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 .דף ניחוח לפרשת וַ יִ ִ

מהלכות ברכות הנהנין:
א .פירות שמוגשים בתוך סעודת הארוחה – נחלקו בהם
הפוסקים אם הם נפטרים בברכת המוציא או שצריך לברך
עליהם בפני עצמם .ועל כן ,הטוב ביותר הוא להקדים ולאכול
מהפירות לפני נטילת הידיים לארוחה ,ולהתכוון לפטור אותם
בברכת המזון "הזן את העולם" .ואם לא אכל לפני ,והביאו
לארוחה ,יקדים לברך עליהם בפני עצמם ויאכל מהם בלי פת-
לחם ,ואח"כ ימשיך לאכול כרצונו עם הלחם או בלעדיו.
ב .ברכת המזון נקבעה מהתורה ,שנאמר "ואכלת ושבעת וברכת
את ה'" ,וחכמים למדו שאכילת זו היא אכילת קבע הנאכלת
דווקא עם פת-לחם .יש בברכת המזון ארבעה חלקים )1 :הזן...
הזן [ברחמיו] את הכול )2 ,נודה לך ..על הארץ ועל המזון)3 ,
רחם ..בונה ירושלים )4 .האל לעד ...הרחמן.
הברכה היא מהתורה ,וחכמים הדגישו את החובה להזכיר
בברכה זו את העניינים הבאים" :ארץ חמדה טובה ורחבה" ,וכן
"ברית ותורה" ,וכן "מלכות בית דוד" .לכן ,צריך להקפיד לברך
מלה במלה ,ולהיזהר שלא לדלג אף מלה.
[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']

[מפתח הל"ב מתוך אמונה – הרב בן ציון עוזיאל זצ"ל]

להיות רב
הרב בן ציון עוזיאל פעל רבות כדי לחזק תורה בעם
ישראל ,ולקרב יהודים ליהדות .דעו לכם ,כי להיות רב  -זה
לא תואר של כבוד בלבד שמקבלים ,אלא זהו מעמד של
מסירות נפש שהרב נותן מעצמו לעם ישראל .בימים ההם
שלפני קום המדינה ,הייתה קהילה מכובדת וגדולה של
יהודים בעיר יפו .הרב אברהם יצחק הכהן קוק שימש בה
כרב קהילה .גם הרב בן ציון עוזיאל נבחר להיות בה כרב
הקהילה הספרדית בעיר יפו (בשנת  ,)1111ונקשר מאוד
בכל לבו לרב קוק .ביחד הם פעלו לקרב את הקהילות
האשכנזית והספרדית ,ולהשכין אחווה ושלום בין כל יהודי
העיר .כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה ,הרב פעל
הרבה נגד השלטון הטורקי שרדף יהודים ,ומחה נגדם ללא
פחד  -בגלל זה הגלו את הרב מהארץ אל דמשק שבסוריה.
ממש כך ,הרב הועבר לסוריה ,ואסור היה לו לחזור לארץ
ישראל .וככה זה נמשך עד לאחר שהשלטון הטורקי עזב
את הארץ ,ובמקומם הגיעו האנגלים ושלטו בארץ.

 העליב אותי .הרב ,אחד מהכיתה העליב אותי ,ואני חייב לו ולא
רוצה לדבר איתו יותר – ?...לא טוב .וותר ומחל לו.

 מודה אני .האם זה בסדר שאומרים "מודה אני" בכיתה,
או שחייבים כשקמים מהמיטה? – עדיף לזכור לומר כשקמים
מהמיטה .ובכל מקרה ,אפשר גם בכיתה.
הֵי,

[מושגים מותאמים למבחן הבוגר – כתה ה']
תוספת שבת .מצווה להוסיף פרק זמן מיום חול לשבת
ולימים טובים ,לפני כניסתם ולאחר צאתם .המנהג שונה בין
אזורי הארץ :לפני כניסת היום – מקדימים ברחבי הארץ
כ 02-דקות ,בחיפה כ 02-דקות ,ובירושלים
מהם  3השמות
ובפתח-תקווה כ 02-דקות .ובצאת היום
שישנם ליעקב
מוסיפים בכל המקומות כ 02-51 :דקות.

אבינו
?

{והתשובה משבוע שעבר}
שלום חברים,
יש לי רעיון  -והרעיון יהיה
אם רק תצליח
שלך!
לפענח את הסיפור שמאחורי
התמונה ..בפרשה.

ממני ,הלל

הרב אברהם
אבן עזרא

עדכונים משטח ביה"ס * בתוכנית החברתית:
ַהכֹל לטוֹ ָבה ...בשמחה תמיד!
מה שהיה ומה שיהיה ...יהיה טוב.

