


?לכאורה מה היה צריך לברך על הלחם-
?איזה פעולות נעשות כדיי ליצור לחם-
?ח"מה ההבדלים בין האדם לבע-
?אז למה המוציא לחם מן הארץ-
?איזה מידה זה מחזק אצלנו-



נכון שיאחז אותו בידו הימנית , כשיבוא אדם לברך על מאכל
ולגבי הלחם ישנו . שעל ידי כך הברכה תיאמר בריכוז וכבוד

טוב לאחוז בו בעת  , שמפני חשיבותו היתירה, דין מיוחד
לרמוז לעשר המצוות  , הברכה בשתי הידיים ובעשר האצבעות

.הכרוכות בעשיית הפת
?מצוות10איזה -



.נכון שיברך על הלחם החשוב יותר, המתכוון לאכול משני מיני לחמים

?איפה עוד למדנו על דין דומה-
:?על מה נהוג לברך קודם-

?לחם מקמח חיטה או לחם מקמח שעורה*
קטנה שלימה או לחם גדול שהתחילו לפורסלחמניה*
לחם מקמח מלא או לחם מקמח מנופה*

האחד גדול יותר, לחמים זהים2* 



:כתבי ופרטי? כיצד יש לנהוג במקרים הבאים
שנתלש בקלות, לחם רך-
בשבת כשבוצעים את החלות-
?וכיום? באיזה מקום ראוי לבצוע את הלחם-
בירך על הלחם ודיבר לפני שטעם ממנו-
דיבר דיבור הקשור לסעודה לפני שטעם מהלחם, בירך על הלחם-



:כתבי ופרטי? במקרים הבאים" המוציא"כיצד יש לברך 
שנים שאוכלים יחד  -
שנים שאוכלים לחוד-
בסעודת שבת-
בסעודת מצווה רבת משתתפים-



? מדוע נהגו לטבול את הפת במלח-
?  מדוע? מה הדין היום-
?מדוע מהדרים לשים מלח על השולחן-



?פוטרת" המוציא"איזה מאכלים ברכת -
?כמה לחם  צריך לאכול בשביל שהברכה תפטור את המאכלים-
?לא פוטרת" המוציא"איזה מאכלים ברכת -
?מה לגבי משקים קלים-
?משקים חריפים-



?"המוציא"סלטים מתוקים נכללים בברכת -
?"המוציא"פירות וירקות בסעודה נכללים בברכת -
?מה הכלל שניתן להסיק מסעיף זה-



?האם על עוגות מברכים מזונות אם הוגשו בסיום הסעודה-
?מה הם שלושת הדעות לעניין זה-
?כיצד נוהגים למעשה-
.?מה לגבי סופגניות-



.יום ואת הדינים שלהם-היוםמחיימקרים 2וכתבי ' קראי את סעיף י
צריכים להיות שונים אחד מהשני  -הדינים שאת כותבת-שימי לב

☺

!בשעה הקרובהלוצאפאת התשובות יש לצלם ולשלוח אליי 



?מדוע. לכתחילה צריך להיזהר שלא לצאת מהבית באמצע הסעודה-
אם יצא באמצע סעודתו מביתו אחר שכבר אכל כזית  , ואמנם בדיעבד-

?לחם
?אם כשיצא מן הבית הסיח דעתו לגמרי מהסעודה-
?מתי. ויש מצב שבו מותר לכל הדעות לצאת מהבית באמצע הסעודה-
?מה לגבי הולכי דרכים-



?האם מותר לברך לפני ברכת המוציא-
?כמה זמן יש להמתין-
?מה הפתרון הנוסף-



לימוד חדש  / הלכה חדשה
...בעקבות פרק זה



חידון  .. ועכשיו
☺


