
 

 

 ניסן התשע"ד כ"הישי יום ש

    

      !והמתוקיםהאהובים  םילדיהלהורי 

 רוב שלום וברכה!                    

 

אחרי פרידה ממושכת חזרנו לפגוש את הילדים המתוקים. שמחנו לראותם ולשמוע את חויותיהם ולשוב במרץ לעבודת 

העוסקת בעיקרה במצוות  פרשת קדושים –רשת השבוע הקודש של לימוד החומשים. השבוע עסקנו בלימוד עניינים מפ

 עניינים שעסקנו בהם קדושים תהיו! –וד את הייחוד של עם ישראל שאינו ככל הגויים שונות. הדגשנו בתחילת הלימ

  :)בהרבה מהמצוות הרחבנו בסיפורים סביב המצווה(

 לא רוצה וכדו'.  לא לשבת במקומם, לא לסתור את דבריהם. לא לומר – מצוות יראה מאב ואם

הדינים השונים לא ללקט גבעול שנפל או  – מתנות עניים לקט שכחה ופאהן הנותר בשריפה. די – אכילת הקרבן בזמנו

 שנשאר מקציר האלומה וכן לשייר בקצה השדה פאה לעניים.

טות את הדין לשפוט לפי האמת, לא לה – שפיטה בצדק לשלם את שכר הפועל בזמנו קודם שתשקע החמה. – הלנת שכר

 לטובת המסכן או לטובת העשיר.

להציל את החבר אפילו אם הדבר כרוך  – הצלת החבר לא לגלות דברי סתר )אע"פ שאינו לשון הרע( לאחרים. – רכילות

לסלוד מהרע ולנסות לעזור איסור שנאה אפילו רק בלב. מצווה להוכיח )אי אפשר שלא  – שנאה ותוכחה בסיכון מסוים.

 יוכיח באופן שלא ילבין את פניו. לטועים(, אך

לא לנקום בו אלך לנטור לו את  –להחזיר לחבר באותה מידה בה נהג בנו. נטירה  –נקימה  – נקימה ונטירה ואהבת החבר

חטאו ולומר לו שנוהגים בו באופן שונה ממה שנהג. מצוות אהבת החבר כאהבת עצמו )הרחבנו בעניין ימי הספירה 

 ותלמידי רבי עקיבא(.

הרכבת שני  –זריעת שני מינים זה לצד זה. כלאי אילן  –הרבעת מין בשאינו מינו. כלאי זרעים  –כלאי בהמה  – כלאיים

   איסור חיבור צמר ופשתים. –זה בתוך זה. כלאי בגדים  אילנות

ביעית ורק אה, אכילתם בקדושה בשנה הרשלש שנים הפירות אסורים בהנכל הפירות שייכים לריבונו של עולם.  – ערלה

 . בחמישית מותרים לאחר הפרשת תרומות ומעשרות

איסור  – בל תקיף איסור אבר מן החי הינו גם בפירכוס שלאחר השחיטה כל עוד דם הנפש זורם.  – לא תאכלו על הדם

 הקפת הראש ואיסור גילוח הזקן בתער. 

ית ולכן גם כשאנו מצטערים על פטירת אנו מאמינים בתחיית המתים ויודעים שאין הפרידה מן המת נצח – שרט לנפש

 .המת אנו אסורים לשרוט את עצמנו

 , אהבת הגר והאיסור לצערו, ישרות במידות המשקל והנפח, איסורי עריות.כיבוד והידור זקן ות"ח

 

 שבת שלום!
 

 נחום

 עדכון קריאה
קריאה. השבוע מצורפים אנו ממשיכים בעז"ה להתקדם בלימוד ה

מבדקים, נא למצוא זמן נינוח ורגוע לערוך אותם, בכדי לדף הקשר 
)פירוט והסבר  שיהוו שיקוף אמיתי של מצב בנכם, ולהשיבם בהקדם.

 למבדקים בדף המצורף(.
 

 .ובא לציון גואל, צהלי ורונישירים ששרנו: 
 


