קֹורח  ביה"ס ממ"ד .....................................
דף ניחוח לפרשת ַ

מהלכות לבוש ( -המשך  )4כיסוי ראש (כיפה) לבנים:
טו .שאלה :מה יעשה מי שהתפלל או אמר ְּב ָר ָכה ,ובסוף גילה שלא
היה עליו כיסוי ראש?  -תשובה :יצא ידי חובה ואינו צריך לחזור על
התפילה או הברכה .אמנם ,כיוון שלכתחילה נכון להשתדל מאוד
"להיכנס לידי זכות" ולא רק "לצאת ידי חובה" ,לכן לכתחילה חייב
להיזהר שלא להתפלל או לברך בלי כיפה ,אלא רק עם כיפה.
טז .בזמן משחק של ריצה וכדומה ,גם כן חייב להיות עם כיפה ,כיון
שכיום כיסוי הראש הוא חובה .ואם הכיפה נופלת ,יחזק אותה בסיכת
ראש ,או יחבוש כובע או ירימה בכל פעם.
יז .גודל הכיפה .שאלה :מה הגודל שצריך להיות לכיפה?  -תשובה:
גודל הכיפה צריך להיות כזה המכסה את רוב הראש .עוד שאלה :האם
כיפה קטנה נחשבת כיסוי כהלכה?  -היא נחשבת כיסוי להציל מחשד,
אך אינה כהלכה לכתחילה .וצריך לחזק ולעודד גם מי שמניח כיפה
קטנה ,ובע"ה יתמיד בה ובעתיד יגדיל אותה כהלכה על רוב הראש.
כמה חשובה הכיפה  -כבר שבוע  4ואנו עוסקים בהלכות כיפה!!!!

תפילה .האם ילד חייב להתפלל במניין? רצוי מאוד שכבר בתור ילד
תתחנך נכון לתפילה בציבור ,אך לא חובה.
שלוק .האם צריכים לברך על לקיקה של שלוק?  -כן ,כיוון שגם הלקיקה
היא הנאה ,ומברכים "ברוך ...שהכל נהיה בדברו".
לימוד תורה .כבוד הרב ,מה אתה מציע לי ללמוד בחופש הגדול? -
נהדר! אשריך!! חיכיתי לשאלה כזו .בהחלט חובה ללמוד בכל יום ,ומומלץ
ללמוד הלכה" .כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו."...

ֵהי,

זה הכי חשוב ...מעשה באב חכם ומבוגר ,שהיו לו
 3בנים .הוא בקש להוריש לבניו ירושה לחיים ,וקרא
לשלושתם ואמר :בני ,צאו לכם לכמה ימים ,ומצאו
והביאו דבר שהוא עבורכם הכי חזק בעולם .וכל אחד יצא
לדרכו .הבן הבכור -הלך להרים ,ומצא והביא חתיכת ברזל
גדולה וחזקה מאוד .השני – הלך ליער ,ובין העצים מצא
והביא גזע עץ יבש וגדול .והצעיר ,הלך אל הנחל כהרגלו,
ושם ראה והביא  4קני סוף דקים ,כשהם קשורים בחבל.
חזרו אל אביהם ,והסבירו :הראשון – טען כי הברזל כבד
מאוד .השני – טען ,כי הגזע גדול מאוד .הבן השלישי –
המתין ,עד שאביו קרא לו ,ואמר :אבי היקר ,הבאתי דבר
שמצאתי בין האבנים הדוממות למים הזורמים ,כי שם
הוא צומח .הבאתי כמה קני סוף .האב התעניין ואמר:
אכן ,זה משהו צומח וחי .ושאל :למה  4קנים? השיב הבן:
אבי היקר ,אחד במיוחד עבורך ,ו 3-לנו האחים .האב עוד
שאל :ולמה קשרת אותם בחבל? והבן השיב :אבי היקר,
כדי לחברם ביחד .והאב השיב בתרועת שמחה :כן בני ,כן,
זה נאה ומתאים ,ללמד שכאשר כולנו קשורים זה עם זה
באחדות  -זה הדבר הכי חזק עבורי ולכל אחד מכם .האב
פנה לבניו ואמר :דעו בני ,כי את זה אני מבקש להעניק
לכם לחיים .לא דבר ש"אף אחד אחר לא יכול" ,ולא דבר
ש"רק אני יכול" ,אלא דווקא דבר שמאפשר לכול נו ביחד
להיות יכולים .זו האחדות שבמשפחה.
שלום חברים ,יש לי
מושג בפרשה  -והוא
יכול להיות גם שלך!
אם רק תצליח לפענח

מה זה "רמזור"
ולא בכביש?
{והתשובה משבוע שעבר}
שמו של הרב מרדכי אליהו:
מדרכי  -שם של גואל.
אליהו  -שם מבשר הגאולה.

פרשת קורח .פרשה כואבת בגלל מה שקרה בה.
ראו מה קרה בסוף? "ותפתח הארץ את פיה ותבלע
אתם ואת בתיהם ואת כ-ל האדם אשר לקורח ,ואת כ-ל
הרכוש ...ויאבדו מתוך הקהל" .אוי ,איום ונורא .למה זה קרה?
מסבירים חכמים במסכת אבות :כי קורח גרם למחלוקת כזו שאינה
אמיתית ,מחלוקת כדי להיבחר למנהיג" ,מחלוקת שאינה לשם שמים".
קורח התווכח על מנהיגותו של משה ,בטענה שגם הוא צריך להיבחר.
הוא לא רצה להבין ולא רצה לקבל ,שהבחירה של משה איננה מרצונו
של משה ,אלא היא בחירה מוכרחת של הקב"ה שקרא למשה ובחר בו.
ובאמת ,אף פעם לא טוב להתווכח .עדיף לדבר ,לשוחח ,לדון ולהביע
דעה ועמדה ,אבל מתוך כבוד הדדי גם לשני .כי השלום חשוב יותר.

את הסיפור
שמאחורי
התמונה..

אוי,
הם נפלו לבור

בסיפור
הפרשה.

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

