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 .עני על השאלות במחברתך

  ."הברכה ''על דברי תורה - סעיף א'.1

 ?המחלוקת בין הפוסקים בנוגע לברכה זאת נושאא.מהו                 

 בענין זה. והנימוקיםהציגי את שתי הדעות  ב.                

 ההלכה למעשה בנידון?ג.מהי                 

 שרויות(פמתי אפשר לברך "הנותן לשכוי בינה"?)שתי א –ף ב'יסע.2

 רים''?ומדוע צריך גם סומא לברך ברכת ''פוקח עו –סעיף ג'.3

 .באיזה מקרה לא יברך ברכת ''מתיר אסורים"? מדוע?4

 ''אמן'' אחרי ''המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי"? מדוע אין עונין –ד'סעיף .5

 אפשרויות! 2א.מתי יברך ברכות השחר?פרטי   ..."הניעור כל הלילה" סעיף ה':.6

 איזו ברכה אינו מברך?.ב                                              

 ?ומהם הפתרונות למעשה?קיים ספק.לגבי אילו ברכות ג                                              

 ברכות השחר? יכול לברך תי, מ.מי שישן עד אחר חצות הלילה7

     קשו''ע סימן ח' סעיפים ב',ד' מקורות הבאים: *עייני ב .8

   ולשתות לפני ברכות השחר?פרטי ונמקי.האם מותר לאכול  -             

  

 

 

         אחד התמימים כתב ובישר לרבי

  ל על עצמו לומר בעל החלטה טובה שקי

 ברכות השחר כל בוקר עם כוונה. את 

השיב לו הרבי על כך:"החייתני, כמים 

 קרים על נפש עייפה".

 מהי המסקנה מסיפור זה?       

 

 קראי את הסיפור בעיון.  :היום יום י' שבט

בשנת  –נה עשרה שנה ואשת אדמו''ר מהר''ש(, בהיותה כבת שמ -אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ''ע

לא חפצה לטעום קודם חלתה, וציווה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה. אמנם היא  –תרי''א 

 התפילה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפילה היתה אוכלת פת שחרית. 

כח. נאמר על -ובעל  על יהודי להיות בריא" ה''צמח צדק'', אמר לה: הדבר לחותנה אדמו''ר  כשנודע

 בהם. יש להחדיר חיות במצוות.  –: וחי שפרושו ''וחי בהם'', :המצוות

 ''.כח ולהיות בשמחה-ות במצוות, בהכרח להיות בעלכדי שתתאפשר החדרת החי

עדיפה אכילה כהכנה לתפילה, מאשר תפילה כהכנה  -ל לב ריקןעאת הבקרים אל לך לקיים " וסיים:

 )נולדה בשנת תקצ''ג ונפטרה י' שבט תרע''ד(.. ובירכה באריכות ימים"לאכילה

 "ויש לעשות זאת בשמחה! "מאמר זה אמר אאמו''ר]הרש''ב[ לאחד על יחידות, והוסיף: 

כתבי מתי כדאי לומר את  (1. קראי שוב את הסיפור בעיון, מרקרי בו את משפטי המפתחמשימה:

 את המסר. סכמי  (2 ברכות השחר?

 עבודה נעימה!                                                                                                                                                                                               ק. מרנץ©

 קדיהה: המור                ב''ה


