קּודי ביה"ס ממ"ד...
ַק ֵהלְ -פ ֵ
דף ניחוח לפרשות ַוי ְ

מדיני קדימה בברכות הנהנין:

ּותאנָּה
ֶפן ְׂ
ּושע ָֹּרה וְׂ ג ֶ
א .נאמר בתורה (דברים ח ,ח)ֶ " :א ֶרץ ִח ָּטה ְׂ
ּוד ָּבש" .מכאן למדנו על השבח של ארץ
וְׂ ִרּמֹוןֶ ,א ֶרץ זית ֶש ֶמן ְׂ
ישראל ,ועל שבעת המינים שארץ ישראל השתבחה בהם.
ב .בפסוק זה נזכרה המלה "ארץ" שתי פעמים ,בהתחלה
ובאמצע .וכיוון שהתורה הפסיקה באמצע הפסוק במלה
"ארץ" ,למדו חכמים שגם בין חמשת הפירות שהשתבחה
בהם ארץ ישראל יש סדר של הקדמת ברכה ,בהתאם לסדר
הזכרתם בפסוק.
ג .וזה הכלל :כל מין שנזכר בחלק הראשון של הפסוק,
קודם לאלו שנזכרו בחלקו השני .וכל הנזכר קרוב יותר
למלה "ארץ" קודם למין הנזכר מאוחר יותר.
ד .ועל כן ,כך הוא סדר חשיבות חמש מיני הפירות שבפסוק
להקדמת הברכה :חיטה ,שעורה ,זיתים ,תמרים ,ענבים,
[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']
תאנה ,רימון.

מה מברכים על...
ָדה  -שהכל נהיה בדברו.
לִימֹונ ָ
אטריות  -בורא מיני מזונות.
ִ'יפס  -בורא פרי האדמה.
דג מבושל /מטוגן  -שהכל נהיה בדברו .צ ְּ
פֹופקֹורְּן – בורא פרי האדמהׁ .שֹוקֹולַד – שהכל נהיה בדברו.
ְּ
ֶקס (מתירס) – שהכל.
ְּפל ְּ
קֹורֶנ ְּ

[מפתח הל"ב מתוך אמונה .דמות החודש :הרב עזיאל זצ"ל]

"דבר אלוקינו יקום לעולם"
הרב עוזיאל זצ"ל היה הרב הראשי לישראל
בתקופה קשה מאוד של הקמת המדינה ומלחמת
השחרור .בעת המלחמה נהרגו חיילים בגוש
עציון ובלטרון ,והובאו למנוחת כבוד בירושלים.
הרב השתתף בהלוויה והספיד את החיילים
בדברי חיזוק ,וכך אמר:
"רבה היא הדרך לפנינו .אויבנו הרבים והעצומים
לא למדו מתבוסתם זאת ,כי "אין המלך נושע
ברוב חיל ,גיבור לא יינצל ברוב כוח" ,בעודם
מסתערים עלינו בחילם ונשקם ,חוסמים לפנינו
את הדרך לירושלים העתיקה ,ולשריד מקדשינו
זה הכותל המערבי .אנו קראנו ,וקוראים אליהם
לשלום ,ואומרים ,הלנצח תוכל חרב?! דעו
והאמינו ,כי דבר אלהינו יקום לעולם".
שלום חברים ,יש לי מושג בפרשה
 והוא יכול להיות גם שלך!אם רק תצליח לפענח את

ֵהי,

הם לבשו  4בגדים
והוא לבש  8בגדים

ומה הם
מי הםַ ,
??

בתחילת הפרשה נזכרת מצוות שבת" :ששת
יע ֶשה מלאכה ,וביום השביעי תשבו".
ימים ת ָּ
מתחילים מחדש...
רבי חיים בן עטר שואל בפירושו לתורה אור -החיים:
יע ֶשה
למה התורה הקדימה לדבר על ימי השבוע "ששת ימים ת ָּ
מלאכה" ,והרי המצווה היא דווקא לשבות בשבת?
והרב מבאר :מכאן נלמד ,כי מי ששומר שבת ושובת בה
ממלאכה כראוי – דווקא הוא זוכה ,והמלאכה שהוא עובד בה
יע ֶשה מאליה ,והיא תתברך לאדם
בששת ימי השבוע כאילו ת ָּ
בפרנסה טובה .על זה אנו שרים בשירי שבת:
"אם אשמרה שבת – אל ישמרני"...
{והתשובה משבוע שעבר}

הסיפור שמאחורי
התמונה..
בסיפור
הפרשה.
ממני...

לל
ַַ
ה

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

