
  
  
 

  

 

  "  ה' וגורל אחד לעזאזל - ונתן אהרן על שני השעירם גרלות, גורל אחד ל " 

יום הכיפורים  חז"ל מוצאים הקבלות שונות בין שני השעירים הכניסה לאוהל כך למשל:  .  סיפור יעקב ועשיולבין    ועבודת 
בקודש   בבגדים מיוחדים אל מול עבודת הכהן  עיזים" המופיע בש  ;הקודשיםיצחק לקבלת הברכה  יום  "שני שעירי  עירי 

השעיר   שליחת  עשיו;  את  גם  המתאר  השם שעיר,  הברכות;  גניבת  בפרשת  עיזים" המופיע  גדיי  "שני  מול  אל  הכיפורים 
  לעזאזל המזוהה עם סמאל, מלאכו השומר של עשיו. 

  ים?מי יצגו אם כן יעקב ועשיו ואיך זה קשור לכפרה הבאה לביטוי בשני השעיר

רעה   כדמות  מתואר  לא  ועשיו  חדים  אינם  הדברים  בתורה  אך  כרשע  עשיו  ואת  כצדיק  יעקב  את  מתארת  המסורת 
, ואפשר לראות זאת (ולמעשה מתואר במדרש כדוגמה לכיבוד אב). תיאוריו של עשיו בתורה מציירים דמות אימפולסיבית

את בישוליו של יעקב ומוכר את בכורתו תמורת מנת  בתיאור מכירת הבכורה ליעקב, בה עשיו חוזר עייף מהשדה, רואה  
  נזיד עדשים.  

(בעבודה ארוכת השנים תמורת בנות   –יעקב הוא ההפך   וסבלני  (ברכישת הבכורה), הוא שקול  הוא מתכנן לטווח ארוך 
כך בדבריו לראובן "פחז  –רחיק את הפזיזות בפועל לבן), הוא שומר את הדברים (בחלומות יוסף). ולא רק זאת, הוא אף מ 

  כמים אל תותר", כך בביקורתו כלפי שמעון ולוי על מעשיהם הפזיזים בסיפור דינה.

האחת שקולה, השניה אימפולסיבית;    –דרכי הפעולה המיוצגות על ידי יעקב ועשיו  שתי    אם כן הינם כנגד שני השעירים  
  עבודת ה' בשיקול דעת.ה' מחייבת את הקרבת האימפולסיביות תמורת -הכפרה שבשעיר ל ה', שניה לעזאזל.-אחת ל

    (ע"פ הרב יונתן זקס) 

  "ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים" 

רודפים   המצרים  ממצרים,  יוצאים  ישראל  כידוע בני  ישנם  ומשמאלם.  מימינם  חומה  להם  והמים  לשניים  נחצה  הים  פלא:  והנה  זועקים,  ישראל  בני  אחריהם, 
מנהרות שונות עבור השבטים, עצי פרי שגדלו בקרקעית הים ועוד. קריעת הים מהווה נס חריג גם בין רשימת   הים עשרתש  –מדרשים שונים על אופן חציית הים  

  עם    ארוכה שירה  שרים   יצא שמעו בכל הארץ. לאחר האירוע אומרים בני ישראל שירה, וגם מרים אומרת שירה. בני ישראל –ת הים הניסים שבתורה וכאמור בשיר
ה' כי גאה גאה, סוס -תיאור מפורט על הנס שנעשה להם ומרים בוחרת נקודה אחת: שירו ל

טבע בסיפור    וורכבו  ניסי  פחות  הכי  הרכיב  על  שרה  היא  לכאורה,  בני בים.  מצרים;  יציאת 
התוצאה   חומה.  להם  והמים  לשניים  נחצה  הים  מכות,  עשר  אחרי  ממצרים  יצאו  ישראל 
הטבעית של מים ניצבים שחוזרים למקומם היא טביעת כל מה שבאמצע, כולל הסוסים. מה 

  כוונת מרים בשירתה אם כן? 

גאים"   על  גמול  השב  הארץ  שופט  "הנשא  בתהילים  מופיע  כך:  לפרש  מתנשא  ה  -אפשר   '
ומשפיל גאים. גאוות מצרים היא, כידוע, הסוסים (כפי שמופיע בשיר השירים: "לסוסתי ברכבי  

רעייתי"   דימיתיך  בכל    -פרעה  המובחר  הסוס  שהוא  לסוס פרעה,  הרעיה  את  מדמה  המלך 
  כידוע שלמה המלך רכש סוסים מצריים לארמונו). ומצרים. סוסי מצרים היו איכותיים ביותר, 

ידי השפלת המצרים, הטבעת כל סוסיהם, שהיו מקור    מרים שרה על  על התנשאותו של ה' 
לשחרר  כיוון שזו הדרך  לשירתה,  גאוות מצרים  של השפלת  זה  בחרה ברעיון  גאוותם. מרים 
את רוחם של העבדים היוצאים ממצרים ולא די בהריגת המשעבדים המצריים. סיפור חציית 

הפיזית הדרך  במציאת  מתמצה  לא  סוף  גם   ים  הוא  אלא  סיני  הר  למעמד  להגיע  מנת  על 
ושירת מרים לוכדת את אותה נקודה מדויקת   סיפור שחרורם הרוחני של העבדים העבריים, 

ה' על התנשאותו מעל -של השחרור: השפלת המצריים. לכן בחרה מרים במילים אלו: שירו ל
  המצריים, על השפלתם ועל שחרורנו מהעבדות. 

  שבת שלום וחג שמח!                                                                                                                            



  
  

 

  

  
  
  
  
  

  גליונות נחמה 
יתֹו"  ֲעדֹו וְּבַעד ּבֵ ר ּבַ יתֹו" |    פסוק ו': "ְוִכּפֶ ֲעדֹו וְּבַעד ּבֵ ר ּבַ   פסוק י"א: "ְוִכּפֶ

פסוק י"א: ד"ה וכפר בעדו  |   , פסוק ו': ד"ה וכפר בעדו ובעד ביתו: מתוודה עליו עוונותיו ועוונות ביתו.רש"י
אחיו הכהנים, שהם כולם קרויים ביתו, שנאמר (תהלים קל"ה י"ט): בית אהרן ברכו וגו': וידוי שני עליו ועל  

את ה' וגו', מכאן שהכהנים מתכפרים בו, וכל כפרתן אינה אלא על טומאת מקדש וקדשיו, כמו שנאמר 
  (פסוק ט"ז): וכפר על הקדש מטומאות וגו'.

וי ראשון לכלול בו גם הכהנים, בשיאמר: : למה הצריכו הכתוב להתוודות וידוי שני, די בויד הרא"םמקשה  
  "אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך אני וביתי ובני אהרן עם קדושיך"?
וּ ַהּגֹוי לֹא ִנְכָסף"  ׁשוּ וָקֹוׁשּ   ענה לשאלת הרא"ם על פי צפניה ב' א': "ִהְתקֹוׁשְ

וקושו: מעשיכם, השוו   וכן רש"י, שם: ד"ה התקוששו: התלקטו ואספו יחד כמו לקושש קש (שמות ה'). ד"ה
לשון היקש אדם  קשוט אחרים, עשו שניהם  כך  ואחר  קשוט עצמך  דרשו  ורז"ל  קונכם,  לדעת  מעשיכם 

  המשוה עצמו ומישר דרכו. 
  

  
נגרות  סדנת 
בבית   לזוגות 
הכנסת הקהילתי | 
תתקיים  הסדנה 

מפגשים   2במשך  
של   באורך  בערב 

  שעתיים וחצי כל  
מאי. בחוג נלמד לבנות פינת מפגש במהלך חודש  

זוג   2ישיבה:   ושולחן (כמו בתמונה). כל  ספסלים 
מסיים את הסדנה עם פינת ישיבה  משלו. עלות  

. פתיחת הסדנה מותנית בכמות 2000₪הסדנה:  
שרוני   נבו  נוספים:  לפרטים  -052  -הנרשמים. 

  . קישור להרשמה בקבוצת הווצאפ. 5838548
 

נגרות   בבית  חוג 
הכנסת הקהילתי | 
יתקיים   החוג 

מפגשים   8במשך  
מאי  -  בחודשים 

נלמד  בחוג  יוני. 
שרפרף,   לבנות: 

  עליים  נ           מתקן  
ומדפי משושה (כמו בתמונה). כל משתתף מסיים  

עם   החוג  החוג:   3את  עלות  משלו.  מעץ  יצירות 
בימי    8לכל    450₪ יתקיים  המפגש  המפגשים. 

 29עד ה  במאי ו  11החל מה    16:00רביעי בשעה  
הנרשמים.   בכמות  מותנית  החוג  פתיחת  ביוני. 

שרוני   נבו  נוספים:  . 052-5838548  - לפרטים 
  וצת הווצאפ.קישור להרשמה בקב

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

ישראל  מערכות  חללי  ולזכר  הזיכרון  יום  לכבוד 
האיבה,   פעולות  למלא ונפגעי  עבור  שאלון    ניתן 

איתנו לא  שכבר  שהכרתם  תמונות  .  חללים 
ובקבוצות  ו באתר  יפורסמו  הנופלים  של  סיפורים 

לינק   הווצאפ של בית הכנסת במהלך יום הזיכרון.
  לשאלון בקבוצת הווצאפ.

כושר    אימון 
לנוער   קרבי 
הכנסת  בבית 

|    הקהילתי
כושר  אימון 
לנוער   קרבי 
לגילאי   (בנים) 

12-20   
מייג'ור  בהנחיית   שמואל.מייג'ור  מעוניינים    שילה 

של  כ אימון שבועי בעלות סימלית  ₪    50  -לפתוח 
הקישור      בחודש. דרך  להירשם  נא  המעוניינים  כל 

שילה שמואל   לפרטים נוספים:שבקבוצת הווצאפ.  
0546629744  

 
 

השואה  ליום  הרצאה 
הכנסת  בבית 

"לאסוף את |    הקהילתי
הרצאה   -  השברים"

נויימן אורית  ,  מפי 
מנהלת מחלקת איסוף 

    ושם.      ביד        פריטים  
, בשעה  27/4ביום רביעי, כ"ו ניסן  ההרצאה תתקיים  

הקהילתי.ב  20:30 הכנסת  מוזמנים  בית  .  כולם 
  .כיבוד קל יוגש במקום

  
  

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

השנה   | הקהילתי  הכנסת  בבית  העצמאות  יום 
בית   של  העצמאות  יום  חולצת  לובשים  כולם 

הקהילתי!   התמונה הכנסת  על  לחץ  להזמנה 
של  לעיל בעלות  חולצה  כל  כל    20.  בלבד.   ₪

חולצות   זמינות,  להזמין Dryfeetהמידות  מהרו   .
  כבר עכשיו! 

 
 

העצמאות  יום העצמאות בגני מודיעין | לכבוד יום  
, )1-99(  ילדי בית הכנסת הקהילתי, מכל הגילאים

יום העצמאות שבו הם   מוזמנים להצטרף לטקס 
בת בהנחיית  ריקוד  ושני  -יבצעו  כלפא  אל 

חזרות   בשעה  לוינשטיין.  ורביעי  שני    16:30ביום 
  בביה"כ.

      


