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מבוא לתורה – מושגים וידיעות בסיסיות:

למה יש צורך גם בתורה בכתב וגם בתורה בעל פה?
התורה = כוללת  2חלקים משלימים :תורה שבכתב ותורה
שבעל-פה.
 התורה שבכתב – הם חמשה חומשי תורה שאותם
כתב משה רבנו מפי הקב"ה .לחומשי התורה
הצטרפו מאוחר יותר דברי הנביאים והכתובים,
אשר נכתבו ברוח הקודש לצורך כל הדורות.
 התורה שבעל-פה – הם ביאורי התורה שניתנו
למשה בהר סיני מאת הקב"ה.
ביאורים אלו הכרחיים ,גם על מנת להבין את דבר ה'
בתורה שבכתב כראוי ,וגם על מנת לקיים את התורה
כדיבור-חי ברצף הדורות ,בין רב לתלמיד.
[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']

 לטעום .הרב ,האם אני יכול לטעום גם כן מהיין של הקידוש? – בוודאי.
כך נוהגים ,שלאחר שהמקדש טעם ,הוא נותן לכל אחד מהמשתתפים,
בנים ובנות ,לטעום מעט מהיין.
 סגולה .הרב ,האם אפשר לסמוך על "סגולה" שאומרים לעשות משהו
כזה כדי להצליח? – אם הסגולה ניתנת מאדם או מספר אמין ואמיתי,
ובאמונה שהסגולה היא רק הברכה של ה' שעוזרת ,אפשר!
ֵהי,

"והייתם לי סגולה מכל העמים."...

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

למען שלימות הארץ
הרב ישב בחדרו והגה בתורה .לפתע ,נשמעת דפיקה
בדלת ,ובפתח עמדו שני בחורי ישיבה .השמש של
הרב פנה אליהם ואמר :״שלום עליכם ,תלמידים
יקרים .מה בקשתכם?״ .והתלמידים השיבו :״שאלה
יש לנו לשאול״ .השמש הכניס את התלמידים לחדרו
של הרב .התלמיד הראשון פנה אל הרב :״אנחנו
מבקשים מהרב שיפטור אותנו מללכת לצבא״ .וחברו
השני הוסיף ואמר :״אנחנו אוהבים ללמוד תורה,
ועצובים מאוד שניאלץ להפסיד שיעורים בישיבה״.
הרב קם ,דפק על השולחן ואמר :״כיצד זה ייתכן? זו
מלחמת מצווה .יש מצווה גדולה יותר מלצאת
ולהילחם למען שלמות העם והארץ??? מלחמת
מצווה! מלחמת מצווה! כיצד תוכלו להפסיד מצווה
גדולה שכזו?״ .עתה ,היו שני התלמידים כבר איתנים
בדעתם להתגייס לקיום המצווה הגדולה הזו.
שלום חברים ,יש לי מושג בפרשה
 והוא יכול להיות גם שלך!אם רק תצליח לפענח את

הסיפור שמאחורי
התמונה..

האם עם ישראל
קבלו את כל
 01הדברות מפי ה'
?
{והתשובה משבוע שעבר}

מהי הברכה להיות סגולה? רש"י מפרש :אוצר
נחמד .עם ישראל הם אוצר נחמד ואהוב של ה'.
רש"י עוד מפרש" :והייתם לי ...לא פחות ולא יותר" .למה
רש"י מתכוון?
מרן הרב מרדכי אליהו מסביר ,כי הקב"ה ציווה למשה שהתורה
תינתן ל-כ-ו-ל-ם .לכל אחד ולכל אחת מעם ישראל בנתינה
שווה .התורה ניתנה לכולם בשווה – וכל אחד לוקח לפי המאמץ
והנכונות וההשתדלות .לזה נאמר :יגעת ומצאת – תאמין.
להיות גדול בתורה – כל אחד יכול .כמה "גדול"? תלוי בך.

רכב ברזל

בסיפור
הפרשה.
ממני...

לל
ַַ
ה

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

כבר כולם יודעים :תחכמני – הכי חברתי!

טקס ט"ו בשבט בהובלה של כתה ג' – היה נהדר.
ממש חגיגה של פריחה.
וביום שישי – הפסקה פעילה ,מהנה ,משעשעת
ומשמחת .והמוסיקה – יעידו השכנים .." -רק ביחד"

