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מהלכות ברכות הנהנין:
א .ברכת "המוציא לחם מן הארץ" אנו מברכים לפני שאנו סועדים
בארוחה עם פת לחם .חכמים תקנו את נוסח הברכה על הלחם ,כיוון
שהלחם הוא עיקר המזון לאדם ,אך הכוונה בביטוי "לחם" היא מלשון
מזון ,והיא מתייחסת לכל המאכלים הבאים מחמת סעודה ,דהיינו כל
המאכלים הנאכלים עם הפת בארוחה.
ב .דברים הבאים בתוך הסעודה ,דהיינו כל מאכל שרגילים לאכול
בכלל סעודת הארוחה ,כמו :בשר ,דגים ,ביצים ,גבינה ,דייסה ,ירקות,
סלטים או חמוצים וכדומה ,נפטרים בברכת המוציא .ואפילו אם הם
נאכלים בתוך הארוחה בפני עצמם ,בלי פת-לחם ,אין צריך לברך
עליהם ,לא לפני האכילה ולא לאחריה.
ג .ברכת המוציא פוטרת את שאר המאכלים בסעודת הארוחה ,כאשר
אוכלים פת-לחם בכמות של כזית ,כ 72-גרם לפחות .ולכתחילה ,נכון
לאכול פת-לחם כראוי לפחות בכמות זו.
[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']

 שכחתי .הרב ,אם שכחתי ליטול ידיים והתחלתי כבר לאכול ,מה עלי
לעשות?  -אוי ,הפסדת את מצוות הנטילה .אבל מומלץ לסיים את
האכילה כעת ,ולברך ברכת המזון  -ואם נותר לך עוד לאכול :עכשיו
טול ידיים כהלכה ,ברך "המוציא" והתחל מחדש את הארוחה.
 לא הכנתי .אם לא הספקתי להכין שעורי בית ,האם אני יכול לא להגיד
למורה?  -לא .צריך לומר את האמת.
הֵי,

תמונות מספרות בפרשה:

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

מה צריך לעשות כדי להיבחר?
חשבתי לעצמי :מה צריך לעשות כדי להיבחר להיות רב
ראשי לישראל? האם להיות גדול בידיעת התורה? או בקי
בהלכה ובקיום מצוות? ומה עם דוגמא אישית של מידות
טובות ומעשים טובים? הבנתי  -ש"כדי להיבחר" לא צריך
לעשות ,צריך להיות!!! להיות מתאים .אף רב לא מכין את
עצמו במיוחד לתפקיד .הרב בונה את מעמדו הרוחני,
ומכיוון שרואים אותו מתאים  -בוחרים בו .אז ,מה הוא
צריך להיות?  -כל מה שאמרנו נכון וצריך להיות בדמותו
של הרב כדי שהוא יתאים .הוא צריך להיות "גדול" בתורה,
בהלכה ,במצוות ,במידות ובמעשים טובים .ומעל הכול,
הרב צריך להיות מסור לעם ישראל .רב שפועל ועושה
ותורם לעם ישראל.
כזה היה הרב בן ציון עוזיאל זצ"ל .מגיל  41הוא היה יתום
מאביו ,ועבד להביא פרנסה למשפחה .הוא התחיל לעבוד
כמורה לתלמידים קטנים ומתחילים .בגיל  02הוא נבחר
ללמד כמחנך בישיבת "תפארת ירושלים"  -ומאז הרב פעל
ביוזמות לחזק את התורה בעם ישראל :הרב הקים את
ישיבת "מחזיקי התורה" עבור אברכים ,שהם תלמידים
נשואים ובעלי משפחה .ועוד הקים בית חינוך לילדים
יתומים ,וגם בית מדרש לרבנים .הרב שעשה למען עם
ישראל  -עם ישראל בחר בו להיות לו לרב.
[מושגים מותאמים למבחן הבוגר – כתה ה']

מלווה מלכה .במוצאי שבת נוהגים לאכול סעודה נוספת
לכבוד השבת ,ללוותה בצאתה ,והיא הנקראת "מלווה
מלכה" .משתדלים לאכול עדיין בבגדי שבת,

מי חיבר את השיר
הידוע לשבת
"אם אשמרה שבת"
?
{והתשובה משבוע שעבר}

הרב בן-ציון מאיר
חי עוזיאל

ובפת לחם או דברי מזונות ופירות,
וטוב לאכול בה מאכל מיוחד וחם.

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

זהו את
הסיפור מאחורי
התמונה
ממני:

לל
הַ
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