
  
  
 

  

 

  

  

   

  תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה…״ ״זאת תהיה  

בקצרה: צרעת היא מחלה נסית ייחודית לישראל שבאה כנגד עבירות מסוימות: לשון הרע, שפיכות 
למחנה   הוצאה אל מחוץ  הסגר,  כהן,  בבדיקת  מתחיל  בצרעת  הטיפול  ועוד.  גזל  רוח,  גסות  דמים, 

  וטיהור לבסוף. 

מצד אחד אומרים הפסוקים "והובא אל הכהן" ומצד שני, "ויצא הכהן אל  סתירה:  נפתחת ב הפרשה  
  לבוא אל הכהן, או שהכהן צריך לצאת אל המצורע מחוץ למחנה?  וץ למחנה". האם על המצורעחמ

  מספר פירושים יפים לכך: 

א הסמכות להכריע והכהן הש  כלומריובא אל הכהן,  המצורע  משמעו שעניין    "והובא אל הכהן"]  1[
כיוון שהמצורע נתבזה בצרעתו (רעיון מעניין    אל המצורע מחוץ למחנהבטהרת המצורע. הכהן יוצא  

, אז  המצורע מורחק כי הרחיק אחרים, אבל אנחנו לא רוצים להעניש אותו יתר על המידה  :כשלעצמו
  . ימין מקרבת) -על אף ששמאל דוחה 

ו ונפגשים באמצע. כנגד גסות הרוח של המצורע שהביאה ] המצורע בא אל הכהן, הכהן יוצא אלי2[
  מורה לו התורה לגשת אל הכהן.אותו מלכתחילה לצרעת, 

שלשונו של המצורע הביאה אותו לכהן (ואכן הכהן יוצא   ,למצורע" משמעו לקח  הובא אל הכהן"]  3[
  אליו).

  
                                                                                                                             שבת שלום! 

  

  

 8:30מניין שישי בבוקר בשעה  
  . בבית הכנסת

מניין ערבית יומי מתוכנן אחרי  
  .20:30פסח בשעה 

שיעור פרשת שבוע של יהונתן 
בשעה  חמישי  בכל  וינטר 

20:30 .  

  

על דרשת שבת הגדול תועבר  
, 18:30בשעה  ידי הרב בוכניק  

   .אחרי מנחה, בבית הכנסת

  

  



  
  

  

  גליונות נחמה | פרשת מצורע 
  

הדא הוא דכתיב (משלי ו'): "שש הנה שנא ה' ושבע   –"זאת תהיה תורת המצורע"    :ויקרא רבה מצורע א
תועבות נפשו"... דאלו הן: "עינים רמות, לשון שקר, וידים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות אוון, רגלים  

  כזבים עד שקר, ומשלח מוגים בין אחים", ואמר ר' יוחנן: וכולהו לקו בצרעת...ממהרות לרוץ לרעה, יפיח 
"שאין נגע הצרעת אלא ביטוי לחרון אף ה' המיידה   : רואה בלשון הפסוק ממשלי הוכחה לכך,רש"ר הירש

הנ"ל,  הרעות  התכונות  כל  ומפיץ  נושא  גופו  אברי  בכל  עצמו  העושה  אדם,  של  בגופו  הנגע)  (את  אותו 
שיהיו כל אברי גופו כלים להרבות ענוות צדק, דרישת האמת, עשיית הטוב והשכנת שלום בין אדם במקום  
  לרעהו" 

 הסבר מהו הרמז הלשוני בפסוקנו ממשלי לרעיון המובא בדברי הרב הירש? 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כושר    אימון 
לנוער   קרבי 
הכנסת  בבית 

|    הקהילתי
כושר  אימון 
לנוער   קרבי 
לגילאי   (בנים) 

12-20   
שמואל. שילה  אימון    בהנחיית  לפתוח  מעוניינים 

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

נוספים:.  הווצאפ שמואל   לפרטים  שילה 
0546629744  

הכנסת   בבית  לזוגות  נגרות  |  סדנת  הקהילתי 
נבו שרוני. הסדנה  בהנחיית  לזוגות  נגרות  סדנת 

במשך   של    2תתקיים  באורך  בערב  מפגשים 
שעתיים וחצי כל מפגש במהלך חודש מאי. בחוג 

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

הסדנה:   עלות  משלו.  פתיחת 2000₪ישיבה    .
לפרטים הסדנה   הנרשמים.  בכמות  מותנית 

שרוני   נבו  קישור 052-5838548  -נוספים:   .
  להרשמה בקבוצת הווצאפ. 

  
  
  
  
  
  

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 Dryfitהמידות  מהרו   .
  כבר עכשיו! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

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

לוינשטיין. חזרות יתחילו שבוע הבא: ביום שלישי  
ב רביעי  בבית הכנסת הקהילתי. כל   16:00וביום 

  הילדים מכל הגילאים מוזמנים להצטרף! 

חול המועד  ,  ביום שני|    משפחות באזור מודיעין  טיול
ניסן   י"ז  לטיול  18/4פסח,  יוצאת  הקהילה  כל   ,

ק"מ במסלול שמתאים    2  -טיול באורך כה  משפחות.
עגלות כולל  גופני)  לכולם,  וכמצב  בליווי  ,  (כמוצר 

יציאה   .עזאני  סנסיימדריך בדרגת מאסטר בשל"ח,  
בשעה   פרטיים    14:00מהיישוב  חזרה ברכבים 

בשעה   הלינק    הרשמה  .17:00משוערת  באמצעות 
נא להגיע עם מים, אוכל, כובעים  בקבוצת הווצאפ.  

  !והמון מצב רוח
  

נגרות   חוג   | הקהילתי  הכנסת  בבית  נגרות  חוג 
החוג   שרוני.  נבו  בהנחיית  ומעלה  ד'  מכיתות 

במשך   מאי  8יתקיים  בחודשים  יוני.    -   מפגשים 
עליים ומדפי  בחוג נלמד לבנות: שרפרף, מתקן נ

את  מסיים  משתתף  כל  בתמונה).  (כמו  משושה 
  450₪יצירות מעץ משלו. עלות החוג:    3החוג עם  

רביעי    8לכל   בימי  יתקיים  המפגש  המפגשים. 
ביוני.    29במאי ועד ה    11החל מה    16:00בשעה  

פתיחת החוג מותנית בכמות הנרשמים. לפרטים  
שרוני   נבו  קישור 052-5838548  -נוספים:   .

  שמה בקבוצת הווצאפ. להר
  

      


