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 .................................... מ"דח תבי  זה'תשע" בהעלותך תיופרש         

 כֹותלְ ה  מ  
י יָמה ָלהּוְוַהְגא ַהְתׁשּוָעה ְימ   ַהְׁשל 

יָמה ָלהּוַהְגא ֱאמּוַנת  ַהְׁשל 

ְחיֹותו.  ָיהַהצ   ֶאת ל  יחַ  פ  ָכל ֲחָכִמים .ְוַלְגֻאָלה ַלָמׁש   בְּ
ִביַאת ַהִצִפָיה ֶאת ַמָמׁש ָחיּו ַהּדֹורֹות ֻאָלה ַהָמִׁשיחַ  לְּ ַהגְּ  וְּ

ָכל ֵליָמה בְּ ָמא, יֹום ַהׁשְּ ֻדגְּ ֶרֶגׁש: לְּ ׂשֹוַרת ָּדרּוְך בְּ ֻאָלה ִלבְּ , ַהגְּ
ַקֵבל ֲחָדָׁשה ֲחִליָפה ַבֲהָכַנת ֵני תֶא  ָבּה לְּ ַכּדֹוֶמה ַהָמִׁשיחַ  פְּ . וְּ

מֹו"ר ַנֵחם ַרִבי ֵמַחָב"ד ָהַאדְּ ֶּדל מְּ ָתֵאר, ֶמנְּ מֹו ֶאת מְּ  ַבִגיל ַעצְּ
ֶזה, : "ָכְך ָׁשִנים ָׁשלֹוׁש עֹוד ֹקֶדם לְּ ִכי ָל'ֶחֶדר' וְּ ִמיֹום ַהלְּ

ֻאָלה ָהֲעִתיָדה יֹוִני ִציּור ַהגְּ ִדמְּ ַרֵקם בְּ ִהתְּ ִחיל לְּ אּו ,ִהתְּ ַלת גְּ
ֹאֶפן ָכֶזה ֶׁשַעל  ֻאָלה ָכזֹו ּובְּ ָרֵאל ִמָגלּותֹו ָהַאֲחרֹון, גְּ ַעם ִיׂשְּ
ֵחֶלק  ָמדֹות. ּוכְּ ַהׁשְּ ֵזירֹות וְּ יּו מּוָבִנים ִיּסּוִרי ַהָגלּות ַהגְּ ָיָדּה ִיהְּ
ֶיה ָנִׂשיא ֶזה ֶמֶלְך,  ֻאָלה זֹו ִיהְּ ֵחֶלק ִמגְּ ִהיר ֶזה ּוכְּ ֵמָעִתיד ַמזְּ

ַהֹכל  -ֶבט לֹא ָנִׂשיא ׁשֵ  ֶאָלא ֶׁשֵאין ַעל ַגָביו ֶאָלא ה' ֱאלָקיו, וְּ
ֵלָאה ֵלָבב ָׁשֵלם ּוַבֲהָבָנה מְּ ֶיה ָבֹאֶפן ֲאֶׁשר בְּ  ".ִיהְּ

 

 

אׁשֹוָנה ַבֲהָלָכה ◊  ַההֹוָרָאה ָהר 
עֹוִדי ֶיֶלד,  ַסֵפר: בְּ ֹלֹמה מְּ  ָהַרב ׁשְּ

הַ  ָהִיינּו ִעים ָבֲעָגלֹות ַלִיּׁשּוב נְּ  ַלל נֹוסְּ
ַאַחת  ַמֲאָכל ַלָפרֹות. בְּ נֹות ֶתֶבן כְּ  ִלקְּ

ֵאָלה:  ָרה ֵביֵננּו ׁשְּ עֹורְּ ִסיעֹות ֶׁשִלי ִעם ַהָּׁשֵכן, ִהתְּ ַהנְּ
ֶחה, אֹו  ַפֵלל ִמנְּ ִהתְּ ָלֶרֶדת לְּ ַהִאם ַלֲעֹצר ֶאת ָהֲעָגָלה וְּ

ֵעת הַ  ַפֵלל ַעל ָהֲעָגָלה בְּ ִהתְּ ִסיָעה? אּוַלי ֻמָתר ָלנּו לְּ  -נְּ
ִתי  ַהָּׁשֵכן ָׁשַאל אֹוִתי: ָמה ַנֲעֶׂשה? ַוֲאִני ִמָיד ִצַטטְּ
ָרכֹות: "ָהָיה רֹוֵכב  ָנה ִמַמֶּסֶכת בְּ ַבַעל ֶפה ֶאת ַהִמׁשְּ

ִאם ֵאינֹו ָיכֹול... ַרִבי  –ַעל ַהֲחמֹור  ַפֵלל. וְּ ִיתְּ ֵיֵרד וְּ
ק ִפי אֹוֵמר, ֵבין ָכְך ּוֵבין ָכְך ֵיֵׁשב ִבמְּ ַפֵלל, לְּ ִיתְּ ֹומֹו וְּ

ַרִבי". ָעִניִתי,  יֶֻּׁשֶבת ָעָליו. ַוֲהָלָכה כְּ תֹו מְּ ֶׁשֵאין ַּדעְּ
ֹמר ֶזה ָלֶזה ַעל ָהֲעָגָלה, ֲאָבל ֲהֵרי  ָנם נּוַכל ִלׁשְּ ֶׁשָאמְּ
ֶיה  ִיהְּ ַמן ַהֲחֵׁשיָכה ָקֵרב ּוָבא וְּ ֶדֶרְך, ּוזְּ ָצִאים בְּ ָאנּו ִנמְּ

סֹ  ַרִבי יֹוֵתר ָקֶׁשה ָלנּו ִלנְּ ָקה כְּ סְּ ָלֵכן  –ַע, ַוֲהָלָכה ִנפְּ
ָכְך ָעִׂשינּו. זֹו  ִסיָעה. וְּ ֵדי ַהנְּ ַפֵלל תֹוְך כְּ ִנתְּ ַנֲעָׂשה ָכְך, וְּ

ָתה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִלי ַבֲהָלָכה.  ָהיְּ
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

"    שאלות לשולחן שבת ָ  בית מדרש "ְוָאַהְבת 
ן חיים ממש את ציין דוגמאות מעשיות שבה :בהלכה. 1

 ?הציפיה לביאת המשיח והגאולה השלימה

מהי ההלכה שהרב שלמה מספר עליה כאן  :בסיפור. 2

 ?בסיפור על "ההוראה הראשונה בהלכה"

 מורים ותלמידים מוזמנים לשלוח שאלות לכתובת המייל למטה.@ 

 

 לשחרור ירושלים 50 חזון החמ"ד * טיפוח זהות ציונית דתית *

אירועים ממלכתיים ומרכזיים  -ים אירועים ממלכתי

של עם ישראל מתקיימים בקביעות בעיר ירושלים, 

 ,יום העצמאותהמרכזית לעצרת ובהם: ה

 סיבוב ,ריקוד דגלים ביום ירושלים

 חידון ,הר הבית שערים סביב

 .ברכת כוהנים התנ"ך העולמי,

           
 לואי    

 אירועים ממלכתיים

 את/ה מכיר/ה    

 מתקיימיםש        

 ?"םירושלי" בעיר     

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

 הלווים.  עבודתהמשך  :פרשהבמרכזיים נושאים 
 וה.והענן. החצוצרות. פסח שני. חטא קברות התא

 אהרון על משה.לשון הרע של מרים ו
 

 העבודה לתפקיד שבט לויבחירת על  אנו לומדים בפרשה
חמש פעמים נאמר כי " רש"י מציין,. "מתוך בני ישראל" משכןב

 ל:שוא הרב שלמה גורן .סוק י"ט{פ}פרק ח' 'בני ישראל' בפסוק זה 
פעמים בפסוק אחד את בחירת  חמשמדוע התורה כפלה 

כי ללויים היו חמשה  והרב מסביר: הלויים מתוך בני ישראל?
. א( לשאת את המשכן משכןבתפקידים בעבודת הקודש ש

וכליו. ב( להיות משוררים בעבודת המשכן. ג( להיות שוערים 
יות שומרים עם. ה( לה. ד( להיות שוטרים לבשערי המשכן

  במשכן. בתפקידים אלו הלויים היו שליחים לכל עם ישראל.

 

 קשר חינוכי             
 ... יהיה טוב!מה שהיה ומה שיהיה  
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