דף ניחוח לפרשת לֵ ְך

לְ ךָ .ביה"ס ממ"ד ____________________

בקשת גשמים:
א .מיום ז' במרחשוון ,מתחילים בארץ ישראל לבקש גשמים
בברכה תשיעית תפילת העמידה .בימי החורף ,פתיחת הברכה
שווה בין נוסחי העדות" :ברך עלינו ,"...ומוסיפים בה" :ותן טל
ומטר לברכה".
ב .צריך להתחזק בתפילה הזו ,כבקשה בזמנה שהיא חשובה לנו
ולכל חיי העולם כולו .ולכן המתפלל יבטא היטב את רצנו לבקש
בעת שיאמר "וְתֵן" ,ויזכור כי הוא מבקש מאת בורא עולם שיפיע
לנו בחסדיו המרובים את גשמי הברכה.
ג .מי שהתפלל ושכח לבקש "ותן טל ומטר לברכה" – ינהג כך:
אם נזכר לפני שהתחיל את הברכה הבאה "תקע בשופר"  -אומר
בין הברכות "ותן טל ומטר לברכה".
אם כבר התחיל את ברכת "תקע בשופר"  -יאמר "ותן טל ומטר"
בברכת "שמע קולנו" [לאחר המלים "ריקם אל תשיבנו"].
ואם שכח בברכת "שמע קולנו" – יאמר בתוך הברכה או מי
לאחריה .ואם שכח ,יחזור על התפילה מתחילתה כסדר.
המלצה למנוע טעות :להתפלל מלה במלה מתוך הסידור!

קרמבו  .2האם מותר לברך רק על הביסקוויט ,או רק על
הקרם בלבד? – כן .ברכי בהתאם ואכלי כרצונך.
שכחתי .הרב ,מה עושים אם שוכחים לומר "ותן טל ומטר"? –
הלכה רשומה כאן בדף למעלה ,במדור "כל השונה הלכות."...
תחבושת .בשבת ...אם נפצעתי האם מותר לשים תחבושת?
בוודאי מותר .כמובן מומלץ אחרי שטיפת המקום.
בשבת אסור לטלטל מטרייה ולא לפתוח מטרייה.

אמא'לה רחל :תודה!

לכבוד יום ההילולא לפטירת רחל אמנו ,בי"א בחשוון

ארבע אמהות יש לעם ישראל :שרה רבקה רחל
ולאה .ומכולן  -רחל היא הכי הכי מורגשת קרובה...
ולמה?  -מפני שהאמהות נקברו בקרית ארבע
חברון ,במערת המכפלה ,אבל רחל נקברה על-אם-
הדרך העולה מחברון לירושלים ,בבית לחם.
וזה מפליא :למה קברו אותה באמצע הדרך? למה
יעקב אבינו לא הוליך אותה למנוחת כבוד במערת
המכפלה כמו שאר האמהות?
הסוד מתגלה כעבור הרבה שנים ,כאשר יעקב אבינו
פוגש את יוסף-חי הבן הבכור של רחל ,ואומר לו:
אל תקפיד בעניין ,כי זה היה בגזירה משמים .כך
רצה הקב"ה שרחל אמך-אמנו תהיה בדרך על מנת
לעודד את בניה כשיצאו לגלות ,ולשמוח בהם
כשהם חוזרים אל הארץ .כיום שזכינו להיות בארץ,
בהחלט נכון לעלות לקבר רחל ולומר לה :אמא'לה
רחל ,תודה.
[מושגים מותאמים למבחן הבוגר – כתה ה']

עונג שבת .מצווה לענג את השבת .מצות "עונג שבת"
כוללת :לאכול מאכלים טעימים ,לשתות ..דברי מתיקה
וקינוח .לאכול שלש סעודות בשבת וסעודה
רביעית במוצאי שבת .לשיר שירי שבת
בסעודה ,ולשמוח בשבת.

הי,
" ֵל ְך ְלךָ" .האם
נאמר לאברהם
במפורש לאן ללכת?

הפרשה פותחת" :ויאמר ה' אל אברם."...
בתחילה נקרא אבינו בשם "אברם" ,ובעתיד
ה' יברך אותו לאמור" :לא יקרא עוד שמך אברם,
שווה לבדוק
כי אם אברהם יהיה שמך" .ולמה אבר-ה-ם? מפורש
"כי אב המון גויים נתתיך" .פירוש :אברהם אבינו המאמין
הגדול בה' ,הוא מורה-דרך לכל המוני הגויים בעולם כולנו.
ומאברהם אבינו למדנו ,כי אכן זה התפקיד שלנו כבניו:
להיות אור לגויים ,ולבטא את האמונה בה' בכל אורח החיים
שלנו.
הארה :מאוד היה חשוב לתורה לעסוק בשמו של אברהם ,כי
שם האדם נושא משמעות – לכן אסור לכנות חבר בכינוי.

