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מהלכות תפילה

חלק ([ )8הלכה יומית על-פי ספר שולחן-ערוך מקור-חיים]

טז .ברכות השחר – הן ברכות מחייבות מצד עצמן בתקנת
חז"ל ,להודות ולשבח בכל יום עם השכמת האדם על החיים
ועל צרכיו המתוקנים ,ואינן מסדר מצוות התפילה .כיום ,יש
האומרים את ברכות השחר כשלעצמן בבית ,ויש האומרים
אותן בסמיכות לסדר התפילה.
יז .קריאת שמע וברכותיה היא מצווה מצד עצמה מהתורה
לאומרה בכל יום ,כדי לקבל עלינו עול מלכות שמים ועול
מצוות ,ואיננה מסדר מצוות התפילה .וכיום ,קריאת שמע
קבועה בתוך סדר התפילה ,כדי לסמוך גאולה הנזכרת
בברכתה אל התפילה.
ההלכות הן מהחומר לחידון ואהבת  -שלב א'
חידון "ואהבת" כבר החל – האם נרשמתם?

בלי מלים
היה זה ביום שביעי של פסח,
בשנים בהם הרב חיים דוד הלוי
כיהן בתפקיד הרב הראשי
לעיר ראשון לציון.
נודע לרב כי באחת המאפיות החלו לעבוד בתוך
החג ,ולאפות פיתות חמץ למוצאי החג .הרב
השלים את תפילת ערבית של מוצאי החג ,ובקש
מהמתפללים להצטרף אליו .וכך צעדו כולם
כשהרב צועד בראשם ,הגיעו לפתח המאפייה
ונעמדו שם בלי מלים.
בעל המאפייה התבייש ,מיהר לזרוק את כל
הפיתות ,ובקש סליחה מכבוד הרב ולפני הציבור.
כל הזכויות שמורות @ ורד

 סופגנייה .האם אפשר לאכול סופגנייה של חנוכה לפני החג? * מותר,
אם כי היה עדיף להשאיר את הטעם המיוחד לכבוד חג החנוכה.
 הצגה .לכבוד הרב ,האם יש בעיה להציג את הדמות של מתתיהו הכהן
הגדול בהגה של הכיתה? * את מציגה רק את הרעיון ולא את הדמות.

ריִחִיִים.
מִ
אִ
ִ

הרב חיים-דוד הלוי זצ"ל אומר:

יכרֹון
"ו ַה ַמ ָט ָרה ָהעיקרית בי ֵמי ז ָ
ֵאלֶה  -כֹל ַחגֵי ּומ ַֹע ֵדי ה',
ל ַחזֵק ֶאת ָה ֶאמּונָה ,כי כֹל
בּורֹותיו" ִ
ָ
ֵאלֶה ַמ ֲע ֶשה ה' ּוג

מורים ותלמידים מוזמנים לשלוח שאלות לכתובת המייל למטה.
.11
ֵאיזֶה ֶק ֶשר
ָהיָה
ְל ָה ָרב ַחיִ ים ָדוִ ד ַה ֵלוִי,
"ש ַפת ֶא ֶמת"
יבת ְ
ִעם ְי ִש ַ
השבת נקרא את פרשת השבוע פרשת "וישב".
שבין
בסיפור
כמו מידי שנה מתחיל להתגלגל המתח
ֶשל ַח ִסידּות גּור?

יוסף לאחיו .זה התחיל כפי המפורש בפרשה" :ויבא יוסף
את דיבתם רעה אל אביהם"  -יוסף סיפר לאביהם יעקב על מה
שאחיו עושים .האם יוסף הלשין על אחיו? הייתכן כי יוסף נכשל
בהלשנה שיש בה לשון הרע?  -הרב חיים דוד הלוי עונה על
כך בספרו עשה לך רב חלק א' בתשובה עא" :ומי לנו גדול כיוסף
הצדיק ,שאין כל ספק ,שכאשר הביא את דיבת אחיו רעה אל
אביהם ,הייתה כוונתו טובה וטהורה להחזירם בתשובה .ואף על פי
כן ראינו כמה נענש  -ולמה נענש? על כך כותב החפץ חיים  -כי
יוסף היה צריך להקדים ולהעיר להם ישירות ,ולא מיד לגלות."...

אֹוה ָּביי יֵׁש".
ְחיל ַ
ְהנ ִ
ת"  -מפעל ההלכה לילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "ל ַ
ְָאה ְב ָּ
"ו ַ
מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים  ♦ 050-2551519מיילveahavta10@gmail.com :

קשר חינוכי

מידע .עדכונים

מה שהיה ומה שיהיה ...יהיה טוב!

מאשרים שבננו/בתנו למד/ה את הדף בשולחן שבת
אישור ההורים_____________________ :

