ב ִמד ַּבר  ביה"ס ממ"ד
דף ניחוח לפרשת ְּ

מהלכות חג מתן-תורה:
א .מתכוננים אישית הרבה לקבל את קדושת החג :מתרחצים,
מסתפרים ,גוזרים ציפורניים ,לובשים בגדי חג ,מכינים את
מחזור התפילה לחג ,ומאירים פנים בשמחת החג לאחל זה לזה
"חג שמח".
ב .מכינים גם את המקום שבבית לכבוד החג :שוטפים את
הבית ,עורכים שולחן במפה וכלים נאים ,נרות להדלקה ומכינים
תבשילים לסעודות החג.
ג .יש הנוהגים לקשט את הבית ,וכן את בית הכנסת ,בענפים
ירוקים ופרחים ,כשם שהר סיני פרח בעת מעמד נתינת התורה.
ד .בשמחת סעודות החג משתדלים לאכול בשר ותבשילים.
ונוהגים לקבוע סעודה אחת עם מאכלי חלב ומיני מתיקה ,כי
התורה נמשלה לחלב ודבש.
ה .המעשה של "השפרצת מים" שרווח בין הילדים ביום החג,
הוא אסור ומזלזל בכבוד קדושת היום ,ואין להשתתף בו כלל.

המתנה .הרב .כמה זמן צריך להמתין אחרי שאוכלים בשרי ,לפני
שאוכלים חלבי? –  6שעות.
עוד המתנה .הרב .כמה זמן צריך להמתין אחרי שאוכלים חלבי ,לפני
שאוכלים בשרי? – שטיפה טובה של הפה ,וניקיון השולחן .ויש ממתינים
כחצי שעה.
בנפרד .האם שניים יכולים לאכול על שולחן אחד ,זה בשרי וזה חלבי? –
עדיף שלא .ובהכרח ,חובה לשים הפרדה ברורה ביניהם.

מעשה בשני אחים ופרה אחת
מעשה בשני אחים ,אחד עשיר והשני עני .לעשיר
הייתה פרה ,והוא מאוד רצה לעזור לאחיו העני .הוא
הציע לו בחכמה ,ואמר :אחי ,האם תסכים לטפל
בפרה ,ואת החלב שתחלוב תחלק בינינו? האח העני
שמח ,וכבר למחרת טיפל בה ,חלב את חלבה ,והביא
 02ליטר חלב לאחיו העשיר .אך ביום השני ,הביא רק
 02ליטר חלב לאחיו .האח העשיר תמה ,אך לא שאל.
ביום השלישי ,האח הביא רק  5ליטר ,וביום הרביעי
כבר בא וטען כי הפרה אינה מניבה חלב יותר .האח
העשיר ניגש לפרה ,וראה כי היא מצומקת בתוך בוץ.
שאל את אחיו העני :האם טיפלת בה? האכלת
אותה? השקית אותה ,ורחצת לה? האח העני ענה
בשלילה .והאח העשיר העיר לאחיו :איך ייתכן?! הרי
אם לא תטפל בה ,ולא תאכיל ותשקה אותה ,מנין
יבוא החלב??
כך היא דרך הלימוד בתורה ,ומדרכי התורה נלמד לכל
אורחות החיים :יגעת – ומצאת – תאמין! כל הצלחה
נמדדת לפי אותה המידה שהאדם משקיע .ולפי חשק
הלימוד בתורה – כך יהיה ערך המעשה בקיום המצוות.
שלום חברים ,יש לי
מושג בפרשה  -והוא
יכול להיות גם שלך!
אם רק תצליח לפענח

ֵהי,
היכן הקדושה
שהייתה במקום של
סיני :בטלה ,עברה?

המסע "במדבר סיני" :למה? לאן??

{והתשובה משבוע שעבר}

אחדות כל עם ישראל.

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני ."..החל המסע הגדול
של עם ישראל במדבר ,אנשים ונשים ,זקנים וטף,
צועדים בסדר מופתי בארבע מחנות ,מסביב לאוהל מועד.
וכל מחנה נושא דגל של תמונה בצבע מיוחד :מחנה ראובן (דרום .עם
שמעון וגד) ,מחנה יהודה (מזרח .עם יששכר זבולון) ,מחנה דן (צפון.
עם אשר ונפתלי) ,ומחנה אפרים (מערב .עם מנשה ובנימין) .התקיים
מפקד לסירת כל המשתתפים ,חולקו תפקידי שמירה בין הלווים
במשכן ,וכולם צעדו בהתרגשות גוברת בעקבות הענן המרחף לפניהם.
למה במדבר? כי במדבר אפשר להתגבש .חשים ומרגישים את הקשר
המיוחד בין העם ובין הבורא .לאן? מהי המטרה? אל ארץ ישראל ..אל
ירושלים ..שבה תקבע לנצח השראת שכינת ה'.

מי מזהה את המקום בפרשה?

את הסיפור
שמאחורי
הר -התמונה..
בסיפור
הפרשה.

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

