
  
  

  עתה מתארת התורה את קורות יעקב בשנות עבודתו.

ומה ההסבר לתיאור המאוחר שבתורה? בשני המקרים לעיל התיאור המאוחר מתאים למאורעות: האחים התעלמו מיוסף, יוסף לא דיבר  
  על כך כל השנים, גם התורה שתקה. יעקב לא התלונן, התורה לא חשפה את הסבל שלו. עכשיו כשזה נהיה רלוונטי, האירועים צפים:  

ותר מובן כשהתורה מגלה על הסבל שלו בבור והחשיפה המאוחרת מדגישה דווקא את הכאב של האחים המבחן שיוסף עורך לאחיו הרבה י
  בסבל שגרמו ליוסף ומכאן גם את החרטה שלהם. בסיפור יעקב, רק חשיפה מאוחרת גורמת לדברי יעקב להיות כ"כ קשים וכואבים. 

בלעם נפל בחרב ואגב כך מסופר כי הזנות ועבודת האלילים   -  במעורבות בלעם בדרך אג  מציינת אתובחזרה לפרשה, כאן נראה שהתורה  
ציון מעורבות בלעם כאן, בפרשת מטות, ולא בפרשת בלק, מבליט את חיסרון המידע בפרשת בלק, ומדגיש בפרשת בלק את  היו בעצתו.  

  אחריות העם למעשים (אפילו שבדיעבד לומדים שהם הוסתו לכך). 

 שבת שלום!                                                                                                                                                                                                                        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
      

  ה' על דבר פעור ותהי המגפה בעדת ה'" - "הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ב 
  

בקצרה: בסוף פרשת בלק מסופר כי העם פונה לזנות ולעבודת אלילים אצל בנות מואב. הפירוש 
מוכר והוא שהמעשים נעשו בעצת בלעם ואולם רק עכשיו, בפרשת מטות, בשעה שנלחמים העם  

הזנות ועבודת האלילים נעשו בעצתו    –  הדברבמדין ואף בלעם נופל בחרב, מתארת התורה את  
  שראל.בשביל להפיל את י

  
  כי היתה זו עצת בלעם?    בפרשת בלקולמה לא סופר 

כך    במקום מאוחר.  –אלא שדרך התורה במקומות רבים להביא תיאור שצריך היה להיות מוקדם  
יוסף שולח את אחיו להביא את בנימין והאחים מדברים בינם לבין עצמם:  ;למשל בסיפור יוסף ואחיו

"אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו  
   הצרה הזאת". רק עתה אנו מגלים שיוסף התחנן אליהם שיוציאו אותו והם לא שמעו.

ח, לבן רודף אחריו ויעקב מספר את הסיפור שלא סופר: "הייתי  יעקב בור  ;כך גם במפגש יעקב ולבן
  רק   עשרת מנים". וגם כאן      משכרתי  את      ותחלף   ותדד שנתי מעיני...    ח בלילה,  רביום אכלני חרב וק

  



  

לארועי    ותמחפשים מתנדבים/
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 

לפרטים:  בשבועיים אילנה  . 
 054-9743492 גינת

הקהילה  עם  לטבע  |   יוצאים 
בשעה   14/7ביום רביעי, ה' אב  

, ניפגש בפארק התקווה, 16:30
המוזיקלי.  הגן  שמן,  בן  יער 
בווצאפ.  יפורסם  לווייז  קישור 

 -  מתאים לכולם!  לם מוזמניםכו
ילדים  בלי  או  עם  מבוגרים 

  וילדים מכל הגילאים.

 ! ניפגש

  

  

  

השבוע:   לליאור   .טורניר שחמטמאירועי  שץ. תודה  גלעד  מקום שני:  ליברמן.  מאיר  מקום ראשון: 
  שטראוס על הארגון! 

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

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 ו  לנשים  תתקיים 
שני, ג' הכנסת הקהילתי ביום  

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

  
  
  
  
  
  
  
  

טוב   לוי ל מזל  וליאור  מיכל 
  ! להולדת הבת

  
טוב    מזל 

שרוני,  ל צפריר 
שרוני,    נעם 
  מרב         עזאני,  

מתן עזאני, לרגל יום הולדתם 
  שיחול השבוע! 

בית  ברחבת  נשים  מסיבת 
ביום שלישי,  |    הכנסת הקהילתי

אב   בשעה  20/7י"א   ,20:30 ,
לנשים ריקודים  מסיבת  , נקיים 

הקהילתי  הכנסת  בית  ברחבת 
זיתים. שתילי  כולן   ברחוב 

משהו  ולהביא  להגיע  מוזמנות 
  ניפגש! טעים


