דף ניחוח לפרשת ְּת ַצוֶה

 ביה"ס ממ"ד

מדיני שבת זכור...

א .בין חודש שבט לחודש ניסן ,קבועות ארבע שבתות בשם
מיוחד ,על שם תוספת הקריאה בהם בתורה בגמר הפרשה,
בעת קריאת ה"מפטיר" .והן :שבת שקלים ,שבת זכור ,שבת
החודש ושבת פרה.
ב .שבת שקלים  -היא השבת שלפני ראש חודש אדר ,או
בשבת שיחול בה ראש חודש אדר .שבת זכור  -היא השבת
שלפני פורים...
ג .בשבת זכור  -קוראים את פסוקי הפרשייה העוסקים
במחיית עמלק (הכתובים בפרשת כי-תצא) ,בסמוך למחייתו
של המן שהיה מזרע עמלק הרשע ,ורמז הוא בפסוק המובא
במגילת אסתר "והימים האלה נזכרים ונעשים".
ד .מקפידים מאוד בקריאה זו ...לקרוא בספר תורה
המהודר יותר ,והקורא וכל השומעים מכוונים לקיים
בקריאה זו את מצוות "זכור את אשר עשה לך ...לא
[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']
תשכח".

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

"תוציאו מהמשכורת שלי
לתת לעניים לאכול"
מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל מספר ,כי בשנים
הראשונות לקום המדינה ,הייתה תקופה שבארץ
היה קשה מאוד.
עוני היה .בפסח – מצות לא היה .כסף לא היה.
הרב הראשי הרב עוזיאל אסף את ועד העדה
הספרדי ת ואמר להם :אתם צריכים להוציא כסף
בשביל לתת לעניים את המצות.
חברי הועד השיבו :אין כסף.
הרב עוזיאל אמר להם :תורידו מהמשכורת שלי,
תוציאו מהמשכורת שלי ותנו לעניים מה לאכול.

מה מברכים על ...חטיפים

חטיף מקמח חיטה – בורא מיני מזונות.
חטיף מקמח תפוחי אדמה או תירס – שהכל נהיה בדברו.
חטיף מחתיכות תפוחי אדמה כגון :תפוצ'יפס ,רפלס,
מקלוני צ'יפס – בורא פרי האדמה.

שלום חברים ,יש לי מושג בפרשה
 והוא יכול להיות גם שלך!אם רק תצליח לפענח את

ֵהי,
פעמיים הּוא לבש
בגדי תחפושת,
במגילת אסתר.
מי "הּוא"?

פסוקי זכירת עמלק קוראים בגמר הקריאה
בפרשת השבוע ,בחלק הנקרא "מפטיר",
ובו פוטרים=מסיימים את הקריאה בתורה בשבת.
התורה מצווה עלינו למחות=למחוק את זכר עמלק הרשע
מן העולם" :זכור  -אל תשכח" ,וחכמים למדו :זכור  -בפה,
אל תשכח  -בלב .כי עמלק בא רק מסיבת רשעותו בלבד,
ונלחם באכזריות בעם ישראל הצועדים ביציאתם מעבדות
מצר יים ,ולפני עמידתם במעמד הר סיני  - -אמנם המצווה
מוטלת על כל עם ישראל ,אך היא מתחילה בכל אחד
מאיתנו להקפיד על "סור מרע  -ועשה טוב".

{והתשובה משבוע שעבר}

הסיפור שמאחורי
התמונה..
בסיפור
הפרשה.
ממני...

לל
ַַ
ה

עדכונים משטח ביה"ס * בתוכנית החברתית:
ַהכֹל לטוֹ ָבה ...בשמחה תמיד!
מה שהיה ומה שיהיה ...יהיה טוב.
משנכנס אדר  -מרבים בשמחה
למה?
ככה.

כמו שנאמר "אשרי העם שככה

לו".

