בחק ַֹתי  ביה"ס ממ"ד
דף ניחוח לפרשת ֻ

מהלכות חג השבועות:
א .יום ו' בסיוון הוא חג השבועות ,והוא נקרא גם חג מתן
תורה .למה החג נקרא חג השבועות? – משני הסברים :על
שם השבועה שעם ישראל נשבע בקבלת התורה ,לקבל את
התורה כדי ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים .גם על
שם שבעה שבועות שמפסח ועד החג ,בהם קיימנו את
מצוות ספירת העומר כהכנה לחג.
ב .ולמה החג נקרא חג מתן תורה? – מפני שביום הזה
הקב"ה נתן את תורתו בעולם לעם ישראל .ומידי שנה בשנה
מתחדשת הארה רוחנית עליונה בעולם לכל אדם ,כדי
לזכות לקבל את חלקו בתורת ה'.
ג .עוד נקרא החג בשם "עצרת" ,וגם חג הביכורים על שם
מצוות הביכורים שהייתה מתקיימת בזמן המקדש בזמן
הזה .ועוד בשם חג הקציר – להודות לה' על קציר התבואה
המתקיים בעונה זו.

םַאַניַהַיַיתַיַשַםַ "...
"גַ ַ
כן ,גם אני הייתי שם .היה
ממש מרגש .מעמד אדיר.
כל עם ישראל היו שם.
שמעתם ,כ-ל עם ישראל
שבכל הדורות .כן ,כולל
הנשמות של אלה שעתידים
להיוולד .משה רבנו הכריז
במחנה לצאת ,וכולנו יצאנו
ונעמדנו אל מול הר סיני.
תארו לעצמכם מ'זה – כל עם ישראל ,כל שבט
התרכז במתחם מיוחד .משה עלה לבדו אל ההר,
וההר היה מדהים!!! אפוף ענן בהיר מאוד ,ועשן
לבן כולו ,ואיזה אור עצום בקע מההר ממש לכל
העולם .ואיזה שקט ,שום ציפור ,שום חרק,
ואפילו הרוח עמדה .היה מזג אויר נעים ומיוחד...
ממש גן עדן .ופתאום ,נשמע קול אדיר בכל
העולם .זה היה קול ה'" :אנכי ה' אלהיך ."...עד
עכשיו אני מרגיש רעד ...אני כמעט מתעלף...

יום ירושלים .הרב .המורה שאלה ,האם יש תפילה מיוחדת ביום
ירושלים? – כן ,לפי תקנת הרבנות הראשית לישראל לומר פרקי תפילה
והודאה אמירת הלל ,ותפילה לשלום המדינה ושלום עם ישראל.
בורקס גבינה .אם אני אוהב את הגבינה במיוחד ,האם עלי לברך עליה?
– לא .כיוון שאתה גם נהנה מהבצק ,והברכה עליו קודמת והיא "בורא מיני
מזונות" .אכילת הגבינה נפטרת בברכה זו.

פרשתַהשבועַבחוקתיַ.חזקַונתחזק!ַ ַ
סיוםַלחומשַויקראַ.נושא ראשון ומרכזי

שלום חברים ,יש לי
מושג בפרשה  -והוא
יכול להיות גם שלך!
אם רק תצליח לפענח

ֵהי,
מה היה האירוע
הכי מיוחד שקרה לעם
ישראל כשהגיעו להר
סיני?
{והתשובה משבוע שעבר}

היה :פרק ה'.

בפרשה הוא ה"תוכחה" .הכוונה לפסוקים המדגישים
את התנאי של הקב"ה לעם ישראל על החובה לקיים את דבר ה'
שבתורה .התנאי מפרט ברכות וקללות בתור שכר או עונש" .אם
בחוקתי תלכו" – תזכו בברכה "ונתתי שלום בארץ" .אבל חלילה
"ואם לא תשמעו לי ולא תעשו – "...על זה נענשים ,ונזכרו
קללות של עונשים קשים .זה התנאי – והוא תלוי בכל אחד
מאיתנו .בסיום החומש – זה המסר לתזכורת!

את הסיפור
שמאחורי
התמונה..
בסיפור
הפרשה.

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

