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ֵהינּו
ֹ
נּו ה' ֱא-ל ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ִמּמִ

'יציאת מצרים' היא מאורע מרכזי בתורה, 

ובכל  יום  שבכל  תורה  שציוותה  כך  כדי  עד 

ולגודל  מצרים,  יציאת  את  נזכיר  לילה 

הזכרה  שתהא  חז"ל  תיקנו  הדבר  חשיבות 

זאת בעת קבלת עול מלכות שמים עלינו. שני 

פרשיות בתפילין תוכנם הוא יציאת מצרים. 

בכל שבת ומועד מזכירים בקידוש את יציאת 

מצרים. ובמצוות רבות בתורה נזכרת יציאת 

לזכרון  כולו  שכל  הפסח  חג  ובפרט  מצרים. 

יציאת מצרים. במעמד הר סיני, כאשר מלך 

מתוך  קולו  והשמיע  הופיע  המלכים  מלכי 

האש, פתח הקב"ה בדברו - אנכי ה' אלוקיך 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים. 

נווכח  הנ"ך,  ובפסוקי  בתורה  בהתבוננות 

יציאת  של  היתירה  חשיבותה  כי  לראות 

המשמעות  עניינים.  שני  משום  הינה  מצרים 

היינו  זה,  ועיקר הדגש של מאורע  המרכזית 

במה שה' נהיה אז לאלוקינו ומלכנו - 'אלוקי 

ישראל', ועם ישראל נעשה לו לעם, עם ה'.

משמעות נוספת, היינו במה שעל ידי יציאת 

כל  לעין  התגלה  ומופתיה  באותותיה  מצרים 

כי הקב"ה מנהיג את העולם ואין כמוהו בכל 

הארץ, כאשר שינה את הטבע והראה ניסים 

אין מספר, כשהכה את מצרים  ונפלאות עד 

הכל  ונוכחו  הים,  את  וקרע  מכות  בעשר 

מלבדו.  עוד  אין  האלוקים  הוא  ה'  כי  לדעת 

מצרים  יציאת  של  הגדול  במאורע  ואכן 

כלולים כמה וכמה עניינים, ידיעת ה' והנהגתו 

ית"ש, השגחתו על הבריאה, ודרכי הנהגת ה' 

- שכר ועונש, הנקמה ברשעים, והגמול הטוב 

לאוהביו ונאמניו.

משמעותו  עיקר  העניין,  ולב  מרכז  אולם 

כך  ידי  שעל  כאמור  היא  מצרים  יציאת  של 

יהיה  והוא  לעם,  לו  להיות  לקחנו  הקב"ה 

אתכם   ולקחתי   - וכדכתיב  לנו,  לאלוקים 

וידעתם  לאלוקים  לכם  והייתי   לעם,  לי  

מתחת  אתכם  המוציא  אלוקיכם  ה'  אני  כי 

סבלות מצרים )שמות ז(, ועוד פסוקים. וכן 

העניין מבואר בברכות ק"ש בהן תיקנו חז"ל 

ברכה על גאולת מצרים, שתוכנן הוא - 'הוא 

אלוקינו ואנחנו עמו'.

המושג  למשמעות  מודעים  להיות  וצריך 

מיסודות  אחד  שהוא  ישראל',  'אלוקי  של 

כינוי  עוד  רק  זה  שאין  לדעת  יש  היהדות. 

להשי"ת, שאחד מכינוייו הוא 'אלוקי ישראל', 

אלא זו היא מסגרת מחודשת לגמרי של יחס 

בין עם ישראל אל השי"ת. כלומר שנוסף על 

הכל  שברא  משום  העולם  אלוקי  שהוא  מה 

שתהיה  יתברך  ברצונו  עלה  הכל,  ומנהיג 

ישראל,  עם  על  ופרטית  מיוחדת  מלכות  לו 

האומות,  שאר  ככלל  אינו  אליהם  שהיחס 

ובני  משפחה  יש  ודם  בשר  שלמלך  )כשם 

בית, שמערכת היחס שלו עמהם עומדת בפני 

עצמה, ואיננה שייכת ליחס המלכות.( כלומר 

ה' שנוסף על הבריאה כולה  שכך הוא רצון 

העולם',  'מלך  שהוא  באופן  לפניו  שעומדת 

גם יהיה לו עם שעמהם יש לו סוג יחס מיוחד 

יתברך  הוא  נקרא  כך  שמשום  ועמו',  כ'מלך 

'מלך ישראל' ו'אלוקי ישראל'. 

היינו  האלוקים,  מבחינת  הדבר  ומשמעות 

שהוא מנהיג את העם באופן מיוחד בהשגחה 

פרטית, בסגנון של קירבה וחביבות, וכל דאגת 

ענייניהם  ומצליח  צרכיהם,  לכל  עליו  העם 

ולעומת  ומושלם.  נעלה  באופן  ומעשיהם 

אלוקינו,  בהיותו  הרי  העם,  מבחינת  זאת 

ולכבדו  לעבדו  מיוחדת  חובה  עלינו  חלה 

באופן שונה לגמרי מכל העמים, קיבלנו עלינו 

לשאת את דגל ה' ולשרתו בנאמנות ולעסוק 

ולשמור  לעבדו  בעולם,  השי"ת  ענייני  בכל 

למשרה  נבחרנו  בדרכיו.  וללכת  מצוותיו 

ממלכת  לו  להיות  הנשגב  ולתפקיד  הרמה 

כהנים וגוי קדוש. 

ומפסוקי התורה והנ"ך אנו למדים כי הדבר 

הזה שגאלנו ה' להיות לו לעם, הוא השורש 

מסורים  להיות  שלנו,  המיוחד  התפקיד  לכל 

זה  שכל  מצוותיו,  ולעשיית  ה'  לעבודת 

מתחייב משום שהוא האלוקים שלנו - אלוקי 

ישראל. ומציאות זו של עם ה' ואלוקי ישראל 

נתהוותה ביציאת מצרים. )וכן כתב הכוזרי - 

מאמר א' אות כ"ז(.

'אלוקי  הוא  שהקב"ה  המיוחדת  המלכות 

הוא  ישראל  שעם  משום  יסודה  ישראל', 

העם  את  יצר  שהקב"ה  מחודשת,  יצירה 

הריהי  ישראל  עם  יצירת  מיוחד.  באופן 

שייכת  שאינה  ויצירה  מחודשת  בריאה 

התהוות  כי  האומות,  שאר  התהווות  לסדר 

עם ישראל לגוי היתה על ידי ניסים ונפלאות 

היוצאים לגמרי מגדרי הטבע. ניסים עצומים 

אלו ובראשם יציאת מצרים וקריעת ים סוף 

אשר עמדו ביסוד כינונו של העם, מחשיבים 

ובריאה  מחודשת  כיצירה  ישראל  עם  את 

מיוחדת. ובזה נעשה לנו ה' לאלוקים המנהיג 

אותנו בהשגחה מיוחדת בניסים ונפלאות לכל 

אורך הדרך, וגם כאשר חטאנו והגלה אותנו 

עדיין ידו נטויה עלינו לשמור עלינו ולהצילנו 

מידם של אויבינו, עד כי יחיש לגאלנו כאשר 

הבטיחנו על ידי הנביאים.

א קבוצה פון רעב'ן
משיחותיו של מרן רבינו הגדול זצוק"ל

שני פרקים נ"ך בכל יום
הספק הפרקים מיום השבת ועד יום שישי הבעל"ט

ישעיהו נ"ט – ירמיהו ו'
מסלול 'אהבת תורה' – העמוד היומי

הספק הלימוד מיום השבת ועד יום שישי הבעל"ט
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אר ת בא
ובקרכם  צאנכם  רק  ה'  את  עבדו  לכו  ויאמר  משה  אל  פרעה  ויקרא 
יוצג גם טפכם ילך עמכם. ויאמר משה גם אתה תתן בידנו זבחים ועולות 

ועשינו לה' אלוקינו ]י, כד-כה[  
שילכו  הזאת,  לדרישה  גם  פרעה  נכנע  כבר  חושך  מכת  לאחר 
הנשים והטף, ואישר לכל העם לצאת, רק שהצאן והבקר יוותרו 

אצלו, 'לכו עבדו את ה' רק צאנכם ובקרכם יוצג'. 
אולם משה השיב לו 'ויאמר משה גם אתה תתן בידינו זבחים 

ועולות ועשינו לה' אלקינו'.   
וזה צריך ביאור מהיכי תיתי תבע משה את פרעה שגם הוא יתן 
זבחים ועולות, ומה שייכות טענה זו לוויכוח שהיה למשה עם פרעה.  
ונראה בזה, שאף שכבר הסכים פרעה שישראל חייבים לעבוד את 
ה' בתור 'אלוקי העולם', אולם להכרה שהם עובדים את ה' גם בשם 
הם  כי  ואף  לא הסכים.  לזאת  ובייצוגם,  העולם בשליחותם  אנשי 
חייבים לעבוד את ה', אך הוא אינו צריך לתת זאת מצאנו ומבקרו. 
ועולות  זבחים  בידינו  תתן  אתה  'גם   - לו משה  אמר  זה  ועל 
ה',  את  לעבוד  מחוייבים  ישראל  רק  שלא  אלוקינו'.  לה'  ועשינו 
אלא על כל העולם חלה חובה זו, וישראל הם מייצגים בזה את 
העולם, ומוציאים אותם ידי חובתם כלפי הבורא. על כן גם הם 

צריכים לספק לנו זבחים ועולות לעשות לשם ה'.
צאו  קומו  פרעה  כשאמר  היציאה,  בעת  הפרשה  בהמשך  ואכן 
מתוך עמי, כתיב - 'גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו 
גם  דברתם,  כאשר  'מהו   - וברש"י  לב(.  )יב,  אותי'  גם  וברכתם 

אתה תתן בידינו זבחים ועולות'.  
וזהו סיום הפסוק 'וברכתם גם אותי', שהסכים לזה שגם הצלחתו 
וברכתו תלויה בעבודת ישראל לה'. כלומר שביקש שבעת עבדם 
את ה', יעבדו גם עבורו ובשליחותו, ומאליו יחולו גם עליו השפע 
והברכה. ולכן אמר להם 'עבדו את ה' כדברכם'. דהיינו שלא כאשר 
הוא אמר בתחילה, רק הוא מבקש מהם לעבוד - כדברכם. שהוא 

הוי"ה הבורא ומנהיג  - אלוקי העולם, והם נציגי העולם.

אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על 
כרעיו ועל קרבו ]יב, ט[

כתב ב'משך חכמה' שההבדל בין 'אל' ל'לא' הוא, כי אל הוא ענין 
בקשה, ו'לא' הוא מורה יותר על הציווי, ולכן כל הבקשות להשי"ת 
ענוים'  תשכח  'אל  כמו  'אל',  במלת  בא  עליו,  ציווי  נופל  שאין 
)תהלים י, יב(  וכדומה, כי אינו ענין החלטי רק הוא ענין בקשה.

וכתב כאן לשון 'אל' כיון שעדיין לא השתעבדו למלכות שמים, 
'לא  כתיב  חצות  אחר  להלן  כן  שאין  מה  'אל',  בדרך  ונתבקשו 
תותירו ממנו' )פסוק י(, כיון שכבר נתחייבו בעבודת ה', ודבריו 

מחודשים.
בבקשה  ולכן  מ'לא',  רפה  יותר  'אל' משמעותו  ונראה שאמנם 
מתאים לשון 'אל', והטעם שנקט כאן לשון זה, כיון שהוא מתחבר 
להמשך הפסוק, הוי אומר, לא כך כי אם כך, 'אל תאכל ממנו נא 
- כי אם צלי אש'. ולשון זה יש בו משמעות שמפחיתה את תוקף 
האיסור, דהיינו שהאיסור הוא רק משום שיש לעשות זאת באופן 
המתוקן, ולו יצוייר שלא היה אופן זה, לא היה נאסר, וכל כהאי 

גוונא מתאים יותר לשון 'ַאל'. והבן.
'אל', יש לעיין כיצד יש  ובכל המקומות שנכתב איסור בלשון 

במשמעותו ביטוי יותר רפה.

ה'  הוציאנו  יד  בחוזק  כי  עיניך  בין  ולטוטפת  ידכה  על  לאות  והיה 
ממצרים ]יג, טז[  

תפילין  שהנחת  חכמים  לדרשת  המקורות  אחד  הוא  זה  פסוק 
תהא על יד שמאל, כדאיתא בגמרא )מנחות לו.( שנחלקו מהיכן 
דרשינן לה, יש האומר כי בכל מקום שנאמר בו יד סתם - הרי זה 
יד שמאל. רבי נתן אומר 'וקשרתם וכתבתם' - מה כתיבה בימין 
אשי  רב  בשמאל.  הנחה  בימין  וכיון שקשירה  בימין,  קשירה  אף 

אמר 'ידכה' כתיב בה"א - יד כהה.
ונראה כי שלש דרשות אלו, שלשה טעמים חלוקים הם, לבאר 
שיש  שבתורה,  המצוות  מכל  תפילין  מצות  נשתנתה  מה  משום 

להניחן דווקא בשמאל, היד הפחותה, ולא ביד ימין החשובה.
הוא  יד שמאל  על  התפילין  הנחת  גדר   - הראשון  הטעם  לפי 
האות  ענין  הנה  כי  הדבר,  בביאור  ונראה  סתם'.  יד  על  'הנחה 
שבתפילין אין לו צורך בחשיבותה המיוחדת של יד ימין, אלא די 
לו באחת מידיו של האדם, ומעתה, כיון שאין סיבה להניחן על 
היד החשובה - שוב אין זה נכון להניחן בימין, שההנחה על יד 
ימין תתפרש כהנחה על היד החשובה דווקא לאור מעלתה, וכיון 
שאין הטעם כך, שכן אין ענין זה מעלה ומוריד בתוקף האות. לכך 
הקפידה תורה שיונחו התפילין דווקא על יד שמאל - שהיא יד 

פשוטה שאין בה כל ענין מיוחד מלבד היותה 'יד'. 
שמאל,  ביד  תפילין  דין  להדיא  בכתוב  נזכר  דלא  מהא  ]והנה 
למדין אנו דמעיקר צורת המצוה דתפילין וגדרה, לא בעינן שתהא 
דווקא בשמאל אלא דגדר מצוותה הוא שתהא על היד, אבל דינא 
גרידא, אמנם אחר שקבעה  דיד שמאל הוא קביעת מקום הנחה 
תורה שהנחתה היא על יד שמאל,  קביעותה היא דווקא בשמאל[. 
והטעם השני הוא - 'מה כתיבה בימין אף קשירה בימין'. לפי 
זה אכן לא נשתנתה מצות תפילין מכל המצוות, שאף בה  טעם 
הכתוב  שאין  אלא  החשובה,  ימין  ביד  שתיעשה  תורה  הקפידה 
מדבר ביד שעליה מונחים התפילין אלא על היד הקושרת אותם, 
ומתוך שהקיש הכתוב קשירה לכתיבה אנו למדים, כי כשם שמעשה 
הכתיבה פשוט שעליה להיות בימין בכדי שתהיה מושלמת ונאה, 
כך גם מעשה קשירת התפילין - למען היותה קשירה יפה וראויה 
- יש לעשותה ביד ימינו. ומעתה כיון שקשירה בימין, על כרחך 

הנחה בשמאל. 
והטעם השלישי הוא 'יד כהה'. לפי טעם זה הקפידה תורה על יד 
שמאל - דווקא לאור היותה יד כהה וחלושה, ואשר לכן היא היא 
כי  בזה,  הביאור  ונראה  התפילין.  לקשירת  והראויה  הנכונה  היד 
מאחר שידו הימנית של האדם עומדת תדיר לתשמישו ומלאכתו, 
זו יהיה הדבר מכביד על עבודתה  יד  יניח תפילין על  על כן אם 
ותנועתה, כמו כן ע"י כך עשויים התפילין להיטלטל על גבה ולא 
תורה  ציוותה  ולכך  במקומה,  וקבועה  מתוקנת  קשירתם  תהא 
להניחם בשמאלו, אשר דווקא מפאת כהותה וגרעון כוחה - היא 

היד הנכונה והמתאימה להנחת תפילין עליה.
והנה הדרשה שדרשו מ'ידכה כתיב בה"א - כהה' )מנחות לז.(. 
בפשטות הוא מדרש לשונות, שהמילה מתחלקת כאילו היה כתוב 

'יד כהה'. 
אמנם נראה שעצם הדבר שכתוב 'ידכה' בה"א משמעותה יותר 
ישב,  עמד,  הלך,  אומרים  שלזכר  מצינו  שהרי  מ'ידך'.  קלושה 
ולנקבה אומרים הלכה, עמדה, ישבה. הרי שתוספת הה"א מקלישה 
את המובן לבעלת משמעות פחות תקיפה, אם כן הדרשה נובעת 

ממשמעות הפשט. 

דבר הפרשה
מתורתו של מרן רבינו הגדול זצוק"ל
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בסייעתא דשמיא

 בשבח והודאה להשי"ת
 שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
 הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף
בשמחת הבר מצוה של בננו היקר

החתן

יוסף נ"י
שתתקיים בעזהשי"ת 

ביום רביעי פרשת בשלח י' שבט תשפ"ג
באולם 'נצח ישראל' רח' ריב"ז 16 בית שמש

קבלת קהל משעה 8.30

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
שלמה צבי הרצל

ורעיתו

גם אנו נשמח לראותכם משתתפים בשמחת הבר מצוה של נכדנו היקר נ"י
הרב משה פישר ורעיתו הרב אברהם הרצל ורעיתו 
בן מרן הגרי"י פישר זצוק"ל  

המרכז הגדול לחינוך:

התעלות ימי השובבי"ם
התוועדויות וסדרי לימוד מרוממים בלילות שישי משבועות השובבי"ם בהשתתפות מאות בחורי 

קהל עדת ירושלים מכל קהילות הקודש

 ברגשי גיל הננו מביעים את ברכתנו 

קדם האי גברא רבא

 ברא כרעיה דאבוה עובד ה' מנעוריו 

איש חמודות ורב תבונות

דולה ומשקה מבארות החכמה

 מוסר לבו ונפשו 

למען תורת אביו רבנו זצוק"ל

ה"ה הגאון 

רבי אברהם מינצברג שליט"א

חבר וועד ההורים

לרגל עלותו לכהן פאר

כרב קהילת רמה ד' קהל עדת ירושלים

בעיר בית שמש

יתן ה' ויזכה לראות ברכה במעשה ידיו 

וחפץ ידו יצליח

להרמת קרן התורה והיראה בקהילתנו הק' 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

ברכות יעטה מורה

המברכים

וועד ההורים     הנהלת הת"ת והצוות החינוכי     ההורים

זה  מהווים  השובבי"ם  בימי  הלימוד  סדרי 
עדת  קהל  השנה של  בסדר  יסוד  אבני  מכבר 
שישי  בלילות  התורנית  ההתעלות  ירושלים. 
השיאים  מן  היא  השובבי"ם  שבועות  של 
לחינוך  הגדול  המרכז  בחורי  של  הרוחניים 
שע"י קהל עדת ירושלים. במהלכם מתקיימים 
והתוועדויות  בשקידה,  מרכזיים  לימוד  סדרי 
שליט"א,  החשובים  המחנכים  עם  יחד  קודש 
הדואגת  לחינוך  הגדול  המרכז  הנהלת  תחת 

מידי שבוע ל'כיבוד' עבור ציבור הבחורים.

אלו,  שובבי"ם  בימי  זו  בשנה  גם  כך, 
הקהילה,  בחורי  מאות  יחד  מסתופפים 
תלמידי הישיבות הגדולות והקטנות, תחת 
קהילתנו  של  המרכזי  הכנסת  בית  קורות 
ליל  מדי  בירושלים  יצחק  מנחת  ברחוב 

שישי לסדרי הלימוד המרכזיים.

ההיכל הגדול נעשה מלא עד אפס מקום 
ציבור הלומדים הרב, אשר סדרי  בקליטת 
חשוב  גרם  עבורם  מהווים  אלו  לימוד 
הבחורים  התורה.  בעסק  התעלותם  בדרך 
מתבטאים  והמחנכים,  הורים  המשתתפים, 
ושוב בתועלת הכבירה שבהשתתפות  שוב 
הבחורים  נוטלים  בהם  אלו  לימוד  בסדרי 
בלימוד  בתורה  משותף  בעסק  חלק 
בהתמדה וברציפות. ציבור ההורים מציינים 
וההנהלה  שליט"א  המדריכים  באזני  רבות 
החשובה את רוב סיפוקם מן הרושם הכביר 
בניהם  בנפש  מותירים  אלו  סדרים  אשר 

שיחיו.

זצוק"ל  הגדול  רבינו  שהנהיג  כפי 
החברותות  סדרי  רבות,  שנים  לפני 
שבועות  של  שישי  בלילי  הלימוד  בסדרי 
של  משותף  בלימוד  מתקיימים  השובבי"ם 

גם  והקטנות  הגדולות  הישיבות  בחורי 
מידי  שנקבע  מיוחד  לימודים  בחומר  יחד, 
מדי  מתקיימת  הלימוד  סדר  לאחר  שבוע. 
רבי  הגאון  בהשתתפות  התוועדות  שבוע 
המדריכים  וצוות  שליט"א  הירשמן  יוסף 
דברים  נושאים  אשר  שליט"א  החשובים 
מאוד  המסוגלים  אלו  שבועות  במעלת 
במהלך  וביראה.  בתורה  להתעלות 
בשירות  הציבור  משתתף  ההתוועדות 
ובהתעלות  קודש  ברגשות  ותשבחות 
כאשר בין הפרקים למד הציבור שיר חדש 
פסח  יצחק  הרב  המנגן  בעל  של  בניצוחו 

קלצקין שליט"א. 

הנהלת ישיבת המתמידים בראשות ידידנו 
לכיבוד  דואגת  שליט"א  גפנר  מנדל  הרב 
קל ולשתיה משך סדר הלימוד וההתוועדות 

לרווחת הלומדים היקרים.
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#2בס״ד

לדוגמה  מודל  זהו 
ההליכות,  נועם  אישית, 
ונאצלות,  טובות  מידות 
האיכות הנדירה הזו משפיעה על כל 
חלקי החיים, הילדים שלהם ניכרים 
באצילותם ועדינותם, כל ההלוך ילך 
סביבם מתנהל באטמוספירה אחרת, 

והמשפחה,  השכנים  יחסי 

הכל מושפע לטובה.
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קהילת 'בית בפארק' ביתר:

ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה
שמחה אדירה בקרב בני קהילת 'בית בפארק' ביתר עם הצלחת מעמד הנחת אבן הפינה לבניין בית 

המדרש הקבוע

שמחה אדירה והתרגשות רבתית בקרב בני 
מעמד  קיום  עם  ביתר,  בפארק'  'בית  קהילת 
הנחת אבן הפינה לבניין בית המדרש הקבוע, 

אשר נערך בליל שישי פרשת וארא.

לאחר ציפייה נרגשת התבשרו בני הקהילה 
בניית  החלה  ומוצלחת  טובה  בשעה  ב"ה  כי 
זאת  לאור  האחרון.  בשבוע  המדרש  בית 
האחרון  שישי  בליל  הקהילה  בני  התכנסו 
לכבוד  מצווה  וסעודת  הפינה  הנחת  למעמד 

בית ה'.

בשעה היעודה התכנסו עשרות בני הקהילה 
לרחבה המיועדת לבנין בית המדרש בראשות 
הגאון  ובהשתתפות  שליט"א,  הגאון  מורנו 

רבי בן ציון גוטפרב שליט"א מראשי קהילתנו 
שליט"א  הירשמן  יוסף  רבי  הגאון  הקדושה, 
הקהילה  ורב  הקדושה,  קהילתנו  מראשי 
הרה"ג רבי טוביה כהן שליט"א. בפתח המעמד 
ברוב  והתעוררות  דביקות  ניגוני  שרו הקהל 
מורנו  נשא  אחר  המעמד,  לרגל  התרגשות 
בניין  מעלת  בגודל  נלהבים  דברים  שליט"א 

בית ה', והקריא את 'מגילת היסוד'.

מורנו  ידי  על  הפינה  אבן  יציקת  לאחר 
שליט"א, ראשי הקהילה שליט"א, ורב הקהילה 
הקהילה,  בני  ועשרות  שליט"א,  כהן  הגר"ט 
התכנס הקהל לסעודת מצווה לכבוד בנין בית 
ה' ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש הזמני.

ודעת  טעם  בטוב  נערכה  המצווה  סעודת 
לצד שולחנות מלאים בכל טוב כראוי וכיאות 
לכבוד בית ה'. בראשית נשמעו דברי פתיחה 
מאת הגאון רבי יוסף הירשמן שליט"א, אשר 
בקרב  קדושה  קהילה  ייסוד  במעלת  הכביר 
תורמת  היא  אשר  ירושלים,  עדת  קהל  בני 
להתעלות בדרכי התורה והיראה לכל הנמנים 
בית  כעין  מהווה  המדרש  בית  כאשר  עליה, 
רוחני לכל אחד ואחד. לאחר מכן נשא מורנו 
האריך  בו  המעמד,  דבר  את  שליט"א  הגאון 
לבנות  מצוה  לדבר  הנמנים  חשיבות  בגודל 
השכינה  אשר  מעט  מקדש  בית  ה',  בית  את 
שורה בו. בדבריו בירך והודה לכל העוזרים 

הגר"י הירשמן, מורנו שליט"א, הגר"ט כהן מורנו שליט"א קורא את מגילת היסוד מורנו שליט"א ביריית אבן הפינה

רב הקהילה הגר"ט כהן נושא דבריםהגר"י הירשמן נושא דבריםהגרב"צ גוטפרב נושא דבריםמורנו שליט"א נושא את דבר המעמד

ריקוד של שמחהריקוד במקום בנין בית הכנסת בס"ד
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והמסייעים מאונם ומהונם למען בנין המדרש, 
הרב  והמעש  החסד  אנשי  לידידינו  ובראשם 
דוד מינצברג שליט"א והרב חיים יוסף גפנר 
שליט"א, בתוך שאר עשרות בני הקהילה כל 
אחד בשמו הטוב יבורך אשר נשאו את תרומת 

הקודש למען בנין בית ה' לכבוד ולתפארת. 

בהמשך נשא דברים רב הקהילה הרה"ג רבי 
טוביה כהן שליט"א בעניין גודל מעלת בניין 
בית הכנסת, והביע את התרגשותו מן הזכות 
נפלאה  מקהילה  חלק  להיות  בחלקו  שנפלה 

כזו אשר כל הנמנים עליה הם תלמידי חכמים 
הגאון  דברים  נשא  כן  שמו.  וחושבי  ה'  יראי 
רבי בן ציון גוטפרב שליט"א, בדבריו האריך 
במעלת בני הקהילה המסולאים בפז, ובגודל 
זכותו של המשתתף בבנין בית ה' בית לתורה 
חיים  מקור  כולו  כל  אשר  ותפילה,  עבודה 

רוחניים לכל הבאים בו.

בתום הסעודה, נשא דברים הרב ישראל נח 
אשר  הקהילה,  בני  מיקרי  שליט"א  מינצברג 
נדבו לבו ברוב עצה ותושיה להיות לעזר בכל 
ענייני הבנייה למען בנין בית ה' על הצד הטוב 
ביותר. בדבריו תיאר בפני הציבור את תהליך 
בניית בית הכנסת אשר יתקיים במלוא העוז 
בחודשים הקרובים. כן נשא דברי ברכה גבאי 
שליט"א,  הומינר  עובדיה  הרב  הכנסת  בית 
אשר בתוך דבריו הודה בשם הציבור למורנו 
שליט"א ושאר הרבנים שליט"א אשר ניאותו 

להשתתף במעמד הנשגב ובסעודת המצוה.

◄ +הכוונה אישית פ+רטנית 

‘ועד הממונים’
הרב יהודה קליין שליט”א ·  הרב דוד דזיאלובסקי שליט”א · הרב ברוך דייטש שליט”א

 מענה
הלכתי  

 מידע
 כללי 

 שירות והכוונה
לשימוש 
טכנולוגי 

עזרה בהשגת 
אישורים 

מגופים חיצוניים 

 פיתרונות
 מעשיים

  עזרה
 והכוונה
  בסביבת
 עבודה

 תיאום
 מול

מוסדות 
החינוך

  ייעוץ
 רוחבי

עם אנשי 
מקצוע

 02-6597061 
המפתח לכל מידע, ייעוץ, והכוונה

בס”ד

 מענה אנושי לשירות
ייעוץ והכוונה

בין השעות: 20:00 - 21:00
 פקס: 077-4701610

a0533153133@gmail.com - דוא”ל

ציבור בני הקהילה בסעודת המצוה הרב עובדיה הומינר נושא דברים הרב ישראל נח מינצברג נושא דברים

וזה תבנית ההיכל - הדמיית הבניין הגדול לתורה ולעבודה

  גתשפ" תשרי   

  הי"ו  לבני קהילתנוחשובה הודעה  

 עם חברת 'מגיע לך' להסדר   "ההננו להודיע כי הגענו ב

י  מביטוח לאומת אוקבלת קצב ב אשר מתמחה בסיוע 

. לדוגמא: ילדים עם קשיי  יות לכךלמשפחות הזכא

קשב וריכוז אף ללא נטילת ריטלין, ילדים עם בעיות  

תיות, ואף על כל קושי יתכן שישנה זכאות  חבר 

  בה.לקבלת קצ

 תחת חסיון ודיסקרטיות.  מתנהל  הכלשכמובן 

ועל   ליווי רפואיעל לא יגבה תשלום   במסגרת ההסדר

, אלא לאחר קבלת הקצבה. במקרים  מקצועיות חוו"ד

  יגבה תשלום כלל.  לאשלא תאושר קבלת קצבה  

 לתיאום פגישה ניתן לפנות למשרדי המוסדות 

   02-5664341בטל'  בשעות הערב 

 בכבוד ובברכה 

 ההנהלה
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החתן

יצחק זאב נ"י  
הכלה

אסתר תחי' 

החתן

הלל נ"י  
הכלה

חנה ברכה תחי' 

הורי החתן

טוביה ליב כהן ורעיתו
הורי הכלה

יעקב אייזנבאך ורעיתו

הורי החתן

נתן מאיר גולומב ורעיתו
הורי הכלה

נחום הרצל ורעיתו

ביום שלישי פרשת בשלח ט' שבט תשפ"ג

באולמי 'גולדן סקיי' רח' הר"ן 14 ביתר עילית

החופה בשעה 6.30

ביום שני פרשת בשלח ח' שבט תשפ"ג

באולמי 'היכל הברכה' רח' ר' עקיבא 34 ביתר עילית

החופה בשעה 5.30

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת בא

בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים

רח' דרכי איש 30 ביתר עילית

זמן תפילה בשעה 8.15

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת בא

בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים

רח' מנחת יצחק 14 ירושלים

זמן תפילה בשעה 8.15

הרב ברוך יצחק קורנבליט ורעיתו הרב מאיר בלוי ורעיתו 

מרת שרה חי' אייזנבאך מרת יהודית כהן 

הרב מרדכי יהודא הרצל ורעיתו הרב פנחס גולומב ורעיתו 

הרב אליעזר סירוטה הרבנית ש. חזן 

התוועדות ליל שישי בקהילת חפציבה בית שמש:
ַהאלץ לכבוד שבת

התוועדות מיוחדת בקרב בני קהילת חפציבה בבית שמש התקיימה בליל שישי פרשת וארא, בהשתתפות הרה"ג רבי משה מינצברג שליט"א 
מראשי ישיבת תורת ה' ומגדולי תלמידי רבינו הגדול זצוק"ל, ובהשתתפות רב הקהילה הרה"ג רבי אברהם ברנד שליט"א ● לאחר ניגוני קודש 
לכבוד השבת, האזינו בני הקהילה ברוב קשב לדברי תורה נשגבים מאת הגר"מ שליט"א אשר האריך בביאור בחינות שמים וארץ ועל החיבור 
שביניהם ● לאחר ההתוועדות ביקר הגר"מ שליט"א יחד עם כמה מחשובי בני הקהילה בבניין החדש המיועד לשמש בקרוב בית מדרש קבוע 
ומרכז רוחני גדול לבני הקהילה והביע את התרשמותו מן התוכניות להצלחת הקהילה ובית ה' ● בני הקהילה מודים למארגנים על ההתוועדות 
המיוחדת ובראשם למנהל ישיבת המתמידים הרב מנדל גפנר שליט"א על תרומתו למען קיום ההתוועדות לחיזוק בני הקהילה. תהי משכורתם 

שלמה מעם ה'

חלק מהקהל בהתוועדות הגר"מ מינצברג ורב הקהילה הגר"א ברנד בהתוועדות
הגר"מ בביקור בבנין החדש. נראים - הגבאי הרב פישל שלזינגר, 
הרב בן ציון שפירא, הרב שמואל מאיר חשין, מחשובי בני הקהילה
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#3בס״ד

התפילות  רק  לא  זה 
לפסגות  שמעפילות 
כל  זה  אינסופיות, 
המהות, ה'העכרקייט' שאופפת את 
כל כולו והולכת איתו לכל מקום, כל 
נסחפים  הכנסת  בבית  המתפללים 
וכל  שלו,  העוצמתי  ה'ברען'  אחרי 

אחר  גוון  לובש  הבית 

השבת  קדושת  של  

והתעלות מרוממת.
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למחזיקים בה ותומכיה מאושרעץ חיים היא

המתמידים ישיבת  עבור  השבוע"  "פרנס  לתרום  הרוצה 
מס' 0527155708  לטלפון  להתקשר  נא 

בקהילתנו  שמחות  על  ועדכונים  להודעות  להאזנה 
טלפון 077-2610005

הרב נתן מאיר גולומב שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בנישואי בנו שיחי' למז"ט

הרב אריה ב"ר שמואל קרישבסקי שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בהולדת בנו שיחי' למז"ט

הרב מנחם ברע"מ שיינברגר שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בהולדת בנו שיחי' למז"ט

>לה<תענג
עונג הרוחות ועדן הנפשותעונג הרוחות ועדן הנפשות

הזוכים בהגרלת להתענג לשבת פרשת וארא:

 הרב שמואל רובין שליט"א
רמה ב' – בית שמש

 הבה"ח שמעון ב"ר פנחס רובין נ"י
ירושלים

 הבה"ח שמעון ב"ר פישל שלזינגר נ"י
חפציבה – בית שמש

לתשומת לב:

ניתן להירשם להגרלה השבועית 
מידי שבוע עד יום ראשון בערב

בקול מתמידים שלוחה 63

השבוע  עבור 
 פרשת בא תשפ"ג

השבוע פרנסי 

  

הרב אורי שפירא שליט"א

הרב הלל שפירא שליט"א

לע"נ אביהם
הרב חיים אלעזר

ב"ר דוד זצ"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

פרנס היום

להנצחות ותרומות "פרנס היום" עבור 'ישיבת המתמידים'
נא להתקשר לטלפון מס' 052-7155708

ו' שבט
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  ב"פתש טבת                                                                                                                                                                                                                                     
  

  בשורה טובה ומשמחת
  ילדיהםלבני קהילתנו העומדים לפני נישואי 

  

  דרכינוהננו להודיע כי ניתן לקבל 

  כרטיס כניסה לחנות 'פרקטי'
למשפחות החתן והכלה המוכרת את כל הנצרך 

ללם: בגדי גברים ובכ, לתקופת האירוסין והנישואין
, תשמישי קדושה ומתנות, יטיםתכשונשים, כלי כסף ו

, וכן ועוד ועוד ומוצרי חשמלריהוט  ניה וכלי בית,נדו
  .הסדר עם מגוון נותני שירות כגון צלמים ותזמורות וכו'

במחירים מוזלים בעשרות אחוזים מהמחירים וכל זאת 
  .פריסת תשלומים רחבה ביותרבבשוק, והקיימים 

  

  .חודשים אחרי החתונה 3הכרטיס בתוקף החל מהאירוסין ועד 
  רק למשפחה הגרעינית של החתן והכלה!!אך והכרטיס מיועד 

  

  בשעות הערב די המוסדותבמשר ניתן לקבל את הכרטיס
  (באין מענה ניתן להשאיר הודעה) 02-5664341בטלפון 

  

  בכבוד ובברכה
  ההנהלה

  

הודעה חשובה ומשמחת
בשמחה רבה הננו להודיע לכל בני הקהילה

כי עלה בידינו להגיע להסדר מיוחד עם ארגון

'מחיה נפשות'
במסגרתו יוענק יום מנוחה ליולדות ב'בית החלמה'

יש להגיש בקשה לארגון הנ"ל לפחות חודש מראש

 אישור הבקשה הינו ע"י ארגון 'מחיה נפשות' 
על פי הקריטוריונים והתקנון שלהם

להגשת בקשה ולפרטים נוספים
ניתן לפנות למשרדי הארגון בטלפון 073-3470707

לתשומת לב: לא ניתן להגיש בקשה דרך הפקס או המייל

בברכת א סאך אידיש נחת
ההנהלה



השבוע למדנו: • האם מותר להתפלל שמונה עשרה בעיניים סגורות מול מרָאה? • מי חייב ללבוש 
חליפה בשעת התפילה? • בנטילת ידיים לקראת התפילה – האם צריך לנגבן?

מקום תפילת 'שמונה עשרה'
• אסור להתפלל תפילת שמונה עשרה מול מרָאה, 
אף בעינים סגורות, כיון שבשעת הכריעות נראה 
הנשקפת  לדמותו  משתחווה  המתפלל  כאילו 

במראה.

בטווח  עשרה  שמונה  תפילת  אדם  יתפלל  לא   •
של ארבע אמות לפני גדול הדור, רבו המובהק, 
או אביו, או מאחוריהם, וכן לא יתפלל לצידם. 
והמנהג להקל כאשר מדובר במקומות קבועים, 

אך לכתחילה לא יקבע את מקומו מאחוריהם.

עשרה  שמונה  תפילת  באמצע  אדם  גילה  אם   •
התפילה  את  האוסר  מיאוס  דַבר  במקום  שיש 
להתפלל,  המתיר  באופן  לכסותו  יש   – במקום 
יש  זאת,  לעשות  ניתן  לא  ואם  להרחיקו;  או 

להתרחק עד לטווח המתיר את התפילה.

 בשעת התפילה
ׁ

בּוש ַהּלְ
חגור  להיות  צריך  עשרה  שמונה  המתפלל   •
תוספת  בכך  שיש  משום  )'ַגאְרְטל'(,  באבֵנט 
באבנט  החגור  שרק  אומרים,  ויש  ללבושו.  נוי 
במשך היום, חייב בכך גם בשעת התפילה; ויש 
באבנט  חגור  להיות  אדם  לכל  שראוי  אומרים, 

בשעת התפילה.

לבוש  להיות  צריך  עשרה  שמונה  המתפלל   •

אדם  לפני  לעמוד  מתבייש  היה  לא  שבו  באופן 
חשוב. ומסיבה זו, הלובשים תדיר כובע וחליפה, 

חייבים ללובשם גם בשעת התפילה.

• בזמננו אסור מן התורה לשהות בגילוי הראש 
ראשו  את  מגלה  ואם  ספורות.  שניות  אפילו 
לצורך ניקיון הראש וכדומה – אין איסור בדבר.

נקיון הגוף לתפילה ולתורה
• העומד להתפלל שמונה עשרה, ומרגיש בעצמו 
לא  לקטנים,  או  לגדולים  לנקביו,  מעט  שצריך 
נצרך  אכן  הוא  אם  עצמו  יבדוק  בטרם  יתפלל 

לנקביו.

עשרה.  שמונה  בתפילת  אסור  לנקביו  הנצרך   •
ואם עבר והתפלל – אם בתחילת התפילה היה 
פרסה',  הילוך  'שיעור  במשך  להמתין  מסוגל 
ללא  דקות  ושתים  שבעים  של  הליכה  דהיינו, 

עשיית צרכיו, יצא ידי חובתו.

• הנצרך לנקביו במידה כזו שמסוגל להמתין עד 
שיעור הילוך פרסה – נחלקו הפוסקים אם רשאי 
להתחיל לעסוק בקריאת שמע, ברכות, או דברי 

תורה; ובשעת הצורך ניתן להקל.

נקביו,  לעשיית  צורך  אצלו  שהתעורר  אדם   •
'להשהות את נקביו', דהיינו, להתמהמה  רשאי 
נדחק  כבר  שגופו  בשלב  אולם,  צרכיו;  בעשיית 

לכך, אסור להתמהמה. ואיסור זה הוא מדרבנן, 
ֶאת  ְּתַׁשְּקצּו  "ַאל  הכתוב:  על  והסמיכוהו 

ַנְפֹׁשֵתיֶכם".

שמונה  תפילת  באמצע  לנקביו  שהוצרך  מי   •
עשרה במידה כזו שעובר על איסור 'ַּבל תשקצו' – 
נחלקו הפוסקים אם מוטב שיפסיק את תפילתו, 
או שרשאי לעשות כרצונו, או שמאחר והתחיל 

את תפילתו ברשות, אינו רשאי להפסיק.

נקיון הידים בעת אמירת דברי קדושה
להיות  שדרכם  במקומות  בגופו  בידיו  הנוגע   •
המכונים   – אחר  לכלוך  או  בזיעה  מלוכלכים 
דברי  באמירת  אסור   – המכוסים'  'מקומות 
קדושה: ברכות, תפילה ודברי תורה, עד שינקה 

את ידיו.

• הנוגע בידיו במקומות המכוסים אסור בתפילה 
עד שירחץ את ידיו במים, ואם יש 'הפסקת מים' 
באזור שנמצא בו, עליו ללכת עד מרחק של 'מיל' 

למקום שידוע בוודאות כי יש בו מים. 

תפילת  לפני  ידיים  ליטול  תיקנו  ז"ל  חכמינו   •
שמונה עשרה, ואף כשלא ידוע שהן מלוכלכות; 
קריאת  לפני  גם  ליטול  שצריך  אומרים  ויש 
שמע. ואין לברך על הנטילה, ואין צורך לנגב את 

הידיים לאחריה.

תקציר שבועי
דבר הלכה

תמצית פסקי הלכות ע"פ סדר הדף היומי בהלכה

מפעל

שע"י המרכז הגדול לחינוך 'קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים'
לאורו ומשנתו של רבינו הגדול זצוק"ל

מפעל

שע"י המרכז הגדול לחינוך 'קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים'
לאורו ומשנתו של רבינו הגדול זצוק"ל

הזוכה בהגרלה השבועית לפרשת וארא

הבה"ח יצחק שוטלנד הי"ו

הזוכה בהגרלה החודשית לחודש טבת

הבה"ח חיים ישעיה אקער הי"ו

הרב מאיר רוזנברג שליט"א
לע"נ חמיו הרב יעקב אהרן ב"ר משה יהושע זצ"ל

נלב"ע י' טבת תשע"ט

הוצאות ההדפסה וההגרלות לחודש טבת
נתנדבו ע"י ידידנו הדגול

המעוניין להשתתף בהוצאות ההדפסה וההגרלות להנצחה או לעילוי נשמת יקיריו
נא לפנות למנהל הרב מנדל גפנר שליט"א בטלפון 0548536726
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ברכת מזל טוב
לחברי קהילתנו שהשמחה במעונם

הרב מנחם מנדל ולס ירושלים 
ב"ר אברהם ולס ביתר 

חתן הרב צבי מיכל רוטמן ירושלים 
להולדת הבן

הרב שמואל שיינברגר בי"ש 
ב"ר שמעון שיינברגר ביתר 

להולדת הבן 

הרב ברוך גוטפרב ירושלים 
ב"ר שלמה זלמן גוטפרב ביתר 

חתן הרב מאיר קרישבסקי ירושלים 
להולדת הבן 

הג"ר בן ציון גוטפרב ירושלים 
להולדת הנין 

הרב אהרן קרישבסקי ירושלים 
להולדת הנין 

הרב אברהם ברגמן ירושלים 
להולדת הנין 

הרב יוסף חיים שיינברגר ירושלים 
להולדת הנין 

הג"ר צבי לוי ירושלים 
להולדת הנין 

הרב יהושע ולס ירושלים 
להולדת הנין 

הג"ר מאיר סירוטה ירושלים 
לנישואי הנכדה

הרב בנימין גבירץ ירושלים 
לנישואי הנכדה

משפ' הרב שלמה זלמן ויספיש ז"ל בי"ש 
לנישואי הנכד

הרב יהודה ויספיש בי"ש 
לנישואי הבן

הרב משה נחום רוטמן בי"ש 
לנישואי הבן 

הג"ר יעקב סירוטה ביתר 
לנישואי הבת

הרב פנחס הומינר ירושלים 
לנישואי הבת 

הרב שבתי גבירץ ביתר 
לנישואי הבת

החתן עקיבא יוסף ויספיש לנישואיו 

החתן חיים רוטמן לנישואיו

בר מצוה

הרב שלמה הרצל בי"ש 

ב"ר אברהם הרצל ירושלים 

ביום רביעי באולם נצח ישראל רחוב ריב"ז בי"ש 

חתונה

הרב נתן מאיר גולומב ירושלים 

לבנו החתן הלל גולומב 

ע"ב הרב נחום הרצל ביתר 

ב"ר מרדכי הרצל ביתר 

ביום שני, באולם היכל הברכה 

רחוב רבי עקיבא ביתר 

העליה לתורה בבית מדרשנו 

רחוב מנחת יצחק ירושלים 

הג"ר טוביה כהן ביתר

חתן הג"ר מאיר בלוי ירושלים 

לבנו החתן יצחק זאב כהן

ע"ב הרב יעקב ברמ"ש אייזנבאך 

ביום שלישי, באולם גולדן סקיי ביתר 

העליה לתורה בבית מדרשנו שכונת הגפן ביתר

שמחות השבוע

הודעה חשובה
הננו להודיע לבני הקהילה הי"ו שניתן להצטרף ולתרום עבור

'ישיבת המתמידים'
בעמדות: נדרים פלוס / קהילות המוצבות בבתי הכנסת בכל הארץ

)ארצי( המתמידים  ישיבת   - ירושלים  עדת  קהל  המוסד:  שם  את  לבחור  יש   •
וכדו'( השבוע  )פרנס  התרומה  מטרת  את  ולציין  ההוראות  עפ"י  לפעול   •
ניתן לשלם בהנ"ל עבור פרנס השבוע ושאר חיובים, בציון פרטי התשלום • כ"כ 
8732 קופה:  קוד   |  0732757000 הצדקה  קו  בטלפון:  לתרומות   •

בכבוד ובברכה
ההנהלה

עדכון במדור השמחות עד יום חמישי שעה 10:00 בבוקר
7652007@gmail.com בפל. 052-7652007 או במייל

או להשאיר הודעה בקול מתמידים שלוחה *2
סיקור אירועים ותמונות במספר הנ"ל עד יום שני בשעה 23:00 בלבד.

המעוניין להכניס מודעה, ברכה, הזמנה לחתונה או בר מצוה עד יום שלישי בשעה 13:00
בפל. 052-7155708 • 058-3226854


