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 מפת השיעור למרצה
 שיעור לפרשת בחוקתימחזור חמישי | 

 שים לב! הדברים באים בנקודות בלבד,
 יש לעיין בשיעור עצמו םעל מנת לראות את הדברים בשלימות
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משל-סיפור 
והמלך ויועצו מחליטים גם הם לאכול אך לעשות סימן  , התבואה עתידה לשגע את כל האוכל ממנה

.ביניהם למען ידעו שהם משוגעים
.עד שזה נתפס כמצב נורמלי, ה בעולם"הסתרת כוחו של הקב:נמשל

:המשך המשל
אך המשוגעים דווקא לא מתכננים להיות  , ונודע על תבואה היכולה לרפאות, הממלכה השתגעה

...נורמלים
?האם אנו מוכנים לעזוב את חיינו המשוגעים לטובת הגאולה: שאלה דומה בקשר לגאולה

(1מקור )שאלה נוספת
?למה זה נצרך? מדוע בגאולה יהיו ענינים למעלה מהטבע. בפרשה אנו מוצאים ייעוד מהגאולה

הפרשה בקצרה

מרכזי 
ה

אור 
הבי

-
א

ק 
חל

(2,3מקור )המצוות 
.כפי שרואים בכמה מצוות בפרשה, ביהדות המצוות חודרות בחיי היום יום

.הכמרים והרב שעלו לטיסה לחלל:בדיחה
.ה בגאולה השלימה"הם משלימות את כוונת הבריאה בעשיית העולם דירה לקב-הטעם לכך 

(4,5מקור )ם והשאלה על כך "דעתו של הרמב
.דבר למעלה מהטבע לגמרי, ם ברורות כי תתקיים תחית המתים"כתשובה לחולקים עליו קבע הרמב

?מ לא צריך להחיות מתים"ל עולם כמנהגו נוהג ומה"כיצד הדברים מסתדרים עם דבריו שלע:שאלה
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שתי תקופות-ביאור הרבי 
,  ם"בתקופה הראשונה לא יהיה שינוי מנהגו של עולם כדברי הרמב: ימות המשיח יתחלקו לשתי תקופות

.אך בתקופה השניה יהיו ניסים נוספים למעלה מדרכי הטבע
?מדוע ימות המשיח אכן מתחלקים לשניים:שאלה

(6,7מקור )שתי תקופות באור האלוקי-ביאור הרבי 
צ ואף  "לא יהווה הפרעה לתומ, העולם יהיה מתוקן. תהיה שלימות במציאות העולםהתקופה הראשונה

.יספק את כל המצטרך עבור כך
למעלה  , והכל יהיה באופן אין סופי, יתגלה בעולם אור אלוקי שלמעלה לגמרי ממציאותו,בתקופה השניה

(.וזוהי הסיבה לשפע הגשמי האדיר)מהמצטרך לעולם עבור שלימותו 
.ה לא נרגש שם"שמעון פרידמן שלא רצה לשמוע חדשות מהטעם שהקב' ר: סיפור

..ר מצאנז הקים בית רפואה"כאשר האדמו:סיפור
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תשובה לשאלה בתחילת השיעור
בגאולה זה יהיה המצב בכל  . התרוממות, בחיים ישנם רגעים בהם חשים את מה שלמעלה ממציאותנו

.אלו חיים אמיתיים. ותהיה התרוממות עצומה, ה"יתגלה האור האין סופי של הקב-העולם 

הוראה
".יום שכולו שבת ומנוחה"שהיא מעין , י התנהגות מתאימה בשבת"לטעום מהבלי גבול של הגאולה ע


