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'דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל 

נעשה לנשמע, באו ששים ריבוא של מלאכי 

לו  קשרו  מישראל  ואחד  אחד  לכל  השרת, 

כנגד  ואחד  נעשה  כנגד  אחד  כתרים,  שני 

נשמע וכו'. אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו 

ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה 

השרת  שמלאכי  זה  רז  לבני  גילה  מי  להן 

ישראל  נמשלו  למה  וכו',  בו  משתמשין 

קודם  פריו  זה  תפוח  מה  לך  לומר  לתפוח, 

לנשמע'  נעשה  הקדימו  ישראל  אף  לעליו 

)שבת פח.(.

סיני  הר  מעמד  של  הנשגב  המעמד  בתוך 

ומתן תורה שהם פיסגת המעלה אליהם הגיע 

שישראל  מה  במיוחד  מצויין  ישראל,  עם 

אחד  קול  והכריזו  וענו  עצמם  על  קיבלו 

'נעשה ונשמע'. וידועים מאמרי חז"ל הרבים 

אשר האריכו לשבח את עוצם המדריגה של 

ישראל  של  מעלתם  גדלה  וכמה  זו,  אמירה 

לדורי דורות בעקבות הכרזה נשגבה זו.

בדרכים  לפרש  האריכו  והמפרשים 

וקבלה  הכרזה  של  יחודיותה  את  שונות 

נעשה  בהקדמת  המיוחדת  ומשמעותה  זו 

לנשמע, אולם כמובן שאין המקרא יוצא מידי 

פשוטו, והיינו שקיבלו על עצמם לעשות ככל 

אשר יורה עליהם, אף בטרם ששמעו את מה 

שמצווה עליהם.

בא,  מסיני  'ה'   – חז"ל  שאמרו  מה  והוא 

נגלה על בני עשיו הרשע, ואמר להם מקבלים 

כתיב  מה  לו  אמרו  התורה,  את  אתם עליכם 

בה, אמר להם לא תרצח, אמרו לו הוא ירושה 

נגלה  תחיה.  חרבך  ועל  אבינו  לנו  שהוריש 

ומואב, אמר להם מקבלים את  בני עמון  על 

התורה, אמרו לו מה כתיב בה, אמר להם לא 

הן,  מנאפים  בני  כולן  והלא  לו  אמרו  תנאף, 

שנאמר ותהרין שתי בנות לוט מאביהן. נגלה 

אתם  מקבלין  להם  אמר  ישמעאל,  בני  על 

אמר  בה,  כתיב  מה  לו  אמרו  התורה,  עליכם 

לנו  זו ברכה שנתן  לו  להם לא תגנוב, אמרו 

אבינו, שנאמר והוא יהיה פרא אדם, וכתיב כי 

גנוב גונבתי. וכשבא אצל ישראל 'מימינו אש 

דת למו', פתחו כולם ואמרו כל אשר דיבר ה' 

נעשה ונשמע' )ילקו"ש שמות רמז רפו(.

ונשמע'  'נעשה  של  זו  שבאמירה  דהיינו 

נבדלו ישראל מאומות העולם, כי כשהקב"ה 

נגלה לאומות העולם ושאלם אם הם נכונים 

אלא  מיד  קיבלו  לא  הם  התורה,  את  לקבל 

שאלו 'מה כתיב בה', וכאשר שמעו שיש בה 

אותה.  קיבלו  לא  לטבעם,  המנוגדים  מצוות 

מה שאין כן עם ישראל, לא שאלו מה כתיב 

עצמם  על  לקבל  מוכנים  שהם  דהיינו  בה, 

ידעו  בטרם  גם  ה'נשמע',  לפני  גם  'לעשות' 

לקבל  הם  כלומר שמוכנים  הם הדברים,  מה 

עליהם הכל, יהא אשר יהא, ואפילו לוותר על 

כל אשר להם ולמסור נפשם עבור התורה.

נוסף,  דבר  זו  בקבלה  שהיה  נראה  אכן 

שמלבד שקיבלו על עצמם את עצם ה'נעשה', 

קל  דבר  בין  אותם,  יורה  אשר  ככל  לעשות 

ובין דבר כבד, יש במשמעות הקדמת 'נעשה' 

ל'נשמע' גם קבלת עול מוחלטת, דהיינו שאין 

והטעם  ההיגיון  את  בשכלם  להבין  דורשים 

שבציווי, אלא הם נכונים לקבל על עצמם את 

ה'עשיה' גם לפני ה'שמיעה' וההבנה, כלומר 

מבטלים  אחרת,  להם  מורה  סברתם  אם  גם 

דעתם ונוהים אחרי התורה.

משמעויות,  שני  בו  יש  ש'נשמע'  ]כלומר 

האחת שמיעה על מנת לדעת עצם הדבר מהו 

מצווה אותם, והשנית הוא השמיעה העמוקה 

לנשמע  נעשה  והקדימו  הדבר.  הבנת  שהוא 

לשני החלקים, הן שהסכימו לקבל על עצמם 

לפני שיודעים מהו עצם הדבר, וגם שהסכימו 

לעשות אף אם לא יבינו את טעם הדבר.[

גם  כלולה  ונשמע'  'נעשה  בהכרזת  והנה 

שעל  והיינו  'נשמע',  של  הרוממה  המעלה 

גם  דבר  של  בסופו  האדם  זוכה  העשיה  ידי 

שכאשר  כלומר  הדברים,  והבנת  לשמיעת 

על  ומקבל  כליל  דעתו  את  מכניע  האדם 

'נעשה'.  בחינת  האלוקים,  הוראת  את  עצמו 

זוכה  אזי לאחר שמקיים את מצוות התורה, 

האלוקים  דעת  את  משיגה  אישיותו  שעצם 

בחינת 'נשמע'. שמגיע להבנת התורה בדעתו 

העצמית דהיינו 'תורה שבעל פה'.

הוא,  פה'  שבעל  'תורה  של  עניינה  כי 

עצמו,  בסברת  התורה  את  משיג  שהא'דם 

שמקור  ואף  התורה.  בחכמת  חכם  ונעשה 

היושר וחובת המוסר הוא אלוקי, יכול האדם 

משיגה  האנושית  שסברתו  לדרגה  להגיע 

בעצמה את דעת האלוקים, ואז התורה אצלו 

בחינת 'תורה דיליה' )קידושין ל:(.

כאשר  דווקא  הוא  זה  לכל  השורש  אך 

מגיע  גביו  על  ורק  'נעשה',  תחילה  יש 

ודעת  טעם  'טוב   - וכדכתיב  ה'נשמע'. 

קיט,  )תהילים  במצוותיך האמנתי'  כי  למדני 

הפעולות  'אחר   - החינוך  ספר  וכלשון  סו(. 

נמשכים הלבבות' )מצוה טז(.

א קבוצה פון רעב'ן
משיחותיו של מרן רבינו הגדול זצוק"ל
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ורשש תשרו
על  ולמצרים  לפרעה  ה'  עשה  אשר  כל  את  לחותנו  משה  ויספר 
אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם ה'. ויחד 
יתרו על כל הטובה אשר עשה ה' לישראל אשר הצילו מיד מצרים. 
]יח,  זדו עליהם  כי בדבר אשר  ה' מכל האלהים  גדול  כי  ידעתי  עתה 

ח-יא[  

מודגש  מצרים,  יציאת  פרטי  את  לחותנו  משה  כשסיפר 
'את כל אשר  שהקדים וסיפר לו על הנקמה בפרעה ובמצרים, 

עשה ה' לפרעה ולמצרים על אודות ישראל'. 
אך יתרו לעומתו, לא ציין בשמחתו את הנקמה במצרים, אלא 
את הטובה לישראל בלבד, 'ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה 

ה' לישראל אשר הצילו מיד מצרים'. 
ורש"י הביא מה שדרשו בזה חז"ל )סנהדרין צד.(, 'ויחד יתרו 
מצרים'.  אבוד  על  מיצר  שהיה  חדודין,  חדודין  בשרו  נעשה   -
ולכאורה נראים הדברים סותרים לחלוטין את מובנו הפשוט של 

המקרא, שמשמעותו 'וישמח יתרו' )כמו שכתב רש"י(. 
יכונו כאן הפשט והדרש כאחד, שכן אף  אמנם לפי המבואר 
'כל הטובה  יתרו' אלא על  'ויחד  בפשוטו של מקרא לא נאמר 
נקמת  שהוא  השני  החלק  את  ואילו  לישראל',  ה'  עשה  אשר 
ה' במצרים השמיט בדבריו במכוון, ללמדך שחלק הנקמה, לא 
עליה היתה מוסבת חדוותו של יתרו, אלא אדרבה, נעשה בשרו 

חדודין והיה מיצר על אובדנם.
ולאחר שבירך על גאולת ישראל, הוסיף לומר - 'עתה ידעתי 
ובדבריו  עליהם'.  זדו  אשר  בדבר  כי  האלהים  מכל  ה'  גדול  כי 
אלו לא נכללה ברכה אלא ידיעה בלבד, והכרה במשמעותה של 
הנקמה במצרים, שבאה בתורת עונש על עוונם. כלומר שבכך 
נתגלתה מלכות ה' וממשלתו על כל העמים, כי גדול הוא מכל 
אלוהיהם. ואף שלא שמח יתרו למשמע הדברים, אמנם הודה כי 
ע"י נקמת ה' במצרים הוכחה גדולת האלוקים ומלכותו בעולם.

ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים ויבוא אהרן וכל זקני 
ישראל לאכל לחם עם חותן משה לפני האלוקים ]יח, יב[ 

הנה בהנהגת ה' ביציאת מצרים באו לידי ביטוי שני גילויים, 
האחת - אהבת ה' לישראל ורוב חסדו טובו עמהם. שנית נודעה 
של  הענין  וכנגד  בעולם,  וממשלתו  שמו  יתברך  הבורא  גבורת 
 - ואמר  והודאה  יתרו שבח  נתן  ישראל,  בגאולת  וחסדו  טובו 
'ברוך ה' אשר הציל אתכם וגו''. וכנגד גילוי עוצם גבורתו בהכאת 
מצרים, פתח והכריז - 'עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים'. 

ועבור שני חלקים אלו הקריב יתרו את שני סוגי הקרבנות - 
'עולה וזבחים לאלוקים'. 'עולה' - הבאה מתוך הכרה במלכות 
ו'זבחים', היינו  ה' בעולם, כנגד ראיית עוצם גבורתו ושלטונו. 
שלמי תודה - המבטאים את קירבת ה', ובאים להודאה על כל 

הטובה שעשה עם ישראל.
ונמצא שסעודה זו היתה סעודת הודאה שערך יתרו על הצלת 
ישראל שנתבשר בה, והלחם הוא על דרך שמצינו בקרבן תודה, 
שיש בה 'לחמי תודה', והיינו 'לפני האלוקים', שמצינו באכילת 

שלמים שנאמר בה אכילה 'לפני ה'' )דברים יב, ז.  כז, ז(. 
בגדרי  נתחייבו  לא  ועדיין  תורה  מתן  קודם  שבא  למ"ד  ואף 

לקבוע  שראוי  הדבר  תוכן  את  מעצמם  השיגו  תודה,  והלכות 
ישראל  זקני  וכל  אהרן  ובאו  התודה,  שמחת  לרגל  סעודה 
להשתתף בסעודה ולאכול לחם, כדרך תודה שנאכלת בקהל רב 

להודות לה' בפרסום.  
לקראתו  שיצא  הוא  והלא  הלך  היכן  'ומשה   - ברש"י  ועיין 
לפניהם'.  ומשמש  עומד  שהיה  אלא  הכבוד,  כל  את  לו  וגרם 
ובדרך הפשט ביארו הרשב"ם ואבן עזרא שהיתה הסעודה באהלו 
לאהלו  באו  ישראל  זקני  וכל  תורה שאהרן  ופירשה  משה,  של 

להשתתף בסעודה, אבל משה היה בביתו ולא היה צריך לבוא.
ושלמים,  עולה  שהוא  גרות,  קרבן  זה  שהיה  כתב  והרמב"ן 
והסעודה היתה סעודת ברית לשמחת גרותו שהוא כיום חתונתו.
וגם זה תואם לדברינו, כי ההתבוננות והכרת גדולת ה', וראיית 
טובו ואהבתו לישראל, היא שהביאה את יתרו להתגייר ולהיכנס 

אף הוא בברית עם ה', ולהביא קרבנות עולה ושלמים. 

ויחן שם ישראל  ויחנו במדבר,  ויבואו מדבר סיני,  ויסעו מרפידים 
נגד ההר ]יט, ב[  

צריך ביאור סדר הלשון 'ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר', והיה 
נכון לומר 'ויחנו שם', או שהיה כולל הכל באמירה אחת 'ויחנו 

במדבר סיני'.
ונראה שבא הכתוב לומר שסיבת החניה היתה משום שזה היה 
במדבר, שהוא המקום הראוי לקבלת התורה. וכדכתיב 'וממדבר 
מתנה' )במדבר כא, יח(. ואילו היה כתוב ויחנו במדבר סיני, היה 
מקום לומר שנזדמן להם לחנות שם על אם הדרך, ובא הכתוב 

לומר שלא כן אלא בכוונת מכוון נקבע המקום.
ובטעם הדבר שמתן תורה הוצרך להיות דווקא במדבר, עיין 
וממדבר  דכתיב  מאי  מתנה  רב  'אמר  בזה  שדרשו  מה  בגמרא 
מתנה, אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו, תלמודו 
מתקיים בידו, ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו' )עירובין נד.(.
נתינת התורה במדבר מבטאת שהזכייה בתורה ובברית עם ה' 
מותנית בהפקרה עצמית של האדם, שיהא האדם מסור לקבלת 
עול זה, ויהיה מוכן לאבד את כל קנייני העולם הזה, ענייני עושר 
וכבוד וצרכי האדם. דהיינו שכאשר כל חפצו הוא בלתי להקב"ה 

לבדו, והוא מתמסר לכך בכל מאודו, או אז הוא זוכה לתורה.
כלומר שהמדבר מבטא שהתורה היא ערכים עליונים בטהרתם 
היה  תורה  מתן  ואילו  העולם,  לחפצי  אחיזה  שום  בהם  שאין 
מהברית  שחלק  המשמעות  היתה  נושבת,  בארץ  ישראל  בארץ 
הוא חפצי עולם הזה וצרכיו. והאמת היא שהארץ ושפע ברכתה 
הם שכר טוב שבה זוכים בעבור קיום התורה, אך עצם הברית 

הוא מה שנתבע מישראל לקיים את ערכי התורה.
ובמים  באש  התורה  ניתנה,  דברים  'בשלשה   - דרשו  ועוד 
ניתנה בשלשה דברים הללו, אלא מה אלו  ולמה  וכו',  ובמדבר 
חינם לכל באי העולם, כך דברי תורה חינם הם' )במדב"ר א, ז(.
ובפשטות נראה, שהמדבר מאחר שאינו מקום יישוב בני אדם, 
הוא מקום ראוי לה', ואכן נתגלתה בו השכינה בסנה למשה, כי 
בתחילת השראת השכינה בעולם מקומה אינה עם בני אדם. ורק 
ישראל התרומם למדריגתו השרה הקב"ה שכינתו  לאחר שעם 

בתוכם.

דבר הפרשה
מתורתו של מרן רבינו הגדול זצוק"ל
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מזמור שיר לשבת שירה
 שבת התוועדות מרוממת בקרב בני קהילת 'גרין פארק' מודיעין עילית 

בהשתתפות הגאון רבי בן ציון גוטפרב שליט"א
נרשם ע"י אחד מבני הקהילה

עם  פארק,  גרין  בקהילת  עבר  רננה  קול 

ציון  בן  רבי  הגאון  של  בואו  בשורת  היוודע 

שבת  את  עמהם  לשבות  שליט"א  גוטפרב 

השירה – פרשת בשלח. להאציל מהודו עליהם 

ולאחר  ותבונה.  תורה  ממעיינותיו  ולהשפיע 

שזכו להופעתו דלו מבארו מלא - החיים מלוא 

קודש  שלהבת  והשכל,  בינה  דברי  חופניים 

ונועם שמחה של מצווה.

האופק  הררי  במורד  צוללת  החמה  בעוד 

לקראת שקיעתה בפניא דמעלי שבתא, ובהגיע 

הכנסת  בבית  נתקבצו  הנרות,  הדלקת  שעת 

בן  ר'  מפי  נופת  דברי  לשמוע  הקהילה  ילדי 

ציון להלהיב את נפשם הרכה ולהאהיב עליהם 

שגב  על  נסובו  המתוקים  דבריו  התורה.  את 

רבן  בית  של  תינוקות  של  פיהם  הבל  קדושת 

הורים  כיבוד  מצוות  הגדולה של  מעלתה  ועל 

והנערות.  הילדות  בשנות  במיוחד  הנוגעת 

כולו  הציבור  נתאסף  דמדומים  עת  בהתקרב 

כשצאן  נלהבת,  שבת  וקבלת  מנחה  לתפילת 

הדברים  רושם  את  עמהם  נושאים  הקדשים 

הערבים ששמעו והטביעו את חותמם בליבם.

כשכוכבי נשף של ליל השבת מזמרים ביריעת 

לשולחנות  סמוך  ה'באטע'  נערך  השמים, 

מגדנות.  ושאר  הארץ  מטוב  בפירות  ערוכים 

נשא  נשמה  נועם  של  עורגת  שירה  ולאחר 

גאולת  ענין  עומק  על  מאמרו  את  ציון  בן  ר' 

בין  בעקבותיה  הנשגב שהושג  והקשר  מצרים 

לב  את  השכיל  כן  שבשמים.  לאביהם  ישראל 

חלוקת  על  המכות  עשרת  ענין  על  השומעים 

ה'  בעשות  הפשוטה  המטרה  וביאור  מהותם 

נקמה בגויים מיצרי עמו, בעת שעבוד מצרים 

בפרט ובמשך כל שנות התלאה והגלות בכלל.

התקיים  והמוסף  השחר  תפילות  לאחר 

תופינים  במיני  המלך  כיד  רבה  קידושא 

והגאון  השבת,  יום  לכבוד  כראוי  ומשקאות, 

הנוכחים  באוזני  לבאר  הרחיב  ציון  בן  רבי 

ים  קריעת  נס  ענין  את  בצימאון  המקשיבים 

טעם  בדברי  בכללה,  השירה  פסוקי  ואת  סוף 

נחשקים ובאמרי שפר יפים ללב מתבונן.

הסבו  דרעווין  רעווא  בעידן  המנחה,  בעלות 

השלישית  הסעודה  וזמירות  יחדיו  האברכים 

השמיע  הגרב"צ  בדבקות.  ארוכה  הושרו שעה 

ה'  קירבת  של  השעה  סגולת  על  משאו  את 

עד  אליו  העורגת  הישראלית  הנשמה  וגעגועי 

השבת  מקדושת  הפרידה  בשעת  דווקא  כלות, 

העבודה  אודות  לשוח  הפליא  כן  היוצאת. 

הפרטית של כל אדם, ענייני השגותיו הנסתרים 

בינו לבין קונו וכיסופי השאיפה לעלות ולהיות 

לדעת  הראה  לדברותיו  בינות  לפניו.  רצוי 

הטמירה  וסגולתם  השובבי"ם  ימי  קדושת  על 

המפורשים  הטובים  הימים  קדושת  לעומת 

בפסוקי התורה.

המרא דאתרא הגאון רבי ליפא ליוש שליט"א 

והשמיע  הרצון,  בסעודת  להשתתף  הגיע 

בדרשתו דברי שבח על בני הקהילה המסולאים 

דרכם  ושותפות  באחדותם  ומיוחדים  בפז 

וכענין שנאמר  אחד,  בלב  כאיש אחד  בקודש, 

החשוב  האברך  ההר'.  נגד  ישראל  שם  'ויחן 

כל  בשם  הודה  שליט"א  רוטמן  שלום  הרב 

הואיל  אשר  על  שליט"א  לגרב"צ  המשתתפים 

נפשם  את  לרומם  השבת,  את  עימם  לשבות 

ולהחכימם מצוף נועם אוצרות רוחו ותורתו.

הסעודה  משך  הציבור,  ותועלת  לטובת 

והאומן,  הנערץ  המשגיח  כינס  השלישית 

האברך החשוב הרב אפרים חשין שליט"א את 

אודות  טללים  עליהם  והרעיף  הקהילה,  ילדי 

גודל מידת הוותרנות וחפץ הלב כלפי הזולת. 

בדברים רכים ופרפראות נועם כיד ה' הטובה 

עליו.

ציבור בני הקהילה מבקשים להודות מקרב לב 

ובהערכה גדולה, לגבאי המסור והנמרץ האברך 

החשוב הרב יחזקאל קלפהולץ שליט"א, אשר 

ארגן את צרכי השבת כולה ואת סדרי מעמדיה 

בחן ובכישרון פלא, טרח והקדיש כוחות למען 

רווחת והנאת האברכים עד לאחת בהצטנעות 

ובחכמה רבה. תודה מיוחדת להרה"ג רבי חיים 

שטרן שליט"א העומד על הפקודים של סדרי 

מידי שבוע  הקודש  קהילות  בקרב  הפעילויות 

על  זו  שבת  לקיום  גם  ודאג  כנה,  בהתמסרות 

הצד הטוב ביותר, להגדיל תורה ולהאדירה.

הרב  'להתענג'  מפעל  לפטרון  עמוקה  תודה 

הגדולה  הישיבה  מנהל  שליט"א  רוטמן  דוד 

צרכי  את  תרם  שבת  כמידי  אשר  ה',  תורת 

קרן  מופנית  כולם  ועל  רחבה.  ביד  ה'באטע' 

תהילה למנהלה המסור של ישיבת המתמידים 

הרב מנדל גפנר שליט"א, אשר יצק את השמן 

אל המאורות, ונשא בעול חלק נכבד מהוצאות 

השבת. ישלם ה' שכר פעלם בכל טובה וברכה.

ילדי הקהילה מאזינים בשקיקה לדברי הגרב"צ הגרב"צ נושא דברים לילדי הקהילה בערב שבת

ילדי התשב"ר בחברה בפיקוח המחנך הרב אפרים חשיןהגרב"צ במשא החיזוק בסעודה שלישית
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התוועדות ומסיבת ט"ו בשבט למאות בחורי המרכז הגדול לחינוך:

עלה וגדל
הישיבות הקטנות  ירושלים תלמידי  בחורי קהל עדת  יום חמשה עשר בשבט, התכנסו מאות  לרגל  כמידי שנה 
● המעמד  ט"ו בשבט  בירושלים למעמד מסיבת  מוסדותינו  הגדול שבמרכז  בהיכל  וארגוני הבחורים  והגדולות 
התקיים בראשות מורנו הגאון שליט"א, ובהשתתפות הגאון רבי יוסף הירשמן שליט"א ראש המרכז הגדול לחינוך, 
הרה"ג רבי חיים שטרן שליט"א מגדולי המחנכים בקהילתנו וצוות המדריכים החשובים שליט"א ● מורנו שליט"א 
והגאון רבי יוסף הירשמן שליט"א נשאו דברי תורה יקרים בעניינא דיומא, ודברי חיזוק להצלחת הבחורים בתורה 
ויראת שמים ● לאחר דברי התורה חולקו ערכות פירות משובחים לכלל הבחורים ● התודה והברכה להנהלת ישיבת 
המתמידים והעומד בראשה הרב מנדל גפנר שליט"א על ארגון המעמד ועל מאות הערכות הנאים והמשובחים 

לכבוד הבחורים היקרים

הבחורים היקרים בהתוועדות פירות ט"ו בשבט

מנהל ישיבת המתמידים הרב מנדל גפנר עם מורנו שליט"אהמדריכים החשובים במעמד

שולחן המזרח הגר"י הירשמן נושא דברים מורנו שליט"א בדבר המעמד

קהילת טבריה:

פירותיך מתוקים
בני  משפחות  לעשרות  משובחים  פירות  מיני  חלוקת 
קהילתנו בטבריה לרגל יום ט"ו בשבט ● בני הקהילה 
סגל  ישעיה  הרב  המסור  לגבאי  לב  מקרב  מודים 
שליט"א אשר בכל עת ושעה במעגל השנה נושא על 
ובתבונה,  בחן  הקהילה  טובת משפחות  את  ליבו  לוח 

תשואות חן לו
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ליל שבת שירה
 סעודת ליל שבת מרוממת ועילאית בקרב בני קהילת רמת אברהם בבית שמש, 

בהשתתפות הרה"ג רבי חיים שטרן שליט"א
נכתב ע"י אחד מבני הקהילה

ניתן להניח כי זו כעת לראשונה בתולדות 
ליל  'סעודת  נערכה  ירושלים,  עדת  קהל 
שבת קודש' מרוממת ועילאית בהיכל בית 
בבית  אברהם'  'רמת  קהילת  של  הכנסת 
שטרן  חיים  רבי  הרה"ג  בראשות  שמש, 
בקהילתנו,  המחנכים  מגדולי  שליט"א 
ברוך  רבי  הקהילה  ראש  ובהשתתפות 
דייטש שליט"א. ילדי הקהילה זכו גם הם 
קודש'  ליל שבת  'סעודת  בצוותא  לערוך 
בניווטם המסור של המשגיחים הדגולים.

להתוועד  לזכות  שכדי   - סברנו  אם 
שבת  ליל  בסעודת  קהילתנו  בני  יחדיו 
של  המיתולוגיות  השבתות  בסגנון 
ממקום  להתנתק  מוכרחים  עדת',  'קהל 
את  האדם  ללב  ולתת  הקבוע,  המגורים 
איננו  שהוא  מנופים  להתפעל  האפשרות 
הג'רמק הצופה  כדוגמת הר  מורגל להם, 
מרום גובהו והדרו על שובתי הר מירון, 
עתיקת  השאלה  על  לתשובתם  כמצפה 
ורק  פה',  לכם  ומי  פה  לכם  'מה  היומין 
כך אפשר להיכנס אל ההשראה הייחודית 
והמרוממת של קהל עדתנו בשבתותיה - 

הרי שהתבדינו.

לראשונה בתולדות קהילותינו עלה בלב 
צריך  שאין  אברהם,  רמת  קהילת  אנשי 
להרחיק צפונה או להדרים נתיבותה, כדי 
לזכות לסעודת ליל שבת שניתן להרגיש 
בה יותר בחוש, את הבחינה הנשגבה של 
בסעודה  המסבים  ישראל  וכנסת  'הקב"ה 

כמלך ומטרוניתא'.

שבת פרשת בא. אחר מנחה וקבלת שבת 
כמדי שבוע,  הכנסת  בית  בהיכל  בצוותא 
סודרו שולחנות בית הכנסת זה לצד זה, 
במתכונת שמתאימה ל'שבת טיש', המפות 
נפרסו והשולחן נערך בפאר ובהדר כנאה 
בני  שבת.  סעודת  של  לכבודה  וכיאה 
השולחן  סביב  בשורות  נעמדו  הקהילה 
- 'פראווען צוזאמען א שבת טיש'. שלום 
עלי--- מלא--כי  השרת,  מלאכי  עליכם 

ון---

וברתק  בקשב  נשמע  הקידוש  לפני 
משאו של הגר"ח שטרן, אשר פתח את לב 
בשפתותיו  הוצק  אשר  בחן  הקהילה  בני 
ובשפת ליבו, הגביהם טפח וטפחיים מעל 
של  לעולמה  והכניסם  הארצית  הקרקע 

ברוך  רבי  הקהילה  ראש  שבת.  סעודת 
ובני  היין,  על  מקדש  שליט"א  דייטש 
כעונים,  והמה  בצוותא  שומעים  הקהילה 

ואחר נוטלים את הידיים.

ובני  המשנה,  חלות  את  בוצע  הגר"ח 
שולחן  סביב  יחדיו  מסבים  הקהילה 
ובדגים  מטעמים  במיני  המשופע  השבת, 
משוחחים  קודש.  שבת  לכבוד  יחסרו  בל 
עם  האחד  בנעימות  והבחורים  האברכים 
בני  יקירא.  ברזא  פתורא  לעטר  רעהו, 
הזמירות  את  בצוותא  מזמרים  הקהילה 
קדישין,  תפוחין  חקל  בסעודת  הנהוגות 
השבת  סעודת  של  שהיכלה  דומה  ולרגע 
נמצא בעיר הרחוקה אלפי מילין מתחומה 
של העיר בית שמש. כל מקדש שביע---י, 

כ---ראוי לו---

השבת,  בסעודת  הגר"ח  של  במשאותיו 
מסר בחן שפתותיו הדרכה מקיפה ובהירה 
ופרקטיות,  מעשיות  עצות  הכוללת 
במקום  בשבתות  גם  לזכות  אפשר  כיצד 
המגורים לשבתות מרוממות שכולן שבת, 
למרות קהות החושים המלווה בדרך כלל 
את מקום המגורים, מאחר שמורגלים לו. 
והדריך את בני הקהילה בשפתו הברורה 
לאשר  לזכות  אפשר  כיצד  והמלהיבה, 
ברמה,  טיש'  'שבת  לנהל  ליבנו,  חשק 
ברוב עוז ועצמה, ברוממות לב בן המלך 
דיבר  כן  כמו  מגורינו.  במקום  גם  ורוחו, 
את  ביאר  כאשר  השבוע,  פרשת  בענייני 
עד"ש  דצ"ך  של  לסדרות  המכות  חלוקת 

באח"ב, ואת משמעותן.

ראש הקהילה רבי ברוך דייטש שליט"א 
נשא גם הוא מדברותיו, בין השאר בענין 
שאינן  קודש  בשבת  אדם  של  מזונותיו 
על  שליט"א  להגר"ח  והודה  הקצבה.  מן 
על  הסעודה  ולמארגני  דיבוריו,  מתק 
יזמתם הנפלאה. כמו כן נשאו דברי תורה 
וברכה וותיקי הקהילה ונכבדיה, ה"ה הרב 
שמעון  והרב  שליט"א  קרויזר  שמעלקא 

בקר שליט"א.

הקהילה  בני  האריכו  ארוכה  שעה 
קולם  ונתנו  המרוממת,  השבת  בסעודת 
בשיר ובשבח ובדיבורי קודש. כן נשמעו 
בעלי  מפי  נפלאים  חזנות  פרקי  ברמה 

התפילה, לכבוד השבת. 

של  'חברה'  נערכה  העת  אותה  בכל 
עד  הקהילה  לילדי  שבת  ליל  סעודת 
השעות הקטנות של ליל השבת, בניווטם 
ובניצוחם המופלא של המחנכים הדגולים 
- הרב שמעון חשין שליט"א, והרב שמואל 
ויספיש שליט"א. כשבתוך הסעודה נפתח 
השירה  קול  ההיכל  אל  ובקע  החלון 
הזכה של ילדי החמד בניגון של דבקות, 
ואינם  כאילו מחוגי השעון עצרו מהלכם 
במקביל,  המאוחרת.  השעה  על  מצביעים 
משפחות  לרווחת  בשכונה  אולם  נשכר 

הקהילה, לעריכת סעודת ליל השבת.

הקהילה  בני  יצאו  המזון  ברכת  אחר 
לרחבה שקטה בקרבת מקום, שם התיישבו 
כבחצי גורן עגולה על גדר האבנים הנמוך, 
לרנן לק-ל חי בניגוני דבקות וכיסופים. 
שטרן  חיים  רבי  של  הזך  קולו  בהישמע 
ונשמעו  בקהל,  הס  הושלך  בחלל  מנסר 
ענייני  את  המבארים  המאירים,  דיבוריו 

'נפש רוח ונשמה' וההבדלים ביניהם.

להיכל  חזרו  תורה'  ה'לופט  מעמד  אחר 
בית הכנסת לעריכת 'באטע' בצוותא חדא. 
השולחן ערוך מחדש לכבוד שבת קודש, 
לפני  ומזמרים  האברכים  מסבים  וסביבו 
ה'באטע'  סיום  לקראת  חדשה.  שירה  ה' 
לימד הגר"ח את בני הקהילה ניגון נשמה 
מרטיט, על תיבות מרטיטות נפש ונשמה 
מבית  ה'חרדים',  בעל  של  פיוט  מתוך 

מדרשה של קהילת 'תולדות אהרן'.

לאחר תפילת 'צפרא דשבתא' נשא הרב 
בפני  הלכה  דבר  שליט"א  בקר  שמעון 
מדי שבת,  לאחרונה  כפי שהונהג  הקהל, 
בני  לב  רחשי  את  הביע  דבריו  ובסיום 
הואיל  אשר  על  להגר"ח  והודה  הקהילה 
השבת,  סעודת  את  איתנו  ולערוך  לבוא 
ומדיבוריו  הודו  מזיו  עלינו  ולהאציל 
להתעלותנו  והמועילים,  הנעימים 
ולרוממנו. כן הודה לכלל מארגני הסעודה 

על יזמתם ופועלם המבורך.

ראש  על  תחול  ומכבדיה  השבת  ברכת 
ישיבת  מנהל   - דדהבא  צנתרי  תרי  הני 
שליט"א,  גפנר  מנדל  הרב  המתמידים 
על  שליט"א,  דז'יאלובסקי  יעקב  והרב 
יוזמה נפלאה זאת מן הרעיון אל  הוצאת 

הפועל.
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ַחּבּוָרָתא ַקִדּישָָׁתא 
 ועידת 'חבורתא קדישתא' בשילוב סעודת מלווה מלכה מפוארת, 

בקרב בני קהילת חפציבה לאיחוד וגיבוש בני הקהילה וחידוש וחיזוק מיזם ה'חבורות'
בסייעתא  התקיימה  ומפוארת  מושקעת  ועידה 
המדרש  בית  בהיכל  בא  פרשת  במוצ"ש  דשמיא 
בקהילת 'חפציבה' בבית שמש, בהשתתפות מורנו 
אברהם  רבי  הרה"ג  הקהילה  ורב  שליט"א,  הגאון 
כן  כשמה  קדישתא'  'חבורתא  שליט"א.  ברנד 
וחיזוק  וחידוש  וגיבוש בני הקהילה  - איחוד  היא 
החבורות המתקיימות כבר זו תקופה ארוכה בקרב 

הקהילה.

חברי  הופתעו  שלפניו,  השבוע  במהלך  כבר 
מהודרת,  הזמנה  לידיהם  קיבלו  עת  הקהילה 
הקהילה  מבני  ואחד  אחד  כל  את  המזמינה 
לבוא ולהשתתף כאיש אחד בלב אחד, ב'ועידת 
שנים  עשרה  חמש  מלאת  לרגל  הגיבוש' 

להתייסדות הקהילה.

מוצאי שבת קודש פרשת בא. חברי הקהילה 
בית  היכל  אל  נרגשות  ובאים  מתכנסים 
המדרש, את פניהם מקבלים שולחנות ערוכים 
ברוב פאר והדר כיאה להתכנסות חשובה מעין 
זו, הציבור כולו נוטל את ידיו לסעודת מלווה 
זה  מלכה, כשמעדני מלכים מוגשים בזה אחר 
אשר  להתפאר,  הקהילה  משפחות  ידי  מעשי 
אשרי  הגיבוש.  ועידת  למען  לב  בחפץ  נרתמו 
חלקם. כן הוגשו מעדני דגים משובחים נדבת 

לב ידידנו הרב בן ציון כהן שליט"א.

דברי פתיחה נשמעו תחילה מפי הרב עקיבא 
את  בדבריו  הדגיש  אשר  שליט"א,  לוי  יוסף 
הקהילה,  וגיבוש  לאיחוד   - הועידה  מטרות 
והכביר בגודל מעלת ענין החבורות, תוך שהוא 
משלב את הדברים בטעם ובחן בענייני פרשת 
להודות  לנכון  ראה  הזדמנות,  באותה  השבוע. 
בשם כל חברי הקהילה לגבאים המסורים הרב 
שלזינגר  פישל  והרב  שליט"א  בקר  אברהם 
למען  השנה  כל  לאורך  המתמסרים  שליט"א 

הצלחת הקהילה. 

את 'דבר הועידה' נשא מורנו הגאון שליט"א 
בפני הקהל, עת פתח בשבח הקהילה הקדושה, 
ובשבח ותועלת ענין ה'חבורות' בהם מתהדרת 
להיות  שזכתה  לתהילה  חפציבה  קהילת 
הראשונה שהחלה בסדרה זו, תוך שהוא ממליץ 
עדת  בקהל  הקודש  קהילות  לכל  בדבריו 
ירושלים להעתיק את המיזם המבורך לתועלת 

ולטובת בני קהילתם. 

בקשב רב נשמעים דבר האורח, ה"ה הרה"ח 
רוחני  מנהל  שליט''א  מושקוביץ  מרדכי  רבי 
בקרב  החבורות  איגוד  ויו"ר  בעלזא  בישיבת 
חסידי בעלזא, אשר בחובו נסיון עשיר רב שנים 
הדגיש  בדבריו  והצלחתם.  חבורות  בהקמת 
כקהילה  ההתאחדות  חשיבות  את  בהרחבה 
התועלת  את  מחדד  כשהוא  בדורנו,  וחבורות 

כמוה  החשובה  תרומתן  דווקא אשר  בחבורות 
כמעטפת מושלמת לחיי קהילה, תוך כדי שהוא 
חבורה  ולקיים  להחזיק  איך  מנסיונו  משתף 

בהצלחה מרובה לאורך ימים.

קבוצתי  שיח'  'רב  התקיים  המעמד  בהמשך 
מרתק, אשר נשא דיון פורה ומבורך בין חברי 
וייחוד  במעלת  ארוכות  דנו  אשר  הקהילה 
גיבוש הקהילה ומיזם החבורות ברוב הצלחה. 

לאחר הבעת תודה לבורא עולם על הצלחת 
הוועידה, ועל ההשגחה המופלאה אשר ליוותה 

תודה  הובעה  הועידה,  ארגון  מהלך  כל  את 

הרב שמעון  ה"ה  למארגנים המסורים,  עמוקה 

הלל גוטפרב שליט"א יוזם ומייסד ה'חבורות', 

הרב משה לייב קלצקין שליט"א והרב נחמיה 

ההודאה  ניתנת  כן  כמו  שליט"א.  חשין  ברי''ד 

כאשר  להצלחתו,  ומסייעים  התורמים  לכל 

בסימן ה'גיבוש' הנפלא רובם ככולם של חברי 

הקהילה נטלו חלק בהצלחתו - חלקם בהכנת 

לקיום  בתרומות  חלקם  המפוארת,  הסעודה 

בפועל,  הועידה  כנס  בהכנת  וחלקם  הועידה, 

אשרי להם ואשרי חלקם.

לאור הצלחת הועידה, ולאור תנופת התחדשות 

אלה,  בימים  המורגשת  החבורות  והתרעננות 

חבורות  הקרובה  בתקופה  לפתוח  מתארגנים 

הוקם  כן  כמו  הקהילה.  בני  לתועלת  נוספות 

בימים אלו ארגון 'איחוד החבורות', אשר מאגד 

ומאחד את כלל החבורות בשיתוף פעולה מלא, 

דבר שבודאי יתרום רבות להצלחתה הרוחנית 

של הקהילה.

 

 

 ועידת

מזכרת מיוחדת שהופקה - תמונות מהועידה

רב שיח בין חברי הקהילה

חבורתא קדישתא דמתכנשין בועידתא

מורנו שליט"א בדבר הועידה המחנך הרב מושקוביץ בשיחה עם מורנו שליט"א
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ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל
 יומא טבא לרבנן לרגל סיום מסכת 'נדרים' במסגרת שיעור הדף היומי 

המתקיים מדי ערב בקהילת רמב"ש ד'2

ד'2  רמב"ש  קהילת  שבני  שלמה  שנה  זו 

רמות  במעלות  ולהתעלות  לעלות  זוכים 

שלל  קיום  תוך  והעבודה.  התורה  בדרכי 

בשבתות  הקדושה  בקהילה  קודש  פעילויות 

ומועדים ובכל מעגל השנה. הוסיפו להן בני 

יום  ויסודי, כאשר מדי  נדבך חשוב  הקהילה 

הקהילה  בני  להם  מתכנסים  הערב  בשעות 

אברכי הכוללים יחד עם העמלים לפרנסתם, 

לשעת לימוד משותפת במסגרת שיעור הדף 

פה  השיעור  מגיד  ידי  על  נמסר  אשר  היומי 

מפיק מרגליות הרב שמעון ריבלין שליט"א, 

אשר מקדיש מזמנו היקר למען מטרה קדושה 

זו ולתועלת הרוחנית של בני הקהילה.

יחד עם רבבות אלפי ישראל לומדי הדף 

את  לסיים  החבורה  בני  עתה  זכו  היומי, 

מסכת 'נדרים'. התרגשות אדירה ומרוממת 

אחזה בכל בני הקהילה על אשר זכו להגיע 

אשר  הראשונה  המסכת  בסיום  הלום, 

נלמדה במסגרת השיעור המשותף.

ולאור זאת נמנו וגמרו לסיים את המסכת 

לרבנן  טבא  יומא  ולחוג  והדר  פאר  ברוב 

כראוי לכבוד התורה ולומדיה. ואכן, בהגיע 

היום הגדול התכנסו חברי השיעור למעמד 

לסעודה  הסבו  ידים  נטילת  לאחר  הסיום. 

בה  ניכרה  המרובה  ההשקעה  המפוארת, 

הושקעו  אשר  ערבים  מאכלים  היטב, 

והוכנו על ידי חברי השיעור. בעיצומה של 

סעודת המצווה סיימו הציבור את המסכת 

בלמדם את אחרון דפיה, ובאמירת ההדרן 

כובד המג"ש הרב שמעון ריבלין שליט"א. 

שמחה  של  בריקוד  הקהל  פצחו  אחר 

והודיה לכבוד התורה ונותנה.

הרב  ידידנו  האורח  כובד  מכן  לאחר 

חיים מאיר בלוי שליט"א אביו של מייסד 

השיעור הרב אברהם בלוי שליט"א לשאת 

פותח בדבריו  וברכה, כשהוא  תורה  דברי 

ולימוד המסכת  סיום מסכת  בגודל מעלת 

האורח  נתכבד  דבריו  בסיום  בשלימות. 

הדגול הגרמ"א פינטר שליט"א רב קהילת 

ארוכה  תקופה  לארח  שזכה  יצחק',  'בית 

בבית  היומי  הדף  שיעור  מסגרת  את 

מדרשו, וביאר בגודל מעלת לימוד התורה 

בחבורה.

ריבלין  נתכבד המג"ש הרב שמעון  אחר 

במתק  כאשר  דברים,  לשאת  שליט"א 

האברכים  יקרת  גודל  את  תיאר  לשונו 

תורה,  עול  עליהם  קיבלו  אשר  החשובים 

עת  וקובעים  מזמנם  מקדישים  יום  ובכל 

בשם  הודה  דבריו  בתום  התורה.  ללימוד 

כל חברי השיעור להני תרי צנתרי דדהבא 

ה"ה האברכים החשובים הרב יוסף זייבלד 

שליט"א אשר השקיע רבות למען הצלחת 

מעמד הסיום, ואיתו עמו הרב יוסף קדיש 

בלוי שליט"א, אשר תודות לפעלם הצליח 

מעמד  הסיום על צד הטוב ביותר. ישלם 

ה' פעלם בכפל כפליים.

בני הקהילה יצאו בסיפוק רב, ובהחלטה 

וכעת  חיל,  אל  מחיל  ללכת  מאוחדת 

להתחיל בלימוד מסכת נזיר, מתוך תפילה 

לה' להיות נמנים בין מסיימיה בקרוב.

הרב פינטר מרבני השכונה נושא דבריםהמג"ש הרב שמעון ריבלין במעמד הסיום

לכבוד התורה

האברכים במעמד הסיום. הרב חיים מאיר בלוי נושא דברים
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ְוַתְלמּודֹו ְבָידֹו
 הגר"מ סירוטה שליט"א בחן את אברכי כולל 'זכרון יעקב לייב' בית שמש 

בראשות הרה"ג רבי חיים יוסף מינצברג שליט"א

בשכונת  מדרשנו  שבית  ומחצה,  כשנה  זה 
ג'2 מהווה אכסניה של תורה להני צורבי  רמב"ש 
קהילתנו,  בני  מטובי  מופלגים  אברכים  מרבנן, 
הממיתים עצמם באהלה של תורה במסגרת הכולל 

להוראה 'זכרון יעקב לייב'.

ומחצה  כשנה  לפני  הוקם  אשר   - הכולל 
חשין  קדיש  יוסף  הרב  ידידנו  בהשתדלות 
הנהלת  עול  את  שכמו  על  הנושא  שליט"א, 
הכולל יחד עם כמה תמכין דאורייתא - מהווה 
כשעל  בישראל,  הוראה  למורי  גידול  בית 
גביהם עומד ואומר להם גדל, הרה"ג רבי חיים 
יוסף מינצברג שליט"א ראש הכולל ורב קהילת 
הלומדים  חבר  את  ומנווט  מנחה  ב'.  רמב"ש 
בנתיבות הלימוד ודרכי ההוראה, כאשר איתו 

עמו הרב ראובן שיינברגר שליט"א.

בלתי  ויגיעה  עמל  של  חדשים  ח"י  לאחר 
בידם.  ותלמודם  החבורה  בני  באו  פוסקים, 
עמלם,  פרי  את  ואספו  לקטו  גורנה  כעמיר 
הקציר  עת  בכולל.  הלימוד  מתוכנית  מחצית 
ולזקק  לבחון  החבורה  בני  חפצים  עתה  הגיע. 
טרח  זאת  לאור  המבחן.  בכור  ידיעותיהם  את 
רב  שליט"א  סירוטה  מאיר  רבי  הרה"ג  ובא 
והופיע  בדורנו,  המשיבים  ומגדולי  בקהילתנו 
המבחן  בכור  להעמידם  המדרש  בית  בשערי 

ולתהות על קנקנם של הלומדים החשובים.

ידיעותיהם  אכזבו,  לא  הלומדים  ב"ה 
שאלה  כל  על  כאשר  היטב,  ניכרו  המופלגות 
תשובה  נענתה  סירוטה  הגר"מ  מפי  שנשאלה 
הסוגיות  שרשי  למן  היטב,  הדק  מפורטת 
נושאי  עם  ושו"ע  בטור  פרטים  לפרטי  ועד 
מילות  מפיו  חסך  לא  שליט"א  הגר"מ  כליהם. 
התפעלות מהלומדים המופלגים, אשר מקיפים 
בידיעותיהם את הסוגיות כולן, והביע את מיטב 
שבחיו לבני החבורה, ואת ברכתו שבקרוב יזכו 
לברך על המוגמר לסיים את לימוד כל המסכת 

ואת הסימנים הנותרים בשולחן ערוך.

הלימוד  המשך  אל  הלומדים  פונים  עתה 
לקניינים  לזכות  בתקווה  עצומה,  בהתמדה 
גדולים בקנייני התורה, ולגדול למורי הוראה 

בישראל.

˙איר˘ ו˙אבח˘ו˙רב ליבנו נביע כל מילי ˜מ

˙אברכד סא כג נמזו˙וגד דע

˙ולוגד ˘ה עו˙כולוהא˘ ˘יאל

ור בכל נימי ליבוסמה

נו˙יל˜הרכי ˆלמען כל 

ונואיע כל כוחו ו˘˜מה

ונוהומזיל ממון רב מ

˙מבורכה והוב˘חה ˙פעילוהעבור 

נו˙יל˜ה בני דחמהי דרב יל˜ב

א"שליט משה קופרשטוק הרב

טנא מלא ברכות

" בני ציון"מייסד ומנהל ארגון הנוער 
ל"נ אביו הרב בן ציון זצ"לע

ר בכל לב˘גיחולנו נאמיטב 

"ט˘ ולמעה לחופהור˙ להלגד להיזכ˘

א מעליאורה ונאופג ˙בבריו

"חˆ ומכל יוה ממנ˘הוד˜ד ˙ רוב נחהוירוו

˙עהד ˙רחבה ו˘נפה ˙במנוח

לרגל השמחה השרויה במעונו
בהולדת בתו תחי' למזל"ט

המברכים בהוקרה:

הורי ילדי הקהילה        המשגיחים        ילדי הקהילהרב הקהילה        

בדיון הלכתי עם האברכיםהגר"מ במעמד המבחן
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◄ +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

עדכוני+ם ולח
לאחר שידרוג 

המשרד והקמת 
המרכזיה החדשה 

והרחבת שעות מענה, 
הוכפלו משמעותית 
מספר הפניות למשרד

צוות המשרד 
נתן מענה מהיר 

ומקצועי לשביעות 
רצון הפונים

 לבני קהילתנו
בבית שמש

לקראת עונת הרישום 
למוסדות החינוך, 

לאלו שאין להם כלל 
חיבור לרשת, ניתן 

לקבל אישור מיידי ע”י 
המשרד שמכובד ע”י 

‘אגודת חבר’

בשלוחה 1 
ניתן להשאיר 

הודעה 
למזכירות 
המשרד, 

ובעז"ה ינתן 
מענה בהקדם

 

  
 

 

 
 בס"ד 

 

 הופיע ויצא לאור
 גיליון 'דעת ותבונה'

 49גיליון מס' 
 

 בבתי עלון ניתן להשיג את ה
 הכנסת של קהילתינו

 

 או להצטרף לתפוצה במייל

gmail.com@0533153885s 

 שנה ד' תשפ"גיו"ל ע"י צעירי אברכי קהל עדת ירושלים ◆ 

 גליון תורני פנימי

יָך ְלּתִ ַ
ּ
ם ִהל

ֹ
ו
ּ
י ַבע ּבַ ׁשֶ

במוצאי שבת קודש פרשת בשלח ערכו בני קהילת 'בית בפארק' ביתר סעודת שבע ברכות לכבוד רב הקהילה 
הרה"ג רבי טוביה כהן שליט"א לרגל שמחת נישואי בני החתן היקר הרב יצחק זאב שיחי' עב"ג בת ידידנו הרב יעקב 
אייזנבך שליט"א ● סעודת ה'שבע ברכות' נערכה ברוב פאר והדר בהיכל בית הכנסת, בהשתתפות עשרות בני 
הקהילה אשר באו להשתתף בשמחת רב הקהילה ● בני הקהילה מודים מקרב הלב לכל אשר תרמו מכוחם ומהונם 

למען הצלחת הסעודה על הצד הטוב ביותר. ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה'  

המחותנים החשובים והחתן נ"י" רב הקהילה הגר"ט בברכת המזון" רב הקהילה הגר"ט נושא דברים"

ריקוד של שמחה"בני הקהילה במעמד"

10  פר"ג תגרפ ג"פשת



הקהילה יוצאת לדרך
 התוועדות ליל שישי בקרב בני קהילת רמב"ש ד'3, 

בהשתתפות רב הקהילה הרה"ג רבי שמואל מאיר אנשין שליט"א מראשי ישיבת תורת ה'

ביום חמישי פרשת בשלח בשעות הצהרים, 
הרגשות  תוך  הקהילה  חברי  כלל  התאספו 
אדירה לכונן את בית ה', להעמיד את כותליה 
ולהפוך את חלל החנייה השכורה לבית כנסת 
של ממש. ההתרגשות היתה בשיאה עת הפך 
- הקירות  המקום המיועד להיכל בית הכנסת 
נערכו  והספסלים  השולחנות  תילן,  על  עמדו 
כראוי וכיאה לבית ה', התאורה אף היא נתנה 
את גוונה לבית המקדש-מעט, גם בימה לספר 
התורה וארון קודש מהודרים זכו לשכון אחר 

כבוד בבית הכנסת הטרי.

ידי  על  בזריזות  שנשלמו  ההכנות  לאחר 
לזכות  שכם  הטו  אשר  קהילה  מבני  רבים 
נקבצו  כפשוטו.  הבית  בוני  בין  להיות 
הלילה  בשעות  הקהילה  בני  כלל  ובאו 
ומרגשת  מרוממת  שישי  ליל  להתוועדות 
הרה"ג  הקהילה  רב  בהשתתפות  במיוחד, 
מראשי  שליט"א  אנשין  מאיר  שמואל  רבי 

ישיבת תורת ה'.

הגרש"מ תיאר במתק לשונו הבהירה את 
בתקופה  הקהילה  בני  בליבות  פעמו  אשר 
גדולה היא  האחרונה. בדבריו הדגיש כמה 
המתיקות והאחווה הנוצרת בין בני קהילה 
המצטרפת  קדושה  קהילה  ייסוד  בעת 
עדת  קהל  של  הכנסת  בתי  עשר  אל ששה 
הקודש.  ארץ  ברחבי  הפזורים  ירושלים 
אחווה זו ותחושת החיבור בין בני הקהילה 
בני  את  בודאי  ילוו  המדרש,  בית  ואל 

הקהילה לאורך ימים ושנים טובות.

הקהילה  בני  זכו  התוועדות,  של  בשיאה 
ומפואר  מהודר  תורה  ספר  על  להתבשר 
המובא זה עתה לשכון כבוד בארון הקודש 
הקדוש  הקהל  את  ישמש  אשר  החדש, 
לקריאת התורה בימי חול שבתות ומועדים. 
ספר התורה הושאל בנדבת ליבו של ידידנו 
שליט"א  רוטמן  דוד  הרב  הנכבד  הנגיד 

מנהל ישיבת תורת ה'.

שמחה  ריקודי  של  ממושכות  דקות  לאחר 
להמשך  הציבור  ישב  שוב  והודאה,  הלל 
פיו  את  הגרש"מ  פתח  ושוב  ההתוועדות. 
בחכמה, ודיבר ארוכות בעניין מאכל המן אשר 
אכלו בני ישראל במדבר, כאשר בזאת הקנה 
קירבה  הרגשת  תורה  מתן  קודם  הקב"ה  לנו 
ידיו  כפות  תחת  נתונים  בבחינת  מיוחדת 

אפילו בנוגע לאוכל הבסיסי ביותר של האדם.

אין לתאר ואין לשער את גודל ההתרגשות 
בין  נשבה  אשר  המחברת  הקודש  ואוירת 
אשר  הכנסת  בית  בהיכל  הקהילה  חברי 
הוקם במו ידיהם. יתן ה' שבית מקדש מעט 
ותפילה,  עבודה  לתורה  ה'  בית  יהווה  זה 
להעלות את בני הקהילה במדרגות התורה 

והקדושה.

הציבור בהתוועדות. הגרש"מ נושא דברים

כי היא לנו עוז ואורה

נגיל ונשיש בזאת התורה רב הקהילה הגרש"מ בהכנסת ספר התורה להיכלו
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#5בס״ד

זאך דערנענטערן
המקום האישי שלך,

ההתקרבות האישית שלך לרף גבוה 
יותר, ולהעפיל לרמה עליונה יותר בכל 
הקשור בשמירה מפני פגעי הטכנולוגיה.

לחזק את בדקי הבית הפרטי שלך 
ולוודא שאתה עושה שימוש נכון ומושכל 
בכלים הטכנולוגיים השונים, ושאתה ניצב 
במקום שאתה רואה את עצמך מתאים לו.

לוודא שהכלים הטכנולוגיים של בני 
הבית מפוקחים כראוי, ועומדים בתקנות 

הסף שנקבעו ע"י גדולי ישראל שליט"א.

להבטיח את סביבת העבודה שלך 
ובני ביתך שהם שמורים טכנולוגית מכל 

משמר וברמה הגבוהה ביותר.

מ'דערנענטערט זאך: 02-6597061

המצטיינים באצילותם ועדינותם ומתאימה למשפחות בני קהילתנו העכרקייט, רמה עילאית שראויה כל בני קהילתנו לרמה אחרת של תביא אותך ואת בני ביתך יחד עם כך בעמידה איתנה על כל פרט ופרט, און דערנענטערן
הנודעת !
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>לה<תענג
עונג הרוחות ועדן הנפשותעונג הרוחות ועדן הנפשות

הזוכים בהגרלת להתענג לשבת פרשת בשלח:

 הרב פנחס אברהם שליט"א
נחלה ומנוחה - בית שמש

 הבה"ח ראובן ב"ר מרדכי ויספיש נ"י
הדקל - ביתר עילית

 הבה"ח יצחק דוד ב"ר שלמה זלמן גוטפרב נ"י
הדקל - ביתר עילית

לתשומת לב:

ניתן להירשם להגרלה השבועית 
מידי שבוע עד יום ראשון בערב

בקול מתמידים שלוחה 63

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 בנימין ברמ"ש בלוי שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בנישואי בתו תחי' למז"ט

הרב יהודה יוסף חזן שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בנישואי בנו שיחי' למז"ט

הרב הלל קורפו שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בנישואי בתו תחי' למז"ט

השבוע  עבור 
 פרשת יתרו תשפ"ת

השבוע פרנסי 

בסייעתא דשמיא

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

החתן

שלמה צבי נ"י
שתתקיים בעזהשי"ת 

ביום שני פרשת משפטים כ"ב שבט תשפ"ג
באולם 'אבני חן' רח' יסוד העבודה 10 ביתר עילית

קבלת קהל משעה 8.00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
יוסף הרצל

ורעיתו

בסייעתא דשמיא

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

החתן

משה אהרן נ"י
ב"ר אליהו ז"ל

שתתקיים בעזהשי"ת 
ביום שלישי פרשת משפטים כ"ג שבט תשפ"ג
באולם 'נצח ישראל' רח' ריב"ז 16 בית שמש

קבלת קהל משעה 8.15

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
ריילא קלצקין

גם אנו נשמח לראותכם משתתפים בשמחת הבר מצוה של נכדנו היקר נ"י
הרב אברהם הרצל ורעיתו                             הרב אפרים בקר

גם אנו נשמח לראותכם משתתפים בשמחת הבר מצוה של נכדנו היקר נ"י
הרב בנימין זאב סגל ורעיתו

 השבת אבידה
יום שני בבוקר נמצא שקית עם חידושי תורה 

 ששייך לאחד מבני הקהילה בקו 618 לבית שמש.

ניתן לקבלו במספר 

053-3119579
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החתן

יצחק נ"י  
הכלה

רבקה טשארנא תחי' 

החתן

דוד אלימלך נ"י  
הכלה

טובה סימה תחי' 

החתן

הלל נ"י  
הכלה

הינדא תחי' 

הורי החתן

מרדכי יהודה הרצל ורעיתו
הורי הכלה

הלל קורפו ורעיתו

הורי החתן

מתתיהו דייטש-אשכנזי ורעיתו
הורי הכלה

נחמן אנשין ורעיתו

הורי החתן

יהודה יוסף הלוי חזן ורעיתו
הורי הכלה

בנימין זאב בלוי ורעיתו

ביום חמישי פרשת משפטים כ"ה שבט תשפ"ג

באולמי 'פארהאנד' רח' רשב"י 7 בית שמש

החופה בשעה 4.45

ביום שלישי פרשת משפטים כ"ג שבט תשפ"ג

באולמי 'ארמונות הגפן' רח' בנין דוד 3 ביתר עילית

החופה בשעה 6.00

ביום שני פרשת משפטים כ"ב שבט תשפ"ג

באולמי 'פארהאנד' רח' רשב"י 7 בית שמש

החופה בשעה 4.30

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת יתרו

בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים

רח' הרב מבריסק 16 בית שמש

זמן תפילה בשעה 8.00

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת יתרו

בביהכנ"ס באיאן

רח' קדושת לוי 36 ביתר עילית

זמן תפילה בשעה 8.00

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת יתרו

בביהכנ"ס המסורה

רח' אילן 1 ירושלים

זמן תפילה בשעה 8.30

הרב משה קורפו ורעיתו הרב אברהם הרצל ורעיתו 

הרב אברהם ברגמן הרב יעקב הלוי סגל ורעיתו 

מרת ש. חזן  

הרב נתן אנשין ורעיתו הרב משה שמואל דייטש ורעיתו 

הרב אלימלך שוורץ ורעיתו הרב מאיר יהודה לייב פישמן ורעיתו 

מרת ברכה שוורץ מרת שרה מלכה דייטש 

הרב מאיר שמחה בלוי ורעיתו מרת ש. חזן תחי' 

הרב פנחס לייביש רוטמן ורעיתו הרב יעקב דוד הכהן ראטה ורעיתו 

14  פר"ג תגרפ ג"פשת



 השבוע למדנו: • איזו כוונה הכרחית בתפילת שמונה עשרה? 
• באיזו שפה מותר להתפלל? • איזו כמות של משקה חריף אוסרת להתפלל?

הכוונה בתפילה והנהגת המתפלל
דעתו מכל  צריך האדם להסיח  לפני התפילה   •
ומכל  אחרות,  טורדות  ומחשבות  צער,  כעס, 
מחשבות  לחשוב  צריך  וכן  העולם;  תענוגות 
לאביו  אותו  ומכוונות  הלב  את  המכניעות 

שבשמים.

את  לחשוב  דהיינו  בכוונה,  להתפלל  חובה   •
אמירתן.  כדי  תוך  המילים  של  הפשוט  פירושן 
כמו כן, חובה להתפלל בנחת וב'דרך תחנונים', 

כעני בפתח, וכמבקש רחמים מזולתו.

שבתפילת  הראשונה  הברכה  את  שֵּברך  מי   •
כוונת  ללא   – 'אבות'  ברכת   - עשרה  שמונה 
פירוש המילים, לא יצא ידי חובתו; ולמעשה אין 

להתפלל שנית.

• את תפילת שמונה עשרה צריך להתפלל בלחש. 
ואחר ותיקנו להתפלל בלחש – איסור חמור הוא 
להתפלל בקול רם ואף בקול נמוך, כיון שמראה 
בכך כאילו הקב"ה אינו שומע חלילה את תפילת 

הלחש. 

כעומד  נחשב  עשרה  שמונה  תפילת  המתפלל   •
לאחוריו;  פסיעות  שלש  שיפסע  עד  המלך  לפני 
לאחוריו  פסע  וטרם  לרצון..."  "יהיו  אמר  ואם 

– לענָינים מסוימים אינו נחשב עוד כעומד לפני 
המלך. 

תפילת  באמצע  ממקומה  זזה  שטליתו  מי   •
וכן  למקומה;  להחזירה  רשאי  עשרה,  שמונה 
אם התרופף הידוק התפילין לראשו, רשאי לשוב 

ולהדקן. 

• אסור לירוק בשעת התפילה, ואם הצטבר רוק 
'טישיו'  בנייר  יבליענו   – לכוונתו  ומפריע  בפיו 
טרם  אמות  ארבע  הילוך  כדי  וימתין  וכדומה; 

שימשיך בתפילתו.

לשון התפילה
בלשון  ולברך  להתפלל  המובחר  מן  מצוה   •
הקודש, והעושה כן יוצא ידי חובה אף כשאינו 
מבין את הלשון, למעט ברכות 'אבות' ו'מודים' 
צריך  אדם  כל  אשר  עשרה,  שמונה  שבתפילת 

לדעת את פירושן.

אך  זרה,  בשפה  בקביעות  להתפלל  אין   •
באקראי, אם אינו מבין את לשון הקודש וָחֵפץ 
 – המילים  פירוש  הבנת  עם  בכוונה  להתפלל 

רשאי להתפלל בשפה זרה. 

• אין להתפלל ביחידות בארמית, ולכן אין לומר 
את תפילות 'יקום פורקן' וכיוצא בהן ביחידות, 

אף  בארמית  בציבור  להתפלל  מותר  אולם 
כשהציבור עצמם עוסקים בתפילה אחרת. 

המתפלל  בפי  שגורות  שאינן  ותפילות  ברכות   •
בפעם  מאמירתם  ניכר  זמן  שחולף  מחמת 
הקודמת, צריך לאומרן מתוך סידור, או להרגיל 
עצמו בנוסחתם – אף במחשבה – לפני התפילה. 

דין השיכור בתפילה ובברכות
• השותה רביעית יין טהור בבת אחת, או השותה 
יותר מרביעית – אף שלא בבת אחת, או שהיין 
חריף  משקה  השותה  וכן  מים,  במעט  מזוג 
יין – אסור בתפילת  במידה המשכרת כרביעית 

שמונה עשרה.

בקריאת  אסורים  מיין,  והשיכור  השתוי   •
ויש  הברכות.  בשאר  ומותרים  וברכותיה,  שמע 
אומרים שהשיכור אסור לכתחילה בכל הברכות. 

זכרונם  חכמינו  אמדו   – יין  רביעית  השותה   •
לברכה שאם הולך מהלך של 'מיל', או ישן מעט 

– פגה השפעת היין.

הכנסת,  בבית  ילדיו  את  לנשק  לאדם  אסור   •
המקום.  כאהבת  אהבה  שאין  בלבו  לקבוע  כדי 
ונחלקו האחרונים אם איסור זה אמּור רק ביחס 
לילדיו הקטנים, או בילדיו שבכל גיל, ובכל אדם.

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 בשלח

הבה"ח יצחק דוד גוטפרב הי"ו

הרב יהודה לייב מינצברג שליט"א
לע"נ אמו

מרת שרה עלקא בת רבי יעקב ע"ה
נלב"ע ו' שבט תשמ"ו

הוצאות ההדפסה וההגרלות לחודש שבט
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 צבי הירש כהן בי"ש 
ב"ר שלמה זלמן כהן ירושלים 
חתן הרב נפתלי זייבלד בי"ש 

להולדת הבן 

הרב שמואל ולנשטיין בי"ש 
ב"ר דוד ולנשטיין מודיעין עילית 

חתן הרב נפתלי זייבלד בי"ש 
להולדת הבן 

הרב נח לזנובסקי בי"ש 
ב"ר יהודה לזנובסקי ירושלים 

חתן הרב נתן לוי בי"ש 
להולדת הבן

הרב בנימין קלצקין ירושלים 
ב''ר דוד קלצקין ירושלים 

להולדת הבן

הרב אהרן זאב דושינסקי ביתר
בהג"ר ירמיהו דושינסקי ביתר 

להולדת הבן 

הרב שלמה הולצמן גרין פארק 
ב"ר משה הולצמן ביתר 

חתן הרב יחזקאל אייזנבאך ירושלים 
להולדת הבן

הרב משה קופרשטוק בי"ש 
ב"ר בן ציון קופרשטוק ז"ל ירושלים 

להולדת הבת

הרב מנחם שיינברגר ירושלים 
ב"ר יוסף שיינברגר ביתר 
חתן הג"ר צבי לוי ירושלים 

להולדת הבת 

הרב מנחם דייטש ביתר
ב"ר מדרכי דייטש ביתר 

חתן הרב דוד בר"ש מינצברג ביתר 
להולדת הבת

הרב משה נחום וולנשטיין ירושלים 
להולדת הנין 

הג"ר עקיבא משה שיינברגר ירושלים 
להולדת הנינה

הרב עמרם דייטש ביתר 
להולדת הנינה

הרב משה נחום ולנשטיין ירושלים 
לנישואי הנכד 

הרב בנימין גבירץ ירושלים 
לנישואי הנכדה 

הרב בנימין רבינוביץ ביתר 
לנישואי הבן 

הרב יוסף אייזנבאך ירושלים 
לנישואי הבן

הרב מרדכי ולנשטיין מודיעין עילית 
לנישואי הבן 

הרב פנחס גבירץ ביתר 
לנישואי הבת

הרב יואל ערנטל ביתר 
לנישואי הבת 

החתן דוד ולנשטיין לנישואיו

החתן יצחק רבינוביץ לנישואיו 

החתן יצחק אליהו אייזנבאך לנישואיו

קידושא רבה 
הרב מנחם דייטש

בבית מדרשנו שכונת בית בפארק ביתר 

בר מצוה
הרב יוסף הרצל 

ב"ר אברהם הרצל 
ביום שני באולם אבני חן 
רחוב יסוד העבודה ביתר 

הרב אליהו קלצקין ז"ל 
ביום שלישי באולם נצח ישראל 

רחוב ריב"ז בי"ש 

חתונה
הרב יוסף חזן

לבנו החתן הלל חזן
ע"ב הרב בנימין בלוי

ב"ר מאיר שמחה בלוי 
ביום שני באולם פארהאנד בי"ש 

העליה לתורה בביהכ"נ המסורה ירושלים 

הג"ר נחמן אנשין ביתר 
לבתו, ביום שלישי באולם ארמונות הגפן ביתר 

הרב מרדכי הרצל 
ב"ר אברהם הרצל 

לבנו החתן יצחק הרצל
ע"ב הרב הלל קורפו 

ב"ר משה קורפו 
חתן הרב אברהם ברגמן 

ביום חמישי באולם פארהאנד בי"ש 
העליה לתורה בבית מדרשנו 

שכונת נחלה ומנוחה בי"ש

הרב מיכל קרויזר
לבתו, ביום רביעי 

באולם הכרמים נהר הירדן בי"ש

שלום זכר 
הרב צבי הירש כהן 

בבית מדרשנו שכונת רמב"ש ד' 2

הרב בנימין קלצקין
בביהכ"נ חסידים בתי ורשא ירושלים 

שמחות השבוע

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

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


