
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" יי ֵיׁש - "ְוָאַהְבתָּ ". מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ

 מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
 veahavta10@gmail.comמייל:  ♦       050-2551519    מובילים חינוךצוות פיתוח ובתי 

 את הדף בשולחן שבת /המאשרים שבננו/בתנו למד

 אישור ההורים: _____________________

 תפילהמהלכות 
 חיים[-ערוך מקור-פי ספר שולחן-( ]הלכה יומית על6חלק )

 יב. בית המקדש השני שב ונבנה, אבל בעוונות אבותינו נחרב

בשנית, עם ישראל יצא לגלות רבת השנים, והקרבנות בטלו 

מאז ועד היום. ואף על פי כן, סדר התפילה שנקבע בתקנת 

עזרא הסופר, נקבע לדורות כחובה לזמני התפילה ולנוסח 

 התפילה.

יג. בגלל הגלות הממושכת אלפי שנים ופרוצה בכל רחבי 

מה העולם, השתנה נוסח התפילה ממקום למקום, ויש בו כ

נוסחים לפי עדות וקהילות. מכל מקום, עיקר סדר התפילה 

 ושלושת זמני התפילות שווים לכולם.

עשר שערי תפילה -יד. האר"י ז"ל כותב, כי יש שנים

עשר שבטי ישראל, וכל אחד חייב להתפלל -המתאימים לשנים

 הנכון לו... בסדר התפילה

 האם נרשמתם? – כבר החלואהבת" שלב א' בחידון 

בֹוד ָהַרב!          כְּ
 זהו תפקיד –להיות רב בישראל 

 חשוב ונכבד מאוד. זהו תפקיד
 של מנהיג, בעל אחריות גבוהה
 להנהיג את הציבור. כדי להיות

 מתמידים בלימוד תורה, ובפרט -רב 
לימוד הלכה כדי לדעת להורות הלכה לכל שואל. רב 
נבחן בעיקר באישיות שלו, ולא בהיקף הידיות שלו. 

היה בעל אישיות מיוחדת,  חיים דוד הלויהרב 
ומקטנותו כבר ראו בו מתאים לתפקיד הרב. 

הוא התחפש עם גלימה  71במסיבת פורים בגיל 
ומצנפת, והסביר בחיוך כי הוא "הרב הראשי". הרבה 
אמת הייתה בהופעתו זו, ולימים הוא אכן הוסמך 
להיות רב על ידי ראש הישיבה הרב עזרא עטיה, 

יון הרב בן ציון עוזיאל. במכתב ההסכמה והראשון לצ
לרבנות הם כתבו עליו כך: "..וכאשר נוכחתי שיראתו 

 קודמת לחכמתו, סמכתיו בסמיכה שיש בה ממש".

 מברכים  % הרב בבקשה, מה מברכים על גלידה חמה?. גלידה חמה

 "ברוך... שהכל נהיה בדברו".

  .ה בטוב, אם מי איך אפשר לדבר על גבור -ילד בכתה ג'  -גבורה

  !גבורה היא במידות טובותשגיבור מרביץ מכות? % היא לא במכות, 

 .למטהזמנים לשלוח שאלות לכתובת המייל מורים ותלמידים מו

 דוד הלוי זצ"ל אומר:-הרב חיים ים.יִ יִחִ רִ מִ אִ 

ים  יר ֶאת ָהַאלֹקִּ ַהכִּ ּך לְּ צֹונְּ  -"רְּ
 ,ךָ מְּ לָ ל עֹוב אֶ יט  ן ה  נ  ֹוּבתְּ הִּ 

 ,ֹוי ּבה חַ תָ ַאה שֶ זֶ 
 ה"מָ אּומְּ  ֹוין ּבבִּ מ   ּךינְּ א  וְּ 

         9 . 
 ָהָרב            

 ַחִיים ָדִוד ַהֵלִוי,
 ָהָיה ֶאָחד        

 ֵמַהַתְלִמיִדים ַהִנְבָחִרים
 ַהְיִׁשיָבה.   רֹאׁש ַעל ְיֵדי 
 ?ַמְׁשָמעּות ְבִחיָרה זֹו ַמה 

 

 בת נקרא את פרשת השבוע פרשת "ויצא".הש

 במצוות אמו רבקה, לברוח -יצא יעקב מבאר שבע" "ו

 במצוות יצחק אביו,  -מעשו שרצה להרגו. "וילך חרנה" 

לשאת אשה. בדרכו הוא זוכה לחלום את חלום: "והנה סולם מוצב 

שואל  הרב חיים דוד הלוי זצ"לארצה וראשו מגיע השמיימה". 

 בספרו "תורת חיים": לשם מה בא חלום הסולם ליעקב? 

ר: חלום הסולם בא לסמל את האישיות של יעקב. וכמו ומבא

חי את חייו בארץ, בדאגת  -הסולם כך היה יעקב, "מוצב ארצה" 

המשפחה, הפרנסה וכל מה שצריך, ועם זה גם "ראשו מגיע 

 הוא מחובר לעבודת ה' בתורה ומצוות בשלמות.   -השמיימה" 

 

 

 מידע. עדכונים חינוכיקשר        
 ... יהיה טוב!שיהיה מה שהיה ומה  

 ביה"ס ממ"ד .....................................   ַוֵיֵצא השבוע פרשת         

 כל הזכויות שמורות @ ורד
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