
 

 מהלכות ברכות:

, היא הבעה א. הברכה שאנו מברכים באמירת: "ברוך אתה ה'.."

של שבח לה', ובקשה לזכות לקבל שפע מחסד ה'. לכן באמירת 

"ברוך אתה" איננו מברכים את מודים ש"אתה" ה' "ברוך", אתה 

 מקור הברכה וממך הוא שופעת ובאה לכל הברוכים כולם.

 

כמו ברכת המזון, שנאמר בה  –ב. יש ברכות שמקורן בתורה 

ו חז"ל, והם קבעו את "ואכלת ושבעת וברכת". ויש ברכות שתקנ

על כל  –סוגי ברכות הם: ברכות הנהנין  3-נוסח הברכות. ו

לפני קיום כל מצווה, וברכות שיש בהן  –הנאה, ברכות המצוות 

 כמו הברכות שבתפילה. –גם שבח והודאה וגם בקשה 

 

ג. בהבעת הברכה צריך להתרכז במחשבה, וגם לכוון היטב 

כי אליהו לימד, כי נכון בהבנת משמעות המלים. מרן הרב מרד

מלים, כך:  2-3להתרגל ולברך בנחת, בחלוקת הברכה בקצב של 

"ברוך אתה ה'. אלוהינו מלך העולם. ]אשר קדשנו במצוותיו. 

 וציוונו[...".

   

 מסירות נפש
אתה מוכן? הוא שאל אותי. ואני, התלבטתי אם 

ן לכוון להסכים, והתחלתי לצעוד הלאה בשביל הג
הבית. והוא, השתהה מעט, אבל לא ויתר. הוא רץ 
אחריי, וכאשר דמעות נקוו בעיניו הוא פנה שוב 

 בתחנונים ובקש: אתה מוכן...
הקב"ה  פרשה, פרשת וירא, כאשרנזכרתי בלפתע 

וד את יצחק. כמה נורא, ציווה את אברהם לעק
חשבתי, להקריב את יצחק הבן היחיד לקרבן. כמה 
צער, כמה כאב... למה? חלפו בי מחשבות במהירות 

ואיך  רבה. למה ה' ציווה את אברהם לעשות זאת?
אברהם הסכים?! והאם שרה הסכימה?? ויצחק??? 
נזכרתי במלים הכתובות: "וילכו שניהם יחדיו". 

י מפרש שם כי אברהם ויצחק פעמיים זה נזכר, ורש"
הלכו יחד! כאיש אחד בלב אחד! הבנתי תשובה 
אחת: הקב"ה רצה שאברהם יגלה מסירות נפש, 
להיות מוכן לעשות, לוותר. הסתובבתי אל חברי 
 ועניתי: כן, אני מוכן לוותר לך... ושנינו שמחנו יחד.

 

הברכה היא:  – מה צריכים לברך כשרואים קשת? .שתק

ם ִבְבִריתֹו ְוַקיָ ֶנֱאַמן ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, זֹוֵכר ַהְבִרית וְ "

 ".ְבַמֲאָמרֹו

האם מותר לייבש בגד בשבת על המזגן או  נרטבתי בגשם.

 לא. אך אפשר להניח בסמוך להם. –? התנור
 אם הם נקיים, כן. –האם מותר לשתות?  מי גשמים.

 כתה ה'[ –]מושגים מותאמים למבחן הבוגר 

לפני  להתרחץ :מצווה לכבד את השבת. כבוד שבת

... ולהדליק שולחןאת ה, לערוך ם יפים, ללבוש בגדישבת

 יש להימנע שישי יום שבת. מצהרי הנרות  את

 שבה אוכל רב, שיהיה אפשר סעודה מלאכול 

 תיאבון את סעודת ערב שבת. לאכול ב
 

 וירא אליו ה' באלוני ממראהפרשה פותחת: "
 והוא יושב פתח האהל כחום היום".

 ָווה או יש בה ציווי כל התגלות של ה' מלמדת ִמצ  
 להוראה. וכאן בפסוק לא נזכרה שום מצווה או הוראה, 

רש"י הקדוש מלמד, כי  לשם מה הייתה ההתגלות?אם כן 
זו  –אם כן הקב"ה בא אל אברהם כדי לבקר את החולה. 

ביקור חולים. רש"י למד זאת  המצווה הנלמדת כאן:
מהסמיכות לקיום ברית המילה בסוף הפרשה הקודמת, 

ימים. בעניין הזה רש"י  3וכידוע כי עיקר כאב המילה נמשך 
מבאר גם את המשך הפסוק "והוא יושב פתח האהל", כיון 

 שהיה זה היום השלישי ואברהם ישב כדי להירפא.

 עדכונים מהשטח:
 

    

 תורני תחכמני נתניהביה"ס ממ"ד דף ניחוח לפרשת ַוֵיָרא.  

 הי,
 מה בדיוק סֹוֵפר מי 

סת"ם? מה -שהוא סופר

המשמעות של המלה 

 "סֹוֵפר"?
 שווה לבדוק


