
סדרי שובבי"ם

סיפוק עצום ותחושת הצלחה עם סיום שבועות 
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ט"ו בשבט בטבריה
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בשבת פרשת משפטים

תתקיים אי"ה
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בקהילת רמה ב' – בית שמש
עם הרה"ג
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רבי יוסף הירשמן שליט"א

פרטים במודעות בבית הכנסת 
בשכונת הגפן

ברכת מזל טוב
ברכות מאליפות מקרב לב נשגר בזאת

לכבוד הרבנית הצדקנית תליט"א
אשת חבר לרבינו זצוק"ל

לרגל נישואי הנינה

ולחתנה הרה"ג רבי אשר ליכטנשטיין שליט"א
מראשי ישיבת חיי משה 

לרגל נישואי הנכדה
יהא רעווא מן שמיא שיזכו לרוות מכל משפחתם

רוב נחת דקדושה, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא הרחבת הדעת
וכל מילי דמיטב
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הדרך הנכונה בעבודת התפילה
מעבר לסדר ההשתדלות והפעולות שקבע 

יבואו  ידם  שעל  עולם  של  בדרכו  הקב"ה 

צרכי האדם, ישנה דרך נוספת בה יש ביכלתו 

והיינו על ידי  של אדם להשיג את מבוקשו, 

מאת  לבקש  האדם  שביד  ובקשה,  תפילה 

ומספק להם  לקוראיו  נענה  וה'  כל חפצו,  ה' 

ההשתדלות,  מדרכי  כאחד  והוא  בקשתם. 

שניתן לאדם לפעול ולהשיג מבוקשו.

בכדי  זכויות  די  אין  כשלאדם  גם  כלומר, 

שמגיע  השמים  מן  נקבע  ולא  חפצו,  לקבל 

ומבקש,  כיון שמתחנן  זאת  זה, בכל  לו דבר 

הסדר  הוא  כך  כי  לו,  ונותנים  אותו  חוננים 

זה  הרי  ממנו  מבקשים  שכאשר  ה'  שקבע 

של  וחסדיו  טובו  ומידת  רחמיו  את  מעורר 

כעין  דרקיעא  ומלכותא  לו,  לתת  הקב"ה 

מלכותא דארעא, שכך הוא גם הטבע במידת 

שיאותו  מעוררת  הבקשה  שעצם  אדם  בני 

שהנותן  גורמת  הבקשה  עצם  לו,  לתת 

מתרצה לתת.

להשיג  הדרכים  מן  אחת  היא  והתפילה 

רצונו וחפציו, ויש בה כמה מידות ומדריגות, 

שיש תפילה ובקשה באופן רגיל, ויש שמתחנן 

וזועק בצעקה  ויש שמפציר  ושופך את לבו, 

כבר  ההשתדלות  דרכי  שבכל  וכשם  גדולה. 

במידה  לאחוז  היא  הנכונה  שהדרך  ביארנו 

המרבה  וכל  בינונית,  מידה  דהיינו  הראויה 

בהם הרי זה פוגם במידת הבטחון, כך הוא גם 

להפציר  שאין  ותפילות,  בקשות  של  בעניין 

יותר מהמידה הראויה.

וכעין שביארנו בדרכי ההשתדלות שישנם 

מעט  הוא  להם  הראויה  שהמידה  אדם  בני 

פעולות  להרבה  הצריכים  ויש  השתדלות, 

בזה  יש  בתפילה,  גם  כן  כמו  ומאמצים, 

סוגי  ובין  לאדם  אדם  בין  מדרגות  חילוקי 

משאלותיהם, שמידת הצדיקים היא שהקב"ה 

שאינם  אנשים  ויש  מיד,  לתפילתם  נענה 

ריבוי  אחר  רק  נענים  ואינם  כך  כל  זכאים 

בסוג  הבדל  יש  כן  וכמו  ובקשות.  תפילות 

הבקשה, שיש דברים שנקל לקבלם ועל ידי 

ויש חפצים  מעט תפילות משיגים מבוקשם, 

בתחנונים  להרבות  שצריך  מופלגים  ודברים 

ובקשות עד שנענים להם מן השמים.

ולהעריך  ולהשכיל  להתבונן  האדם  ועל 

בתפילה  להרבות  כמה  הראויה  המידה  את 

ומבחין  שרואה  כפי  דרגתו  לפי  עניין  בכל 

שמתנהגים עמו מלמעלה, וכן לפי סוג הבקשה 

והחפץ. ומה שאמרו בגמרא - אמר רבי חמא 

ולא  שהתפלל  אדם  ראה  אם  חנינא,  ברבי 

ה',  אל  קוה  שנאמר  ויתפלל,  יחזור  נענה, 

חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' )ברכות דף לב:(. 

אלא  מדאי,  יותר  מפציר  שאינו  באופן  היינו 

שיחזור ויתפלל במידה בינונית לעת מצוא.

אפילו  מדאי  יותר  להתעקש  דאין  והטעם 

בזה  נחשב  שהוא  משום  היינו  בתפילה, 

הוא  אלא  ה',  להנהגת  עצמו  מניח  שאינו 

רוצה שינהגו עמו דווקא כפי החלטתו ורצונו. 

רב לך אל  והוא מה דכתיב לגבי משרע"ה – 

תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה )דברים ג, כו(. 

והיינו שבכך יהא נחשב כמתנגד לגזירתו של 

הקב"ה. ועיין בבעל-הטורים על הפסוק שם.

תפילותיו  ריבוי  ידי  שעל  שיתכן  ואע"פ 

לו,  יענה  שהקב"ה  כך  לידי  יביא  ותחנוניו 

בכל זאת כיון שישיג זאת רק משום שהפציר 

היה  שלא  הדבר  משמעות  הרי  מדאי,  יותר 

ברצון ה' לתתו לו, ונחשב שלקחו בזרוע. כי 

כל זמן שמתפלל אף שמרבה להתחנן אך כל 

כשנענה  אזי  הנכונה,  המידה  את  שלא עבר 

רחמי  את  שעורר  הדבר  משמעות  לתפילתו 

שנתרצה  יתברך  רצונו  את  לעורר  וגרם  ה' 

להפציר  מרבה  כאשר  אך  מבוקשו,  לו  לתת 

נחשב  זה  אין  שנענה  אף  הרי  מדאי,  יותר 

שעורר את רצונו, אלא כביכול דחק בהשגחה 

העליונה להעניק לו למרות שאין הדבר נרצה 

אפילו  ד'חוצפא  דמצינו  מה  וכעין  ה'.  לפני 

כלפי שמיא מהני' ]וכ"ה להדיא ב'פני יהושע', 

ברכות לב:[.

על  נגזר  שלא  שדבר  פשוט  זה  אולם 

ידי  על  רק  והשיגו  אליו,  שיגיע  האדם 

או  ובקשות,  תפילות  בריבוי  בחזקה  שנטלו 

בריבוי השתדלויות, הרי בסופו של דבר לא 

שאין  אחר  מהתעקשותו,  רווח  בידו  יעלה 

אלא  אינו  שנענה  מה  וכל  יתברך,  רצונו  זה 

דרכים  והרבה  הפצרותיו,  רוב  מחמת  לשעה 

בר"ן  ]וכ"ה  כחפצו.  הדבר  להשלים  למקום 

וע"ע  הרי"ף.  מדפי  י:  )יח:(,  במו"ק  הגמ'  על 

שם בריטב"א שלפעמים הבקשה אינה טובה 

ובסופו יתחרט עליה, אבל בכל זאת  ָלאדם, 

כיון שהתפלל על זה נתנו לו מבוקשו[.

מרבה  כאשר  רק  שזה  פשוט  נראה  אכן 

על  ומתעקש  בתפילה,  ולהפציר  להעתיר 

ואינו  עניין מסויים שיהיה דווקא כפי רצונו, 

ה', אלא דוחק  מכפיף עצמו להנהגת מלכות 

עצמו לקחת בזרוע, על זה הוא שאמרו דיש 

שנותנים לו מבוקשו אף שאינו לטובתו. אבל 

וודאי  וחפציו,  צרכיו  על  כדרכו  מתפלל  אם 

הוא נכון ומצווה להתפלל על כל מה שצריך, 

ואדרבה כך נקבע סדרו של עולם שלכל דבר 

מועיל תפילה. ואז וודאי שישיג בתפילתו רק 

מה שיהיה לטוב לו כל הימים.

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

ירמיהו ל"ה – מ"ח
מסלול 'אהבת תורה' – העמוד היומי

הספק הלימוד מיום השבת ועד יום שישי הבעל"ט
יומא נו. – נח.

2  פי"גשמ"פשרפ ג"פשת



פר ת מ פשיפ
כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חינם 

]כא, ב[

יש לבאר את סדר הדברים בפרשת ואלה המשפטים, על מה 
יסודם הטבעו, וכיצד כל פרט מוסיף והולך על חבירו.

ונראה שמתחילה פתח בחובת המשפט המוטלת על כל אדם 
לא לפגוע בזכויות הזולת. 

בזולתו,  שפוגע  מי  דיני  לבאר  הכתוב  יבוא  שבטרם  כלומר 
הזכויות  דיני  את  הכתוב  מעמיד  וכדומה,  רעהו  את  שהכה  מי 
שבסדר החיים הרגיל, ולכן פתח בדיני 'עבד' ו'אמה', שבימיהם 

היתה עבודת עבדים ומקח וממכר בהם חלק מסדר החיים. 
היוצאים  באופנים  הדינים  את  הכתוב  מסדר  כך  אחר  ורק 
שחטא  למי  הראויים  המשפטים  ובאים  הרגיל,  החיים  מסדר 

כלפי חבירו - 'מכה איש ומת', 'מכה אביו', 'וגונב איש' וכו'. 
למי  הנידון  בזה  שגם  הנזיקין  משפטי  פרטי  באו  כך  ואחר 
שחטא כלפי חבירו והזיק את גופו, ואחר כך כתבה תורה משפטי 
המזיק את ממון חבירו, ואחר כך חיובי שומרים, שגם הם בגדר 

מזיק את חבירו בממונו. 
זו',  זו אף  'לא  וסדר הדברים הוא מן הכבד אל הקל, דהיינו 
חבירו,  של  ובגופו  בחייו  הפוגע  בחיובו,  פשוט  היותר  תחילה 

ולאחר מכן היותר מחודש, שאף פוגע בממונו חייב לפצותו.
ולאחר מכן באים חיובי השבת אבידה ופריקה וטעינה, והחזרת 
משכון ואיסור נשך, שהם דרגה נוספת שהם חיובי חמלה וצדקה 

ביחס לחבירו.
ונראה עוד בטעם שפתח את המשפטים בהלכות עבד עברי, 
שמכיון שהוציאם עתה מארץ מצרים מבית עבדים ושבר מוטות 
עולם, על כן תבע מהם ראשית דבר לא להשתעבד איש באחיו, 
'כה אמר ה' אלוקי ישראל אנכי  וכלשון הנביא בירמיה שם - 
כרתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית 
העברי  אחיו  את  איש  תשלחו  שנים  שבע  מקץ  לאמר.  עבדים 
אשר ימכר לך ועבדך שש שנים ושלחתו חפשי מעמך וכו' אתם 
הנני  לרעהו,  ואיש  לאחיו  איש  דרור  לקרוא  אלי  שמעתם  לא 
קרא לכם דרור נאום ה' אל החרב אל הדבר ואל הרעב' )ירמיה 

לד, יג-יז(.
ובזה יבואר מה טעם נקטה כאן תורה לשון 'עברי', וכן בפרשת 
עבד במשנה תורה 'כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה' )דברים 
מכיון  כי  וכדומה,  ישראל'  'מבני  כתיב  התורה  ובכל  יב(,  טו, 
כאשר  כן  על  כ'עברים',  בכינוי  ישראל  בני  נקראו  שבמצרים 
מציין  הנביא  גם  ולכן  'עברי',  השם  מזכיר  זה  בעניין  עוסקים 

'אחיו העברי' שהוא לשון התורה בעניין זה.
טעם  שהוא  מתאים  ביטוי  בזה  תורה  שנקטה  עוד  ונראה 
למצוה, שיסודו בזה יען אשר הוא 'עברי', דהיינו מגזע אברהם 
העברי'  'אברם  שכתוב  כמו  עברים  שנקראים  ויעקב,  יצחק 
מלבד  נכבדה,  משפחה  צאצאי  שהם  כלומר  יג(,  יד,  )בראשית 
חובתנו  כן  על  קדוש,  וכעם  ה'  כעובדי  המיוחדת  מעלתם 
המשפטית לכבד את זכויותיו של העברי, ולא להשתעבד בו בלי 
'עבד  ]ובמקביל לבני חם שהם משפחה פחותה ונתקללו  גבול. 
עבדים יהיה לאחיו' )בראשית ט, כה([. וזכות חירות זאת נובעת 
מעצם היותו 'עברי', ולאו דווקא בהיותו 'מבני ישראל', שהוא 

כבר מעלה נכבדה ביותר. 

לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה ]כא, ח[
האב.  ולא  האדון  לא  לאחר,  למכרה  רשאי  'אינו   – וברש"י 

בבגדו בה, אם בא לבגוד בה שלא לקיים מצות ייעוד, וכן אביה 
שבגד ומכרה לזה'. וכוונתו למה שדרשו בגמרא )קידושין יט.(  
שלמדו מפסוק זה שאחר שמכר אותה אינו רשאי שוב למכרה 

לאדון נוסף, 'כיון שבגד בה שוב אינו רשאי למכרה'.
אבל בוודאי פשוטו של מקרא הוא לעם נכרי כמשמעו, לגוי, 
'נמכר לגוי' )בפרשת בהר ויקרא כה,  ובשונה מדין העבד שיש 
מז(, אסרה תורה למכור בתו לנכרי. וכן איתא במכילתא )כאן( 
שלא  דין  לבית  אזהרה  זו  הרי  למכרה,  ימשול  לא  נכרי  'לעם 

ימכרנה לנכרי'. 
כאשר  בתחילה  גם  היא  לנכרי,  בתו  למכור  זה  איסור  והנה 
כאן  דווקא  שנכתב  ומה  ישראל.  לאדון  אותה  מכר  לא  עדיין 
אחר שהיתה ברשות האדון, על פי פשוטו, היינו משום שדיבר 
לא שכיח שימכור אדם את  בהווה, שהרי  מלכתחילה  הכתוב 
'רעה בעיני אדוניה',  זה רק כאשר היא  ויתכן דבר  בתו לנכרי, 
ואין אדם מישראל חפץ בה, אזי צריך להזהיר שגם במצב כזה 

לא ימכור אותה לנכרי.  
אפילו  שנית  למכרה  רשאי  שאינו  חז"ל  שאמרו  מה  אמנם 
לאחר  כאן,  קביעתו  מצד  הכתוב  את  שדרשו  היינו  לישראל, 
עתה  שחל  חכמים  דרשו  שמזה  אדוניה,  בעיני  ורעה  שנמכרה 
איסור מחודש הנובע ממה שכבר נמכרה פעם אחת, ולא יתכן 
שזה קאי על נכרי, כי זה הרי אסור אפילו במכירה הראשונה, 
ובהכרח שרמזה לנו תורה במה שנאמר כאן 'לא ימשול למכרה', 
אחר  לאדון  ימכרנה  לא  מכרה,  שכבר  דהיינו שאחר  נוסף,  דין 

אפילו ישראל. 

שלש רגלים תחוג לי ]כג, יד[
בהמשך הפרשה מונה הכתוב כל חג בפני עצמו 'את חג המצות 
שטחי  ובמבט  וגו'.  האסיף  וחג  וגו'  הקציר  וחג  וגו'  תשמור 
הפסוק הראשון הוא סיכום דברים, שכאשר נבוא לחשבון נמצא 

שהחגים הם שלשה. 
אולם יסוד מוסד הוא שביארנו בכמה מקומות, שבתורה לא 
נכתבו דברים שהם במקרה שכך הזדמן התוצאה. וגם אין לומר 
שהמטרה בזה לתת בידינו חשבון וסיכום של החגים המנויים 

כאן, כי חשבון יכול כל אדם לעשות בעצמו.
אלא וודאי המספר 'שלש' כאן, הוא בדווקא מצד עצם רעיון 
שצריך  תורה  שקבעה  פעמים  שלש  שמספר  כלומר  המצוה, 
האדם לחוג לפני ה' בכל שנה על דבר זה שה' הוא אלוקי ישראל, 
היינו משום שעל ידי שיחוג האדם 'שלש פעמים' בשנה, שהוא 
הזה.  הנשגב  הדבר  גודל  נכונה  מתבטא  בזה  ריבוי,  של  מספר 
ומזה יש לנו ללמוד, שגדר מצוות המועדים בפרשה זו הוא מצוה 
שאין  כלומר  בשנה',  רגלים  'שלש  ה'  לפני  לחוג  כוללת  אחת 
גדר המצוה בפרשה זו רק מצד כל חג וחג בפני עצמו, שהיום 
המסויים הזה מחייב לעשות בו חג, אלא המצוה בפרשה זו היא 
לחגוג לפני ה' סביב מעגל השנה שלש פעמים. וגדר מצוה זו הוא 
מצד כללות מציאות עם ישראל, שה' הוא אלוקינו ואנחנו עמו, 
דבר  על  הגדולה  ולבטא את שמחתנו  לחגוג,  חייבים  אנו  ולכן 

נשגב זה שה' הוא אלוקינו, שלש פעמים בשנה.
והנה מצד עצם גדר זה שבמצוה, היתה התורה יכולה לקבוע 
לחוג כל ד' חדשים. אלא שראתה התורה לנכון לקבוע המועד 
של שלש פעמים אלו בזמנים שבהם יש ביטוי מיוחד להיות ה' 

אלוקי ישראל.
ומה שמצינו פרשיות נוספות שבהם בא חג המצות בפני עצמו, 

הוא גדר נוסף במצוה זו.

דבר הפרשה
מתורתו של מרן רבינו הגדול זצוק"ל
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סדרי שובבי"ם
התוועדויות וסדרי לימוד מרוממים בלילי שישי משבועות השובבי"ם בהשתתפות מאות בחורי קהל 

עדת ירושלים מכל קהילות הקודש

של  שישי  בלילות  התורנית  ההתעלות 
השיאים  מן  היא  השובבי"ם  שבועות 
לחינוך  הגדול  המרכז  בחורי  של  הרוחניים 
שע"י קהל עדת ירושלים. במהלכם מתקיימים 
ורציפות,  בשקידה  מרכזיים  לימוד  סדרי 
המחנכים  עם  יחד  קודש  התוועדויות 
המרכז  הנהלת  תחת  שליט"א,  החשובים 

הגדול לחינוך - ישיבת המתמידים.

בימי  שישי  בלילות  בשנה  גם  וכך, 
בחורי  מאות  יחד  הסתופפו  השובבי"ם, 
הגדולות  הישיבות  תלמידי  הקהילה, 
הכנסת  בית  קורות  תחת  והקטנות, 
יצחק  מנחת  ברחוב  קהילתנו  המרכזי של 
בירושלים, לקיום סדרי הלימוד המרכזיים 

הנערכים מדי שנה בתקופה זו. 

ההיכל הגדול נעשה מלא עד אפס מקום 
בקליטת ציבור הלומדים הרב, אשר סדרי 
לימוד אלו מהווים עבורם גרם חשוב בדרך 
שהנהיג  כפי  התורה.  בעסק  התעלותם 
רבות,  שנים  לפני  זצוק"ל  הגדול  רבינו 
בלילי  הלימוד  בסדרי  החברותות  סדרי 
מתקיימים  השובבי"ם  שבועות  של  שישי 
הישיבות  בחורי  של  משותף  בלימוד 

הגדולות והקטנות גם יחד. 

מדי  מתקיימת  הלימוד  סדר  לאחר 
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 
שיר  הציבור  למד  הפרקים  בין  כאשר 
יצחק  הרב  המנגן  בעל  של  בניצוחו  חדש 
החשובה  ההנהלה  שליט"א.  קלצקין  פסח 
דואגת למערך הסעות מאורגן למען בחורי 
כיבוד קל ושתיה  הישיבות הקטנות, לצד 
לרווחת  וההתוועדות  הלימוד  סדר  משך 

הבחורים הלומדים.

מספר  נערכו  בשלח  פרשת  שישי  בליל 
הבחורים  הבחורים.  לכלל  התוועדויות 
בחורים  הכוללות  קבוצות  לכמה  נחלקו 
מישי"ק ובחורים מישי"ג בשבת אחים גם 
תורה  דברי  נשמעו  במהלכם  כאשר  יחד, 

יקרים מפנינים מפי הבחורים החשובים.
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פירותיהן ופירי פירותיהן
סעודת שבע ברכות בקהילת טבריה בשילוב התוועדות ט"ו בשבט

נכתב על ידי אחד מבני הקהילה

התכנסו  בשבט,  עשר  חמשה  יום  במוצאי 
עשרות בני קהילת טבריה בהיכל בית הכנסת, 
כיד  ערוכים  שולחנות  סביב  מצווה  לסעודת 
המלך בטוב טעם, לרגל שמחת השבע ברכות 
לידיד הקהילה ומעמודי התווך של כוללי 'בן 
יעקב  הרב  ידידנו  ה"ה  הקהילה,  בקרב  מלך' 
אייזנבאך שליט"א הפועל ללא לאות מבוקר 
ועד ליל, בהצנע לכת ובענווה פלאית, מתוך 
למען  החשובה  במטרה  ודביקות  מסירות 
המזג.  יחסר  לבל  מלך'  'בן  כוללי  הצלחת 
לרגל שמחת נישואי בתו עב"ג החתן החשוב 
מבחירי ישיבת תורת ה' בן ידידנו הרה"ג רבי 
טוביה כהן שליט"א רב קהילת 'בית בפארק' 

ביתר, ומרבני ישיבת 'אור התלמוד'.

המעמד הונחה על ידי ראש רשת הכוללים 
בקהילה רבי חיים צבי אייזנבאך שליט"א, 
זמר  צלילי  נשמעו  לפרק  פרק  כשבין 
לכבוד  ושירים  וכלה,  חתן  שמחת  וניגוני 

עניינו של יום ראש השנה לאילנות.

החתן  אבי  כובד  וברכה  פתיחה  בדברי 
בדבריו  שליט"א,  כהן  טוביה  רבי  הרה"ג 
טבריה  עיה"ק   - האכסניה  בכבוד  פתח 
ובמעלת  המובנים,  בכל  ראייתה  שטובה 
בשערים  נודע  שמו  אשר  החשוב  הכולל 
בין  הנלמד  המעמיק  ובלימוד  לתהילה, 

הכולל,  בעול  לנושאים  הודה  כן  כותליו. 
לעשות  להמשיך  הקהילה  בני  את  ובירך 
תורה  להגדיל  הקדושה  בתורה  חיל 

ולהאדירה. 

מאיר  רבי  כשהרה"ג  התרגש  הקהל 
נכנס להיכל בית  בלוי שליט"א סב החתן 
הכנסת. מיד נתכבד ופצח בדברים חוצבים 
בדברי  הלב,  מן  היוצאים  אש  להבות 
ירושלים'.  עדת  'קהל  בני  בשבח  רוממות 
והתחיל לפרוס בפני הקהל את ההיסטוריה 
של רבינו הגדול זצוק"ל - שהכולל נושא 
את שמו - בכל ימי הנהגתו את קהילתנו 
מעשיות  בסיפורי  תובלו  דבריו  הקדושה. 
דוגמאות  בתיאור  להם  עד  היה  הוא  אשר 
רבות כיד ה' הטובה עליו. ציין מאוד לשבח 
ששמח לראות את בני הקהילה ממשיכים 

הדרך הסלולה של 'קהל עדת ירושלים'.

הכוללים  ראש  נשא  המרכזי  המשא  את 
שפתח  שליט"א,  אייזנבאך  צבי  חיים  רבי 
ההוגים  החשובים  האברכים  במעלת 
בפני  תיאר  בדבריו  ולילה.  יומם  בתורה 
הקהל את כל השתלשלות הדברים. כאשר 
יזמו את פתיחת הכולל לבני הקהילה אמר 
הנם  הקהילה  שחברי  זצוק"ל  רבינו  לו 
חבורה מובחרת, והמקום יהיה מקום תורה. 

כן הכביר בשבח מעלת החתן והמחותנים 
חביב  ואחרון  והשושבינים.  והסבים 
שליט"א  יעקב  הרב  אחיו  היקר  המחותן 
שעוסק תמיד בשעות שלא יום ולא לילה 
במסירות נפש כפשוטו ממש למען הצלחת 
עמוד  איפוא  והוא  התחומים,  בכל  הכולל 
והכל  הכולל,  כל  נשען  עליו  אשר  התווך 

מתוך ענוות חן בלא יודעין.

חבר  דברים  לשאת  כובד  מכן  לאחר 
החשוב  האברך  החתן,  של  וגיסו  הקהילה 
דיבר  אשר  שליט"א,  אייזנבאך  דוב  הרב 
כן  ומחותנים.  החתן  לכבוד  שבחים 
וגיסו  הקהילה  חבר  דברים  לשאת  כובד 
אלעזר  הרב  החשוב  האברך  החתן  של 
תפילנסקי שליט"א, אשר בדברותיו הפליא 
עמוד  של  התמסרותו  את  הקהל  בפני 
התווך לכולל. בדבריהם הודו בשם הקהל 

לנושאים במשא הקודש.

הכוללים,  ראש  כובד  המזון  בברכת 
החבורה  ראשי  התכבדו  ברכות  ובשבע 
הקהל  כל  פצחו  מכן  לאחר  בכולל. 
וכלה,  חתן  לשמחת  ומחולים  בריקודים 
שהגדיל  על  לה'  הודיה  כולם  כשבלב 
לעשות עמנו טוב וחסד בהצלחת ושגשוג 

הכולל למעלה למשכיל.

הרב דוב אייזנבאך נושא דבריםהגר"מ בלוי נושא דבריםראש הכוללים רבי חיים צבי אייזנבאך נושא דברים

מרקדין לפני החתן בני הקהילה במעמד
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כי ישאלךכי ישאלך
כבוד המדריך החשוב והנעלה.

תודה לה' שבשבועות האחרונים אני זוכה לראות - בזכות הדרכתכם הנפלאה - ברכה בעמלי, בענין התפילה, ורבות עסקתי כבר בחלק 
ה'גוף' של התפילה דהיינו הצביון החיצוני, וגם בחלק הראשון בענין כוונת התפילה דהיינו חלק ההודאה. וכעת נפשי בשאלתי אם אפשר 
להמשיך להדריכני בשני החלקים האחרים של כוונת התפילה, והם הבקשה וההודאה. וטרם כל ברצוני לציין שמאז ומעולם קשה בעיניי 
חלק ה'בקשה' מאת ה', כי משום מה יש לי תחושה שאין בכח תפילותיי לשנות דברים, הן בתפילות היום יום בבקשות הכלליות - וכי 
התפילות שלי יביאו לבנין בית המקדש?! או בבקשות הפרטיות כגון ב'אהבה רבה' - וכי בכח תפילותיי להביא לי אהבת תורה ולימודה?! 
והן בתפילות רבים שעורכים עבור חולים וכדומה, שאינני מרגיש שהתפילה שלי תוסיף משהו. ואבקש שתראו לי שמחשבה זו איננה 

נכונה ושארגיש שתפילותיי עושות פירות.

היא,  רבים  צרת   - מזכיר  שאתה  זו  ובעיה  שאלת!  יפה   - יקר  בחור 
וח"ו  עניינים'  'מזיזים  שלהם  התפילות  שאין  מרגישים  וטובים  שרבים 
הולכים לריק. אבל ראשית לכל אומר לך שאילו היו רואים במוחש איך 
שהתפילות פועלות - תיכף היה ניטל כח הבחירה מהאדם כשיראה שמה 
נענה.  ותיכף  מגביר  כסף  שמבקש  אדם  וכדוגמת  פועל.  מיד  שמבקש 
ובוודאי שחלק מהענין הוא שיש בזה הסתרה, שאין מרגישים שהתפילות 
פועלות. ובאמת שזו היא העבודה שמוטלת עלינו, לראות בכל זאת איך 

שהתפילות פועלות ואינן הולכות לריק, ובזה נעסוק בעז"ה במאמר זה.

ובפירוש  ולפני שנעסוק בפתרונות, חובה עליך לדעת שהדבר טעות, 
אשנו  פסוק  באמת",  יקראוהו  אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  "קרוב  כתוב: 
אומרים שלוש פעמים בכל יום, ולאור זאת אנו מאמינים באמונה שלימה 
וגמורה ששום תפילה אינה הולכת ח"ו לאיבוד, וה' שומע אותם ובוודאי 
הגמורה  הידיעה  את  כל,  בטרם  לדעת  חובה  זאת  שאינו מתעלם מהם. 
שתפילה איננה הולכת לאיבוד ובוודאי שפועלת פעולות נשגבות, על אף 

שלכאורה איננו רואים זאת.

אנו  תחילה  תמיד,  שנהגנו  וכפי  עצמה,  בבעיה  לעסוק  נעבור  וכעת 
מבקשים לבדוק היכן נקודת הבעיה וסיבתה, ולאחר מכן ננסה לברר איך 

אפשר לפתור אותה בעז"ה.

מרגישים  איננו   - מהתפילות  גדולים  חלקים  שעל  היא  הבעיה  נקודת 
המקדש,  בית  בנין   - וכגון  והכרחי,  נחוץ  באופן  זה  את  צריכים  שאנו 
הלב,  מעומק  לא  הם  התפילות  ולכן  בחסרונו,  כך  כל  מרגישים  שאיננו 
ואיננו מבקשים בכל הכח. ויש עוד בקשות רבות שאנו מבקשים - שאיננו 
מרגישים שצריך להתפלל עליהם, כי הרבה בחורים ואף אברכים מרגישים 
שהמצב באופן כללי בסדר, וכביכול אין צורך לבקש על הדברים שיש לו 
כבר. ופעמים שכן מרגישים שהצורך נחוץ אבל אין מתפללים בכל הכח 
כי מיואשים וחושבים שאי אפשר לשנות את המצב. וכפי ששאלת לגבי 
תפילת רבים על חולה, שכביכול ח"ו אין התפילו מתקבלות. כל זה הוא 

נקודת הבעיה, שאין מרגישים שהתפילות מועילות או נצרכות.

וברצוני להאיר עיניך להתבונן בשני עניינים שסביבם סובבת בעיה זו, 
ואתן לך בעז"ה כלים איך להתמודד עמם ובעז"ה כשתיישם למעשה - 

תתחיל להתפלל אחרת בעז"ה.

ומתפללים רק  בני אדם שהם מבקשים  - שמדרך  הענין הראשון הוא 
בזה  האיר  וכבר  להם,  שיש  הדברים  על  ולא  להם,  שחסר  דברים  על 
- הוא מכוון רק בבקשות  רבינו הסטייפלער זצוק"ל, שכשאדם מתפלל 
מורכבים  וצרכיו  האדם  והרי  להם.  נצרך  והוא  לו  שחסרים  דברים  על 
תפילה  בשומע  מכוון  הוא  בודדים  כמה  על  ורק  דברים,  ואלפי  ממאות 

נתקבלו,  זה הוא שופט אם תפילותיו  ורק לפי  וכדומה.  ביהיו לרצון  או 
דהיינו שכשהוא רואה שעל כמה הדברים האלו הוא לא נענה - הוא חושב 

שתפילותיו אינן פועלות.

וראה  התבונן  שהוא  לי  ואמר  השנה  ראש  לפני  פעם  אלי  נוגש  יהודי 
שאנשים מקדישים את כל יום הדין לבקש רק על הדברים שחסר להם 
ב'זכרנו   - פרנסה  לו  שחסר  אדם  ולמשל  להם,  שיש  הדברים  על  ולא 
עם   - לחיים  כתבינו  כסף,  עם  טובים  חיים   - מכוון  הוא  טובים'  לחיים 
כסף, וכן בכל יום הדין, ושוכח שביום זה נפסק בשמים על מאות אלפי 
עניינים שיהיו לאורך כל ימות השנה, הן על הרמ"ח איברים ושס"ה גידים 
שלו, והן על עוד ריבי רבבות עניינים הזקוקים לתפילה. ולאחר שרואה 
במהלך השנה שלא נושע בממון על אף שכיוון על זה כל כך - חושב הוא 

שתפילותיו ביום הדין לא נתקבלו.

וחשוב לשנן את מה שכתוב בחז"ל שתפילתו של אדם בכוונה - אינה 
חוזרת ריקם, וכדאיתא במסכת ברכות )ל"ב:( שכל המאריך בתפילתו אין 
ומפרשים התוס': "שמצפה שתבוא בקשתו, לפי  ריקם,  תפילתו חוזרת 
שכיוון בתפילתו". ובוודאי שכולנו מאמינים שכך הוא הדבר, שהתפילות 
שלנו  אף  שעל  לדעת  חשוב  אבל  ח"ו,  נדחות  ואינן  במרומים  פועלות 
יש תכנית, אבל להקב"ה יש תוכניות אחרות, ועושה הוא עם תפילותיך 
כותב,  שהסטייפלער  וכפי  עבורך.  וטובים  נכונים  הכי  הדברים  את 
אינו מבקש  דבר אחר  ועל  דבר אחד,  רבות על  שלפעמים מבקש אדם 
כלום, אבל מהשמים יודעים שיותר נחוץ וחשוב וראוי לו באמת הדבר 
השני, ומשתמשים שם עם התפילות שלו לדבר האחר, ה' יודע יותר טוב 
מאיתנו איזה תכנית טובה יותר עבורנו. ודע לך, שכשם שאנשים כשיש 
מתרוממים  שהמספרים  ויודעים  בבנק,  אותם  חוסכים  הם  כסף  להם 
עוד ועוד, דע לך שכך הוא הדבר בענין התפילות, שכל התפילות שלך 
מתקבלות, כי כך כתוב וכך אנו מאמינים, שממש כל התפילות מתקבלות 
והם יבואו לידי שימוש, אבל על מה? זה ה' מחליט, אני עושה את שלי, 
רוצה ומבקש ענין זה או אחר, אבל שם בשמים ישתמשו עם התפילות 

לדברים שהכי טובים עבורנו.

הענין השני, לאדם אין סבלנות, הוא אוהב לקבל 'במזומן', הוא ביקש, 
לך שזה  דע  טובות,  בשורות  ולשמוע  ומיד ישועה  תיכף   - היום  ורוצה 
לא הולך כך, ה' מנהיג את העולם ויודע בדיוק מה טוב עבורנו, פעמים 
שצריך לחכות ועם הרבה סבלנות, אבל התפילות כאמור - אינן הולכות 
ולהיכן  איך  בדיוק  להצביע  ויכולים  אחורנית  מביטים  לפעמים  לאיבוד, 
ופתאום  אחת  תכנית  רוצה  היה  האדם  ופעלו יפה יפה,  התפילות  הלכו 
היו  למה  מבינים  שאיננו  ופעמים  בהרבה,  יפה  ה'  של  שהתכנית  רואה 

א בחור פרעגט און א מדריך ענטפערט 
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המרכז הגדול לחינוך
קהל עדת ירושלים – ישיבת המתמידים

המרכז הגדול לחינוך
קהל עדת ירושלים – ישיבת המתמידים

ברכת מזל טוב 
שלוחה בזה

 להמחנך הדגול, המאלפינו בינה 
ומנחינו בנתיבות התורה והיראה

הרב רבי דוד דזיאלובסקי שליט"א

 לרגל השמחה השרויה במעונו 
בהיכנס בנו שיחי' לעול תומ"צ במז"ט

 יהי רצון שיזכה לרוות ממנו
ומכל יוצאי חלציו רוב נחת דקדושה

 ותשרה השמחה במעונו תמיד 
מתוך הרחבת הדעת

ההנהלה     צוות המדריכים     התלמידים

ברכת מזל טוב 
שלוחה בזה

 להמחנך הדגול, המאלפינו בינה 
ומנחינו בנתיבות התורה והיראה

הרב רבי יוסף שוטלנד שליט"א

 לרגל השמחה השרויה במעונו 
באירוסי בתו תחי' במז"ט

 יהי רצון שיזכה לרוות ממנה
ומכל יוצאי חלציו רוב נחת דקדושה

 ותשרה השמחה במעונו תמיד 
מתוך הרחבת הדעת

ההנהלה     צוות המדריכים     התלמידים

ניתן לשלוח שאלות למדור זה בפקס מס': 02-5664341

צריכים הדברים ללכת עם תכנית כזאת, אבל ה' מבין יותר טוב מאיתנו 
מהי התכנית שעדיפה יותר עבורנו.

- שאדם מבקש רק על כמה דברים  ונסכם שני עניינים אלו, הראשון 
ואינו  לא,  או  קיבלו את תפילותיו  הוא מודד אם  זה  וסביב  לו  שחסרים 
קולט שהוא בנוי ממערכת של מאות ואלפי דברים וצריך תפילה על הכל, 
וכדוגמת אדם שיש לו 10 ילדים וילד אחד מהם 'עושה לו בעיות' ומבקש 
מה' רק על בן זה, ועל התשע האחרים הוא אפילו לא מתחיל לבקש, והרי 
גם הם זקוקים לתפילותיו, אז איך שייך לומר שתפילותיך אינן פועלות? 
ולכן מי שיש מוח בקדקדו 'מפקיד' הרבה חסכונות, תפילות רבות, והכל 
עין  סבלנות,  - שצריך  השני  והענין  דבר,  בסופו של  לידי שימוש  מגיע 
רחבה המביטה באופן לא מצומצם, שהרי אילו היו התפילות מתקיימת 

תיכף - לא היה בחירה.

אלו  פעולות  הדברים,  שני  על  לפעולה  'תרגילים'  כעין  לך  אתן  וכעת 
בדוקים ומנוסים, ואם תעשה אותם תראה בעז"ה תוך תקופה קצרה - עד 
שלא תאמין למראה עיניך - שאתה מתחיל להתפלל אחרת, כי יהיה לך 
חבל לפספס אפילו שחרית או מנחה אחת, להכניס עוד ועוד חסכונות 

ב'בנק התפילות' שלך.

- התפלל  או לפני השינה  'יהיו לרצון'  לפני  פעולה ראשונה: מדי יום, 
לך  הדברים ש'הולך  אפילו על  דהיינו  כללי,  באופן  היום שלך  סדר  על 
טוב' ולא עולה על דעתך לבקש עליהם, כגון - שבסדר הלימוד לפנה"צ 
חן  אותך, שתישא  והוא  אותו  ותבין  נוכח  יהא  טוב, שהחברותא  תלמד 
שתרגיש  בריא,  שתהיה  הצהריים,  מנוחת  על  עוד  בקש  המג"ש,  בעיני 
וכן  וכן על סדר הלימוד אחה"צ, שילך לך טוב עם סדרי הלימוד,  טוב, 
על הערב והלילה, בקש והתפלל על כל סדר היום שלך, כך עשה כל יום, 

לבקש ולהתפלל על סדר היום. כמו כן, בכל שבוע לדוגמא הקדש תפילה 
על דבר שעדיין אף פעם לא ביקשת על זה, וכך התפלל על זה במשך 
העיניים,  לך  יכאבו  ושלא  כראוי  שתראה   - העיניים  על  למשל  שבוע, 
ועוד, ובשבוע האחר בקש על הרגליים, שתוכל ללכת טוב, או בקש על 
אח שיצליח, על דברים שלא עלה מעולם על דעתך לבקש, והתפלל על 
דברים כאלה בדווקא. וכל זה ילמד אותך שדברים לא 'זזים' בלי תפילות.

פעולה שניה: עשה לך קביעות וסדר בזמן מסויים - לבקש על הדברים 
שלוחצים עליך, כל יום לפני יהיו לרצון או לפני השינה וכדומה. ובשעה 
תפילות  ו'מפקיד'  'מכניס'  בעצם  שאתה  לעצמם  חשוב  מבקש  שאתה 
בקופה הנמצאת למעלה - על נושא פלוני. למחרת בקש שוב על ענין זה, 
והנה הכנסת פעמיים לקופת התפילות על ענין זה, ותאמין מה שכתוב 
תפילות  כמה   - בדיוק  נרשם  והכל  נכתבים  בספר  מעשיך  שכל  בחז"ל 
'שמת' על נושא זה וזה. ואני אומר לך שעל ידי זה תראה בעז"ה כעבור 

זמן וגם תחוש ותמשש איך שתפילותיך פועלות.

הן  אותך  ילמדו  אלו  ופעולות  סבלנות,  בהרבה  גם  התאזר  וכאמור, 
ששום תפילה אינה הולך לאיבוד והן שתראה שכל דבר צריך לתפילה, 
עד שפתאום תראה דברים שלא עלו על דעתך, שאפי' אם אתה כשרוני 
והמציאות היא שאדם שרואה שתפילותיו  - פתאום אתה מצליח יותר, 
עוזרות - הוא מתאמ יותר בתפילתו, ומשתטח לפני בוראו ומבקש באמת, 

וכך תעלה ותתעלה במעלות התפילה בעז"ה.

תפילותינו  ישובו  שלא  התפילה  בנו  ושיקויים  הצלחה,  רוב  בברכת 
ריקם, ושנחוש ונרגיש איך שהתפילות מתקבלות, אמן ואמן.

בידידות איתנה

חיים שטרן
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חברות הנוער שעל ידי המרכז הגדול לחינוך:

מסיבות ט"ו בשבט
במסגרת הפעילות הענפה בקרב חברות הנוער שעל ידי 'המרכז הגדול לחינוך' של קהילתנו הקדושה, נערכו מסיבות 
ט"ו בשבט מרכזיות בכלל חברות הנוער הפרוסות בערים - ירושלים בית שמש ביתר עילית ומודיעין עילית ● כשש 
קהילות  בכל  ערב  מדי  המתקיימות  ירושלים'  'צעירי  ירושלים'  'ילדי  הנוער  חברות  סניפי  מתשעת  חמד  ילדי  מאות 
קדשנו, זכו להשתתף במסיבות המרכזיות לרגל יום ראש השנה לאילנות ● המסיבות נערכו ברוב פאר והדר בהשתתפות 
המדריכים החשובים שליט"א ● במהלך המסיבה חולקו מאות ערכות פירות משובחים ומיני מתיקה לכלל המשתתפים ● 
ילדי הקהילה והוריהם מודים מקרב הלב לכל המדריכים החשובים שליט"א כל אחד בשמו הטוב יבורך, למדריך החשוב 
הרב רבי שמעון בקר שליט"א אחראי על כלל החברות, ובראשם לראש המרכז הגדול לחינוך הגאון רבי יוסף הירשמן 
שליט"א, אשר יחדיו עושים את מלאכתם נאמנה במסירות מופלאה למען הצלחת התלמידים לעלות ולהתעלות בדרכי 
התורה והיראה ● כן ניתנת ההודאה להנהלת ישיבת המתמידים והעומד בראשה הרב מנדל גפנר שליט"א, על קיום שלל 

הפעילויות במסגרת חברות הנוער, למען הצלחתם ברוחניות ובגשמיות. ישלם ה' משכורתם בכל מילי דמיטב

ת"ת צאן קדשים ביתר:

יַדְלנּו ּגִ ְראּו ִגידּוִלים ׁשֶ
לרגל יום ראש השנה לאילנות נערכה מסיבת ט"ו בשבט לתלמידי ת"ת 'צאן קדשים' ביתר בשירה ובזמרה והודאה 
לה' ● המסיבה נערכה בהשתתפות הנהלת הת"ת וצוות המחנכים החשובים שליט"א ● במרכז המעמד נשא המנהל 
הרוחני הרב בעריש קורנבליט שליט"א משא מרתק בענין 'כי האדם עץ השדה', ובשבח צעירי הצאן - פירותיו 
בעריש  הרב  הרוחני  למנהל  ובראשם  שליט"א,  המחנכים  לצוות  מודים  התלמידים  הורי   ● הת"ת  של  המתוקים 
קורנבליט שליט"א, אשר מוסרים את נפשם ללא לאות למען הצלחתם בתורה יראת שמים ומידות טובות ● כן 
מודים מקרב הלב למנהל הת"ת הרב יוחנן ערנטל שליט"א על עשייתו הברוכה למען הצלחת הת"ת בכל העניינים 

ברוחניות ובגשמיות. ישלם להם ה' כפעלם הטוב, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם

ילדי ביתר הגפן - הרב יעקב בר"ג קלצקין נושא דברים

8  פי"גשמ"פשרפ ג"פשת



המתנוסס  קדשים'  'צאן  ת"ת 
שמש,  בית  בעיר  ולתהילה  לשם 
מטובי  ילדים  עשרות  לומדים  בו 
עוסק  בעיר,  קהילתנו  משפחות 
בעריכת  האחרונה  בתקופה 
הקנאת  לצורך  מעולים  שיפורים 
וב"ה  הרך,  לגיל  הקריאה  לימוד 
וסייעתא  מרובה  הצלחה  ברוב 

דשמיא.

לעצמה  שמה  הת"ת  הנהלת 
את  להנחיל   - חשובה  מטרה 
לימוד הקריאה לגיל הרך בצורה 
אבן  היותו  בשל  ביותר,  היעילה 
הנלמדים  הלימודים  לכל  יסוד 
התלמיד  לימוד  שנות  במהלך 
דרכו  ובהמשך  הת"ת  במסגרת 
השנים.  לאורך  התורה  בלימוד 
הקריאה  פיקוח  מלאכת  על 
ידידנו  עומד  הת"ת  במסגרת 
יעקב  הרב  הוותיק  המפקח 
על  אמון  אשר  שליט"א  הלפרין 
וכמה  כמה  זה  בקודשה  מלאכתו 

הילולים  פירות  ומצמיח  שנים 
עם  עתה  השקעתו.  במיטב 
שילבו  בלעה"ר  התלמידי  ריבוי 
במסגרת הת"ת מפקח נוסף, ה"ה 
שליט"א  שכטר  אריה  צבי  הרב 
נודע ביראתו ובשמו הטוב  אשר 
ההולך לפניו באומנות חשובה זו.

פרשת  קטדש  שבת  במוצאי 
הורים  אסיפת  התקיימה  בשלח 
עשרות  השתתפו  בה  מיוחדת, 
הורי התלמידים העומדים השנה 
אסיפת  הקריאה.  לימוד  בשלב 
נערכו  החינוך  וכנס  ההורים 
מלכה  מלוה  סעודת  בשילוב 

ערוכה כיד המלך.

בפתח המעמד נשא דברי חינוך 
וברכה משגיח הת"ת ידידנו הרב 
זה  אשר  שליט"א,  אברהם  פנחס 
הת"ת  את  מלווה  ארוכות  שנים 
ובהצלחה  מיוחדת  במסירות 
הושמע  מכן  לאחר  יתירה. 
ומקצועי  מרתק  חינוכי  משא 

והנחלתו  הקריאה  לימוד  בעניין 
המפקח  מפי  הצאן  לצעירי 
שכטר  אריה  צבי  הרב  החדש 
ידיו רב לו רבות  שליט"א, אשר 
מקצועית  בהתמחות  בשנים 
הכביר  בדבריו  הקריאה.  בתחום 
הרך  בגיל  ההשקעה  בחשיבות 
התלמידים  והצלחת  לקידום 
שיתוף  מעלת  ועל  בקריאה, 
ההורים  בין  התמידי  הפעולה 

לצוות הת"ת.

את  יצאו  ההורים  ציבור 
וציינו  רב,  בסיפוק  המעמד 
 - הת"ת  הנהלת  את  לשבח 
גם  והגשמית  הרוחנית  ההנהלה 
מיטב  - אשר משקיעים את  יחד 
התלמידים  להצלחת  כוחותיהם 
לעלות במסילה העולה בית ק-ל, 
בכל פרט קטן כגדול. אשרי להם 

ואשרי חלקם.

ברכות מקרב לב
שלוחה בזה לידידנו החשוב, איש המעש ורב 

בטאון  למען  ונצורות  רבות  עושה  הפעלים, 

בצרכי  עוסק  המתמידים,  לוח   - זה  חשוב 

ציבור באמונה מתוך נאמנות ומסירות נפלאה

הרב צבי לוצקין שליט"א

לרגל שמחת הולדת בנו שיחי' למז"ט

ברכתנו ואיחולינו שירווה ממנו ומכל יוצ"ח רוב 

מחיל  ללכת  ותזכה  הימים,  כל  דקדושה  נחת 

תורה  ולהגדיל  שמים  כבוד  להרבות  חיל  אל 

ולהאדירה, מתוך נחת ושמחה והרחבת הדעת

כעתירת וברכת - חברי המערכת

חיים שיינברגר     שמואל חשין     גרשון קלצקין
מאיר קרישבסקי     נחמן אנשין

ג"א מצטרף לברכות והאיחולים: מנדל גפנר

כנס חינוך
אסיפת הורים וכנס חינוך בנושא הנחלת לימוד הקריאה לגיל הרך בהשתתפות עשרות מהורי 

תלמידי ת"ת צאן קדשים בבית שמש

הרב פנחס אברהם נושא דברים הרב צבי אריה שכטר נושא דברים

>לה<תענג
עונג הרוחות ועדן הנפשותעונג הרוחות ועדן הנפשות

הזוכים בהגרלת להתענג לשבת פרשת יתרו:

 הרב מאיר ברי"ד חשין שליט"א
גרין פארק – מודיעין עילית

 הבה"ח רפאל חיים ב"ר ישראל מאיר בלוי נ"י
רמה ב' – בית שמש

 הבה"ח שמואל ב"ר דוב קלצקי נ"י
הדקל - ביתר עילית

לתשומת לב:

ניתן להירשם להגרלה השבועית 
מידי שבוע עד יום ראשון בערב

בקול מתמידים שלוחה 63
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דרכי נועם

מנחל בדרך

הגאון רבי יוסף הירשמן שליט"א

הלשון – קולמוס הנפש
ראשית לכל ידוע, כי כדי להיות משומר ובא מן המכשול של לשון הרע ראוי 
שהפליגו  ומה  ועונשיו,  האיסור  חומר  על  המרובים  חז"ל  במאמרי  להתבונן 
לתאר את הקלקולים הגדולים הנובעים מפה שאינו משומר דיו. אולם יחד עם 
זאת, יש להעמיק ולשרש אחר הגורם היסודי המביא לידי ההרגל הפסול לדבר 

בגנות אחרים. כדי לעמוד על מהות החולשה ולתקנה מיסודה.

על כן צריך לעיין ולהבין, כי הלשון המדברת איננה אלא כלי ביטוי חיצוני 
נעוץ   – מפיו  היוצא  לכל  השורש  כלומר,  הספונים.  ומהלכיה  הנפש  לרחשי 
נוטה  הטוב  שבטבעו  אחד  הוא  אם  המדבר.  האדם  של  אישיותו  במעמקי 

לראות את חיוביות סביבתו וביסודו הפנימי הריהו פונה 
אל השבח והשלמות, הלוא כפועל יוצא, ממילא יישמעו 
מפיו דרך קבע דברי נועם ותהילת הזולת. אך אם מורגל 
הוא בטבע לפרש את כל אשר הוא רואה ופוגש - לצד 
מרבית  את  להגדיר  לשונו  על  הורגל  הרי  השלילי, 
אנשים  של  אופי  כל  או  לעיניו  המתרחשים  המקרים 

הנפגשים עמו – לחסרון ולגנאי, אם מעט ואם הרבה.

נודע מה שלמדונו רבותינו ז"ל: "והוי דן את כל האדם 
היינו  דן'  ד'הוי  סותרים,  לכאורה  והדברים  זכות".  לכף 
מה  אלא  לדיין  אין  כי  ידוע  והלוא  הדיון,  בהגיון  לדון 
שעיניו רואות. אם-כן איפוא, איך ממשיך התנא ומצווה 

זוהי  דינו לזכות  ולחפש לדון את  זכות'?! הרי לבוא לקראת כל מקרה  'לכף 
סתירה למושג 'דין'.

אלא על כרחך, שהלכה זו, מהלכות המידות היא. ואכן הרמב"ם בפרק שני 
מהלכות דעות הלכה ז' מנה את המצוה להיות בעל עין טובה בין שאר המידות 
הטובות כמו לקבל כל אדם בסבר פנים יפות ועוד. והדרישה מן האדם היא 
לעבוד על שורשי נפשו וליבו להיהפך למן אדם כזה שדן בהגיון אישיותו הזכה 
את כל אדם לכף זכות. וכסיפור הידוע המובא בכמה ספרי מוסר קדמונים על 
חסיד ורשע שהלכו בדרך וראו נבילה מוטלת בשוק. הרשע אמר 'כמה מסרחת 
נבילה זו' ואילו החסיד אמר 'כמה לבנות שיניה'. והלוא במעשה זה ברור הוא 
ששניהם יחדיו ראו את שיניה הלבנות של הנבילה וגם את סירחונה. אם-כן 
מבדילים  אופני ההתבטאות  איך  וגם  מסוים  פרט  לציין  בחר  אחד  כל  מדוע 

ביניהם כל כך עד שזה ייקרא רשע וזה חסיד.

ברם הראנו לדעת על ידי חכמינו, כי הכול הולך אחר נטיית הלב ובנין הרוח 
טוב הלב  ורעהו  דבר  כל  נקודות הפגם של  הפנימית. אדם שלילי יצביע על 
יבחר כמאליו לראות תמיד את צדדי היופי של כל נידון. והדוגמאות המצויות 
יתפעל  האחד  'סדר'.  של  בשיאו  לישיבה  נכנסים  אנשים  שני  וכגון;  רבות. 
בית המדרש המלא  וההתנצחות בתורה העולה מהיכל  מיד מהמיית הלימוד 
בודדים  כמה  אודות  דווקא  וידבר  מבטו  את  יחמיץ  האחר  ואילו  לפה,  מפה 
המתבטלים בחוץ. הבדלים אלו ביניהם המה רק תוצאות השורש של צורת 

ההסתכלות שסיגל כל אחד לעצמו, וכאמור.

בין  להיבחן  יכולה  הלזו,  העמוקה  ההבחנה  אמיתות 
חוגי  אודות  כשמדברים  הבאה;  ההמחשה  פי  על  היתר 
קהילות קודש בציבור החרדים לדבר ה'. קיימת תופעה 
קהילתו  מבני  מישהו  על  לאחד  יספרו  מוכרת שכאשר 
שעשה דבר שאינו נראה הגון הרי מיד ינער את ההכללה 
ויטען  בין אותו מעשה למהלך החוג אליו הוא משתייך 
לחינוך  נעורים  משובת  אותה  בין  לקשר  שאין  בתוקף 
פני  שונים  אך  קהילתו.  יסודות  מושתתים  שעליה 
הדברים אם ייחשף לחסרון אצל יהודי המשתייך לחוג 
שונה ממנו מיד ירקד היצר לפרשן את אותו מעשה שולי 

כמלמד על כל הכלל כולו... והדברים ידועים.

הרי שככל שהנידון נוגע לו – האדם ממהר לנקוט בדרך של 'הבנה' ולימוד 
איננה  הנפש  זולתו, אם  אל  מגיע  אך בעת שהעניין  בידו.  ככל שיעלה  זכות 
מצוחצחת דיה עלולה היא להעדיף את דרך ה'ביקורת' ובקל להיכשל בלשון 
"ואהבת  ועל כך הלוא נצטווינו בתורה  ולפסול ללא הבחנה.  שלוחה לשלול 
לסביבתנו  נוגע  שהנידון  כפי  טוב  ולראות  לאהוב  להתרגל  כמוך".  לרעך 
הקרובה ביותר. ולאחר זמן מצאתי יסוד נפלא זה מתבאר הדק היטב בספר 

'שמירת-הלשון' שער התבונה פרקים ד-ה. יעויין שם.

חן חן למפעל הקדוש 'עין טובה' ולעוסקים בו. חזקו ואמצו וחפץ ה' בידיכם 
יצליח להנחיל את ברכת השלום בקהילתנו הקדושה ולקדש שם שמים כאשר 

עם לבבכם.

האדם  בני  שטבע  בעיני,  הוא  לפלא  ובאמת 

לחפש סגולות וברכות מאנשים גדולים להצלחה 

על פרנסה. ומה יועילו להם כל הסגולות והברכות 

אם חס ושלום הוא מורגל בזה החטא של לשון 

הרע ורכילות. הרי יש על זה ארור מפורש בתורה 

)דברים כז כד(: "ארור מכה רעהו בסתר", שהוא 

ואמרו  רש"י.  שפירש  כמו  הרע  לשון  על  קאי 

חז"ל )שבועות לו.(: 'ארור – בו קללה, בו נידוי'. 

כל  בהסכם  אם  כי  אחד,  איש  מפי  יצא  לא  וזה 

ישראל בצירוף הכהנים והלויים! כדכתיב בקרא, 

שומעים  היו  ואם  השפעתו.  מכלה  הוא  והרי 

יותר שישמרו עצמם  להם  מייעץ  הייתי  לדברי, 

בוודאי  שאז  כו'  החטא  מזה  יתרה  בזהירות 
יתברכו נכסיהם יותר מכל הסגולות, וכמו שידוע 
ואמרו:  בברכה  מתחילה  פתחו  הארורים  שכל 
"ברוך אשר לא יכה את רעהו", וכל ישראל ענו 

על זה אמן. ובוודאי תתקיים הברכה הזו!

)שמירת הלשון ח"ב פ"ט(

דרך חיים

אחד שבטבעו הטוב נוטה 
לראות את חיוביות סביבתו 

וביסודו הפנימי הריהו 
פונה אל השבח והשלמות, 
הלוא כפועל יוצא, ממילא 

יישמעו מפיו דרך קבע 
דברי נועם ותהילת הזולת

סגולת הסגולות!

גיליון חודשי מס' 9 - אדר תשפ"ג
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ישרי דרך

עלי דרך

צופן בקופסת הטבק
אחד ששוחח פעם עם הגרי"ד מבריסק 
הוא   מדי פעם  כי  הלוי' הבחין  ה'בית  בעל 
פותח את קופסת הטבק שלו, מתבונן לרגע 
לעצמו  מנענע  המכסה,  של  הפנימי  בצדו 
בראשו, ולאחר מכן ממשיך בשיחה. הדבר 
המתין  והלה  למראה  ומוזר  תמוה  היה 

לשעת הכושר לבדוק את העניין.

לאחר מספר ימים נקלעה לידו הזדמנות 
של  הטבק  מכסה  פנים  אל  הציץ  והוא 
הרב. הפליאה רק גברה – על המכסה הוא 
חרוטות האותיות המסתוריות: ש.פ.ו.ש.מ.נ. 

ואיש לא ידע לפענח את פשרן.

גילה  הלוי'  ה'בית  אל  הדבר  כשהגיע 

התיבות  ראשי  הן  האותיות  כי  סודו  את 
שומר  ולשונו  פיו  "שומר  הפסוק:  של 
הוא  וכי  כג(.  כא  )משלי  נפשו"  מצרות 
קבען בקופסת הטבק כדי שיוכל להתבונן 
בהן בתוך כדי שיח עם אנשים וכך לזכור 

ולהישמר מן העוון המר ומתוצאותיו.

תגלית חמוצה
לבושים מפות חד- הכנסת  בית  שולחנות 

מזלגות  צלחות,  מעליהן  דקיקות.  פעמיות 
ומגשים  קרירים  קולה  בקבוקי  וכוסות. 
הבל  מעלים  פרוסות-קוגל-מסורתי  של 
ל'קידושא  מתיישבים  המתפללים  חמים. 
כתפיהם  על  מופשלות  כשטליתותיהם  רבה' 
בזהירות. "על כן ברך..." המקדש ניחן בקול 
'בורא  ומברך  היטב  שומע  כולו  הציבור  רם, 

מיני מזונות'.
"ר' אברהם, באיזה 'מקביל' שיבצו את הבן 
שלך בחיידר לשנה הבאה?" שמואל נועץ את 
מזלגו אל הקוגל שבצלחתו ומפנה את מבטו 

אל ידידו אברהם. מחכה לתשובתו.
בעודו  אברהם  משיב  גלבמן"  הרב  "אצל 

מוזג לעצמו כוס שתיה מוגזת.
שמואל  תמה  זה?"  עם  רגוע  ואתה  "נו, 
באוזניו כשהוא תופס ברצועת מלפפון במלח.

דברים  עליו  שמעתי  לא?  למה  "רגוע? 
הוא  הגונה  לגימה  ולאחר  דווקא"  טובים 
מחזיר את שאלתו המתבקשת "למה? יש לך 

חידושים כלשהן לגביו?"
פשטידה  פיסת  בולע  מתחייך,  שמואל 
היום  ראית  אברמ'ל,  "תגיד  בלחישה:  ואומר 
 – מתפלל?"  שהוא  איך  הזה  ה'גלבמן'  את 
נוהג  "אני  עוקצני  בטון  אברהם  אומר  "לא" 

להסתכל בסידור בשעת התפילה..."
בן שיחו בוחר להתעלם מן העקיצה ומספר 
בקול שקט: "אז תדע לך שאני במקרה שמתי 
בספסל  התפילה  כל  יושב  שהוא  איך  לב 
פעם  מדי  להם  מראה  ילדיו,  עם  האחרון 
מוציא  לא  מילה   – הוא?  אבל  אוחזים,  היכן 
מהפה! לא תאמין, הוא אפילו לא פותח סידור 
למראית עין. פשוט יושב וקורא קצת עלונים, 
מדי  מנמנם  אפילו  ספרים,  מיני  בכל  מעיין 
נעמד  אותו  ראיתי  כלום!  מתפלל  ולא  פעם, 
ממקומו רק ל'אמן יהא שמיה רבה' ולקדושה. 

אחריו  לעקוב  מוזמן  אתה  מאמין?  לא  אתה 
שבת הבאה. תראה שלא הגזמתי לך במילה! 
ילדי  לחנך  ראוי  הוא  לך,  נראה  מה  נו, 

ישראל?"
כאן אברהם כבר מאבד את זחיחותו, מניח 
זה  "אם  מודאג:  בקול  ומסכם  הגזוז  כוס  את 
נכון מה שאתה מתאר, זה באמת לא פשוט", 
שמואל ממשיך להקטין את הקוגל שבצלחתו 
אתה  מה  "אז  נלהב,  אישור  לאות  ומהנהן 

מציע לי לעשות?" אברהם שואל בענייניות.

תורה  התלמוד  להנהלת  שתפנה  "הצעתי 
את  שיעבירו  תוקף  בכל  ותדרוש  בהקדם, 
הם  ככה  ואולי  השנייה.  לכיתה  שלך  יענקי 
טעון  גלבמן  רב'ה  עם  לב שמשהו  ישימו  גם 

בדיקה..."
"אבל  תמהות  בעניים  עליו  מביט  אברהם 
איך  גלבמן,  של  פרנסתו  את  לסכן  עלול  זה 
אני יכול לעשות לו את זה?", שמואל מעביר 
משולש נוסף לצלחת ומשיב לידידו בתמיהה 
שהוא  איתך  מדבר  אני  "מה?!  אפיים  אחת 
שלנו  הילדים  של  החינוך  את  להרוס  עלול 
ואתה אומר לי פרנסה?! אתה לא מבין שהוא 
תינוקות  מלמד  לתפקיד?  ראוי  לא  פשוט 
שיושב כל התפילה כמו תייר זר ולא מתפלל 
לחפש  ספק  ללא  צריך  אפילו שמונה עשרה 

ויפה שעה אחת קודם, לא  לו עבודה אחרת, 
כך, אברום?"

אברהם  ביניהם.  נופלת  מהורהרת  שתיקה 
עוקב אחר בועות השתיה שמתנפצות אל על 
בזו אחר זו ושמואל מנצל את השהות לסיים 

את פיסת הקוגל האחרונה.
שבת"  גוט  הביתה,  הולכים  "קינדער, 
מגיע  הרב'ה,  גלבמן,  מרדכי  של  קולו   –
לאוזניהם מקצה בית הכנסת, מזרז את בניו 
מאוחר,  כבר  "מהר  אליו,  ולהצטרף  לסיים 

בירכתם ברכה אחרונה?"
ואברהם  שמואל  של  השקטים  מבטיהם 
נפגשים. כמלחשים זה לזה 'חבל שלא דיברנו 

על המשיח'.
"אבל אבא" נשמע קולו של הבן הגדול של 
ל'נץ'?  היום  אותנו  הערת  לא  "למה  גלבמן 
של  אוזניהם  ותיקין".  אתך  להתפלל  רציתי 
על  מזדקפות  כמעט  השותקים  הידידים 
יקירי" נשמע קולו הרך  מקומן – "שימעל'ה 
של המלמד "הערתי אותך, אבל כנראה היית 
השבוע  אז  לקום  הצלחת  ולא  עייף  מאוד 
הלכתי לבד ל'נץ'. אבל לא נורא, הנה הגעתי 
הספקתי  וגם  בתפילה  כאן  איתכם  וישבתי 
עלון,  באיזה  יפה  סיפור  לקרוא  בינתיים 

אספר לכם בסעודה, טוב?"
דממה מוחשית משתררת על השולחן בצד 
איטריה  מסלק  שמואל  ההיכל.  של  השני 
זאת  בכל  אבל  הנקי  ה'קפטן'  מעל  סוררת 
נותר שם כתם חום ושמנוני. בצלחת שמולו 
ואברמ'ל  פנים  אליו  מחמיץ  מלפפון  חצי 
החבר בוהה בשיירי כוס קולה שחורה שדופת 
גזים ולא מעז להישיר אליו מבט. איי איי איי! 
– חולף הרהור של מועקה ביניהם - לפחות 
צורבת  פנימית  בבושה  נגמר  הזה  הסיפור 
ולא בנזק ממשי. שהשם ישמור מה היה עלול 

להתפתח אילו...

דרך קצרה

אמר הקדוש ברוך הוא: אם רצונכם להימלט מן הגיהנום! – הרחיקו עצמכם מלשון הרע. 
)מדרש תנחומא פר' מצורע ב'( ואתם זוכים בעולם הזה ובעולם הבא! 

שתיקה מהורהרת נופלת 
ביניהם. אברהם עוקב אחר 
בועות השתיה שמתנפצות 
אל על בזו אחר זו ושמואל 
מנצל את השהות לסיים את 

פיסת הקוגל האחרונה
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אין שמחה כתורה
סיום מסכת במסגרת כולל הערב 'דרך ה'' בהיכל קהילת הגפן בביתר

בביתר  הגפן  שבקהילת  ארוכה  תקופה  זו 
'דרך  בשם  אשר  חשוב  כולל  ערב  מדי  מתקיים 
מבני  יקרים  אברכים  לומדים  בו  נקרא,  השם' 

הקהילה. 

תלמידי  כוללים  אברכי  שראה  מי  אשרי 
תורה  של  באהלה  יושבים  מופלגים  חכמים 
הקהילה  בני  עם  חדא  בצוותא  בלימוד 
אשר  היום,  במהלך  לפרנסתם  העוסקים 
במאמץ לא קט מתפנים מעיסוקיהם וממלאים 
הלב  אכן,  ערב.  מדי  מרומם  לימוד  שעת 
המופלא,  המחזה  למראה  ערב  בכל  מתרונן 
אמת מה נהדר הוא מראה היכל בית הכנסת 
הענוג  הלימוד  קול  התורה,  באש  כולו  בוער 
לימוד  בשירת  המדרש  בית  חלל  את  ממלא 

התורה הערבה והנעימה.

לימוד  של  ארוכה  תקופה  לאחר 

משותף, זכו בני החבורה לסיים מסכת ברוב 
במוצאי  זאת  לאור  לה'.  והודיה  התרגשות 
אברכי  התקבצו  יתרו  פרשת  קודש  שבת 
לרגל  התורה,  בשמחת  יחדיו  לשמוח  הכולל 
בלב  אחד  כאיש  נלמדה  אשר  המסכת  סיום 

נערכו  המצווה  וסעודת  הסיום  מעמד  אחד. 
בבית ראש הכולל הרב אשר פישר שליט"א.

הג"ר  החשוב  האורח  בהשתתפותו  כיבד 
בהעדה"ח  ומו"צ  רב  שליט"א  פישר  אהרן 
אשר  הרב  הכולל  ראש  של  זקנו  בירושלים, 
פישר שליט"א, אשר טרח לבוא וליטול חלק 
בשמחת סיומה של תורה בקרב בני החבורה, 
לרוממם ולחזקם בדברי תורה והערכה. ליווה 
פישר  יהודה  הרב  החשוב  ידידנו  בנו  אותו 

שליט"א אביו של ראש הכולל.

לשמוע  החבורה  בני  זכו  המעמד  במרכז 
דברי חיזוק פנינים יקרים מפי הגר"א פישר 
השמחה  מעלת  בגודל  האריך  אשר  שליט"א, 
באוזני  תיאר  כן  מסכת.  סיום  בעת  המרובה 
המופלאה  דשמיא  הסייעתא  את  השומעים 
אותם  לכל  ותמידי  מיוחד  באופן  המלווה 

המקבלים על עצמם עול תורה.

בשבחו  דברים  נשמעו  הכולל  לומדי  בשם 
וועד  בית  שמהווה  החשוב  התורה  מקום  של 
התורה.  לעסק  גדולה  ואכסניה  לחכמים 
פטרון  פני  את  בברכה  קידמו  הכולל  לומדי 
ולתעודה  לתורה  החיילים  רב  ידידנו  הכולל 
את  מנווט  אשר  שליט"א  ערנטל  יוחנן  הרב 

הצלחתו בס"ד.

לאחר סיום לימוד המסכת, אמירת ה'הדרן' 
בריקודים  החבורה  בני  פצחו  והקדיש, 
ולומדיה.  התורה  לכבוד  היום  כדת  ומחולות 

אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה.

דבר ה' זו הלכה
שיעורי הלכה בכל קהילות הקודש במהלך שבועות השובבי"ם 

מפי רבנים ומורי הוראה
אברכי  בקרב  התורניות  הפעילויות  מן  אחת 
והחיזוק  ההתעלות  בימי  ירושלים  עדת  קהל 
סדרת  מערכת  היא  השובבי"ם,  בשבועות 
שנים  מספר  זה  המתקיימים  ההלכה  שיעורי 

בכלל קהילות הקודש.

יודעים,  כבר  ירושלים  עדת  קהל  בני 
שבועות  במהלך  ושנה  שנה  כמידי  כי 
בהלכות  הלכה  שיעורי  נשמעים  השובבי"ם 
ידי  שעל  הכנסת  בתי  בכל  ב'  חלק  יו"ד 
עומדים  השנה  במהלך  המתמידים.  ישיבת 
השובבי"ם,  לשבועות  ומצפים  הקהילה  בני 
שאת  ביתר  להתחזק  כולם  נקראים  בהם 
וביתר עז לשמוע ולהקשיב לשיעורי ההלכה 
ידועים  הוראה  ומורי  רבנים  מפי  הנמסרים 
ואנשי שם, המעבירים את משנתם הסדורה 

בהלכות החמורות.

עשרות  מרשימה,  היתה  הציבור  היענות 
ומאות מבני קהילתנו בכל אתר ואתר באו 
השיעורים  חלק בשמיעת  וליטול  להשתתף 
ודעת,  טעם  ברוב  הסדורים  הנפלאים, 
ובגמרא  מעיקרי הדינים המוזכרים במשנה 

עד ההלכות הנוגעות להלכה למעשה.

לכל  הלב  מקרב  מודים  הקהילה  בני 
ניאותו  אשר  שליט"א  החשובים  הרבנים 
למסור את שיעוריהם הנפלאים ברוב חכמה 
ובסיכום  בבהירות  מיוחד  ובהיקף  ותבונה, 
נמרץ הטיבו להשריש את דבר ה' זו הלכה 
בלב השומעים. כה יתן ה' וכה יוסיף להגדיל 

תורה ולהאדירה.

בני החבורה במעמד הסיוםעסק התורה בכולל הערב

 הג"ר אהרן פישר נושא דברים. 
הרב יוחנן ערנטל עם ראש הכולל הרב אשר פישרנראה גם בנו ידידנו החשוב הרב יהודה פישר
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קהילת הדקל ביתר:

התוועדות ליל שישי
ההתוועדות   ● בביתר  הדקל  קהילת  בני  בקרב  ומרוממת  מיוחדת  התוועדות  התקיימה  יתרו  פרשת  בליל שישי 
נערכה בראשות הרה"ג רבי מיכל לוצקין שליט"א מראשי ישיבת תורת ה' ורב קהילת רמב"ש ג'2 ובהשתתפות רב 
הקהילה הרה"ג רבי יהודה קליין שליט"א ● במרכז ההתוועדות נשא הגר"מ שליט"א דברי תורה מחכימים ומאירים 
כדרכו בקודש, בענייני פרשת השבוע וענייני דיומא ● בני הקהילה מודים מקרב לב למנהל ישיבת המתמידים הרב 
מנדל גפנר שליט"א על התמסרותו המיוחדת למען הצלחת פעילויות הקודש על הצד הטוב ביותר. רוב ברכות לו 

עד בלי די 

ֲעמֹד ֲחַתן ַהּתֹוָרה
קריאת כבוד לבני הקהילה היקרים

אשר זוכים לכתרה של תורה בהשלמת שלושה 
מבחנים במסלולי הלימוד של המפעל הקדוש 
לקראת המעמד השנתי להכתרת חתני התורה 

ההוראה המשפט והספר

יש להודיע להנהלת המפעל 
בכדי שנוכל להיערך בהתאם

ניתן לפנות אל

הרה"ג רבי חיים שטרן שליט"א

בברכת התורה

בן קהילתנו היקר!
 בעת שמחה משפחתית, 

וכדו',  יום הולדת   / יארצייט  ביום 

תרום סך 200 ש"ח 
 עבור הוצאות מפעלי החינוך 

של קהילתנו
היום' 'פרנס  ותזכה לתואר 

והפעילות  לימוד התורה  וזכות 
זה  ביום  הקדושה 

וכו'   תיזקף להצלחה/לישועה 
 לתורמים החשובים

להנצחה ותרומות: 
052-7155708

 אברכים המעוניינים 
 לקבל את הלוח 
 מידי שבוע למייל

 נא לשלוח את הכתובת למייל: 
 k5664341@gmail.com
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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
 השבוע נוצרו

שיתופי 
פעולה 
 חדשים

עם אנשי מקצוע 
בתחום הטכנולוגיה 

 לתועלת
בני הקהילה

צוות המשרד סייע 
לפונים בנושא 
סביבת עבודה 
בפיתרונות 

מיוחדים 
 וחדישים

לשמירה מלאה 
התואמת לבני 

קהלתינו

ניתן 
להתעדכן 

במספרי רבני 
ועד הממונים 

במרכזיה 
בשלוחה 3

  קהל עדת ירושלים 
  ישיבת המתמידים

  

  כוס תנחומין 
  

, והחשוב נשגר בזה למע"כ ידידנו הדגול
ביראת ה' טהורה ובכל   ומופלג מופלא

  מידה נכונה, מחשובי אברכי קהילתנו 

  שליט"א ניסן כהןהרב 
  

האשה   ,אמוהכבד על פטירת  ובאבל
  החשובה והצדקנית, הצנוה"ח, רבת החסד 

  

   ע"ה שרה מרת 

את בניה היקרים, וכל בני מקום ינחם ה
המשפחה הרוממה הי"ו בתוך שאר אבלי  

  וברכה יבואו טובה  ציון וירושלים, ואך
 עוד, אמן.  לדאבה  תוסיפו ולא  ,בשעריכם 

מתוך המיית רגשי גיל וחדוה גואים, ומתוך רחשי הוקרה והערכה עמוקים, הננו לשגר ברכת מזל טוב 

חמה ולבבית קדם ידידנו הדגול האי גברא יקירא, איש האשכולות, כליל המעלות, מידותיו נעלות, 

נודע בשערים, במעשיו הכבירים, כזוהר הרקיע מזהירים, איש החסד ורב פעלים, עמל למען הזולת 

ללא גבולות ומעצורים, לב מלא חכמה, אשר פקע שמו לתהילה, בקרב עם סגולה, ראש וראשון לכל 

דבר שבקדושה בכל ענייני קהילתנו המעטירה, מטה שכמו למשא הארון חמדת ליבו, מוסר נפשו 

ומאודו, משקיע כל הונו ואונו, מקדיש כל מרצו וזמנו, לפעול גדולות ונצורות למען בית ה' ולהגדיל 

תורה ולהאדירה, הולך מחיל אל חיל, גיבור להועיל, בנטותו ידו אצילה, למען בני סגולה, לחזק 

ולבסס קהילתנו שמגדלים בה תורה ותפילה

 

ה"ה ידידנו הדגול והנכבד

רבי משה פנחס פרוש שליט"א

ולנוות ביתו העומדת לימינו בכל עת, אשת חיל עטרת בעלה, מנשים באוהל תבורך, אשר נותנת לו 

בעוז לעשות רצון קונו בכל נפשו ומאודו בכל פעולותיו ומפעלותיו

לרגל השמחה השרויה במעונם בנישואי בנם החשוב והיקר

החתן אברהם ישעיהו הי"ו

עב"ג בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטו"מ

אין בלשונינו מילה, מלהביע לנכון דברי תהילה, כי המילים נבובות המה, מהכיל רחשי לבנו ההומה, 

תקצר היריעה ואף העט ילאה, לסיים בכולה שבחא, בדרך קצרה וארוכה, והיות ואנו חפצים רק את 

רגשותינו להביע, עד מקום שידינו תוכל להגיע, לא נותר לנו אלא ברכות להרעיף, שברכת ה' ימים 

תוסיף, ויהי איש מצליח, בגשם וברוח, כל הברכות האמורות בתורה, לעוסקים בצרכי צבור בטהרה, 

יחולו על ראשו בלי גבול, והיה כעץ שתול ועלהו לא יבול, הון ועושר בביתו, ולעד עומדת צדקתו, 

קרנו בכבוד תרום, וצדקתו לדור דורים, עדי יבאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם.

מקרב לב,

הנהלת ישיבת המתמידים

מנדל גפנר
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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 זאב דושינסקי שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בהולדת בנו שיחי' למז"ט

הרב דוד דזיאלובסקי שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בהיכנס בנו שיחי' לעול תומ"צ למז"ט

הרב מנחם דייטש שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בהולדת בתו תחי' למז"ט

הרב שלמה זלמן חשין שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בהיכנס בנו שיחי' לעול תומ"צ למז"ט

הרב מנחם מנדל ברש"ז כהן שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בהולדת בנו שיחי' למז"ט

הרב ישעיה סגל שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בהולדת בנו שיחי' למז"ט

הרב יהודה שיינברגר שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו

בנישואי בתו תחי' למז"ט

השבוע  עבור 
 פרשת משפטים תשפ"ג

השבוע פרנסי 

קהילת רמת אברהם בית שמש:

שיעורי 

שובבי"ם
במסגרת שיעורי ההלכה אשר התקיימו בקהילות קדשנו 
האחרון שיעור  התקיים בשבוע  בשבועות השובבי"ם, 
אברהם'  'רמת  קהילת  בני  בקרב  ומקיף  מיוחד  הלכה 
בבית שמש ● השיעור נמסר בבהירות נפלאה מפי הרה"ג 
רבי מאיר סירוטה שליט"א רב ומו"צ בקהילתנו ומגדולי 
המשיבים בדורנו ● השיעור זכה להיענות רבה מצד בני 
הקהילה כאשר ציבור גדול בא לשמוע ולהחכים בדברי 
המיוחד  השיעור  לאחר   ● למעשה  הנוגעים  ההלכה 
הגר"מ  בהשתתפות  מלכה  מלווה  לסעודת  הקהל  פנה 
המדרש  בית  ידי  שעל  הנשים  עזרת  בהיכל  שליט"א 

מוסרים  הקהילה  בני   ●
העמוקה  תודתם  את 
אשר  שליט"א  להגר"מ 
וטרח  היקר  מזמנו  תרם 
בינה.  לאלפם  לבוא 
להמשיך  שיזכה  ה'  יתן 
עבודת  בעבודתו 
ימים  לאורך  הקודש 

הגר"מ במסירת השיעורושנים טובות

הקהל הגדול בשיעור

התוועדות מלוה מלכה

עב"ג 
בת הרב מרדכי פרידמן 
בי"ש

מאורסים

הבה"ח רפאל חיים בלוי
ב"ר ישראל מאיר 

ישיבת תורת ה'
בי"ש 

עב"ג 
בת הרב יוסף שוטלנד 
בי"ש

מאורסים

הבה"ח יחזקאל וולס 
ב"ר נחום

ישיבת כנסת אליהו
ירושלים 

עב"ג 
בת הרב בעריש קורנבליט 
ביתר

מאורסים

הבה"ח משה עקשטיין 
ב"ר שמחה עקשטיין
ישיבת עמלים בתורה

גבעת זאב 
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 אצלכם
 בתיבות הדואר
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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

נפתלי צבי נ"י
שתתקיים בעזהשי"ת 

ביום חמישי פרשת תרומה ב' אדר תשפ"ג
 באולם 'פארהאנד' )בית יעקב הישן( 

רח' בית ישראל ירושלים

קבלת קהל משעה 8.00
לגברים בלבד

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
דוד דז'יאלובסקי ורעיתו

בסייעתא דשמיא

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

החתן

עקיבא יוסף נ"י
שתתקיים בעזהשי"ת 

ביום שני פרשת תרומה כ"ט שבט תשפ"ג
באולם 'אבני חן' רח' יסוד העבודה 12 ביתר עילית

קבלת קהל משעה 8.30

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
שלמה זלמן חשין ורעיתו

בסייעתא דשמיא

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

החתן

אברהם נ"י
שתתקיים בעזהשי"ת 

יום חמישי פרשת תרומה ב' אדר תשפ"ג
באולם 'אבני חן' רח' יסוד העבודה 12 ביתר עילית

קבלת קהל משעה 8.30

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
שלמה אנשין ורעיתו

בסייעתא דשמיא

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

החתן

יצחק דוד נ"י
שתתקיים בעזהשי"ת 

ביום שלישי פרשת תרומה ל' שבט תשפ"ג
באולם 'זופניק' רח' שטראוס 26 ירושלים

קבלת קהל משעה 8.00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
צבי הירש גוטפרב ורעיתו

גם אנו נשמח לראותכם משתתפים בשמחת הבר מצוה של נכדנו היקר נ"י
הרבנית רחל גוטליב הרב גרשון דז'יאלובסקי ורעיתו 

גם אנו נשמח לראותכם משתתפים בשמחת הבר מצוה של נכדנו היקר נ"י
הרב יצחק דוד חשין ורעיתו

גם אנו נשמח לראותכם משתתפים בשמחת הבר מצוה של נכדנו היקר נ"י
הרב יהודה אלבוים ורעיתו הרב שמואל מאיר אנשין ורעיתו 

גם אנו נשמח לראותכם משתתפים בשמחת הבר מצוה של נכדנו היקר נ"י
הרב יום טוב שטרן ורעיתו הרב מנחם בן ציון גוטפרב ורעיתו 

הזמנות פרטיות לא נשלחו
נא ראו הזמנה זו כאישית

הזמנות פרטיות לא נשלחו
נא ראו הזמנה זו כאישית
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החתן

ברוך נ"י  
הכלה

רייזל תחי' 

החתן

אברהם ישעיהו נ"י  
הכלה

גולדי תחי' 

החתן

שלמה נ"י  
הכלה

רחל תחי' 

הורי החתן

אברהם אליעזר ולס ורעיתו
הורי הכלה

שמעון נתן נטע ליפשיץ ורעיתו

הורי החתן

משה פנחס פרוש ורעיתו
הורי הכלה

יוסף אליעזר אקער ורעיתו

הורי החתן

אפרים קלפהולץ ורעיתו
הורי הכלה

יהודה יעקב שיינברגר ורעיתו

ביום רביעי פרשת תרומה א' אדר תשפ"ג

באולמי 'היכלי הברכה' רח' רבי עקיבא 34 ביתר עילית

החופה בשעה 6.00

ביום שני פרשת תרומה כ"ט שבט תשפ"ג

באולמי 'הכרמים' רח' הרצוג 31 בית שמש

החופה בשעה 6.30

ביום ראשון פרשת תרומה כ"ח שבט תשפ"ג

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

החופה בשעה 4.30

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת משפטים

בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים

רח' פחד יצחק 8 ביתר עילית

זמן תפילה בשעה 8.15

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת משפטים

בביהכנ"ס אור הצפון

רח' אבינדב ירושלים

זמן תפילה בשעה 7.30

העליה לתורה 

בשבת קודש פרשת משפטים

בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים

רח' פחד יצחק 8 ביתר עילית

זמן תפילה בשעה 8.15

מרת שרה אדל שטיינברג הרב צבי לוי ורעיתו 

הרב יהושע ולס ורעיתו

מרת חנה שפרה לוי

הרבנית חנה אקער תחי'

הרב עקיבא משה שיינברגר ורעיתו מרת פייגא קלפהולץ 

הרב זעליג ראובן אקער ורעיתו הרב אפרים לסקר ורעיתו 

הזמנות פרטיות לא נשלחו
נא ראו הזמנה זו כאישית

הזמנות פרטיות לא נשלחו
נא ראו הזמנה זו כאישית
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השבוע למדנו: • מהו המרחק בו מותר לשבת ולעבור בסמוך למתפלל? • בֵאילו מקרים מותר לזוז 
בתפילת שמונה עשרה? • כיצד ינהג מי שדיבר בטעות באמצע תפילת שמונה עשרה?

 איסור הישיבה והמעבר בסמוך 
למתפלל תפילת שמונה עשרה

• אסור לשבת בטווח של ארבע אמות מהמתפלל 
מצדדיו.  ובין  לפניו  בין  עשרה,  שמונה  תפילת 
הוא  האיסור  נוספים,  ופוסקים  הרמ"א  ולדעת 
אף מאחוריו. והעוסק בחלק אֵחר מהתפילה או 
האמירות השונות הנלוות אליה – רשאי לשבת; 
רשאי  תורה  בדברי  העוסק  שגם  אומרים  ויש 
לשבת, וטוב להחמיר, אך מאחורי המתפלל או 

בשעת הדחק ניתן להקל בכך.

את  ומתפלל  אדם  ובא  הכנסת  בבית  היושב   •
פחות  של  בטווח  לִצדו,  עשרה  שמונה  תפילת 
מארבע אמות ממנו – חובה עליו לעמוד, אך אם 

עוסק בתורה אינו צריך לעמוד.

לפני  אמות  ארבע  של  בטווח  לעבור  אסור   •
בצדדים  או  עשרה  שמונה  תפילת  המתפלל 
שלפניו אשר נראים לעיניו, ובשעת הדחק יתכן 

שיש להקל ולעבור בצדדים שלפניו.

שמונה  תפילת  המתפלל  לפני  לעבור  אסור   •
עשרה כדי להתפלל בציבור, אלא אם כן העובר 
הוא המשלים את ה'מנָין'. ונחלקו הפוסקים אם 
מותר לעבור לפני המתפלל כדי לקחת ספר תורה 

לקריאה בציבור.

והעומד  עשרה  שמונה  תפילת  את  המסיים   •
מאחוריו – בתוך ארבע אמות ממנו או מהמקום 
אליו יגיע כשיפסע לאחור – טרם סיים, אסור לו 

לפסוע לאחור.

 תנועה והפסקה באמצע 
תפילת שמונה עשרה

• המתפלל תפילת שמונה עשרה, ופעֹוט מרעיש 
לכוונתו  מפריע  והדבר  אליו,  בסמוך  בוכה  או 
ידים,  בתנועות  להרגיעו  או  להשתיקו  רשאי   –

בהשמעת קול, וכדומה, ללא דיבור. 

• המסתפק באמצע תפילת שמונה עשרה בהלכה 
להזכיר  ששכח  כגון  התפילה,  להמשך  הנוגעת 
לראש  לחזור  צריך  אם  יודע  ואינו  מה  דבר 
התפילה – רשאי לזוז ממקומו כדי לעיין בספר 

הלכה 

לזוז  לאחור מותר  עד הפסיעה  נצור'  מ'אלקי   •
באותה  דווקא  לעשותה  שצריך  מצוה  לצורך 
שעה, וכשזז ממקומו יאמר תחילה את הפסוק 

"יהיו לרצון אמרי פי...".

• המפסיק בשתיקה או בדיבור באמצע תפילת 
כל  לאמירת  זמן המספיק  למשך  עשרה  שמונה 
ויתפלל  ישוב  ערוך  השולחן  לדעת   – התפילה 

מתחילה, ולדעת הרמ"א, רק אם הפסיק מחמת 
אונס ישוב לתחילת התפילה.

בתפילת  ברכה  באמצע  בשתיקה  המפסיק   •
ליותר  המספיק  זמן  למשך  עשרה  שמונה 
מאמירת כל הברכה – לדעת השולחן ערוך ישוב 
מחמת  הפסיק  אם  הרמ"א,  ולדעת  לתחילתה; 
אונס הלכתי ישוב לתחילתה, ואם מסיבה אחרת 
– ימשיך מהמקום בו הפסיק. ויש אומרים שבכל 

מקרה ישוב למקום בו הפסיק.

באמצע  'ברכו',  או  קדושה  קדיש,  השומע   •
תפילת שמונה עשרה, לא יענה עם הציבור אלא 
יפסיק ויקשיב לחזן, ויוצא בזה ידי חובת קדיש 

וקדושה וברכו.

חובת הנשים בתפילה
התורה  מן  חייבות  נשים  הרמב"ם  לדעת   •
להתפלל פעם אחת במשך היום והלילה תפילה 
והודאה.  בקשה  להשי"ת,  שבח  בה  שיש  אחת 
בתפילת  חייבות  נשים  הפוסקים  רוב  ולדעת 

שחרית ובמנחה.

• אשה המטופלת בילדים ואינה יכולה להתפלל 
בה  שיש  קצרה  תפילה  לפחות  תאמר   – כרגיל 
שכתבו  ויש  התורה.  מן  התפילה  מצות  קיום 

שתתפלל לפחות חלקים מסוימים מהתפילה.

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 יתרו

הבה"ח אשר אנשיל ברנדויין 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

הרבנית תליט"א 
לנישואי הנינה

הרב מנדל כהן בי"ש 
ב"ר שלמה זלמן כהן ירושלים 

חתן הרב יונה מרדכי סגל בי"ש 
להולדת הבן

הרב צבי לוצקין ביתר
ב"ר יהודה לוצקין ירושלים 

להולדת הבן 

הרב ישעיה סגל טבריה 
ב"ר דוד סגל ירושלים 

להולדת הבן

הרב יעקב גוטפרב טבריה
ב"ר משה אורי גוטפרב ירושלים 

חתן הרב מאיר אקער בי"ש 
להולדת הבן 

הרב דוד שיינברגר ביתר 
ב"ר יעקב שיינברגר ירושלים 

חתן הרב אברהם יצחק קרישבסקי ביתר 
להולדת הבן 

הג"ר משה שיינברגר ביתר 
להולדת הנין 

הג"ר בן ציון גוטפרב ירושלים 
להולדת הנין 

הרב זעליג אקער ביתר 
להולדת הנין 

הרב אברהם הרצל ירושלים 
לבר מצוה לנכדו 

הרב יהודה לזנובסקי ירושלים 
לבר מצוה לנכדו 

משפ' הרב אליהו קלצקין ז"ל בי"ש 
לבר מצוה לבנם

הרב יוסף הרצל ביתר
לבר מצוה לבנו

הרב יצחק לזנובסקי ביתר 
לבר מצוה לבנו 

הרב שמואל ויספיש ירושלים 
לאירוסי הנכד והנכדה

משפ' הרב דוד פרידמן ז"ל ירושלים 
לאירוסי הנכדה 

הרב ישראל מאיר בלוי בי"ש 
לאירוסי הבן

הרב מרדכי פרידמן בי"ש 
לאירוסי הבת 

הרב בעריש ברח"נ קורנבליט ביתר 
לאירוסי הבת

הרב יוסף שוטלנד בי"ש 
לאירוסי הבת 

הבה"ח רפאל חיים בלוי לאירוסיו 

הרב אברהם הרצל ירושלים 
לנישואי הנכד 

הרב אברהם ברגמן ירושלים 
לנישואי הנכדה 

הרב משה קורפו ירושלים 
לנישואי הנכדה 

הרב מאיר שמחה בלוי בי"ש 
לנישואי הנכדה 

הרב יצחק שלמה לינדר בי"ש 
לנישואי הנכדה

הרב מרדכי הרצל בי"ש 
לנישואי הבן

הרב יוסף חזן ירושלים 
לנישואי הבן 

הג"ר נחמן אנשין ביתר 
לנישואי הבת 

הרב בנימין זאב בלוי בי"ש 
לנישואי הבת

הרב מיכל קרויזר בי"ש 
לנישואי הבת 

הרב הלל קורפו ירושלים 
לנישואי הבת 

החתן הלל חזן לנישואיו

החתן יצחק הרצל לנישואיו 

קידושא רבה 
הרב יוסף ב"ר מנחם שיינברגר 

חתן הג"ר צבי לוי 
בבית מדרשנו שכונת הגפן ביתר 

בר מצוה
הרב שלמה זלמן חשין

ב"ר יצחק דוד ברי"ל חשין 
ביום שני באולם אבני חן רחוב יסוד העבודה ביתר 

הרב צבי הירש גוטפרב
בהג"ר בן ציון גוטפרב 

ביום שלישי באולם זופניק ירושלים 

הרב דוד דזיאלובסקי 
ביום חמישי באולם בית יעקב הישן ירושלים 

הרב שלמה אנשין
בהג"ר שמואל מאיר אנשין 

חתן הרב יהודה אלבוים 
ביום חמישי באולם אבני חן רחוב יסוד העבודה ביתר 

חתונה 
הרב אפרים קלפהולץ 

לבנו החתן שלמה קלפהולץ 
ע"ב הרב יהודה שיינברגר 

בהג"ר עקיבא משה שיינברגר 
חתן הרב זעליג אקער 

ביום ראשון באולם גולדן סקיי ביתר 
העליה לתורה בבית מדרשנו שכונת הגפן ביתר 

הרב משה פנחס פרוש
לבנו החתן אברהם ישעיה פרוש
ביום שני באולם הכרמים בי"ש 

העליה לתורה בביהכ"נ אור הצפון ירושלים 

הרב משה חיים בלוי
חתן הרב בן ציון קופרשטוק ז"ל 

לבנו החתן יהודה יעקב בלוי
ע"ב הרב שלמה זלמן בלוי ז"ל 

ביום שלישי באולם הכרמים בי"ש 
העליה לתורה בבית מדרשנו 
שכונת נחלה ומנוחה בי"ש 

הרב אברהם ולס
ב"ר יהושע ולס

חתן הג"ר צבי לוי 
לבנו החתן ברוך ולס

ביום רביעי באולם היכל הברכה
 רחוב רבי עקיבא ביתר 

העליה לתורה בבית מדרשנו שכונת הגפן ביתר 

שלום זכר 
הרב מנדל כהן 

בבית מדרשנו שכונת נחלה ומנוחה בי"ש 

הרב צבי לוצקין 
בבית מדרשנו שכונת התמר ביתר 

הרב ישעיה סגל
בבית מדרשנו שכונת נוף כנרת טבריה 

הרב יעקב גוטפרב 
בבית מדרשנו שכונת נוף כנרת טבריה 

הרב דוד שיינברגר 
בבית מדרשנו שכונת התמר ביתר 

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

כוס תנחומין
לידידנו היקרים מחשובי בני קהילתנו

הרב ניסן כהן

על פטירת אמו ע"ה

ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, אמן


