פרשיות

בהר  -בחוקותי

ה'תשע"ז  בית חמ"ד ....................................

מה ְלכֹות
יְמֵ י הַ ְתׁשּועָ ה וְ הַ גְ אּולָה הַ ְׁשלֵימָ ה
אֱ מּונַת הַ גְ אּולָה ַה ְׁשלֵימָ ה
לּוטין ,כִ י הַ גְּ אֻ לָּה ִהיא
ג .הַ גְ אֻ לָה היא תּקּון הָ עֹולָם .בָּ רּור ַלחֲ ִ
ִתּקּון כָּ ל ָּהעֹו ָּלם כְּ פִ י שֶׁ ָּרצָּ ה הַ ָּקבָּ "ה ,וְּ ֵאי ֶׁננָּּה פִ ְּתרֹון לֵבַ עֲיֹות
פְּ ָּר ִטּיֹות .וְּ ָּלכֵןַ ,רבִ י ִש ְּמעֹון בַ ר יֹוחַ אי גִ י ָּלה לְּדֹורֹות ֶׁאת סֵ ֶׁפר
הַ זֹּהַ ר הַ ָּּקדֹוש ֶׁשהּוא ְּמכַ ֵּון בִ ְּמיֻחָּ ד ְּלז ֵָּרז ֶׁאת ַהגְּ אֻ ָּלה
ּטֹובים שֶׁ ַנע ֲֶׁשה ,וְּ ָּכל
בְּ ַרחֲ ִמים ַרבִ יםָּ ,ל ַדעַ ת שֶׁ כָּל ַהמַ ע ֲִשים הַ ִ
תֹורה שֶׁ ִנלְּמַ ד ,וְּ כָּ ל ִמצְּ וֹות שֶׁ נ ְַּקּיֵם וְּ כָּ ל הַ ְּתפִ לֹות
לִמּוד הַ ָּ
נִתפַ לֵל הֵ ם בְּ עִ ָּּקר ל ְַּת ֵּקן עֹולָּ ם ּולְּהָּ ִביא גְּ אֻ לָּ ה ְּש ֵלימָּ ה.
שֶׁ ְּ
וְּ ז ֹּאת הַ גְּ אֻ לָּה ִהיא ל ְַּת ֵּקן ֶׁאת הָּ עֹולָּם בִ ְּש ֵלימּות כְּ פִ י ֶׁשה'
ָּרצָּ ה ּובָּ ָּרא ֶׁאת עֹו ָּלמֹוּ ,וכְּ מַ אֲ מָּ ר ה'" :נַחַ ת רּוחַ ְּלפָּ נַי,
שֶׁ ָּאמַ ְּר ִתי  -וְּ ַנעֲשֶׁ ה ְּרצֹונִ י".

שאלות לשולחן שבת  בית מדרש "וְ אָ הַ ְב ָת" 
 .1בהלכה :מדוע רבי שמעון בר יוחאי גלה לנו את ספר
הזוהר הקדוש?
 .2בסיפור :מה היה הקשר בין הרב שלמה גורן ליישובים
ביהודה ושומרון?
@ מורים ותלמידים מוזמנים לשלוח שאלות לכתובת המייל למטה.

נושאים מרכזיים בפרשה :שמיטה ויובל .איסור ריבית.
מצוות שבת – דיני נדרים ודיני הקדש {תרומה לקודש}.
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אלו
שכונות
אתה מכיר
בעיר
"ירושלים"?

שכונות מרכזיות בירושלים החדשה  -שכונות
מרכזיות שנבחו מחוץ לחומות ,ובהן:
שכונת משכנות שאננים,
שכונת קרית משה ,שכונת בית וגן,
שכונת רחביה ,שכונת גאולה
ושכונת מאה שערים ,ועוד.

מוצאים תשובה ושולחים אל:..
.................................

אנו לומדים בפרשה בחוקותיי ִ " -אם בְּ חֻ קֹּתי ֵּתלֵּכּו,
יתם אֹּ ָתם  -וְּ נָת ִתי גִ ְּשמֵּ יכֶם
וְּ אֶ ת ִמ ְּצוֹּתי ִת ְּש ְּמרּו ועֲ ִש ֶ
ָארץ יְּבּולָּה ."...פירוש :אם תקיים את מצוות
בְּ ִע ָתם וְּ נ ְָּתנָה הָ ֶ
ה' ,תזכה ותתברך בחיים טובים .הרב שלמה גורן שואל :והרי
אנו רואים שלא תמיד שומרי מצוות זוכים לטוב בחייהם?
ועוד ,הרי עיקר השכר מיועד לזכות לעולם הבא ,וכאן בפסוק
נזכר שכר שבעולם הזה?? – והרב מחדש ומבאר" :שיש הבדל
גדול בין יחיד לציבור .לגבי יחיד חכמים נחלקו אם הוא זוכה
בעולם הזה או רק בעולם הבא ,אבל ציבור שמקיימים את
מצוות ה' זוכים כבר כאן בעולם הזה וגם בעולם הבא.

בית מדרש וְ ָאהַ בְ ָת

◊ "ישיבת האידרא"
כאשר הרב שלמה גורן פרש
מתפקיד הרב הראשי לישראל,
הוא הקים בסמוך לכותל
המערבי את ישיבת 'האידרא רבא',
ועמד בראשה בתוכנית לימוד לבחורי הישיבה
ולאברכי כולל ההלכה .הרב גם כיהן
כנשיא ישיבת הר-ברכה בשומרון ,ומידי שבוע
היה נוסע ללמד שם את שיעורו השבועי .הרב
לימד ברחבי יש"ע ,מתוך הערכה רבה להתיישבות
החדשה בהתנחלויות שביהודה ,שומרון וחבל
עזה .הרב היה מביע את עמדתו בנושאים
מרכזיים וציבוריים בתקיפות גם במאמרים
שבכתב ,גם בראיונות ופניות בעל-פה .הרב שב
לחזק את קהילתו בתל-אביב ,סביב בית הכנסת
הידוע "קוממיות אברהם" .בליל שבת קודש,
פרשת חיי שרה ,כ"ד בחשוון ה'תשנ"ה בעיר תל
אביב ,הרב גורן נפטר לעולמו ,ונטמן בהר-הזיתים
בסמוך לקברי חותנו רבי דוד הכוהן הנזיר והרב
אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

♦ מפעל ההלכה לילדי ישראל.
מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים
מיילveahavta10@gmail.com :
♦ 0523985206 ♦ 050-9113532

קשר חינוכי

מה שהיה ומה שיהיה ...יהיה טוב!

מאושרים שבננו/בתנו למד/ה את הדף בשולחן שבת
אישור ההורים_____________________ :

