תשע"ד

בס"ד

הרב חיים דוד לוי זצ"ל
י"ח שבט תרפ"ד – י"ב אדר תשנ"ח
.1היכן נולד הרב חיים דוד הלוי [החיד"ה]? _________________
 .2מהם שמות הוריו ?

שם אביו______________ :
שם אמו______________:

 .3מהיכן הם עלו לארץ?_______________________
.4מי היו רבותיו של החיד"ה? ____________________
.5באיזו ישיבה הוסמך לרבנות ודיינות? _____________
.6מי מרבותיו של החיד"ה היה רבו המובהק ? כיצד הדבר בא לידי ביטוי?
_____________ _________________________________
 .7א .היכן הרב הרחיב את השכלתו? ______________________
ב .למה עודד אותו הרב עוזיאל? ________________________
ג .במה הוא היה בקי?

_________________________

 .8א.באיזה גדוד שירת החיד"ה לפני הקמת המדינה?___________
ב .באיזו שנה לדעתך מדובר?_________________________
 .9מה שם אשתו? נכדתו של מי היא היתה? __________________
 .11באיזו שכונה הרב כיהן כרב? __________________________
 .11על איזה תפקיד אמר" :אלו השנים [=התקופה] היפה בחיי?
 .12באילו ערים התמנה הרב לשמש כרבה הראשי הספרדי?
_____________________________________________________
.13מהו ההבדל לדעתך בין התפקידים רב בית הספר ,רב שכונה ,רב עיר ,הרב הראשי
לישראל?_____________________________________________
ייחודו ופעלו
 .14מה היה יחסו של הרב לעולים החדשים?______________________
 .15מהן התכונות המאפיינות מנהיג? ___________________________
 .16כיצד הוא פעל למען אהבת ישראל?_________________________
 .17מה היה ייחודו בתפקידו כפוסק? ___________________________
 .18במה הוא "האמין" אמונה גדולה ? __________________________
.19מה היתה תכלית דרשותיו המרתקים והעמוקים? ________________
 .21איזה ספר נחשב לגולת הכותרת של יצירתו הספרותית?____________
בהנאה!!
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בס"ד

מתח קוים מתאימים בין שם הספר לנושא שלו:
בין ישראל לעמים

מקור חיים השלם

*בעיות יסוד של דת ומדינה והדרכים לפתרונם.

*

*ספר מחקר הלכתי ובירורים על הלכות סנהדרין ב"משנה
תורה" להרמב"ם.

*

דת ומדינה

*

*עוסק בסוגיות היסוד של ישראל בין העמים מבחינה
רוחנית ומדינית על פי השקפת התורה.

דבר המשפט

*

*ספר פסיקה של חמישה כרכים -המשלב הקדמה רעיונית
ממקורות רבותינו במדרש ובאגדה ,כולל בתוכו הלכות
לעדות השונות ולמנהגי עדות המזרח ואשכנז.

מפתחות הזוהר ורעיונותיו *

*עוסק בהתמודדות עם בעיות בנושאים של אמונה והלכה
מעשיים ואקטואליים.

קיצור שלחן ערוך מקור חיים*.

*הלכות ומנהגים לנשים ובנות.

שאלות ותשובות "עשה לך רב" *

*עוסק בנושאים שונים מתוך ספר הזוהר.

מקור חיים לבנות ישראל

*

מקור חיים לחתן לכלה ולמשפחה*

*קיצור של פסקי הלכה נחוצים והכרחיים שנכתבו לכל אדם
מישראל בימי חייו ,על פי הנהוג בעדות השונות.

*ספר הגות ודרוש על סדר פרשיות השבוע ומועדי השנה.

נצח משה

*

*ספר הגות ומחשבה על סדר פרשיות התורה .

תורת חיים

*

*הלכות נישואים והנהגות הבית.
פעילות נעימה!
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