
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
     

ונשא אהרן את   "ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני ה'. 
  משפט בני ישראל על לבו לפני ה' תמיד" 

  
ומרתקת.  איזו   קסומה  פשוטהפרשה  תיאורי    -  טכני  סיפורהיא  פרשה  ה  בקריאה  בגדים,  תיאורי 

כלים  ותמוהים,  סודיים  נהלים  כולה  הפרשה  שני,  במבט  הכהנים.  של  הטירונות  תיאורי  אבנים, 
ת  מה גדול המרחק בין העולם דאז לעולמנו. כל מה שנשאר זה כמה פרשו  .משונים לעבודות עלומות

  שמתארות עבודת קודש עתיקה שמקרבת באופן לא ברור בין העם לבוראו. 
  

משה נסתר בפרשה, הפרשה מתארת הכנת ולבישת בגדי    –וכמה יפה הקשר שבין הפרשה לפורים  
מלכות (כך לפי הרמב"ן, המביא ראיות מפסוקים לאורך התנ"ך כי בגדי הכהונה הינם בגדי מלכות),  

הכהני הכנת  העם,  כל  על  אחשוורוש), כפרה  לארמון  לכניסתה  אסתר  (כהכנת  לקודש  לכניסה  ם 
  . ועודכניסה לקודש בחרדת מוות, מצוות של תרומה ושל אכילה 

  
ומכל הקסם שבפרשה, אחד מעניין במיוחד: האורים והתומים. לא נזכרו האורים והתומים בתיאורי 

אל החושן את האורים    הוראה לתתיית אורים ותומים, אלא  עש  עלהסבר  הכנת המשכן והבגדים, אין  
והתומים, שהם משפט בני ישראל. האורים והתומים היו מעין מנגנון שמיימי לפעולת החושן, כך לפי  

  – לוח האבנים שישב על חזהו של הכהן הגדול, לחושן משפט    -  הרמב"ן, שהפכו את פעולת החושן
מוגדרת לשאלה  הקודש  ברוח  תשובות  שנותן  של חושן  הארה  הוא  ברמב"ן  שלו  הפעולה  תיאור   .

לכדי  הרכבת הסימנים  ,  ל החושןסימנים שעאחרי הארת ה;  אותיות ואבנים רלוונטיות בלוח החושן
 עלירוח הקודש. כך למשל מבאר הגר"א את הפגישה שבין עלי לחנה:    שדרשהפעולה  תשובה היא  

נכון של האותיות  היא ענתה לו שהסידור ה  .האירו לו אותיות "ש.כ.ר.ה" בחושןכיוון שחשבה לשיכורה,  
  הוא "כ.ש.ר.ה", ולא שיכורה. 

  
וגם כאן קשר מעניין לפורים: חושן המשפט מציג תשובה מעורפלת, אך כאמור, נדרשת רוח הקודש  
ע"מ להרכיב את הפאזל כראוי. זו היתה (על קצה המזלג כמובן) פעולתו של מרדכי, שידע ברוח 

ים הפוליטיים שבפרס, וראה לקראת מה  הקודש לפרש נכון את האותיות שבמציאות, את התהליכ
שתהיה לו סוכנת חשאית,    הולכת יהדות פרס. מתוך זיהוי מוקדם, שלח מרדכי את אסתר לארמון

אך לא פירשה נכון את הדברים, ובעת הגזירה    האירועיםשתופעל בעת הצורך. אסתר גם ראתה את  
זה שלושים יום! אם  הרי לא נקראתי לבוא אליו    שאלה.  חששה לחייה בלבד: איך אלך אל המלך?

  י שלחת אותי לפה בשביל להציל אותי, לא?רלמרדכי: ה  אמרהבאופן סמוי  אבוא ללא הזמנה, אמות!  
לא קראת נכון את המציאות, לא נשלחת לארמון לתחרות יופי או להציל את  את    –עונה לה מרדכי  

  נפשך אלא לעת הזו הגעת למלכות, לרגע זה שלחתי אותך. 
    !רים שמחופו  שבת שלום                                                                                                                                 

         
  

יתקיימו    תותפיל מחוץ השבת 
נא ל הקהילתי.  הכנסת  בית 

עם  להקפיד     מסיכה להגיע 
   לשמור על מרחק.ו

 
טוב  הללי  ל  מזל 

אופיר  ול  יולנו
יום   אלבז לרגל 

שיחול   הולדתם 
 השבוע!

  
  פורים שמח! 



  

  
  
 

השבים   ברוכים 
אהרון  לארץ,  
ג'יימי  פרץ,  

ומיטש  ביננפלד 
  הורן! 

  
  
  
  
  

ל  רבה  לבית  תודה  הוילונות  תרומת  על  גביר  ויוסי  דבי 
  הכנסת! 

  
  
  

הבנים   כל 
לשירת   מוזמנים 
זמירות   אנעים 
הכנסת   בבית 

  הקהילתי! 
  

נשמח   שבת  מידי 
בקהילה   שהבנים 
לשירת  יעלו 
זמירות        אנעים 

  לאחר תפילת 
האתר או כולם מוזמנים להירשם דרך    הש"ץ של שחרית. 

  . 054-9743492בווצאפ לאילנה גינת 
  

  
חברנו   של  בצערו  משתתפים  הקהילתי  הכנסת  בית  חברי 
יוג'ין גרמן  לקהילה מיטש גרמן עם בשורת פטירת אביו, מר 

  (איסור בן אברהם). 
  מן השמים תנוחמו. 

ויקבלו   24משפחת גרמן יושבים שבעה ברמב"ם  
  מנחמים החל ממוצ"ש.  

  קים   עם      מראש    תאמו    אנא  לנחם    ברצונכם     אם  
מיטש    או  058-4014797  לגבי   .058-7867072עם  הודעה 

  סיוע בבישולים תתפרסם בקבוצת הווצאפ.
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הכנסת בית  עבור  תרומות  תרומה .  מחפשים  לקבל  נשמח 
הציוד. לאחסון  שרות  ארון  בקהילה   של  ילדים  המון  לנו  יש 

 ונשמח שיהיו להם ספרים מתאימים לקריאה בבית הכנסת. 
  . 054-9743492 אילנהנא לתאם מראש עם 

  
  

את  לקדם  ולעזור  להתנדב  בואו 
שלנו המדהימה  אנו  !  הקהילה 

לכם מעוניינים  !  זקוקים  אתם  אם 
תרבות   ועדת  לעשייה:  להצטרף 

תרגום |    שיפוץ בית הכנסת|    ילדים
מחכים .  פנו אלינו עוד היום|    העלון

    לשמוע מכם.
איל נוספים:  גינת  לפרטים  -054נה 

9743492  
  
  

ראשון!  ביום  הקהילתית  התחפושות  תחרות  עבור    הצבעה 
הגדול   הפרס  הווצאפ.  בקבוצת  הפרסומים  אחרי   –עקבו 

  שוברים לפיראט האדום. 



  

 

    


