
  
  
  

  

  

  

  

  

  "והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים"
  

לשאלות משה בסוף הפרשה הקודמת: למה הרעתה לעם    מאת ה'  מפורטת ההפרשה נפתחת בתשוב
מחזקים את ידי משה שרפו אחרי אירועי הימים האחרונים, בהם הוא  דברי ה'  ?  הזה, למה זה שלחתני

  החמיר את מצבם.  –נשלח להציל את עמו ובמקום זאת 
  

עונה לו ה': אני הוא האל שהתגלה לאבותיכם, אני הבטחתי לקחת אותם לארץ כנען. אמור להם  כך  
אני אהיה לכם לאלוקים וידעתם כי אני   שאני אוציא אותם ממצרים, אציל, אגאול ואקח אותם לי לעם.

  ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, ואביא אתכם אל הארץ.
  

עם   מצרים"  סבלות  מתחת  אתכם  המוציא  ה'  אני  כי  "וידעתם  מסתדר  כל    יתר איך  ההבטחות? 
וידעתם*, *  והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי,  :  המיוחסת לעםפעולה  ובאמצען    ה' ההבטחות הן מצד  

  והבאתי.
  

אור החיים רואה זאת כתנאי: אחרי שאעשה כל הנפלאות (והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי) אם תדעו  
לא "וידעתם", ונכתב הפסוק בלשון עתיד  מדוע אם כן    –אביא אתכם אל הארץ. ועדיין תמוה    –שאני ה'  

  , למשל "והיה אם תדעו כי אני ה'"?כמשפט תנאי
  

דם שנברא בצלם, חיבה יתירה נודעת לו  משנה באבות "חביב אה  לעהרמב"ם    מדברינראה לפרש  
היא הטבה אחרת. פעמים שיגמול   –שנברא בצלם", וכך דבריו: "הודעת מה שהטיבו לו שיעור הטובה  

כלומר:    .אדם טובה לאיש על דרך רחמנות ולא יודיעהו שיעור מה שעשה עימו מפני שהוא נבזה בעיניו"
שנתן ה'  עצם ההודעה  במו, קיימת חיבה נוספת בצל בבריאת האדםחיבת ה' לאדם היא  לכך ש  מעבר

. מתוך חיבה)נעשתה    –מבין שהטובה שנעשתה עימו  דם  (כיוון שבכך הא  לאדם שהוא נברא בצלמו
   .ינו תנאי אלא טובה נוספת על לשונות הגאולהמכאן שלפירוש הרמב"ם ניתן לומר ש"וידעתם" א

   
  שבת שלום!                                                                                                                                                               

  

בשעה   חמישי   20:30בימי 
של  השבועי  שיעורו  מתקיים 

הכנסת. הי בבית  וינטר  ונתן 
 כולם מוזמנים!



  
  

  

      
התורה   שבת  מגדל  ישיבת  של  העלייה    האירוח  עקב  נדחתה 
  לואה. בתח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לדרך יוצאת  שנייה  קבוצה  הקהילתי,  הכנסת  בבית  שחמט  . חוג 
הקבוצה הראשונה כבר מלאה ופעילה מידי שבוע, מוזמנים להירשם 

השניה.  היום   לקבוצה  גם  וכן  הנרשמים  לפי  יקבעו  הקבוצה  גילאי 
  052-3215530 אור בראון לפרטים נוספים:פנות מוזמנים ל והשעה.

  

הקהילתי הכנסת  בבית  סוכרת  בשלח,  |    הרצאת  פרשת  במוצ"ש 
הכנסת  20:30בשעה    15/1/21 בבית  סוכרת  על  הרצאה  תתקיים   ,

מי    הקהילתי. התסמינים?  מה  הסוכרת?  סוגי  הם  איך  מה  בסיכון? 
את ההרצאה תעביר אחות    מאבחנים? מהם הטיפולים? זה מסוכן?

קלינית מומחית  שרוני  -סוכרת  יוגש  .  אורית  סוכר  ונטול  קל  כיבוד 
  . במקום

  

  14:30אריאל בנים: מפקד בשעה 

פרויקט ספר מתכונים של  
יש |    בית הכנסת הקהילתי 

שתרצו   טעים  מתכון  לכם 
אותו   לשתף?  שלחו 

הבישול  ספר  לפרויקט 
אנא   נשמח לשמוע.  -שלנו

  כל         לשתף        תהססו     אל  
המתכון הזה או מדוע המשפחה שלכם  סיפור מהיכן מגיע  

. את המתכון יש להעביר בעברית ובאנגלית.  אוהבת אותו
או  הווצאפ  בקבוצת  לינק  דרך  המתכון  את  לשלוח  ניתן 

  053-9660200לבתיה שרעבי 

  קניקיה ותפוח אדמה כסביה   יהודית שץ נ 

בערך.   ס''מ  חצי  של  לפרוסות   לפרוס   לקלף.   לשטוף 
להכניס  לתוך  קערה עם מים   ולימון  כדי למנוע השחרה 
מעל   ולשפוך  תבנית אפייה  לתוך  להכניס  הפרוסות.  של 
תבלין ראס אל חנות.שכולל בתוכו את המרכיבים הבאים 
מלח.   קצת  להוסיף  שחור  ,כמון,כורכום,פלפל  קינמון 

ב  תוך התבנית.אם רוצים אפשר לשפוך  לשים קצת מים 
שמן.מכניסים  בלי  גם  אפשר  זה.אבל  על  זית  שמן  קצת 

  לתנור לשעה או עד שמתרככים הפרוסות. 

  


