דף ניחוח לפרשת ְּבהַ ר

 ביה"ס ממ"ד

מהלכות בין אדם לחברו:
א .נאמר בתורה "ואהבת לרעך כמוך אני ה'" .מצווה זו היא
יסוד בתורה ,ואמר רבי עקיבא כי מצווה זו היא "כלל גדול
בתורה" ,וכוללת הרבה מצוות.
ב .הרמב"ם פוסק להלכה למעשה" :מצווה על כל אדם
לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת
לרעך כמוך .לפיכך צריך לספר בשבחו ,ולחוס על ממונו
כאשר הוא חס על ממון עצמו ,ורוצה בכבוד עצמו.
והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא".
ג .האר"י הקדוש תיקן לומר בכל יום לאחר ברכות השחר -
קבלת עצמית של מצווה זו ,ונכון לכל אחד לאומרה .וזה
הנוסח" :הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך
כמוך ,והריני אוהב כל אחד מעם ישראל כנפשי ומאודי,
והריני מזמן את פי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים
הקב"ה".

"הרגע המרגש ביותר בחיי"...

 54שנים עברו מאז אותו היום :כ"ח באייר ה'תשכ"ז .זה
הרגע המרגש ביותר בחיי ...כל עם ישראל היה בתוך מהומת
המלחמה בכל רחבי הארץ .מלחמת ששת הימים.
ובירושלים ,כוחות של צנחנים לחמו קשה בסמטאות העיר,
ולפתע" ...הייתי חייל מהצנחנים .פרצנו דרך שער האריות
ורצנו קדימה תוך כדי יריות ,פניתי דרך סמטה צרה ,ולפתע
אורו עיני ,ראיתי וצעקתי :ראיתי את הכותל ...כולנו רצנו,
חיבקנו את האבנים היקרות האלה ובכינו .כולם בכו מרוב
התרגשות ...הרב צבי יהודה הכהן קוק אמר ,שהאבנים
האלה הם לבבות של המוני עם ישראל לדורותיו."...

הוא קלל אותי .חבר קלל אותי ,האם יש בעיה עם זה לספר למורה או
לאבא שלי?  -כדאי למחול ולא להקפיד על כל מלה .ורק אם זה ממש
מציק לך ,תחילה פנה אל החבר ובקש ממנו שיפסיק .ואם הוא לא יפסיק,
אמור לו שאתה תספר על כך למורה או לאבא  -וייתכן וכבר ה"איום" הזה
ירתיע אותו להפסיק .ואם תוַכח שגם ההודעה שלך לא מונעת ממנו ,אתה
בהחלט רשאי לספר  -ובתנאי שהסיפור לא יהיה כדי "להרע לו" ,אלא כדי
ֵהי,
להועיל לך ,שהוא יפסיק להציק לך.

שלום חברים ,יש לי
מושג בפרשה  -והוא
יכול להיות גם שלך!

בהר סיני לאמור" .למה? ...למה דווקא כאן
מודגש כי ה' דבר עם משה "בהר סיני"? הרי את כל
קרבן פסח שני
התורה ה' מסר למשה בהר סיני? זה נכון .כל התורה
נאמרה מפי ה' אל משה בהר סיני – אבל כאן ,מיד בסמוך נאמר" :כי
תבואו אל הארץ" .והתורה מדגישה כי גם ארץ ישראל היא מצווה
שניתנה בהר סיני .ארץ ישראל איננה רק אזור גיאוגרפי ,אלא היא
המקום הרוחני שה' ציווה אותנו לרשת ולהתיישב בכל מרחביה.

מצווה בפרשה" :אל תונו איש את אחיו" .הרמב"ם" :מצוות לא
תעשה היא – שלא לרמות שום אדם ,לא בחפץ ולא בדיבור.
ועוד מצות לא תעשה היא – שלא להעליב ...ויראת מאלוהיך".

עני

אם רק תצליח לפענח

באיזה פרק
לומדים השבת
במסכת אבות
?
{והתשובה משבוע שעבר}

מסכן

את הסיפור
שמאחורי
התמונה..
בסיפור
הפרשה.

עדכונים משטח ביה"ס * בתוכנית החברתית:
ַהכֹל לטוֹ ָבה ...בשמחה תמיד!
מה שהיה ומה שיהיה ...יהיה טוב.

