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מבוא לתורה – מושגים וידיעות בסיסיות:
למה יש צורך ב"תורה"? למה היא ניתנה דווקא לעם ישראל?

חז"ל למדו אותנו ,כי התורה היא התוכנית של הקב"ה
לקיום העולם ,אשר קדמה לעולם תתקע"ד דורות ,ובה
הקב"ה הסתכל וברא את כל עולמו .על כן ,חכמים
מדריכים אותנו ואומרים" :ותלמוד תורה כנגד כולם",
לדעת כי ערך התורה עבורנו הוא קיום החיים לאדם
ולעולם .התורה ניתנה דווקא לישראל ,כי הקב"ה בחר
בהם ,מראש עוד לפני שנברא העולם ,להיות עוסקים בתורה
ולקיים מצוות – והם שיהיו אור לגויים ,לפרסם את
האמונה בקב"ה שהוא אחד ושמו אחד .ומאז אברהם אבינו
שהחל בפועל לפרסם את אמונת ה' בעולם ,הוא הנחיל את
החינוך הזה לבניו כאמור "כי ידעתיו למען אשר יצווה את
בניו ואת ביתו אחריו ,ושמרו דרך ה' ,"...ובדרך זו
ממשיכים עם ישראל מדור לדור.

[מפתח הל"ב מתוך אמונה .דמות החודש :הרב עזיאל זצ"ל]

שומר ישראל
הרב עמד במחסום עם חייל ,כאשר לשניהם קשור
סרט על היד ,ועליו כתוב ״משמר העם״.
החייל שאל את הרב :״למה כבוד הרב עומד פה
במחסום?״ .הרב ענה :״אנחנו נמצאים במלחמה ,כל
מי שיכול חייב להתגייס למלחמה ולעזור לעם
ישראל״ .החייל שאל את הרב :״כבוד הרב יודע למה
אנחנו שומרים כאן?״ .הרב ענה :״בוודאי ,אנחנו
שומרים על הסדר ,אנחנו שומרים שאף יהודי לא
יעבור בטעות את המחסום ויגיע למקום שהצלפים
הערבים יוכלו לירות בו״ .הגיע אדם אחר למחסום,
ושאל את החייל :״אפשר לעבור?״ .החייל ענה לו:
״לא ,אסור ,זה מסוכן״ .האדם ראה שהרב נמצא
במחסום ,והופתע מאוד .נישק את ידי הרב ואמר:
״כבוד הרב ,במה זכינו שהרב ישמור עלינו?״.
הרב ענה :״אתם זכיתם?! אני זכיתי! אני זוכה
לשמור על העם שלי ,אני זוכה לעזור לצבא שלנו
במלחמה ,אני עושה את מה שאני יכול למען מדינת
ישראל״.

[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']

 מדליק .הרב ,אני יודעת שאסור להדליק או לכבות חשמל בשבת ,אבל
למה?  -כי אנחנו עושים פעולה שהיא סוג מלאכה האסורה בשבת.
 צבע חום .האם יש משמעות לצבעים ,למשל לצבע חום?  -בהחלט ,לכן
אנו בחורים צבע לפי רצון ועדיפות שאנו אוהבים" .למשל" ,צבע חום -
מבטא יציבות ,רוגע ,יכולות רבות  -כמו ערך הנתינה  -לצמיחה
הֵי,
ופריחה גם עצמית וגם לאחרים.

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

הסיפור שמאחורי
התמונה..

איזה סוג של
רכב  -לא בדיוק "ימי",
נזכר בפרשה

מבצע הצלה לאומי על שפת הים .השבוע הותר לפרסם
את מה שאירע על שפת הים :עם שלם עמד שם במתח
ופחד ,מפני המצרים הרודפים מאחור ,ומפני הים הגועש
לפניהם .כאשר ניתנה ההוראה מ"גבוה"" :דבר אל בני ישראל
ויסעו" ,כולם התחזקו בביטחון מלא ב"ישועת ה'" ,ונסעו קדימה אל תוך
הים .והים ,ממש נפתח לשניים בנס גלוי" :ויבקעו המים" .ובמדרש מובא,
המים נחצו בכל מקום בעולם ,וכך התפרסמה הידיעה בקרב כל העמים.
המתח נעצר עם הידיעה המעודדת על צלילת המצרים בים" :על רכבו ועל
פרשיו בים" .כל העם פרץ בשמחה בשיר המיוחד" :אז ישיר משה ובני
ישראל" .כך הסתיים לו מבצע ההצלה הלאומי ,והחל מסע הגאולה אל
הארץ המובטחת.

?

{והתשובה משבוע שעבר}

עונש למצרים
ואמונה לישראל

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

