהם?
3. לאיזה משלושת הפירושים מתאים תרגום אונקלוס?

4. מדוע חשב בעל שפתי חכמים שנפלה טעות סופר בדברי רש"י ואין המילה "כתרגומו" 
במקומה? האם צדק?

תקציר הלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת:
אוכלים   )19:35( הצום  כניסת  עד  השבת  במהלך   -

ושותים כרגיל.
- החל משעת כניסת הצום חלים איסורי הצום במלואם, 

למעט נעילת הסנדל.
- כשמגיע זמן צאת שבת )20:11( יאמר "ברוך המבדיל 

בין קודש לחול", ויחליף בגדים ונעלים.
- כיוון שנכנס הצום ואי אפשר להבדיל על כוס, נדחית 

ההבדלה על הכוס לצאת הצום.
- לאחר החלפת בגדים ונעלים יתפלל ערבית של מוצאי 

שבת )20:25 בביה"כ הקהילתי(.
מוצאי  כבכל  חוננתנו"  "אתה  יאמר  ערבית  בתפילת   -

שבת.
נר  ידליק  איכה,  מגילת  קריאת  לפני  ערבית,  אחרי   -

בביה"כ ויברך "בורא מאורי האש".
- עם צאת הצום, לפני שאוכלים ושותים, מבדילים על 

הכוס ללא בשמים ונר.

בס"ד | שבת פרשת דברים | ט מנחם אב התשפ"ב | שבת שלום!

מפגש קהילתי בפארק המבוך. היה כיף 
וגם  מאוד  נהנו  הילדים  ולהכיר.  לצאת 

המבוגרים! ניפגש בארוע הבא.

לילה,  לטיול  נצא  חמישי  ביום  השבוע 
הטיול  שעלבים.  באזור  ילדים,  ללא 
ימשך החל מ20:30 ועד 23:00 )משוער( 
הטיול  עלות  הטיול.  בסוף  פויקה  כולל 
כולל  נוספים  פרטים  שקלים.  כ-20 
השבוע  בתחילת  יפורסמו  תשלום  דרכי 
לעקוב  מוזמנים  הווצאפ.  בקבוצת 

ולהצטרף!


