
  
  

כלומר על אף שמונו הלוויים בחטא העגל,    -  ולא בבכורות  בכהנים  הקודש נעשתה  בבכורות, משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודתה  נעש
שלא שם    שלא נתכהן עד   הגמרא מציינתעבודתם בפועל החלה עם הקמת המשכן. גם לגבי פנחס, על אף המינוי ההלכתי בפרשתנו,  

״וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר אתו את הדברים אשר דברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה    - שלום בין השבטים
  .וייטב בעניהם״

ם, מפני שהרג  . לא נתרצו העבמקום  נתכהןשלא  , ו מזרעותיפסק    משמעותה שהכהונה לא  פסוקינו אם כן יתפרשו שברית כהונת עולם
את הברכה    - נתכהן. כך גם ניתן לפרש את ההפרש בין המינוי ההלכתי למינוי המעשי בבני לוי    -נשיא בישראל, ורק לאחר שהשכין שלום  

  . נתכהנו בפועל -קיבלו במעשיהם, ואולם עדיין לא היתה דעת הבריות נוחה מהם עקב המעשה החמור, ורק לאחר שהושכן שלום בעם 

 שבת שלום!                                                                                                                                                                                                                        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
      

  ר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל״ ״והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אש
  

  ! מדוע נדרש מינוי מיוחד לכהונת עולם? והרי פנחס הוא מזרע אהרון וממילא בעל ברית כהונת עולם
בניו שנמשחו עימו וכן לבניהם שייוולדו החל מיום המינוי ואילך.  למפרש רש״י: ניתנה כהונה לאהרון ו

  עתה משהרג את זמרי זכה בכהונה. פנחס נולד לפני הימשחם ועל כן לא זכה בכהונה. 
  

רש״י במקום   ופירש ה׳ אלי״, באו בני לוי  -משה קרא ״מי ל  ;מינוי בני לוי לכהונה היה לאחר חטא העגל
להיות כהנים במקום הבכורות, שעד לאותו היום היו הבכורות כהני ה׳. הדומה    במעמד זה  שהתחנכו

המקומות הכניסה בשער הכהונה היה כנגד מסירות נפש   שבשניהוא  בין מינוי הלוויים למינוי פנחס  
איש מישראל ובסוף פרשת בלק הרג    כשלושת אלפיםפרשת העגל הרגו בני לוי  ב  -וקנאות דתית  

  פנחס את זמרי.
  

דבר נוסף, בשני המקומות קיים הבגל בין המינוי ההלכתי לבין המינוי המעשי: להלכה, מונו הלויים 
 מתואר שעד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודת קודש   במשנהלאחר חטא העגל. בפועל,  

  



  

לארועי    ות/ם מתנדביםמחפשי
הקהילתי הכנסת  בבית  . ילדים 

לבית  המגיעים  הילדים  כמות 
וגדלה   הולכת  ואנו הכנסת 

את   מעוניינים להרחיב 
 שני ארועים  הפעילויות עבורם. 

הפרק על  שבת   :כרגע  קבלת 
סיפור פעם /ושעת  משחק 

אילנה  פרטים:  ל  .בשבועיים
 054-9743492 גינת

אח בבוקר  התפילה בשבת   רי 
נקיים קידוש פרידה ממשפחת 

השבוע אושץוסל שעוזבים   ,
על   לחריש. רבה  תודה 

תחסרו   לקהילה!  תרומתכם 
בה ויישוב לנו!  במעבר  צלחה 

 טוב! 

  

  

  

    . מפגש משפחות במודיעיןמאירועי השבוע: 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

ל  בואו |  מטפחות  מחיג'אב 
המרתק  סיפורה  את  לשמוע 
מנוחה  הישוב,  תושבת  של 

בילדות וולש שהחל  מסע   .
מדכא באיראן   משטר  , תחת 

ארץ   -לבסוף  ואנגליה  דרך  
מיועדת ישראל ההרצאה   .

בלבד בבית   לנשים  ותתקיים 
שני, ג' הכנסת הקהילתי ביום  

כולן .  20:45עה  בש  12.7אב,  
  מוזמנות! 

  
  
  
  
  
  
  
  

תייר טוב  מזל   למשפחת 
  הבן!  להולדת

  
טוב למי    מזל 

השבוע    שחוגג 
הולדת   ולא יום 

              את                עדכן  
 ההיכרות!בשאלון    ריךהתא

לעדכן   בלינק מוזמנים 
  שיפורסם בווצאפ 

בבית  בש  שש   / טורניר שחמט 
הקהילתי חמישי .  הכנסת  ביום 

יתקיים   19:00בשעה    8/7
טורניר משחקי שחמט ושש בש. 

מתאים    12גילאי  להטורניר 
פרסים:  נושא  הטורניר  ומעלה. 

ראשון  מקום |    ₪   100  -  מקום 
 30  –| מקום שלישי  ₪ 60 – שני

ראו ₪ והרשמה  לפרטים   .
 בקבוצת הווצאפ.


