דף ניחוח לפרשת ש ַלח

 ביה"ס ממ"ד .....................................

מהלכות לבוש ( -המשך  )3כיסוי ראש (כיפה) לבנים:

יב .שאלה :האם חובה לכסות את הראש גם בחוף הים? תשובה:
כאשר שוחים במים אין צורך לכסות .אך כאשר נמצאים מחוץ
למים חובה לכסות את הראש.
יג .אסור לומר ברכה בלי כיסוי ראש .ולכן כאשר מתעוררים
בלילה ורוצים לשתות ,חובה להקדים ולכסות את הראש בכל
כיסוי מתאים ואח"כ לברך ולשתות.
יד .אסור להיכנס לבית כנסת או לבית מדרש בגילוי ראש ,אלא
חובה להיות עם כיסוי ראש ואח"כ להיכנס.
שאלה :האם תיירים גויים הבאים לבית כנסת ,או מטפל גוי
המלווה יהודי לבית הכנסת ,צריכים לכסות את ראשם? תשובה:
כן ,גם תיירים גויים או מטפלים גויים חייבים לכסות את ראשם
בעת שהותם בבית הכנסת או בית מדרש ,מפני כבוד המקום.
(לשבוע הבא :מה יעשה מי שהתפלל או אמר ברכה,
ובסוף גילה שלא היה עליו כיסוי ראש?

אייפון .האם מותר להשתמש באייפון בבית הספר? הרב שמואל אליהו
שליט"א ,רבה הראשי של צפת פסק ,שאסור חד משמעית להשתמש
באייפון או כל סוג אחר (סמארטפון וכד') ,אם האינטרנט במכשיר נמצא
בשימוש פתוח וחופשי!
פלאפון .האם בפלאפון מותר להשתמש?  -לנהל שיחה ,קבלת הודעה
או שמיעת מוסיקה מתאימה  -מותר .אבל אסור להשתמש באינטרנט
הפתוח במכשיר .כי הכישלון מצוי הרבה וחמור מאוד.

ֵהי,

יום ההילולא למרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
בליל חמישי השבוע (כ"ד בסיוון)

"כבודו של ילד חשוב מאוד בעיני"!
מספר הרב שמואל כץ ,רב ביה"ס התורני ביפה נוף ירושלים:

זכינו מידי שנה ,והרב מרדכי אליהו היה מגיע אל חגיגת הסידור
של בית ספרנו ,והילדים זכו לקבל מהרב ברכה וכל אחד מהם
קבל מידי הרב את סידורו.
שנה אחת ,הגענו לאולם שבו תוכננה המסיבה ,וכאשר עליתי
ללשכת הרב ,נדהמתי לראות הרבה רבני ערים וראשי ישיבות
עומדים שם כדי להיכנס לישיבה חשובה עם הרב .לי היה ברור,
כי הרב לא יוכל להתפנות אלינו ,ואם כן  -אזי רק למספר רגעים
לברכה קצרה .ירדתי אל האולם ,והסברתי לתלמידים כי הרב
מאוד עסוק ולא יהיה לו זמן ולכן - ...ולפתע ,בפתח עמד הרב,
והעיר לעברי :מי אמר לך שאין לי זמן .למען הילדים בודאי שיש
לי זמן ,אתה רב בית הספר תפתח ,וגם אני אברך את הילדים
ואחלק לכל אחד מהם את הסידור .דע לך ,כי כבוד של ילד חשוב
בעיני מאוד ,בשווה לכבודם של גדולים .וכך היה .הרב פתח
בדבר תורה ,והשלים עם ברכה לכל הילדים ,שיזכו ותפילתם
תתקבל לרצון תמיד לפני בורא עולם.
שלום חברים ,יש לי
מושג בפרשה  -והוא
יכול להיות גם שלך!
אם רק תצליח לפענח

{והתשובה משבוע שעבר}
שמו של הרב מרדכי אליהו:
מדרכי  -שם של גואל.
אליהו  -שם מבשר הגאולה.

פרשת שלח" .והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ".
לשם מה משה אמר למרגלים "והתחזקתם" כדי לקחת
מפרי הארץ? מסביר מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל:
בגמרא ,במסכת בבא בתרא ,דנו באיזה אופן אדם קונה קרקע.
דעת רבי אליעזר :בהליכה בגבולות השדה .ודעת חכמים :לא די
בהליכה ,אלא על האדם לבצע פעולה ממש בקרקע כמו חרישה או
קטיף ,כדי להוכיח שהוא הבעלים .משה צווה למרגלים שיתחזקו
לקחת מפרי הארץ ,כדי לבטא את הבעלות של עם ישראל על הארץ.
אך המרגלים נכשלו ,ולקחו פירות כדי להביע זלזול ופחד מהארץ.
ויהושע וכלב  -הסתפקו בהליכה כדי לקבוע את הבעלות ,מכיוון שהם
עשו כן בשליחות שלימה של הקב"ה שהוא קבע ונתן לנו את הארץ.

את הסיפור
שמאחורי
התמונה..
בסיפור
הפרשה.

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

