
שני$ברכות רפאל פרק יא $משנת 

הּזה העֹולם - חּיי@" "ימי א ֹומרים: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָוחכמים
המשיח , ביאת להביאעד - ח ּיי@" ימי ְְִֵֶַָֹ"ּכל 

הּמׁשיח יהיו לימ ֹות המשיח  שיבוא בעת גם  כלומר, ִִַַָ
מצרים יציאת בזכירת :11חייבים 

שני פרק 

שמע קריאת כוונת 

א  משנה 

ש בּתֹורהאדם קֹורא שמע,היה קריאת  בפרשת ֵַָָָ
הּמקרא זמן  או והּגיע שחרית שמע קריאת של ְְְִִִַַַָ

לּבֹוערבית : ּכּון  המצווה אם חובת ידי לצאת ִִִֵ
- זו  שמע,יצאבקריאה קריאת חובת  לאו ידי ואם ְִָָָ
יצא לא -12. ָָֹ

שמע,ּבּפרקים קריאת  של הפרקים  בין  המפורטים- ְִַָ
- ב' במשנה הּכבֹודלקמן  מ ּפני שואל ׁשֹואל - ְִֵֵַָ

שלום , לו  להקדים  שראוי נכבד אדם  ִֵּומ ׁשיבבשלום 
לו, הקדימו אם מ ּפני הפרקּובאמצע שלום ׁשֹואל  ְְִֵֵֶַָ

לאהּיראה  אבל  יהרגהו , שמא מפניו שירא אדם  - ְִַָ
הכבוד  שלום ,ּומ ׁשיבמפני מאיר .לו ר ּבי  ּדברי  ְִִִִֵֵֵַ

ּבאמצע אֹומר : יהּודה בשלוםׁשֹואל הפרקר ּבי ְְִֵֵֶַַָָ
הּיראהאדם יהרגהו,מ ּפני שלא  שלוםּומ ׁשיב- ְְִִִֵֵַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
בתורהא א א א בבבב קורא  פרשתהיה  .

שמע: זמן.קריאת  והגיע 
שמע :ק  לבוריאת  כיון אם

מצותיצא. האומר לדברי

אם לפרש צריך  כוונה  צריכות 

לצאת מתכוין  שיהא  לבו  כיון 

אין  מצות  והאומר  חובתו , ידי

כיון  אם מפרש כונה  צריכות 

וכהלכתן  כנקודתן  לקרות  לבו

שאינו  להגיה קורא  לאפוקי

אלא  כנקודתן  התיבות  קורא 

להבין  כדי ככתיבתן קורא 

כזו  דבקריאה  ויתרות  בחסרות 

כמאן  לן קיימא  ואנן יצא . לא 

כונה: צריכות  מצות  דאמר 

במתניתין בפרקים. לקמן

הפרקים: הם מה שואלמפרש
הכבוד . בשלוםמפני שואל

לו  להקדים שראוי נכבד אדם

או  רבו  או  אביו כגון  שלום 

בחכמה : ממנו  ומשיב .שגדול 
להם שמשיב לומר  צריך  ואין

לו : הקדימו  אם ובאמצע.שלום
היראה.הפרק: מפני שואל 

שמא  מפניו  ירא  שהוא  אדם

לומר צריך  ואין יהרגהו ,

מפני אבל שלום. לו  שמשיב

לא : באמצע.הכבוד אומר יהודה למירבי שלום  ומשיב ממנו, ירא  שהוא  מי  בשלום שואל הפרק,

לכבדו : עליו  אדם .שמוטל לכל  שלום שאסורומשיב מקום  ובכל כר "י. והלכה  שלום . לו  שהקדים

והרחבות  ביאורים

בגמרא 11. בברייתא  מובא  לחכמים בן -זומא  בין הויכוח ב)המשך בן (יב , להם אמר תניא , :

נאמר כבר והלא  המשיח? לימות  מצרים  יציאת מזכירין וכי לחכמים : ח )זומא  – ז כג , :(ירמיה

כי מצרים , מארץ ישראל  בני  את העלה  אשר ה ' חי  עוד  יאמרו ולא  ה ' נאום  באים  ימים "הנה

אשר הארצות ומכל  צפונה מארץ  ישראל  בית  זרע את  הביא  ואשר העלה אשר ה' חי אם

מלכויות שיעבוד  שתהא  אלא  ממקומה, מצרים יציאת  שתעקר  לא  לו : אמרו שם "! הדחתים

לו . טפל  מצרים ויציאת  עיקר ,

א )בגמרא 12. צריכות(יג, שמצוות  מכאן  נראה  שלכאורה אםכוונה?אמרו  מחלוקת זו  (והרי

כוונה !) צריכות שמצוות לסובר ראיה ומכאן  לא , או  כוונה צריכות והסבירומצוות זאת  דחו אך .

כלומר להגיה , בקורא  שמדובר לבו' כוון 'אם כאן  יפרש כוונה, צריכות אינן  שמצוות שהאומר 

לקרוא  ליבו  לכוון צריך ולכן  שגיאות , לתקן  שמתכוון  בקריאה שמע קריאת פרשת  את קורא 

כהלכתן. הפרשיות את

לפרטים 03-5376771

דוגמא



רפאל $יב  שני$ברכותמשנת  פרק

הּכבֹוד גם היראה,מ ּפני  מפני שכן  ּבּפרקיםוכל  ְְִִֵַַָָ
הפרקים בין  ׁשל ֹום- ּומ ׁשיב הּכב ֹוד, מּפני ְִִֵֵֵַָָׁשֹואל

אדם :13לכל  ְָָָ
ב משנה 

הּפרקים ּבין הן  ולשאול אּלּו להפסיק מותר  בהם ְִֵֵֵַָ
שלום: ולהשיב  שלום

ראׁשֹונה(1) ּברכה שמעּבין קריאת ל ׁשנּיהשל  ְְִִִֵָָָָ
ל "אהבה", המאורות" "יוצר  בין  היינו -

ברכה ּבין(2) ישראל ׁשנּיהסוף  בעמו "הבוחר  - ְִֵָ
ְִַל"ׁשמע",באהבה"

פרשת ּובין(3) ׁשמע",סוף אם ל "והיה "ׁשמע" ְְִִֵַַָָָֹ
פרשת ּבין(4) ל"וּיאמר ",סוף ׁשמע" אם "והיה ְְִֵֶַַָָָֹֹ
פרשת ּבין(5) שבסוף אלהיכם" ה' ויּציב"."אני ל"אמת "וּיאמר " ְֱִֵֶֶֶַַֹ

"ו ּיאמ  ּבין אֹומר : יהּודה יפסיקר ּבי לא ויּציב" ל "אמת שנאמר ר " משום ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
אחד. כפרק זה והרי אמת", אלהים  "וה' י): י, ¤¡¦Ÿ¡©(ירמיה

קדמה ל ּמה קרחה: ּבן יהֹוׁשע ר ּבי פרשת אמר  ל"והיהקריאת "ׁשמע" ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשמע" ּתח ּלה14אם ׁשמים מלכּות  על  עליו ׁשּיק ּבל ּכדי  אּלא באמירת ? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

אחד", ה' אלהינו מצ ֹות"ה' על  עליו יקּבל ּכ; תשמעו ואחר  שמוע אם "והיה - ְְְִֵַַַָָָֹ
מצותי". אל 

קדמה  ׁשמע"למה אם ׁש"והיה ל "וּיאמר"? ׁשמע" אם בה "והיה שכתובה  ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
בניכם" את אותם  "ולמדתם תורה : תלמוד  ּובּלילה,מצוות ּבּיֹום ואילו נֹוהג  ְֵַַַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
בלשון  לדבר אסור כך  להפסיק

לשונות : בשאר  כמו  הקודש

לאבבבב ויציב לאמת  ויאמר  בין
אמתיפסיק. אלהים וה' דכתיב

י) בין (ירמיה  מפסיקין  אין הלכך  ,

וכן  לאמת . אלהיכם ה ' אני

נוהגהלכה: שמוע  אם והיה 
בלילה. בין ביום בה בין דכתיב

יא) את(דברים  אותם  ולמדתם

בין  נוהג  תורה  ותלמוד  בניכם,

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 13. קתני:אמרו(יג , והכי מחסרא חיסורי של  בדרך  נכתבה  –שמשנתנו  בפרקים

צריך ואין  היראה  מפני  שואל – ובאמצע משיב , שהוא  לומר צריך ואין הכבוד  מפני  שואל

ומשיב  היראה  מפני שואל  – באמצע אומר : יהודה רבי  מאיר. רבי  דברי משיב , שהוא  לומר

אדם. לכל שלום ומשיב הכבוד  מפני שואל  – ובפרקים הכבוד , מפני

קריאת וחומר: קל אומרים האם שיפסיק? מהו  ובמגילה בהלל  חייא , רבי את שאלו בגמרא 

עדיף ? ניסא  פרסומי דילמא  או  שפוסק, פשיטא  דרבנן ומגילה הלל פוסק, – דאורייתא  שמע

ההלל  את בהם גומר שהיחיד  ימים באותם אמר: ורבה כלום. בכך  ואין פוסק (החובהוענה :

א]) י, [ערכין  בהם , וכיוצא הרגל  ימי  והם  אדם , לכל באמצע היא ולא  לפרק פרק בין רק  לפסוק מותר 

מפסיק. הפרק באמצע אפילו - ההלל  את  בהם גומר היחיד  שאין  ובימים הפרק,

סידרוה פירוש:14. זאת ובכל  לשמע קדמה  ציצית  פרשת  והרי  בתורה, לה שקדמה מפני אם

דברים בספר כתובה ישראל " "שמע פרשת  ט)בסוף. – ד כתובה (ו , שמע" אם "והיה  פרשת .

דברים  כא )בספר – יג פרשת(יא , במדבר(ציצית ). בספר כתובה לז-מא )"ויאמר" נמצא (טו , .

בסוף. וסידרוה שמע, קריאת פרשיות  לכל  קודמת  ציצית שפרשת

לפרטים 03-5376771

דוגמא



שני$ברכות רפאל פרק יג $משנת 

ציצית "וּיאמר " מצוות בה אּלאשיש נֹוהג אינֹו ֵֵֶֶַָֹ
ּבלבד  "ּוראיתםּבּיֹום לט ): טו , (במדבר  שנאמר  ְִַָ§¦¤

:15אתֹו" Ÿ

ג  משנה 

ׁשמע את לאזנֹובלחשהּקֹורא הׁשמיע  את ולא ְְְְְִִֵֶַַַָֹ
- שמע.יצאהקריאה קריאת חובת יֹוסי ידי  רּבי  ִֵַָָ

יצא לא -אֹומר : "שמע" דורש שהוא חובתו, ידי ֵָָֹ
מפיך  מוציא שאתה  מה לאזנך .16השמע

שמעקרא ּבאֹותּיֹותיהאת  דקּדק להוציאן ולא ְְְִִֵֶָָָֹ
"עשב  לבבך", "על  כגון : תיבות, בשתי בשפתיו  יפה

- מהרה" "ואבדתם יצא,בשדך", אֹומר: יֹוסי  ִֵֵַָָר ּבי
יצא לא אֹומר : יהּודה .17ר ּבי ְִֵַָָָֹ

למפרע ושניהּקֹורא לשני שלישי פסוק  הקדים - ְְֵֵַַ
- וכיוצא יצאלראשון  חובתו .לא ידי ָָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
בלילה : ובין אינוביום ויאמר
ביום. אלא  פ'נוהג ביה דאית 

בלילה , נוהגת  שאינה ציצית 

טו)דכתיב וראיתם(במדבר 

לאגגגגאותו : אומר יוסי  רבי 
השמעיצא. שמע, דכתיב

מפיך . מוציא  שאתה  מה לאזנך 

בכל שמע  סבר  קמא  ותנא 

והלכתא  שומע. שאתה לשון

באותיותיה.כת "ק: דקדק  ולא
בב' יפה , בשפתיו להוציאן 

השניה  שהתיבה  תיבות 

שהתיבה  באות  מתחלת 

על כגון  נגמרת , הראשונה 

ואבדתם בשדך , עשב לבבך,

ריוח נותן  אינו  אם  מהרה,

קורא ביניהם נמצא  להפרידם

אחת : כאות  אותיות  שתי אותם

יצא. אומר  יוסי כר'רבי והלכה

ירפה  ולא  הנח  יניד ולא  הנד יניח  שלא  יזהר  וכן  באותיותיה, לדקדק צריך  לכתחלה מיהו יוסי.

כלומר בשי"ן  תשכרו  כאומר  נראה  יהא  שלא  תזכרו  של זיי"ן להתיז  וצריך  הרפה , יחזק ולא  החזק

פרס: לקבל מנת  על הרב את  לשמש ראוי  אין  שהרי  שכר, שתרבו  למפרע .כדי הקדיםהקורא

בזה: וכיוצא  לראשון ושני  לשני  שלישי  יצא.פסוק כלומרלא יהיו , בהוייתן הדברים  והיו  דכתיב 

אם והיה  ופרשת  שמוע  אם והיה לפרשת  ויאמר  פרשת  הקדים אם  ומיהו  בתורה. סדורין  שהן  כמו 

בתורה: זו  לאחר  זו  כן  סדורות  אינן  שהרי  ויצא , למפרע חשוב זה  דאין  נראה לשמע  שמוע

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 15. אם א (יד , ל"והיה  "שמע" שתקדם הוא  בדין  הקדימויות : לענין  נוסף נימוק מרו 

ללמד בה  יש  שזה – ל "ויאמר " שמוע" אם "והיה ולעשות, וללמד  ללמוד  שזה – שמוע "

בלבד . לעשות אלא  בה אין – "ויאמר" ולעשות ,

בגמרא  א )16. מה (טו , לאזנך השמע – "שמע" דכתיב: משום יוסי? דרבי טעמא  מאי  למדין

בפיך . מוציא  מהמילה שאתה  לומד  יוסי ורבי שומע. שאתה  לשון  בכל  – "שמע" סבר: ות"ק

לשון. בכל  וגם לאזנך, להשמיע  גם שתיים, "שמע "

ב)בגמרא 17. כלומר,(טו , להקל . שניהם כדברי הלכה  יאשיה : רבי אמר טבי רבי  אמר  פסקו:

- יצא  - באותיותיה דקדק לא  אם יהודה , כרבי - יצא  - לאזנו השמיע  לא  אם  שמע בקריאת 

יוסי . כרבי 

אמרו  ב ):עוד  כגון :(טו , רבא  ומבאר הדבקים . בין  ריוח שיתן  תם, לימודך שיהא  – "ולמדתם"

"הכנף  מהרה ", "ואבדתם בשדך", "עשב לבבכם", "בכל  לבבך" "בכל  לבבכם ", "על  לבבך " "על 

ומדקדק  שמע קריאת הקורא  כל  חנינא : ברבי  חמא  רבי אמר מארץ". "אתכם פתיל ",

תקרי אל  בצלמון ", תשלג בה  מלכים  שדי  "בפרׂש שנאמר : גיהנם, לו  מצננין  – באותיותיה

בצלמות . אלא  בצלמון תקרי  אל בפרׁש, אלא  בפרׂש

לפרטים 03-5376771

דוגמא



רפאל $יד שני$ברכותמשנת  פרק

שמעקרא על וטעהאת  או תיבה על שדילג כגון  ְָָָָ
- אחד ׁשּטעהפסוק  למקֹום הפסוקיחזר לראש - ְֲֶַָָָֹ

הסדר : על  משם וקורא שטעה,

ד  משנה 

קריאת האּמנין זמן  והגיע  במלאכתן , העוסקים ִָָֻ
כשעומדיםקֹוריןשמע, אפילו שמע קריאת את ִ

הּנד ּב; בראׁש אֹו האילן של ּבראׁש שורה - ְְְִִַָָָֹֹ
למטה  לרדת צריכים ואינם  בבנין , לבנים או  אבנים

ּבּתפּלהלקרוא, ּכן לעׂשֹות ר ּׁשאין  ּׁשאינן  ְֲִִֵֵֶַַַַָָָמה
כוונה, וצריכה רחמים  בקשת שהיא עמידה, תפילת -

ואינו  ליפול חושש הנדבך או האילן  בראש וכשעומד 

בפסוק רק כוונה צריכה שמע קריאת אבל  לכוון . יכול

למטה  לרדת הטריחום  לא ולכן  :18ראשון ,

ה  משנה 

בתולה חתן  ּבּלילהשנשא ׁשמע מ ּקריאת ּפטּור  ְְְִִַַַַָָָָ
לה הראׁשֹון ימצא לא שמא  שטרוד משום  שנשא, ִָ

מצווה  של  טרדה וזו ארבעה 19בתולים, לו  ונותנים .

רביעי מיום  ׁשּבתלילות, מ ֹוצאי  מוצאיעד  כולל ֵַַָָ
מעׂשהשבת  עׂשה לא בעל אם לא אם -20. ֲִֶַָָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
שטעה . למקום בין יחזור אם 

יודע שאינו טעה , לפרק פרק

ולראש הפסיק פרק באיזה

להפסק  חוזר יחזור , פרק איזה 

שמוע, אם  והיה שהוא  ראשון 

ואהבת שהוא  אומר  והרמב"ם

הפרק  באמצע ואם  ה'. את 

בו  שפסק הפרק שיודע פסק

מקום באיזה  יודע  אינו אבל 

לראש חוזר  פסק , פרק מאותו 

וכתבתם קורא  היה  הפרק . אותו 

בוכתבתם הוא  אם  יודע ואינו 

של בוכתבתם או  שמע  של

לוכתבתם חוזר  שמוע אם  והיה 

לאחר נסתפק ואם  שמע , של

חוזר, אינו ירבו  למען  שהתחיל

הולך : הוא  לשונו  הרגל שעל 

אבנים,נדבך.דדדד בנין  של שורה 

בעזרא  גלל  אבן די  נדבכין  כמו 

נפלי(ו) דלמא  דמסתפי ואע "ג ,

הצריכום לא  מכווני מצו  ולא 

בעי לא  דק"ש לרדת , חכמים 

בלבד: ראשון  פסוק  אלא  כוונה

כן לעשות  רשאין שאינן מה 
היא בתפלה . רחמי דצלותא 

ומתפללין: למטה יורדין הלכך  כוונה, לילה חתן.ה ה ה ה ובעי שמע  מקריאת  פטור בתולה , שנשא 

שפכה  כרות  יעשה  שמא  שמתירא  שמעתי ואני  בתולה . ימצאנה לא  שמא  דטריד משום  ראשונה,

דמצוה  הא  דמחייבת  הוא  דידך  בלכת  בדרך ובלכתך  אמר  ורחמנא  היא , דמצוה וטרדא  בבעילתו ,

מעשה .פטירת : עשה  לא לילות ,אם ד' שהם מוצ "ש עד בעל לא  לבו אם ואילך  ומשם טריד .

והרחבות  ביאורים

בגמרא 18. א )גרסינן  ומתפללין :(טז, הנדבך, ובראש  האילן  בראש קורין  האומנין רבנן : תנו

בין  – הבית ובעל  ומתפללין. למטה יורדים – האילנות כל  ושאר  התאנה, ובראש הזית  בראש

עליו . מיושבת דעתו אין לפיכך למלאכה, משועבד  דאינו  ומתפלל , למטה  יורד  כך ובין כך

זה  וקורין, ממלאכתם  כשבטלים האילן  בראש לקרוא  לאומנים שהתירו שמה שם, אמרו ועוד

ולעבוד . לקרוא  יכולים שני  בפרק אבל  ראשון, בפרק דווקא 

א )בגמרא פירוש :19. "ובלכתך(טז , במצוה , לעוסק פרט – בביתך" "בשבתך רבנן : תנו  למדו :

חייב. האלמנה  ואת  פטור, – הבתולה  את  הכונס  אמרו: מכאן לחתן , פרט – בדרך"

ל פירוש:20. נהגו  המשנה  בכתובות בזמן כדתנן רביעי, ביום אשה א):ישא  נ ּׂשאת(א, ְִֵָּבת ּולה

ואלמנה  הרביעי , החמיׁשי.(נישאת)לי ֹום רביעי )לי ֹום ביום  נישאת שבתולה  ׁשּפעמים (והטעם ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ

טענת(בשבוע)ּבּׁשּבת ל ֹו היה ׁשאם החמי ׁשי, ּוב ּיֹום הּׁשני ּבּיֹום ּבעירֹות, יֹוׁשבין דינין ּבּתי  ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
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רביעי$ברכות רפאל פרק כא $משנת 

היאנּדהדםׁשראתה והרי מיטתה, ששמשה לאחר ֲִֶָָָ
אלה  כל - ונידה קרי טומאות: בשתי טמאה עכשיו 

טבילה פיצריכין  על ואף  ולתפילה, תורה לדברי ְְִִִָ
לגמרי, אותם  מטהרת  טבילתם יהּודהשאין  ְְִַָור ּבי 

בטומאה ּפֹוטר  להתפלל  ומותרין  מטבילה :34אותם  ֵ

רביעי פרק 

התפלה זמני

א  משנה 

הּׁשחר  זמנה ּתפּלת  שחר , של  תמיד כנגד שתקנוה ְִַַַַ
היום חצ ֹות מתחילת שחר עד  של כתמיד  היום, ֲַ

חצות  עד אר ּבע .35הקרב עד  א ֹומר: יה ּודה ְְִֵַַַַָר ּבי
החמה ׁשעֹות  הקרבת 36מזריחת שזמן  הוא שסובר  , ָ

שעות . ארבע עד התמיד

הּמנחה נמשך ּתפּלת זמנה הערב- כקרבן עד  ְְִִֶֶַַַָָ
הערב . עד שקרב הערבים בין  של ִַר ּבי התמיד

מברטנורא  עובדיה ר '
ששמשה , אחר נדה  שראתה

טבילה: יהודהצריכין ורבי
שראתה פוטר. במשמשת  אף

גב על ואף יהודה, ר ' פטר נדה 

הות טבילה  בת  דמעיקרא 

חובת פקעא  דלא  למימר ואיכא 

לעיל כתבנו  וכבר מינה . טבילה

מפני לטבילותא  דבטלוה

הצבור רוב שאין  תקנה  שהיתה

בה: לעמוד יכולין

חצות.תפא א א א דדדד עד  השחר  לת 
עד  קרב  שחר של  תמיד שכן 

אינו  יהודה ולר ' לרבנן, חצות 

שעות ארבע עד אלא  קרב

עד  היינו  שעות  ד' ועד ביום .

שליש שהוא  רביעית  שעה סוף

שעות , י"ב  שהיום בזמן היום

שליש סוף עד לעולם  זמנה וכן

וקטנן  הימים אורך  לפי  היום

ק"ש . גבי לעיל  כדכתבינן

יהודה: כרבי  הערב.והלכה  עד  המנחה שתחשך :תפלת עד

והרחבות  ביאורים

לדברי טבילה צריך  הוא  עדיין  מטהרתו, זו טבילה ואין שבעה, טומאת  טמא  שהזב  פי  על אף 

שכבת שפלטה  אשה וכן  עמידה. להתפלל באה  אם נדה, וכן קרי . משום עזרא  כתקנת תורה,

קרי . כבעל  היא  הרי - זרע

א )בגמרא 34. יהודה שאלו:(כו, שרבי  נאמר האם מהו? יהודה  לרבי זיבה  שראה  קרי בעל

טבילה בר  אינו שלכתחילה  משום בזב  זיבה)פטר של ימים  שבעה באמצע  מועילה אינה ,(שטבילה 

רבי בו יחייב חמורה , טומאה נטמא  כך  ואחר בטבילה, נתחייב שמתחילה קרי בבעל  אבל 

והשיבו זיבה ? שראה  קרי  בבעל  בין  בזב בין  מקרה, בכל  פוטר הוא  שמא  או טבילה , יהודה

היא  "המשמשת " והרי  פוטר", יהודה  ורבי טבילה , צריכה  נידה וראתה  "המשמשת מהמשנה 

המקרים, בין מבדיל  יהודה רבי  שאין  מכאן יהודה, רבי פוטר  זאת  ובכל  זיבה  שראה  קרי כבעל 

מועילה. לא  הטבילה  שעתה כיון  פוטר , הוא  מקרה ובכל

א )בגמרא 35. "מצותה הקשו(כו , שבמשנה: הזמנים את  הסותרת החמה,מברייתא  הנץ  עם

עם  מיד  הוא  שחרית  תפלת של שזמנה הרי  ביום", מתפלל ונמצא  לתפלה  גאולה  שיסמוך כדי

לותיקין , ההיא  אלא  הלכה, לקבוע נתכוונה  לא  זו  ברייתא  ותרצו: חצות ? עד  ולא  השמש זריחת 

למאחרים, – ומשנתנו  ומצותו, בזמנו דבר לעשות ומחזרים למצוות  המקדימין אנשים אותם

הזמן. עבר ואילך שמשם מחצות , יותר יאחר שלא 

למדין ב):עוד  לוי(כו , בן יהושע רבי  תקנום, אבות  תפלות אמר: חנינא  ברבי  יוסי רבי איתמר,

אבות תפלות  סובר : חנינא  ברבי יוסי  רבי דמילתא , ומסקנה תקנום. תמידין  כנגד  תפלות אמר:

אקרבנות . רבנן  ואסמכינהו  תקנום,

או(שם)בגמרא 36. רביעית, שעה כולל  בכלל, ועד  עד  הכוונה  שעות" ארבע "עד  האם  שאלו 
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רפאל $כב  רביעי$ברכותמשנת  פרק

הּמנחה ּפלג  עד  אֹומר : זמן יהּודה חצי עד - ְְְִֵַַַָָ
הלילה  קודם ורבע שעה  והוא קטנה, .37מנחה

קבע ל ּה אין הערב הלילה ּתפּלת  כל  .38וזמנה ְְִֵֶֶַַָָ
מ ּוספין זמנה ו ׁשל מוסף  תפלת הּיֹום- כקרבן ּכל ְִֶַָָ

היום. כל  הקרב  ׁשבע מוסף  עד  אֹומר : יה ּודה ְִֵֶַַַָר ּבי
החמה ׁשעֹות .39מזריחת ָ

ב משנה 

ּבכניסת ֹו מתּפּלל היה הּקנה * ּבן  נח ּוניא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָרּבי
אמר ּו קצרה. ּתפּלה ּוביציאת ֹו הּמדרׁש ְְְְְִִִִֵַָָָָָָלבית

ּמקֹוםחכמים:לֹו של מה טיבה מה זֹו?- לתפּלה ְִִַָָ
תארע  ׁשּלא מת ּפּלל  אני ּבכניסתי להם: ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמר 

מברטנורא  עובדיה ר '
המנחה . פלג  מנחה עד  זמן 

שעות מתשע הוא  קטנה

שתי שהם  הלילה , עד ומחצה

פלג  נמצא  ומחצה, שעות 

זה  שיעור חצי שהוא  המנחה

בזה , ההלכה ופסק ורביע . שעה

כמר ודעבד עבד כמר  דעבד

כדברי לעשות  והרוצה עבד,

תפלת ולהתפלל  חכמים 

ובלבד  יעשה , הערב עד המנחה

זה , בזמן  ערבית  יתפלל שלא 

לענין  יום אותו שמחשיב שכיון 

יכול אינו מנחה  בו שמתפלל 

בו  ולהתפלל  לילה להחשיבו 

כדברי לעשות  בא  ואם ערבית .

ומשם עושה הלילה קודם ורביע שעה שהוא  המנחה פלג עד אלא  מנחה  להתפלל שלא  יהודה רבי

ערבית : להתפלל יוכל  קבע.ואילך  לה  קתניאין ולא  קבע  לה אין  דתני והא  הלילה . כל זמנה

איברים הקרבת  כנגד  שהיא  לפי  רשות , ערבית  דתפלת  לאשמעינן  הלילה, כל זמנה

פי על  אף הקרבן  נרצה  הדם  שנזרק שכיון  נינהו  רשות  והנך  הלילה, כל שקרבים ופדרים 

כחובה : עליהם קבלוה  האידנא  ומיהו שאבדו . או  ופדרים איברים כלשנטמאו  מוספין ושל 
הלכה :היום . וכן  פושע  נקרא  אבל יצא , שבע  אחר  אחרה מקום .בבבבאם מה מה כלומר

תקלה .טיבה: תארע  בברייתא ,שלא כדמפרש ידי, על  מכשול יבא  שלא 

והרחבות  ביאורים

בכלל ", ועד  ש"עד  היא  הגמרא  ומסקנת בלבד ? שלישית שעה  סיום עד  ורק בכלל עד  ולא  עד 

פלג  סוף  עד  הוא  יהודה  רבי  לדעת  המנחה  תפלת זמן סוף  וכן רביעית. שעה  סוף  עד  כלומר 

המנחה.

שתיפירוש :37. שיש נמצא  היום, של  ומחצה שעות מתשע מתחיל  קטנה  מנחה  וזמן  הואיל 

היינו זמן , אותו  מחצית  עד  היא  המנחה  שתפילת  יהודה רבי וסובר  הלילה , עד  ומחצה  שעות

בגמרא  ורבע. א )שעה היא :שאלו(כז , והמסקנה  במנחה? גם יהודה כרבי הלכה  דעבד האם 

עבד. כמר ודעבד עבד, – כמר

ב)בגמרא 38. דאמר(כז, רשות . ערבית  תפלת דאמר: כמאן  והשיבו: קבע? לה אין מאי  שאלו 

רשות . אומר: יהושע  רבי חובה , אומר: גמליאל  רבן  ערבית, תפלת  שמואל : אמר יהודה רב

רשות . האומר  כדברי  הלכה  אמר: ורבא  חובה, האומר כדברי הלכה אביי : אמר

למ39. א ) (כח, שהמתבגמרא  יוחנן , רבי בשם פושע.דין נקרא  היום כל מוספין  תפלת  פלל 

הקנה בן  נחוניא רבי

השני. מהדור תנא היה  הקנה בן נחוניא  רבירבי לתלמידו זו דרך  ומסר ופרט , בכלל התורה את  דורש היה

א )ישמעאל כו , אמר (שבועות ימים ? הארכת במה תלמידיו: וכששאלוהו נעלות, ובמידות בחסידות הצטיין  .

הייתי בממוני וותרן חברי, קללת מטתי  על עלתה ולא חברי, בקלון  נתכבדתי  לא מימי כח,להם : (מגילה 

.א )
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רביעי$ברכות רפאל פרק כג $משנת 

ידי על ולאּתּקלה הלכה בדבר  אכשל  שלא  - ִַַָָָ
ח לכשלון  ה ֹודיהברי,אגרום  נ ֹותן אני  ֲִִִִֵָָָּוביציאתי

חלקי  המדרשעל בית מיושבי חלקי :40ששם  ְִֶַ

ג  משנה 

יֹום ּבכל  אֹומר : ּגמליאל אדםויוםר ּבן מתּפּלל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
תפילת להתפלל חייב  ע ׂשרה- ברכות .41ׁשמ ֹונה ְְֵֶֶ

אֹומר : יהֹוׁשע יתפלל ר ּבי אם  תפילת מעיןדי ְִֵֵֵַַֻ
עׂשרה מקוצרת ׁשמ ֹונה  תפילה  עקיבא.42- רּבי  ְְֲִִֵֶֶַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
הלכה  בדבר אכשל שלא 

רעה  הרי  חבירי, [בי ] וישמחו 

להם שאגרום ידי על שתבא 

עלשיענשו: הודיה נותן אני
שחלק חלקי . הטובה על  מודה

בית מיושבי חלקי ששם לי

הללו  תפלות  ושתי  המדרש.

המדרש לבית  בכניסתו 

איש כל  על חובה וביציאתו 

אמרינן  דהכי לאמרן, ואיש 

הוא  מה בכניסתו  בברייתא 

למימ דחובה משמע אומר  מהו וביציאתו  עשרה .גגגגרינהו :אומר  שמונה  דמפרשימעין  אית 

ואחת . אחת  כל  על וחותם בקוצר  האמצעיות  מן  וברכה ברכה  מכל שאומר בגמרא 

שיש אחת  ברכה  שהיא  דרכיך , לדעת  אלהינו  ה' הביננו דאמרי, ואית 

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 40. מהו(כח , בכניסתו ת "ר: בתפילתו : נחוניא  רבי  דברי  של המלא  הנוסח מובא 

הלכה  בדבר  אכשל  ולא  ידי , על  תקלה דבר יארע שלא  אלהי  ה' מלפניך רצון יהי אומר?

הלכה  בדבר חברי יכשלו  ולא  טמא , טהור על  ולא  טהור טמא  על  אומר  ולא  חברי , בי וישמחו 

המדרש  בית  מיושבי חלקי ששמת  אלהי  ה ' לפניך אני  מודה אומר? מהו ביציאתו  בהם. ואשמח

והם  תורה  לדברי משכים אני – משכימים והם משכים  שאני קרנות, מיושבי חלקי  שמת  ולא 

ואינם  עמלים והם שכר ומקבל עמל  אני – עמלים והם עמל  אני בטלים, לדברים משכמים

שחת . לבאר רצים והם הבא  העולם  לחיי  רץ אני  – רצים והם רץ אני  שכר , מקבלים 

נאמר ולא  הלכה , בדבר נכשל  שלא  אבותי, ואלהי אלהי ה' מלפניך רצון  יהי  האריז"ל : נוסח

יכשלו ולא  איסור, מותר על ולא  מותר, איסור  על  ולא  טמא , טהור על  ולא  טהור , טמא  על 

מּפיו חכמה יּתן  ה ' ּכי  בי , הם וישמחו  בו  אני  אכשל  ולא  בהם, אני ואשמח הלכה, בדבר ְִִִִֵָָחברי

ואמנם  בתורה, לעסוק מתחיל  היה כך ואחר .B מּתֹורת נפלא ֹות  וא ּביטה עיני  ּגל ּותבּונה, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּדעת

בפרשת המצוות (שער לעולם ממנו שמעתיו לא  המדרש מבית  ביציאתו  אחרונה  תפלה 

"ואתחנן").

ב)בגמרא 41. דרבי(כח , בריה הלל רבי אמר  והשיבו : מי ? כנגד  עשרה  שמונה  הני שאלו 

אלים" בני  לה' ב"הבו דוד  שאמר  אזכרות  עשרה  שמונה כנגד  נחמני: בר כט)שמואל  .(תהלים 

יהושע  רבי אמר תנחום רבי  אמר שמע. שבקריאת אזכרות  עשרה  שמונה  כנגד  אמר: יוסף  רב

שבשדרה. חוליות  עשרה שמונה  כנגד  לוי: בן 

לוי: רבי אמר ותרצו : עשרה ? שמונה ולא  בתפילה הן  ברכות  עשרה תשע הרי  הקשו, עוד 

יוסף  לרב הרעים", הכבוד  "אל  כנגד  הלל  לרבי תקנוה ? מי וכנגד תקנוה . ביבנה  המינים ברכת

שבשדרה. קטנה חוליה  כנגד  לוי  בן יהושע רבי אמר תנחום לרבי  שמע, שבקריאת "אחד " כנגד 

הסדר על  גמליאל  רבן  לפני  ברכות עשרה  שמונה הסדיר הפקולי  שמעון ת "ר: למדין: עוד 

עמד המינים? ברכת לתקן  שיודע אדם יש כלום לחכמים: גמליאל  רבן  להם  אמר ביבנה .

ותקנה. הקטן  שמואל 

א )בגמרא 42. וברכה (כט , ברכה  כל מעין  אמר: רב  והשיבו: עשרה? שמונה  מעין  מאי שאלו

ואחת ) אחת בכל וחותם  בקיצור, מהאמצעיות ברכה כל  לדעת(אומר אלהינו  ה' "הביננו  אמר: ושמואל ,
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רפאל $כד רביעי$ברכותמשנת  פרק

ּבפיו תפּלתֹו ׁשג ּורה אם בה אֹומר: שרגיל - ְְְִִִֵָָ
- טעויות בלי  להתפלל ׁשמ ֹונהתפלת יתּפּללויכול ְְִֵֶַ

לאובשלמות,ע ׂשרה רקואם יתפלל  מעין - ְְִֵֵֵֶָ
עׂשרה: ְְֵֶֶׁשמ ֹונה

ד  משנה 

קבע תפּלת ֹו העֹוׂשה אֹומר : אליעזר  -ר ּבי  ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָ
והוא כמשא עליו  דומה שהתפילה קבועה, כחובה

- חובתו למלא כדי ּתחנ ּוניםמתפלל ּתפּלתֹו ְֲִִֵַָאין
חובה  ידי יצא אך חן , רוח  בה .43אין 

סּכנה ּבמק ֹום המהּל; אֹומר : יהֹוׁשע  ואין רּבי  ְְְִִֵֵַַַַַָָֻ
עליו, מיושבת קצרהדעתו  ּתפּלה והיינו מתּפּלל ְְְִִֵַָָָ

הנוסאֹומר שהוא הזה :את אתח  הּׁשם "הֹוׁשע ֵֵֶַַ
העּבּור ּפר ׁשת  ּבכל  יׂשראל , ׁשארית את  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָעּמ@

לעבירה  שפורשים בשעה  אפילו  צרכיהם44- ְְִֵֶָיהיּו
ּתפּלה" ׁשֹומע ה' אּתה  ּבר ּו; :45לפני @. ְְִֵֶַַָָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
הברכות כל מעין  בה 

עשרה , שמונה של  האמצעיות 

שומע ה' אתה  ברוך וחותם 

בפיו.תפלה: שהוא שגורה

כרבי והלכה בה . ורגיל למוד

תפלתו  שאין שמי עקיבא 

הדחק, בשעת  או  בפיו , שגורה

ראשונות שלש אדם מתפלל 

באמצע והביננו אחרונות  ושלש 

חוץ האמצעיות , כל  מעין שהיא 

מתפלל שאינו  הגשמים מימות 

לומר שצריך  מפני הביננו

וחוץ השנים, בברכת  שאלה

שצריך וי"ט  שבתות  ממוצאי

הדעת : בחונן  הבדלה לומר 

קבע.דדדד תפלתו העושה 
כמשאוי . עליו  דומה שתפלתו 

קבוע חוק שאומר קבע ולשון 

לצאת אני  וצריך  להתפלל  עלי

קצרה.ממנה: תפלה  מתפלל
וגו ': עמך  את  ה' הושע שאומר  קצרה, תפלה  היא  העבור .ומה פרשת  שהםבכל בשעה אפילו 

עבירה. של  העבור פרישה , לשון  פרשת  עליהם. לרחם לפניך  גלוים  צרכיהם יהיו  לעבירה , פורשים

וכו '. מרובים  עמך  צרכי היא  סכנה במקום שמתפללים התפלה אלא  יהושע, כרבי הלכה ואין 

והרחבות  ביאורים

בנאות ודשננו  ממכאובנו , ורחקנו  גאולים , להיות לנו ותסלח ליראתך, לבבנו  את  ומול  דרכיך,

וישמחו ידך, תניף  הרשעים ועל  ישפטו , דעתך  על  והתועים תקבץ, מארבע ונפוצותינו  ארצך,

משיחך, ישי  לבן נר ובעריכת עבדך לדוד  קרן  ובצמיחת  היכלך  ובתיקון  עירך בבנין  צדיקים

תפלה" שומע ה ' אתה ברוך תענה. אתה  נקרא  האמצעיות,טרם הברכות במקום  אחת ברכה (והיא

הברכות ) כל של תוכנן  .הכוללת

ב)בגמרא 43. אושעיא :(כט, רב אמר אידי בר יעקב רבי אמר קבע? מאי שתפלתושואלין: כל 

כמשוי. עליו אמרי :דומה תחנונים.ורבנן בלשון  אומרה  שאינו  מי דאמריכל  יוסף ורב רבה

דבר.תרוויהו : בה לחדש יכול  שאינו  תרוויהו:כל  דאמרי  אבין  בר  חנינא  ורבי  אבין בר אביי

חמה דמדומי עם מתפלל  שאין -כל החמה  שקיעת עם המנחה ותפלת החמה  הנץ  עם יוצר (תפלת

רש"י).

העיבור?שאלו (שם)בגמרא 44. פרשת אפילומאי עוקבא : מר אמר חסדא  רב אמר ופירשו:

עברה עליהם  מתמלא  שאתה איכא (כעס )בשעה לפניך . צרכיהם כל  יהיו – עוברה  כאשה

יהיו – תורה דברי  על עוברים שהם בשעה אפילו עוקבא : מר אמר  חסדא  רב אמר דאמרי,

לפניך . צרכיהם כל 

בגמרא 45. המובאת ב)בתוספתא  קצרה?שואלין :(כט , תפילה היא אומר:איזו אליעזר  רבי

ה ' אתה ברוך עשה , בעיניך והטוב מתחת, ליראך רוח נחת  ותן  ממעל, בשמים רצונך "עשה 
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רביעי$ברכות רפאל פרק כה $משנת 

ה  משנה 

החמֹור  על ר ֹוכב לאהיה - תפילה זמן  והגיע ֲֵַַָָ
אלא רוכב  כשהוא יכֹוליתפלל אינֹו ואם ְִֵֵֵָירד .

-לירד החמור  על שישמור  מי לו  שאין  יחזיר- ֲִֵֵַ
ּפניו  ירושלים ,את להחזירכנגד יכֹול אינ ֹו ואם ְְֲִִֵֶַָָָ

ל ּבֹו את יכּון - ּפניו מחשבתואת ּבית- ּכנגד  ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּקד ׁשים :46ויתפלל קדׁש ֳִֶַָֹ

ו משנה

ּבאסּדה אֹו ּבקר ֹון אֹו ּבספינה יֹוׁשב ְְְְִִֵַָָָָָהיה
רפסודה, ל ּבֹו- את מחשבתו יכּון  ּבית- ּכנגד  ְְִֵֵֶֶֶַ

הּקדׁשים: ֳִֶַָֹקדש
ז  משנה

ּתפּלת אין אֹומר : עזריה ּבן אלעזר  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָרּבי
עיר נאמרת ה ּמּוספין ּבחבר ולאאּלא בציבור , - ְִִֶֶֶַָָ

די תחנונים, בה ואין  לה' שבח והיא שהואיל ביחיד,

אותה . יתפלל  ּבחברשהציבור  אֹומרים: ְְֲִִֶֶַָוחכמים
עיר  בחבר ו ׁשּלא ביחיד.עיר ובין  בציבור  בין  - ְְִִֶֶֶֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
כשהוא  אדם אותה ומתפלל

ג ' לא  מתפלל  ואינו מהלך .

אחרונות . ג' ולא  ראשונות 

הסכנה  מקום וכשיעבור

לחזור צריך  דעתו ותתיישב 

לא  אם  כתקנה תפלה  ולהתפלל 

עונתה: עלה ה ה ה עברה רוכב היה 
ירד . כסתםהחמור  הלכה  אין 

מי לו יש בין  אלא  זו , משנה 

מי לו אין  בין  חמורו  שיאחוז

מפני ירד, לא  חמורו שיאחוז

עליו  מיושבת  דעתו  שאין

יורד: פניו.כשהוא  את יחזיר
שנאמר  ירושלים, א לצד (מלכים 

ארצם :ח) דרך  אליך  והתפללו 

קדשי בית  כנגד  לבו את יכוין
והתפללו (שם )שנא 'הקדשים.

הזה : המקום באסדא.וווואל
ומהודקים קשורים הרבה עצים

ובני בנהר  אותם  ומשיטים יחד,

ובלשון  עליהם. הולכים אדם

ב)מקרא  ב רפסודות :(ד"ה קרוין 

אלאזזזז המוספים  תפלת אין
עיר. ביחיד:בחבר ולא  בצבור  כלומר העיר , עיר.בחבורת  בחבר ושלא עיר בין בחבר בצבור  בין 

והרחבות  ביאורים

אתה  ברוך בקשתם, מהרה ועשה ישראל עמך שועת "שמע אומר: יהושע רבי  תפילה". שומע 

בקשתם, ועשה  ישראל  עמך  צעקת  "שמע אומר: צדוק ברבי אלעזר  רבי תפילה ". שומע ה '

יהי קצרה, ודעתם מרובין  ישראל עמך "צרכי אומרים: אחרים  תפילה ". שומע ה ' אתה ברוך

ברוך מחסורה, די  וגויה גויה ולכל  פרנסתו כדי  ואחד  אחד  לכל  שתתן  אלהינו ה ' מלפניך רצון

כאחרים. הלכה  הונא : רב אמר תפילה". שומע ה ' אתה

שיתפלל  צריך - הביננו  והשיבו: קצרה? לתפלה "הביננו" תפלת בין ההבדל  מה שאלו  עוד 

שיחזור צריך אינו לביתו מגיע וכאשר לאחריה, אחרונות  ושלש  לפניה, ראשונות  ברכות  שלש

אחרונות, ברכות ושלש ראשונות  ברכות שלש  להתפלל  צריך אינו  קצרה ובתפלה  ויתפלל ,

בין  – קצרה  תפילה מעומד , – הביננו  והילכתא : ולהתפלל . לחזור צריך לביתו  מגיע וכאשר

מהלך . בין  מעומד 

א )בגמרא 46. לו(ל, יש  אם תפילה , זמן  והגיע החמור על  רוכב היה ת "ר: תוספתא : מובאת 

בין  אומר: רבי ויתפלל , במקומו  ישב – לאו ואם ויתפלל, למטה ירד  – חמורו  את שיאחז  מי 

רבי ואיתימא  רבא  אמר  עליו. מיושבת דעתו  שאין לפי  ויתפלל , במקומו  ישב – כך ובין כך

כרבי . הלכה  לוי: בן  יהושע

למדין "והתפללו(שם ):עוד  שנאמר: ישראל  ארץ כנגד  ליבו את  יכוין  – לארץ בחוצה  עומד  היה 
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רפאל $כו חמישי$ברכותמשנת  פרק

מ ּׁשמ ֹו אֹומר  יהּודה עזריה :ר ּבי בן  אלעזר  רבי של ְְִִֵַָ
עיר חבר  ׁשּיׁש מקֹום מנין ּכל  יש אם - ִֵֶֶֶָָ

- הזו בעיר  מוסף ּפטּורשמתפללים ִַָָהּיחיד
הּמּוספין  פוטרו,מ ּתפּלת  צבור  ששליח אין - ואם ְִִִַַָ

קמא לתנא אך ביחידות . להתפלל  צריך - מנין  שם

מקרה : בכל  מוסף מתפילת פטור  היחיד

חמישי פרק 

עשרה שמונה בתפלת  הלב  כוונת

א  משנה 

להתּפּלל עֹומדין עמידה אין  מ ּתֹו;תפילת אּלא ְְְִִִֵֵֶַָ
ראׁש ב,ּכבד  (תהילים שנאמר ומורא, בהכנעה - ֶֹֹ

ּביראה " ה' את "עבדּו .47יא): ¦§¤§¦§¨

אחת ׁשעה  ׁשֹוהים  היּו הראׁשֹונים ֲִִִִִַַָָָָחסידים
התפילה לּמקֹוםלפני לּבם את ׁשּיכ ּונּו ּכדי .48ּומתּפּללים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
אומר ביחיד: יהודה  רבי 
עזריה.משמו . בן אלעזר  ר ' של 

יהודה  לרבי  ת "ק בין  ואיכא 

שם שאין  בעיר  הדר יחיד

אלעזר דר ' אליבא  לת "ק עשרה 

בחבר אלא  תקנוה לא  דאמר 

אין  ולר"י פטור, זה יחיד עיר 

במקום כשהוא  אלא  פטור  יחיד

והלכה  פוטרו. שש"צ עשרה 

כחכמים :

כובדא א א א הההה מתוך עומדין אין
דכתיבראש . ומורא  הכנעה 

ב) ביראה ,(תהלים  ה' את  עבדו

היא : תפלה  זו  שוהיםועבודה
אחת . שבאו שעה במקום

להתפלל :

והרחבות  ביאורים

"והתפללו שנאמר: ירושלים כנגד  ליבו  את יכוון  – ישראל  בארץ עומד  היה ארצם", דרך אליך

המקדש  בית  כנגד  ליבו את יכוון  – בירושלים עומד  היה בחרת", אשר העיר  דרך ה ' אל 

קדשי בית  כנגד  ליבו  את יכוון – המקדש בבית  עומד  היה  הזה", הבית אל  "והתפללו שנאמר:

את יכוון – הקדשים קדשי  בבית  עומד  היה  הזה", המקום אל  "והתפללו  שנאמר : הקדשים

נמצא  הכפורת. לפני  כאילו עצמו יראה  – הכפורת  אחורי עומד  היה  הכפורת, בית  כנגד  ליבו 

לצפון , פניו  מחזיר  – בדרום למזרח, פניו  מחזיר  – במערב למערב, פניו מחזיר – במזרח עומד 

ל  את מכוונין ישראל  כל  נמצאו לדרום. פניו  מחזיר – אבין בצפון  רבי  אמר  אחד . למקום יבם

פונים  פיות  שכל תל  - לתלפיות " בנוי צוארך דוד  "כמגדל  – קראה מאי  אבינא : רבי ואיתימא 

בו .

א )בגמרא 47. אלא (לא, הלכה, דבר מתוך ולא  דין , מתוך לא  להתפלל עומדין אין ת "ר : אמרו 

כמתניתין עבדי  רבנן  ואמרו: פסוקה . הלכה ראש)מתוך  כברייתא (כובד  עביד  אשי (הלכהרב

פסוקה).

למדין  מתוך(שם )עוד  ולא  עצלות, מתוך  ולא  עצבות, מתוך  לא  להתפלל  עומדין  אין רבנן: תנו 

שמחה  מתוך  אלא  – בטלים דברים  מתוך  ולא  ראש, קלות  מתוך ולא  שיחה , מתוך  ולא  שחוק,

מצוה. של 

למדין  סימן (שם )עוד  אומר : שאול  אבא  לשמים. ליבו את שיכוון  צריך המתפלל  רבנן : תנו

עקיבא , רבי של  מנהגו היה  כך יהודה : רבי אמר תניא , אוזנך ". תקשיב ליבם "תכין  לדבר,

לבין  בינו מתפלל  וכשהיה  ציבור , טורח  מפני  ועולה , מקצר  היה – הציבור עם מתפלל כשהיה 

והשתחויות . כריעות מפני  למה? כך  וכל  אחרת , בזוית  ומוצאו  זו  בזוית  מניחו  אדם – עצמו 

ב)בגמרא 48. לוי:(לב , בן יהושע רבי  אמר והשיבו: בתפילה ? לשהות  שיש לנו מנין  שאלו,

ביתך" יושבי "אשרי  קרא  סלה ")אמר  יהללוך "עוד  כך המתפלל (ואחר לוי : בן יהושע רבי  ואמר .

לפרטים 03-5376771

דוגמא



רפאל $כו חמישי$ברכותמשנת  פרק

מ ּׁשמ ֹו אֹומר  יהּודה עזריה :ר ּבי בן  אלעזר  רבי של ְְִִֵַָ
עיר חבר  ׁשּיׁש מקֹום מנין ּכל  יש אם - ִֵֶֶֶָָ

- הזו בעיר  מוסף ּפטּורשמתפללים ִַָָהּיחיד
הּמּוספין  פוטרו,מ ּתפּלת  צבור  ששליח אין - ואם ְִִִַַָ

קמא לתנא אך ביחידות . להתפלל  צריך - מנין  שם

מקרה : בכל  מוסף מתפילת פטור  היחיד

חמישי פרק 

עשרה שמונה בתפלת  הלב  כוונת

א  משנה 

להתּפּלל עֹומדין עמידה אין  מ ּתֹו;תפילת אּלא ְְְִִִֵֵֶַָ
ראׁש ב,ּכבד  (תהילים שנאמר ומורא, בהכנעה - ֶֹֹ

ּביראה " ה' את "עבדּו .47יא): ¦§¤§¦§¨

אחת ׁשעה  ׁשֹוהים  היּו הראׁשֹונים ֲִִִִִַַָָָָחסידים
התפילה לּמקֹוםלפני לּבם את ׁשּיכ ּונּו ּכדי .48ּומתּפּללים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
אומר ביחיד: יהודה  רבי 
עזריה.משמו . בן אלעזר  ר ' של 

יהודה  לרבי  ת "ק בין  ואיכא 

שם שאין  בעיר  הדר יחיד

אלעזר דר ' אליבא  לת "ק עשרה 

בחבר אלא  תקנוה לא  דאמר 

אין  ולר"י פטור, זה יחיד עיר 

במקום כשהוא  אלא  פטור  יחיד

והלכה  פוטרו. שש"צ עשרה 

כחכמים :

כובדא א א א הההה מתוך עומדין אין
דכתיבראש . ומורא  הכנעה 

ב) ביראה ,(תהלים  ה' את  עבדו

היא : תפלה  זו  שוהיםועבודה
אחת . שבאו שעה במקום

להתפלל :

והרחבות  ביאורים

"והתפללו שנאמר: ירושלים כנגד  ליבו  את יכוון  – ישראל  בארץ עומד  היה ארצם", דרך אליך

המקדש  בית  כנגד  ליבו את יכוון  – בירושלים עומד  היה בחרת", אשר העיר  דרך ה ' אל 

קדשי בית  כנגד  ליבו  את יכוון – המקדש בבית  עומד  היה  הזה", הבית אל  "והתפללו שנאמר:

את יכוון – הקדשים קדשי  בבית  עומד  היה  הזה", המקום אל  "והתפללו  שנאמר : הקדשים

נמצא  הכפורת. לפני  כאילו עצמו יראה  – הכפורת  אחורי עומד  היה  הכפורת, בית  כנגד  ליבו 

לצפון , פניו  מחזיר  – בדרום למזרח, פניו  מחזיר  – במערב למערב, פניו מחזיר – במזרח עומד 

ל  את מכוונין ישראל  כל  נמצאו לדרום. פניו  מחזיר – אבין בצפון  רבי  אמר  אחד . למקום יבם

פונים  פיות  שכל תל  - לתלפיות " בנוי צוארך דוד  "כמגדל  – קראה מאי  אבינא : רבי ואיתימא 

בו .

א )בגמרא 47. אלא (לא, הלכה, דבר מתוך ולא  דין , מתוך לא  להתפלל עומדין אין ת "ר : אמרו 

כמתניתין עבדי  רבנן  ואמרו: פסוקה . הלכה ראש)מתוך  כברייתא (כובד  עביד  אשי (הלכהרב

פסוקה).

למדין  מתוך(שם )עוד  ולא  עצלות, מתוך  ולא  עצבות, מתוך  לא  להתפלל  עומדין  אין רבנן: תנו 

שמחה  מתוך  אלא  – בטלים דברים  מתוך  ולא  ראש, קלות  מתוך ולא  שיחה , מתוך  ולא  שחוק,

מצוה. של 

למדין  סימן (שם )עוד  אומר : שאול  אבא  לשמים. ליבו את שיכוון  צריך המתפלל  רבנן : תנו

עקיבא , רבי של  מנהגו היה  כך יהודה : רבי אמר תניא , אוזנך ". תקשיב ליבם "תכין  לדבר,

לבין  בינו מתפלל  וכשהיה  ציבור , טורח  מפני  ועולה , מקצר  היה – הציבור עם מתפלל כשהיה 

והשתחויות . כריעות מפני  למה? כך  וכל  אחרת , בזוית  ומוצאו  זו  בזוית  מניחו  אדם – עצמו 

ב)בגמרא 48. לוי:(לב , בן יהושע רבי  אמר והשיבו: בתפילה ? לשהות  שיש לנו מנין  שאלו,

ביתך" יושבי "אשרי  קרא  סלה ")אמר  יהללוך "עוד  כך המתפלל (ואחר לוי : בן יהושע רבי  ואמר .

לפרטים 03-5376771

דוגמא



חמישי$ברכות רפאל פרק כז $משנת 

ּבׁשלֹומ ֹו ׁשֹואל  הּמל ; שהואאפּלּו בשעה  ְֲִִֵֶֶַ
יׁשיבּנּומתפלל  נחׁש49לא ואפּלּו מסוכן . שאינו  ְֲִִֶַָָֹ

יפסיק לא עקבֹו, על תפילתו,ּכר ּו; את בדיבור  ְֲִֵַַָֹ
הפסק אינה הליכה :50אבל

ב משנה 

הגשמים עמידה מזּכירין בימות ּגבּורֹותבתפלת ְְִִַ
הגשם"ּגׁשמים ומוריד הרוח "משיב ּבתחּית- ְְִִִַָ
השנייה הּמתים בברכה ואינה - עמידה, תפילת של ִֵַ

ושבח , הזכרה לשון  אלא  בקשה את וׁשֹואלין לשון  ְֲִ
ומטר "הּגׁשמים טל "ותן  הּׁשנים- -ּבבר ּכת  ְְְִִִַַַָָ

התשיעית  עלינו בברכה "ברך ברכת -והבּדלה",, ְְַָָ
חוננתנו " "אתה אומרים: שבת הּדעתבמוצאי ְֵַַַּבח ֹונן

הרביעית  בברכה -51.

ּבפני  רביעית ּברכה אֹומר ּה אֹומר : עקיבא  ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָרּבי
הדעת ".עצמ ּה "חונן  מברכת כחלק ולא ְַָ

ּבהֹודאה אֹומר : אליעזר  מודיםר ּבי בברכת  -52: ְֱִִֵֶֶַָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
בשלומו. שואל המלך אפילו
מלך אבל ישראל  מלך  ודוקא 

יהרגנו: שלא  פוסק פוסק, גוי

עקבו. על כרוך נחש  אפילו
אינו  פעמים שרוב נחש דוקא 

מן  אפעה או  עקרב אבל נושך ,

נושכים שודאי הדברים

פוסק: מזכיריןבבבבוממיתים,
גשמים. הרוח,גבורות  משיב

לשון  אלא  בקשה לשון  שאינו 

שהגשמים ומפני ושבח . הזכרה 

הקב "ה  של  מגבורותיו  אחת 

ט -י)דכתיב ה , עושה (איוב

חקר ... [ו ]אין  (עד) גדולות 

משום ארץ, פני על מטר  הנותן 

גשמים : גבורות  להו  קרי  הכי

לשון ושאלה. ומטר  טל  ותן 

השנים.בקשה : מתוךבברכת 

שאלתן  קבעו  פרנסה שהן

פרנסה : והבדלה.בברכת 
שבת : הדעת.במוצאי  בחונן

אין  שאם הדעת , בחונן הבדלה תקנו  מה מפני אמרו ובירושלמי חול. של  ראשונה  ברכה שהיא 

והרחבות  ביאורים

את ישרים ישבו  לשמך יודו צדיקים "אך  שנאמר : תפילתו , אחר  אחת שעה לשהות  צריך 

אחר אחת  ושעה  תפילתו, קודם אחת  שעה  שישהה צריך המתפלל  הכי: נמי תניא  פניך".

"אך דכתיב: – מנין תפילתו לאחר ביתך". יושבי "אשרי שנאמר: – מנין תפילתו  קודם תפילתו.

אחת, שעה  שוהין היו  הראשונים חסידים רבנן: תנו  פניך". את ישרים  ישבו לשמך יודו  צדיקים

בתפילה , ביום שעות  תשע ששוהין  מאחר  וכי אחת . שעה ושוהין  וחוזרין אחת , שעה  ומתפללין 

משתמרת תורתם – הם שחסידים מתוך אלא  נעשית ? היאך ומלאכתן  משתמרת , היאך תורתן 

מתברכת . ומלאכתן 

ב)בגמרא 49. שנו (לב , לא  יוסף : רב בשם בתפלתו)למדין יפסיק ישראל ,(שלא למלכי אלא 

למלכי  פוסקאבל  העולם רש"י )אומות  - יהרגנו  .(שלא

א )בגמרא 50. פוסק(לג, – עקרב  אבל  נחש, אלא  שנו לא  ששת: רב בשם שהעקרבלמדין  (לפי 

רש"י ) - לישוך מוכן  משנחש יותר לעקוץ .מסוכן 

א )בגמרא 51. גבורותלמדין (לג , יוסף : רב מבאר ברכה , לכל  הללו התוספות  את  צרפו מדוע

בברכת שאלה המתים . בתחיית קבעוה לפיכך המתים, כתחיית ששקולה  מתוך – גשמים

מתוך - הדעת  בחונן הבדלה פרנסה. בברכת קבעוה לפיכך פרנסה שהיא  מתוך - השנים

חול. בברכת קבעוה לפיכך  חול שהיא  מתוך אמרי: ורבנן  חכמה , בברכת קבעוה חכמה שהיא 

א )בגמרא 52. הגדולה (לג, כנסת אנשי והבדלות קדושות תפילות , הברכות, כל  את הרי הקשו ,

שברכה  יוחנן  רבי ותרץ  למחלוקת ? יש מקום ומה ההבדלה, ברכת את תיקנו  היכן  נראה  תיקנו,

בתחילה שלבים: מספר  עברה  השני )זו הבית של והקשות הראשונות בתפילה ,(בשנים  קבעוה

לפרטים 03-5376771

דוגמא



רפאל $ל  שישי$ברכותמשנת  פרק

בלשוני,ּבפי נכשל ואיני בפי סדורה התפילה יֹודע - ְִֵַ
ׁשה ּוא החולה אני שהתפללו מקּבל- שהתפילה - ְֲִֶָֻ

נתקבלה  ׁשהּוא,57עליו אני י ֹודע  לאו, ְֲִִֵֶַָואם
למות מטרףהחולה  החולה  של דינו שנגזר  -58: ְָֹ

שישי פרק 

האוכלין  ברכות  דיני

א  משנה 

ה ּפרֹות על מברכין אכילתם ?59ּכיצד עללפני ְְִֵֵַַַַָ
אֹומר : האילן העולםּפרֹות  מלך א-להינו  ה' אתה חּוץ "ברוך העץ ", ּפרי ּבֹורא ְִִֵֵֵֵָָָ

הּיין  -מן לעצמו  ברכה לו  קבעו ומשמחו , הלב  את סועד שהוא חשיבותו, שמפני ִִַַ
הּגפן" ּפרי "ּבֹורא אֹומר : ה ּיין .60ׁשעל ְִִֵֵֶֶַַַַָ

הארץ  ּפר ֹות  או ועל  קישואים, מלפפונים, עגבניות, כגון  האילן  על גדלים  שאינם ְֵֶַָָ
הוא קטניות  הּפת מיני  מן  ח ּוץ  האדמה ", ּפרי "ּבֹורא שמפניאֹומר : ְֲִִֵֵַַָָָ

לעצמה, ברכה לה קבעו האדם , של מזונו עיקר  שהיא הּואחשיבותה, הּפת  ֶַַַׁשעל 
הארץ" מן  לחם "ה ּמֹוציא מן אֹומר : לחם "לה ֹוציא  יד): (קד, בתהילים  שנאמר  ִִֵֶֶֶַָָ§¦¤¤¦

.61הארץ" ¨¨¤

מברטנורא  עובדיה ר '
בה : נכשל  מטורף.ואיני שהוא

טרוף אך  כמו  מטורף, שהחולה

מד)טורף אחר(בראשית  פי' .

בפניו  תפלתו  לו טורפים  לשון

ה :] התפלה [ברכות כלומר .

מטורפת עליו  שהתפללו 

מקובלת : ואינה  ממנו  וטרודה 

הייןא א א א ו ו ו ו  מן חוץ  מברכין. .כיצד 

לו  קבעו חשיבותו  שמתוך

והרחבות  ביאורים

מהפסוק(שם)בגמרא 57. הוא  זה לסימן  שהמקור  יט)למדין נז, שפתים,(ישעיה  ניב "בורא  :

ורפאתיו". ה' אמר ולקרוב  לרחוק שלום שלום

אחר:58. ואינה פירוש ממנו וטרודה  מטורפת  עליו  שהתפללו התפילה  היינו מטורפת , התפילה

ב ).מתקבלת  לד , בברכות (רש"י

א )בגמרא 59. העולם (לה, מן  שיהנה לאדם לו אסור מסברא : הוא  ראשונה ברכה שחיוב למדין 

בל  ברכה.הזה א 

למדין  רבנן:(שם)עוד  מןתנו  הנהנה וכל ברכה, בלא הזה העולם מן  שיהנה  לאדם לו אסור

מעל. – ברכה בלא הזה חכם העולם  אצל  שילך תקנתו  ברכות, יודע שאינו מי  רבא : אמר

מן  הנהנה  כל  שמואל : אמר  יהודה  רב  אמר  מעילה. לידי  יבוא  שלא  כדי  ברכות , שילמדנו 

לוי רבי  ומלואה". הארץ "לה' שנאמר : שמים מקדשי נהנה כאילו  – ברכה בלא  הזה העולם

קשיא , לא  אדם"! לבני נתן והארץ לה ' שמים "השמים וכתיב: ומלואה", הארץ  "לה ' כתיב : רמי:

בלא  הזה העולם מן הנהנה  כל  פפא : בר חנינא  רבי אמר  ברכה . לאחר כאן  ברכה , קודם כאן

ישראל. וכנסת  להקב"ה גוזל כאילו ברכה

ב)בגמרא 60. סועד(לה, מעלותיו : שתי מפני  עצמו  בפני  ברכה לו  נתייחדה - שהיין  למדין 

אנשים  שאין מפני  המזון  ברכת  אחריו מברך  אינו  אלו מעלותיו אף  על  מקום, מכל  ומשמח.

אדם. כל אצל  דעתו  בטלה  – היין על  סעודה שקובע מי ואף  סעודה , עליו קובעים

א )בגמרא 61. שמברך(לח , סוברים רבנן  הפת , ברכת  של  המדוייק הנוסח על  מחלוקת מובאת 

את מסביר רבא  הארץ ". מן לחם "מוציא  שמברך סובר נחמיה רבי  הארץ", מן לחם "המוציא 

ממצרים", מוציאם  "אל  דכתיב: עבר, לשון  שהוא  מודים כולם ב"מוציא " כך: מחלוקתם

לפרטים 03-5376771

דוגמא



שישי$ברכות רפאל פרק לא $משנת 

הירקֹות שהירקות ועל  ושום, חסה כרוב, כגון  - ְְַַָ
הוא מעליהם , גדלים  העלים ורק  באדמה בלועים 

האדמה" ּפרי  "ּבֹורא פירות אֹומר : בכלל שהם ְֲִֵֵָָָ
.62הארץ

אֹומר : יהּודה אומר :ר ּבי הירקות מיני על  "ּבֹורא ְִִֵֵֵַָ
ברכה דׁשאים" ומין  מין  כל על לברך צריך שלדעתו ְִָ

הברכה  בלשון  המין  ניכר  שיהא :63מיוחדת,

ב משנה 

ש ּפרי מי  "ּבֹורא האילן  ּפרֹות  על  ְִִֵֵֵַַָָּבר ;
-האדמה " העץ" פרי "בורא לברך  ידייצאבמקום ֲָָָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
הפת : וכן  לעצמו. בוראברכה

דשאים. בכללמיני  שיש לפי

וזרעים דשאים האדמה, פרי

בעי יהודה  ור ' קטניות , כגון 

ואין  ומין , מין  לכל ברכה  היכר

על דתנן  והא  יהודה . כר ' הלכה

פרי בורא  אומר הירקות 

שדרכן  ירקות  מילי הני האדמה ,

או  חיין , ואכלן  חיין לאכלן

ואכלן  מבושלים  לאכלן  שדרכן 

שדרכן  אותן  אבל מבושלים

או  מבושלים , ואכלן  חיין  לאכלן

ואכלן  מבושלים  לאכלן  שדרכן 

אלא  עליהן  מברך  אינו  חיין,

מבושלים : בין  חיין בין בפה "א  עליהן  מברכין מבושלים בין  חיין  בין  אותם  שאוכלין  וירקות  שהכל .

וכו'.בבבב האילן  פירות  על חוזרבירך עצמו  הענף ואותו לענף , איתיה  פירא  שקלי דכי  היכא  כל 

שקלת דכי  היכא  אבל  העץ , פרי בורא  פירותיו  על  ומברכין  אילן , מקרי האחרת  לשנה פרי  ומוציא 

והרחבות  ביאורים

מצור מים לך "המוציא  דכתיב: עבר, לשון  גם שהוא  סוברים שרבנן  ב"המוציא ", היא  המחלוקת

סבלות מתחת אתכם  "המוציא  דכתיב  הווה , לשון  הוא  ש "המוציא " סובר  נחמיה ורבי  החלמיש",

על  כברכה  הווה , לשון  שהוא  הפת בברכת ב"המוציא " להשתמש אין  לשיטתו ולכן מצרים",

כרבנן , לן דקיימא  הארץ", מן לחם "המוציא  והילכתא : הגמרא : ומסכמת בעבר. שהוא  דבר 

משמע דאפיק בעבר)דאמרי .(הוציא 

ב)בגמרא 62. האור(לח, ידי על  שנשתנה  פת מה  – דפת  דומיא  ירקות  קתני  (ואין למדין :

תוספות ) - הברכה את מגרעת האוראפייתה  ידי על  שנשתנו  נמי ירקות  במעמדן אף (נשארים 

האדמה ") פרי "בורא  עליהם  ומברכים  אומרת:הראשון , זאת  אביי: של  בשמו רבנאי  מסיק מכאן  .

מבושלים)שלקות דומיא (ירקות ירקות  מדקתני ממאי? האדמה", פרי  "בורא  עליהן מברכין 

הגמרא  ומנו(שם)דפת. רבינו, משום חסדא  רב  דרש השלקות: ברכת  בענין  מחלוקת מביאה

עולא  – ומנו  ישראל, מארץ היורדין רבותינו האדמה". פרי "בורא  עליהם מברכין שלקות רב: –

אומר ואני בדברו ". נהיה "שהכל  עליהן  מברכין  שלקות אמר: יוחנן דרבי  חסדא):משמיה (רב 

נהיה  "שהכל  שתחילתו  וכל  בדברו ", נהיה  "שהכל – שלקו  האדמה", פרי "בורא  שתחילתו כל 

פרי "בורא  עליהם מברכין  שלקות אמר: שמואל  האדמה ". פרי  "בורא  – שלקו בדברו ",

האדמה ".

א )בגמרא 63. קרא (מ, אמר  יהודה? דרבי  טעמא  מאי  כ)שאלו: סח יום (תהילים ה' "ברוך :

מעין  לו תן ויום יום כל לך : לומר אלא  אותו ? מברכין  אין  ובלילה  אותו  מברכין  ביום וכי יום",

נמי, הכא  ברכותיו .ברכותיו, מעין  לו  תן ומין מין  שבכלל כל  פי על  אף  - לשיטתו הילכך ,

וכד ', עגבניה מלפפון כרוב חסה  כגון  הדשאים, שונים, מינים נכללים האדמה" פרי "בורא 

ועל  דשאים", מיני  "בורא  הדשאים מיני  כל  על  יברך - ודגן קטניות  כגון  וזרעונים,

ברייתא  מובאת  וכן זרעים", מיני "בורא  יברך א )הזרעים את(לז, הכוסס  יהודה: רבי לשיטת 

זרעים" מיני "בורא  עליה מברך  האדמה ")החיטה  פרי "בורא מברך רבנן  .(ולדעת
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שעיקר  מפני ולברך, לחזור צריך ואינו  ברכה חובת

מהארץ הוא .64האילן 

הארץ ּפר ֹות  בירך ועל  העץ"אם ּפרי "ּבֹורא ְְִֵֵֵֶַָָָ
- האדמה" פרי "בורא ברכת יצאבמקום וצריך לא ָָֹ

ולברך  .65לחזור 

ּכּלם -66על ויין  פת אפילו  אמר - ברכת אם ִַַָָֻ
ּבדבר ֹו" נהיה ברכה יצא-"ׁשהּכל חובת  ידי ְְִִֶַָָָָֹ

מה  כל  על לה ' כללי שבח היא זו שברכה בדיעבד,

דבר  כל על  לברך צריך לכתחילה אך בעולמו , שברא 

הראויה : ברכתו  את

ג  משנה 

הארץ  מן ּגּדּול ֹו ׁשאין  ּדבר  "אֹומר 67על  ברכת האכילה  נהיה ׁשהּכללפני ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
בדברו ".

החמץ  שהתקלקל על  יין  הּנֹובלֹות- גרועות ועל תמרים  הּגֹובאי 68- -ועל  ְְְֶַַַַַַַֹ
טהור  מברך:אֹומר חגב "ׁשהּכל ".- ֵֶַֹ

"ׁשהּכל ". אֹומר : הּביצים ועל הּגבינה ועל החלב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל

מברטנורא  עובדיה ר '
ענף ישאר לא  לפרי  ליה

לשנה  פרי ויוציא  שיחזור 

הפירות על מברכין  אין  האחרת 

האדמה: פרי בורא  ועלאלא 
יצא. שהכל  אמר אם כולן
ומיהו  היין. ועל  הפת  על  ואפילו

פרי שום  לאכול  אין  לכתחלה

שיברך תחלה  יודע  אינו  אם

לו: הראויה  ברכה  עליו 

מן נובלות.גגגג שנפלו  פירות 

כל שנתבשלו  קודם  האילן 

טהורים :גובאי.צרכן : חגבים

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 64. היא (מ, ארעא  - אילן דעיקר לכן למדין  ממנה, גדל והכל  הארץ, הוא האילן  (עיקר

האדמה ") פרי "בורא האילן  פירות על  לברך ונקצץאפשר המעין  יבש  דתנן: היא , יהודה רבי ושיטת 

מביא  – קורא וא (ביכורים)האילן  ה'")ינו  לי נתת אשר האדמה  "מן  לומר יכול  שאינו  ביכורים , ,(פרשת

וקורא  מביא  אומר: יהודה העץ)רבי ולא  האדמה הוא  הפרי  גידול .(שעיקר

א )בגמרא 65. והשיבו:(מ , העץ? ברכת הארץ פירות  על  מברכין שאין  הוא  פשיטא  שואלין ,

דתניא : היא ", אילן  מין  "חיטה  דאמר יהודה  לרבי  אלא  נצרכה  לא  יצחק : בר נחמן רב  אמר

היתה... תאנה אומר: נחמיה רבי היה ... גפן אומר: מאיר רבי  הראשון , אדם ממנו שאכל  אילן 

אפילו האילן  ברכת הארץ פירות על  לברך שאין  הוא  והחידוש היתה... חיטה  אומר: יהודה  רבי

היא . אילן מין  שחיטה יהודה, רבי לשיטת 

הגמרא  אומרת  כאשר(שם ),עוד  אדמה? מברכים פרי  איזה ועל  העץ  מברכים פרי איזה  על

הפרי נוטל  אתה וכאשר העץ, מברך – פרי  ומוציא  וחוזר  הענף  ונשאר  הפרי את  נוטל אתה 

אדמה. מברך  – פרי  שוב שמוציא  ענף  ואין 

ב)בגמרא 66. האילן (מ, פירות - במשנתנו  המוזכר על  האם כולן ", "על  הכוונה  מה  שואלין

היין  ומן  הפת  מן חוץ  אמר: הונא  רב הקודמת? במשנה המובאים ויין פת  על גם או  והארץ ,

"שהכל ") של כללית בברכה  יוצאים אין  מיוחדת ברכה להם שיש ויין.(כיון  פת אפילו  אמר: יוחנן  ורבי ,

ב)בגמרא 67. כמהין (מ, וגבינה, ובצים חלב ודגים, ועופות חיות  בהמות , בשר כגון פירטו :

ופטריות .

תמרים (שם)בגמרא 68. אמר: חד  נובלות? מאי  אילעא  ורבי  זירא  רבי  האמוראים  נחלקו

מהרוח . שנפלו  תמרים אמר : וחד  השרב . בשל  זמנם לפני  שנתבשלו
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ּכל אֹומר : יהּודה  מין מאכל רּבי  על ׁשה ּוא הבא ְִִֵֶַָָ
-קללה ידי וגובאי נובלות חומץ , מברכין כגון  אין ְְְִֵָָָ

כלל :עליו ָָ
ד  משנה 

ש הר ּבהמי מינים לפניו  יברך היּו מה על לאכול, ְְִִֵַָָָ
ּביניהםתחילה? י ׁש אם אֹומר : יהּודה ְִִֵֵֵֵֶַָר ּבי 

ׁשבעהמאכל  ארץמ ּמין  בהם שנשתבחה מינים  - ְִִִָ
רימון , תאנה, גפן , שעורה, חיטה , הם : ואלו ישראל,

- ותמרים  עליוזיתים שבעה כלומר ,מבר ; מין ְֵָָָ
מהםקודם. איזה על מבר ; אֹומרים: ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָוחכמים

קודםכלומר ,ׁשּירצה :69חביב  ְִֶֶ
ה  משנה 

הּמזֹון ׁשּלפני  הּיין על  ברכת ּבר ; לפני - ְִִֵֵֶַַַַַָ
לעורר  כדי יין  כוס  לשתות נוהגים שהיו  "המוציא",

הסעודה  לפני ששתה  יין  אותו  על  וברך התיאבון , את 

ה ּמזֹון- ׁשּלאחר  הּיין את  הסעודה ּפטר אחר  - ְִֶֶַַַַַַָָ
המזון  ברכת .70קודם 

ה ּפרּפרת  על  את ּבר; בו  ללפת שרגילים מאכל - ְֵֶֶַַַַ

מברטנורא  עובדיה ר '
קללה. ע "ימין וגובאי  נובלות 

כר "י : הלכה ואין  באים  הן  קללה 

שבעה .דדדד ושעורה מין חטה

ותמרים, זית  ורמון  ותאנה  וגפן 

ונשתבחה  הואיל  עדיפי דהני 

א "י : מהםבהן  איזה על מברך
והלכה שירצה . עדיף. דחביב 

הייןה ה ה ה כחכמים: את פטר
המזון. מילישלאחר  הני

שרגילים טובים וימים בשבתות 

המזון , לאחר  היין  על לקבוע

המזון  לפני היין  על וכשברך 

בשאר אבל ברך , דהכי אדעתא 

עצמן  לקבוע  רגילים שאין  ימים

היין  אין המזון  לאחר  היין  על 

שלאחר היין פוטר המזון  שלפני

דתנן  המזון לאחר  וכל  המזון .

שסלקו  לאחר  היינו  במתניתין

שיברכו  קודם הפת  מן  ידיהם

המזון: דברפרפרת.ברכת  כל

כגון  הפת , את  בו שמלפתים

קרויים ודגים וביצים בשר

מביאים שהיו  ופעמים פרפרת .

סעודה  קודם פרפראות 

הפת : מן  ידיהם שמשכו  אחר הסעודה לאחר  אחרות  פרפראות  ומביאים  וחוזרים האכילה להמשיך 

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 69. שוות (מא, בשברכותיהן  מחלוקת  עולא : בשם שעללמדין  ותפוחים , זיתים  (כגון 

אחת), בברכה שניהן  לפטור ובא העץ, פרי בורא מברך עדיף ,שניהם  שבעה  מין סבר : יהודה דרבי

וחוזר זה  על מברך הכל דברי – שוות ברכותיהן בשאין אבל עדיף . חביב  מין סברי: ורבנן 

זה על פוטרתן ).ומברך  אחת ברכה שאין  (מפני

וחד שוות, בשברכותיהן רק  שמחלוקת  אמר  חד  נפחא , יצחק ורבי אמי רבי נחלקו  זה ובדבר 

ירמיה: רבי  ואמר שוות , ברכותיהן  בשאין  אף  שמחלוקת בברכהאמר המינים  שני  נפטרין  שאין  (אף 

צריך) האם  נחלקו  יצחק :אחת, רבי ואיתימא  יוסף  רב דאמר זהלהקדים, בפסוק  הקודם כל

לברכה שנאמר מוקדם ח ), ח, שמן (דברים  זית  ארץ  ורימון  ותאנה וגפן ושעורה  חיטה  "ארץ :

נאמר לשיעורין  כולו הפסוק כל  אמר: חנן רבי אך  שבח ודבש". להודיע  הכתוב  בא לא זה (ולפי

בהן , נתלין  תורה ששיעורי פירות בה שיש ישראל  ארץ של שבחה אלא  שלהם , בטעם הפירות חשיבות 

רש"י). - שוין  כולן  בזו  שהרי סדרן , על הכתוב  הקפיד  לא שכך וכיוון 

ב)בגמרא 70. שנו (מב , לא  יוחנן : רבי בשם המזון )למדין שלאחר היין  את פוטר המזון  שלפני (שיין 

השנה  ימות בשאר אבל  היין, על  סעודתו  קובע ואדם הואיל  טובים, וימים שבתות כגון  אלא 

וכוס  כוס  כל  על  מברך הרבה)– לשתות מתחילה מתכוון  שאינו  .(משום 
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רפאל $לד שישי$ברכותמשנת  פרק

הּפר ּפרתהפת  את ּפטר  - ה ּמזֹון ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלפני 
הּמזֹון  ברכת ׁשּלאחר  קודם  הסעודה לאחר - ְֶַַַָ

המזון .

הּפת  על -ּבר ; "המוציא" הברכה ּפטר ברכת מן  ֵַַַַַָ
הּפר ּפרת  שלאאת אפילו הסעודה, בתוך שאוכלה ְֶֶֶַַ

לפת .מ טפלה שהפרפרת  הסעודה , חמת

הּפר ּפרתבירך  פת על כעין  זו שהיתה וכגון  ְֶֶַַַ
שנתבשלו  יבשים  פירורים  כגון  מזונות , שברכתה

- מרק  פטר בקערת "המוציא "לא אתמברכת ֶַָֹ
באהּפת אם אבל העיקר. את פוטר  טפל  שאין  - ַַ

נפטר  דגן , מגרעיני דייסא כגון  קדרה, מעשה לאכול 

הפרפרת . על  שברך "מזונות" ׁשּמאי בברכת ֵַַּבית
לא אף "מזונות "אֹומרים: מברכת מעׂשהפטר  ְֲִֵַַֹ

פוטר קדרה אינו כך הפת, את פוטר שאינו שכשם ְֵָ
קדרה  :71מעשה

ו משנה

לאכל  יֹוׁשבין שלאהיּו סימן  וזה הסיבה, בלא ְֱִֶָֹ
- יחד  לאכול מבר;נתוועדו  ואחד  אחד ְְֵֶֶָָָָּכל

להוציאלעצמֹו יכול אחד ואין  "המוציא", ברכת ְְַ
אם אך האחרים. את לשםהסּבּובברכתו  מיטות, על ֵֵ

בחבורה  מבר ;-72סעודה  .73לכּלן "המוציא"אחד ְְֵֶָָָֻ
הּמזֹוןאם ּבתֹו; יין להם הסעודה,ּבא  באמצע - ְִֶַַָָָ

- כולם את בברכתו להוציא יכול שאחד פי על אף 

מברטנורא  עובדיה ר '
קדרה . הריפותמעשה כגון

שנתבשל וקמח כרמל  וגרש

וכיוצא  הלביבות  כגון במים

פרפרת דמפרשי ואית  בהן.

בקערה  הצנומה  פת  דמתניתין 

דמברכים לחם מראה בה  שאין 

והשתא  מזונות . מיני בורא  עלה 

לאשמעינן  דאיצטריך  ניחא 

את פטר לא  הפרפרת  על ברך 

מין  נמי דהיא  גב  על  אף הפת 

פטר . קדרה  מעשה  אבל  פת ,

שאם כשם סברי שמאי ובית 

את פטר לא  הפרפרת  על ברך 

קדרה. מעשה פטר לא  כך  הפת 

כב"ש: הלכה  היוווווואין 
וסימן יושבים. הסיבה , בלא 

יחד. לאכול נתועדו  שלא  הוא 

כשמתועדים היו  שרגילים

שהיו  לאכול אנשים חבורות 

ואוכלים המטות  על  מסובים 

שמאל : בהסבת  כלושותים
לעצמו. מברך היה אחד  שלא 

הסיבה. בלא  סעודה  קבע להם

ניכול ניזיל  אמרו  אם ומיהו

שלא  אע"פ פלן , בדוכתא  נהמא 

ואחד  דמי , כהסיבו  הסיבו 

נמי ומצטרפין  לכולם מברך 

בתוך לזימון : יין להם בא
לעצמו. מברך אחד  כל המזון

והרחבות  ביאורים

חולקים?(שם)בגמרא 71. הם  מה  על קדרה ", מעשה לא  "אף  שמאי: בית  דברי על שואלין

הפרפרת את פטר  הפת על ברך  הרישא : דברי  על  עיקר האם לצורך אינה שהפרפרת פי על (אף 

האכילה) את לסיים  אלא קדרה הסעודה  מעשה שפטר  שכן כל  קמא  ולתנא  מזון , לשם  (שהוא 

קדרה.ממש) המעשה את פוטרת לא  ואף  הפרפרת  את פוטרת  לא  שהפת סוברים שמאי  ובית ,

קדרה  מעשה אבל  לא , פת  הפת, את  פטר לא  הפרפרת  על  ברך הסיפא : על חולקים  שהם או

תיקו . פטר? לא  נמי קדרה  מעשה שאפילו סברי  וב"ש פטר , כן 

סתם (שם)בגמרא 72. כלומר , סעודה . קביעות ו "הסבו" "יושבין " של  המשנה  מנוסח למדין

"נלך אומרת חבורה  וכאשר סעודה . קביעות  כאן  יש הרי  הסיבו  אם אך הסיבה , זו אין - ישבו

הסבו . שלא  פי על  אף  סעודה  קביעות זו הרי  לאכול " פלוני  למקום

א )בגמרא 73. הסבה ,(מג, בעי  לא  יין  אבל הסבה, דבעי פת  אלא  שנו  לא  רב : אמר למדין :

הסבה. בעי  נמי  יין  אפילו אמר: יוחנן  ורבי

לפרטים 03-5376771
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שישי$ברכות רפאל פרק לה $משנת 

לעצמֹו מבר; ואחד  אחד בית ּכל ואין  הואיל  ְְְְֵֶֶַָָָָ
לשמוע לבם שמים  המסובין  ואין  פנוי, הבליעה

יין  להם  הביאו  המברך. מפי הּמזֹון הברכה -לאחר  ְַַַָ
- לאכול  שסיימו  לכ ּלםלאחר  מבר ; ומוציאאחד ְְֵֶָָָֻ

את  לשמוע פנויים  הם  שכבר  חובתם , ידי אותם

הברכה .

היין והּוא על המברך כולםאֹומר - בשביל  מברך - ְֵ
בשמים" עצי הּמגמר "בורא בשמיםעל  עצי - ְַַָֻ

האש, על מביאין במחתה ׁשאין  ּפי על  ְִִִֵֶַַאף
הּסע ּדהבפניהם לאחר  אּלא הּמגמר  -את  ְְְֶֶַַַַָָָֻֻ

מכל  הסעודה, מצרכי שאינו  המזון , ברכת לאחר 

על  בברכה גם זוכה היין , בברכת  שהתחיל כיון  מקום 

:74המוגמר 

ז  משנה

לפניואם מלוחיםמליח לאכול הביאּו דגים כגון  - ְִִֵַָָָ
מזונו ּבּתחּלה עּמֹוכעיקר  המליח ,ּופת עם  לאכול  ְִִַַָ

- לבדו  המליח  את לאכול לו עלשקשה ְֵַָמבר ;
ּופֹוטר  ל ֹובכך הּמליח טפלה ׁשה ּפת הּפת, את ְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

למליח -75.

ּכל  הּכלל : ועּמֹומאכל זה  ע ּקר  גםׁשהּוא יש ְְִִֶֶַָָָ
ּופֹוטר  העּקר  על מבר ; - אתבכך טפלה ְְִֵֵֵֶַָָָָ

ְֵַָהּטפלה:
ח משנה

מבר;אם - ור ּמֹונים ענבים ּתאנים ְְְֲִִִִֵֵַָָָאכל 

מברטנורא  עובדיה ר '
פנוי הבליעה  בית  ואין  הואיל 

אל פונה המסובים לב ואין

מה  לבלוע  אלא  המברך 

שמא  חיישינן  א "נ שבפיהם .

אמן : לענות  כשבא  והואיחנק
המוגמר . על  המברךאומר

על מברך הוא  המזון  ברכת 

בשמים . עצי בורא  המוגמר 

מיניה  דעדיף דאיכא  ואע "ג

עביד  בחדא  דאתחיל  כיון  אפ"ה 

היו מוגמר.לאידך: רגילין 

עצי הסעודה  אחר  להביא 

לריח האש על  במחתה  בשמים

הסעודה.טוב: לאחרלאחר

לאו  דהשתא  המזון, ברכת 

כיון  אפ "ה הוא , הסעודה  מצרכי 

אחרונות בברכות  שהתחיל

מלוח :מליח.זזזזגומרן : דבר כל

לו. טפלה  שאכלשהפת מי 

מתוקים מפירות  גסה  אכילה

מליח דבר  אחריו  אוכל ביותר 

בגופו  הנדבקות  הליחות  לחתך 

ומפני הפירות , רוב מחמת 

לבדו  המליח לאכול  יכול  שאינו 

המליח אבל עמו . הפת  מן  אוכל

לו: טפלה  והפת  עיקר לבדו 

ברכות.חחחח ג' אחריהן מברך
המינים משבעת  שהוא  דכל

ברכות , שלש אחריו  מברך 

גמליאל לרבן ליה  דסבירא 

לאו  וברכת  ושבעת  דואכלת 

ז' אכל אלא  קאי  בלבד אלחם

של קרא  ובהאי  בפרשה. לעיל המוזכרים זו המינין  הארץ על הזן, ברכת  זו  וברכת  רמיזי, ברכות  ש 

והרחבות  ביאורים

מישהו74. שיש מכלל המוגמר" על  אומר "והוא  מדקתני  מהמשנה , מדייקים  א ) (מג, בגמרא 

והכוונה  "והוא ", במפורש ציינו ולכן שבסעודה , והמכובד  הגדול  והוא  היין, על  מהמברך עדיף 

ש  המוגמר,היא  על  יברך אשר הוא היין על  שבירך דאתחילאותו  כיון  ממנו , עדיף  שיש (ולמרות

רש"י ) - לאידך עביד  .בחדא

א )בגמרא 75. פירות(מד , אוכל  הוא  כאשר הוא  טפלה , והפת  עיקר  המליח בו  שמקרה  למדין

ביותר, מלוחים מאכלים לאכול  צורך היה מתיקותן את  להפיג  וכדי  במתיקותן , הידועים גינסור

פת . עימו אוכל  לבדו  המליח  לאכול יכול  שאינו  ומפני 
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רפאל $לו שביעי$ברכותמשנת  פרק 

ּברכֹות ׁשל ׁש המזון ,אחריהן ברכת ר ּבן של  ּדברי ְְֲִֵֵֶַַָָָ
המיניםּגמליאל  משבעת שהוא כל שעל  הסובר  ְִֵַ

המזון  ברכת .76מברך

אֹומרים: מברך וחכמים המינים משבעת פירות על  ְֲִִַָ
רק ׁשלׁשלאחריהם מעין אחת .77ּברכה ְֵֵַַָָָ

ׁשלק אכל  אפּלּו אֹומר : עקיבא תבשיל ר ּבי  - ֲֲִִִֵֶֶַַָָ
ירקות  מזֹונֹושל  למזון ,והּוא עליו  שסומך מבר;- ְְְֵָ

ּברכֹות ׁשלׁש המזון אחריו ברכת .78של ְֲַָָָ
לצמאֹו מים צמאונו,79ה ּׁשֹותה את לרוות - ְִִֶַַָ

מברך אֹומר ר ּבי - ּבדברֹו". נהיה "ׁשהּכל ְְִִִֵֶַַָָֹ
אֹומר: בתחילה טרפ ֹון נפׁשֹותמברך "ּבֹורא ְְֵֵַָ

ַר ּבֹות":

שביעי פרק 

הזימון  דיני

א  משנה 

בברכת ׁשאכל ּואנשיםׁשלׁשה וחייבים לחם , ְְֶָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
בונה  זו הטובה  הארץ, ברכת 

אומר הוא  וכן (דברים ירושלים,

הזה :ג) הטוב וחכ "אההר
אחת. ברכות ,ברכה שלש מעין 

ורימונים תאנים ענבים אם

על מברך  אכל , ותמרים  זיתים

ארץ ועל העץ פרי  ועל העץ

על וחותם וכו', טובה  חמדה

ובארץ הפירות . ועל הארץ

ועל הארץ  על חותם  ישראל

מברך עצמה  זו וברכה פירותיה.

על בה  שפותח  אלא  היין  על 

כל ועל  הגפן . פרי ועל  הגפן

דגן  מיני מחמשת  הנעשה דבר

העץ פרי  ועל  העץ על במקום

הכלכלה  ועל  המחיה  על  אומר

המחיה: ועל הארץ  על  וחותם 

שלק. אכל ירק:אפילו של 

מזונו. למזון והוא עליו  שסומך 

דואכלת ברכות  ג' מברך 

קאי . דאכל  מאי אכל ושבעת 

מברכין  שאין  כחכמים  והלכה

בורא  דברים  שאר  כל ועל  שלש, מעין  אחת  ברכה המינין  שבעת  ועל  אלחם, אלא  ברכות  שלש 

מה  כל  על  הם, בלא  להתקיים  אפשר  שאי ומים לחם כמו  חסרונן  ופירוש וחסרונן . רבות  נפשות 

הבריות יכולין  נבראו  לא  אם שגם  שבעולם מה  כל  על  כלומר חי, כל  נפש  בהם להחיות  שברא 

ברכה  הויא  ענינים ב' זו בברכה  שיש  ומפני טובה. ולתוספת  לתענוג אם כי נבראו ולא  להתקיים ,

חי ה ' אתה  ברוך  בה שחותמים בירושלמי  כדאיתא  בברוך , וחותמת  בברוך  ופותחת  ארוכה

לצמאו.העולמים : מים  לו השותה  שנתחב מאכל לבלוע מים השותה  אבל  שהכל . מברך  דוקא ,

מברך : אינו  בזה  וכיוצא  רבות.בגרונו נפשות בורא אומר טרפון  המים .רבי שתיית  לפני מברך 

רבות : נפשות  בורא  ולאחריהם שהכל מברך  לפניהם אלא  טרפון, כר' הלכה ואין 

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 76. שנאמר(מד , מכך הוא  גמליאל  רבן של  שטעמו  ח-י )למדין  ח, "ארץ(דברים  :

ושבעת ואכלת  לחם ... בה תאכל  במסכנות  לא  אשר ארץ ורמון ... ותאנה וגפן  ושעורה חיטה

היינו למעלה, האמור כל  על  מוסב "וברכת" שהחיוב גמליאל  רבן  וסובר אלהיך" ה ' את  וברכת 

המינים. שבעת  כל  על 

מצוות77. בין מפסיק לחם" בה תאכל במסכנות לא  אשר  "ארץ הפסוק כי סוברים חכמים

לחם. על  רק היא  המזון  וברכת  קודם, שהוזכרו  המינים  שבעת לבין וברכת " ושבעת  "ואכלת

ב)בגמרא 78. אינו(מד , כלל בדרך שלק כלומר שנו. כרוב של  שבקלח אשי, רב  בשם למדין 

מזין. מאכל  הוא  כרוב של  שלק אבל  מזין , אוכל 

בשר(שם)בגמרא 79. מחתיכת שנחנק מי אבל  שהכל, מברך לצמאו  השותה שדוקא  למדין ,

כלל. לברך צריך  אינו  הבליעה  לזרז  מים ושתה

לפרטים 03-5376771
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טבל,והּנכרי,89לחםמּכּזית  לא ועדיין  שמל גר וכן  ְְִִִַַַָ
- עמהם עליהםואכל  מזּמנין מאלו אין אחד כל  - ְְֲִֵֵֶַ

לזימון : מצטרף  אינו 

ב משנה 

ועבדים שני90ּוקטּניםכנעניםנ ׁשים עם  שאכלו ְֲִִִַַָָ
- חורין  בני גדולים עליהםגברים  מזּמנין -אין  ְְֲִֵֵֶַ

הזימון . לברכת מצטרפים אינם

מזּמנין ּכּמה שיתחייב עד כדי לאכול צריך כמה - ְְִַַַָ
המזון ? לברכת  הדין  והוא ּכּזית בזימון , 28.8-עד  ִַַַ

ּכּביצהסמ "ק. עד  אֹומר : יהּודה 57.6-ר ּבי ְִֵֵַַַָָ
:91סמ "ק

ג  משנה 

שבו ּכיצד  ּבׁשלׁשההנוסח  כאחד מז ּמנין? שאכלו ְְְִִֵַַָ
משלו "."נבר ;המזמן :אֹומר  שאכלנו  ְֵֵָ

והּוא -ּבׁשל ׁשה המזמן  מלבד שלושה יש אם  - ְִָָ
המזמן :אֹומר  משלו ""ּברכּולהם  .92שאכלנו  ְֵָ

מברטנורא  עובדיה ר '
להא : נמי הדר לצורך  לרובא 

טבלוהנכרי. ולא  שמל בגר

דלא  כמה  דכל ואשמעינן מיירי .

גר אינו  ולעולם הוא , נכרי טבל 

ויטבול: שימול  וקטניםבבבבעד
עליהם. מזמנין דוקא אין

למי יודעים שאין  קטנים

למי היודע  קטן  אבל מברכין ,

ואיכא  עליו . מזמנין  מברכין 

אמרו  דלא  דאמרי  מרבוותא 

מזמנין  מברכין למי היודע  קטן 

עשרה  שלש בבן אלא  עליו 

שתי הביא  שלא  אחד ויום שנה

פורח, קטן  הנקרא  והוא  שערות 

מזמנין  אין  מהכי בבציר אבל 

מברכין. למי יודע ואפילו  עליו ,

הלכה  מייתי  ובירושלמי 

הקטן  על מזמנין דאין  למעשה

שתי ויביא  שיגדל עד כלל

לעצמן  מזמנות  ונשים שערות .

אבל לעצמן, מזמנין ועבדים

פריצותא : משום לא , עבדים עם כזית.נשים כביצה:עד עד דאמר  יהודה כרבי ולא  הלכה, וכן

ברכו.גגגג אומר והוא כולם :בשלשה וכן  זימון , איכא  דידיה  בלאו  דהא 

והרחבות  ביאורים

אמרה  והתורה  קרקע, גבי על שפדאו  בהקדש וכן אסימון , ולא  צורה עליו שיש כסף  - (ויקרא הכסף"

יט) בכסף.כז, לפדות צריך לו", וקם הכסף "ונתן  :

בראש (שם)בגמרא 89. התנא  ששנה כיוון אלא  מזמנין, אין מכזית  בפחות שבוודאי  למדין 

מכזית". "פחות בסוף  שנה "כזית " המשנה

ב)בגמרא 90. כרבי(מז , סובר  והוא  עליו, מזמנין  בעריסה  המוטל קטן יוסי: רבי  בשם למדין

עושין  אבל – עליו  מזמנין אין  בעריסה  המוטל  קטן שאמרו  פי  על  אף  דאמר : לוי  בן יהושע

סניף  פורח(לצירוף )אותו קטן אמר : יוחנן  ורבי  שניו)לעשרה. לכלל בא  ולא  סימנים  ָָ(שהביא

נחמן : רב  דאמר הא  כי אלא  שמעתא  הני ככל  הילכתא  ולית הגמרא : ומסקנת עליו . מזמנין

עליו . מזמנין – מברכין למי היודע קטן

ב )בגמרא 91. מאיר(מט, רבי של  מחלוקתם את  אביי  קמא )מסביר  מאיר(תנא רבי  יהודה: ורבי 

"ואכלת סבר : יהודה  ורבי בכזית. ואכילה שתיה , זו  – "ושבעת " אכילה, זו – "ואכלת " סבר:

חיוב  שיעור  לגבי גם  היא  מחלוקתם בכביצה . – זו ואיזו  שביעה , בה שיש  אכילה  – ושבעת"

מזמנין " כזית  על  דאפילו  אשמעינן  רבותא  "אלא  המזון, מזמנין ").ברכת  כמה  "עד  ד "ה  (תוספות

א )בגמרא 92. נ , - ב  אל (מט, לעולם שמואל : אמר "ברכו ". או "נברך" לומר, עדיף מה נחלקו

הכלל  מן  עצמו  את אדם אתיוציא  מוציא  שהוא  נמצא  "ברכו ", אומר המברך  הרי  ושואלין .

"ברכו" אף ותרצו: הכלל ? מן  רש"י),עצמו  - המברכים  בכלל להיות לו  טוב  ומיהו דמי , ומכל (שפיר

עדיף. "נברך" מקום

לפרטים 03-5376771
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אֹומר  - לאלהינּוהמזמן :ּבעׂשרה "נבר ; ְֲֵֵֵֵַָָָֹ
משלו ". אֹומר שאכלנו - והּוא המזמן :ּבעׂשרה ֲֵַָָָ

ר ּבֹוא עׂשרה ואחד עׂשרה אחד  -"ּברכּו". ְְֲֲִֶֶָָָָָָָ
הנוסח אין  ואילך שמעשרה שווה, דינם אלף , מאה

עקיבא רבי  דעת זוהי .93משתנה .

סובר : הגלילי יוסי אֹומררבי - המזמן :ּבמאה ְֵֵָ
אלהינּו לה' שאכלנו "."נבר; המזון  ּבמאהעל ְְֱֵֵֵַָָֹ

אֹומר  - "ּברכּו".המזמן :והּוא ְֵָָ
אֹומר - אלהינּוהמזמן :ּבאלף לה' "נבר ; ְְֱֵֵֵֶֶַָֹ

יׂשראל המזו אלהי שאכלנו ".על  -ן  והּוא ּבאלף ְְֱִֵֵֶֶָָֹ
"ּברכּו".המזמן :אֹומר  ְֵָ

-ּבר ּבֹוא אלפים עשרת לה'- "נבר ; אֹומר: ְְִֵֵַָ
י ֹוׁשב ה ּצבאֹות אלהי יׂשראל אלהי  ְְֱֱֱִֵֵֵֵֵַָָֹֹֹאלהינּו
והּוא, ּבר ּבֹוא ׁשאכלנּו". הּמזֹון על  ְְְִִֶַַַַָָָהּכר ּובים

"ּברכּו". ְֵָאֹומר :
הוא: מבר ;הכלל  ׁשהּוא המזמן ,ּכענין נוסח  כפי - ְְְִֵֶָָ

אלהי  אלהינ ּו ה' "ּבר ּו; אחריו: עֹונין ֱֱֲִֵֵַָָָֹֹּכ;
על הּכר ּובים יֹוׁשב הּצבאֹות אלהי ְְְֱִִֵֵֵַַַָָֹי ׂשראל 

ׁשאכלנּו". ְֶַַָָהּמז ֹון
מברכין הן  הּקהל רב לפי  אֹומר : הּגלילי יֹוסי  השםר ּבי הזכרת  נוסח - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

הקהל, רוב  לפי נקבע כז):ׁשּנאמרבזימון  סח , ּברכּו(תהלים "ּבמקהל ֹות  ְְְֱֵֶֶַַָ
יׂשראל" מּמקֹור  א -דני אזכרות .אלהים, בריבוי לברך יש רב שבקהל  - ְְֱֲִִִֵָָֹֹ

ּמצינ ּו מה עקיבא: ר ּבי הּכנסתבתפלה אמר  ומעשרה ּבבית חילוק, שאין  ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
יׁשמעאלומעלה  ר ּבי ה'". את "ּברכּו אֹומר : מ ּועטין ואחד מר ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאחד

המבר ; ה' את  ּברכּו "המבורך":אֹומר: המילה  את "ברכו " בנוסח  להוסיף  יש - ְְֵֶַָָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
רבוא. עשר  ואחד עשרה  אחד
היא , עקיבא  רבי  רישא  הך 

הכנסת בבית  מצינו  מה  דאמר 

בין  חילוק אין  לעשרה  משהגיעו

אין  נמי הכא  למועטים  רבים

לה 'חילוק: נברך אומר במאה 
רביאלהינו. כולה  סיפא  הך 

רוב לפי דאמר  היא , הגלילי יוסי 

שנאמר מברכין הן  הקהל

ופסק  אלהים . ברכו  במקהלות 

ואין  עשרה, ועד  משלשה  הלכה

אומר המברך  בכלל, עשרה 

וכולן  משלו שאכלנו  נברך 

משלו  שאכלנו ברוך עונים

או  ועשרה חיינו . ובטובו 

אומר המברך ולמעלה  מעשרה

משלו , שאכלנו לאלהינו  נברך 

בר עונים אלהינו וכולן  וך 

חיינו: ובטובו  משלו  שאכלנו

את ברכו אומר ישמעאל  רבי
המבורך. כר'ה ' והלכה

ישמעאל :

והרחבות  ביאורים

והנקדנין  כך , על  אותו תופסין אין "נברך" שאמר בין  "ברכו " שאמר  בין מהתוספתא : למדין עוד 

כך.(המדקדקים) על אותו לאו .תופסין אם הוא חכם תלמיד אם ניכר אדם של  ומברכותיו

בור זה  הרי  – "ומטובו " חכם, תלמיד  זה הרי – "ובטובו" אומר : רבי  זהכיצד ? מביטוי (שנשמע 

טובו) מקצת רק .כאלו 

א )בגמרא 93. שמעשרה הקשו(נ , משמע מכאן  – רבוא " עשרה ואחד  עשרה "אחד  שברישא 

מכאן  - אומר" ברבוא  אומר באלף  אומר, "במאה  נאמר ובסיפא  ברכה , אותה  מברכים ומעלה 

לפי הברכה את  משנים שאין  סובר  עקיבא  רבי ותרצו : מעשרה? ליותר עשרה  בין  הבדל  שיש

הגלילי יוסי ורבי  רבוא ". עשרה ואחד  עשרה "אחד  משנתנו  של  הרישא  וזוהי המברכים, מספר

לפרטים 03-5376771
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ד  משנה 

כאחד ׁשאכלּו ולכן ׁשלׁשה בזימון , אינן נתחייבו ְְְֵֶֶָָָָ
לחלק  לעצמו ר ּׁשאין אחד  כל  וכן ,94ולברך ְִֵֵֵַָָ

חמּׁשה וכן  מהםארּבעה אחד כל כי נחלקים , אינם  ְְֲִֵַָָָ
בזימון . מחויב 

נחלקין כיׁשּׁשה חבורות, לשתי להיחלק  רשאים - ֱִִֶָָ
לכאן , ושלושה לכאן  שלושה זימון , להם ַעד יש

נחלקין  אינן ועׂשרה בזימון עׂשרה. שנתחייבו  ֱֲֲִֵֶַָָָָָָ
ע ׂשריםבשם , ׁשּיהיּו שאז עד כאחד, שאכלו  ְְִִֶֶַ

חב  לשתי ליחלק  עשרה :רשאים עשרה של ורות

ה  משנה 

אחד  ּבבית אֹוכל ֹות  ׁשהיּו חבּורֹות כל ׁשּתי - ְְְֲִֵֶֶַָָ
שלה, בשלחן  אּלּוחבורה ר ֹואין ׁשּמקצתן ְְִִִֵֶַָָּבזמן

ל ּזּמּון  מצטרפין אּלּו הרי - אּלּו ואםאחד,את ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
לעצמן  מז ּמנין ואּלּו לעצמן, מזּמנין  אּלּו - ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָלאו

מצטרפים .95ואינם 

הּיין על מברכין הגפן "אין  פרי ׁשּיּתן "בורא עד  ְְִִִֵֵֶַַַַָ
מים אינו לתֹוכֹו מים מזיגת שללא חריפותו , מפני ְִַ

"העץ ", אלא "הגפן " ברכתו  ואין  לשתיה, ְִֵּדברי ראוי
מברכין אֹומרים: וחכמים אליעזר. "הגפן "ר ּבי  ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָ

במים מזוג שאינו  יין  על  :96גם

מברטנורא  עובדיה ר '
ליחלק.דדדד רשאים מכיון אינן

זימון: חובת  עליהם וכןשחלה 
חמשה. וכן אין ארבעה 

והיחיד  לעצמן  מזמנין  השלשה 

אקבע נמי דאיהו  מהן , יחלק

זמון: נחלקים.בחובת  ששה
לכאן , זמון וכדי  לכאן זמון  כדי

נחלקים אין  י ' אבל  עשרה , עד

בו  שיש בזמון  להו  דאתחייבו 

עשרים, שיהיו  עד השם, הזכרת 

אם חבורות  לשתי יחלקו  ואז 

מזמניןה ה ה ה ירצו : אלו לאו ואם
אחד לעצמן. ששמש ובזמן 

על אף החבורות  לשתי משמש

אלו , את  אלו  רואים שאין  פי

מצרפן : עלהשמש מברכין  אין 
הגפן :היין. פרי שיתןבורא  עד

מים. יינםלתוכו שהיה לפי

ראוי היה ולא  מאד חזק

אכתי הילכך  מים, בלא  לשתייה 

זז ולא  למעליותא  אישתני לא 

ומברכין  הראשונה מברכתו

כענבים . העץ  פרי  בורא  עליו 

אליעזר : כרבי הלכה ואין 

והרחבות  ביאורים

משנתנו . של  הסיפא  וזו  אלהים", ברכו "במקהלות שנאמר: מברכין  הן  הקהל  רוב  לפי  סובר 

עקיבא  כרבי  הלכה  רבא : אמר הכי הגמרא : בברכה)ומסקנת  שינוי אין  מעשרה  .(וביותר

א )בגמרא 94. "שלושה (נ , שנינו כבר הרי  ליחלק", רשאין ש"אינן במשנה  החידוש  מה שאלו ,

ב"שלושה  הוא  החידוש והשיבו : לזמן" חייבים כאחת  לאכול שאכלו לא כאחד ,שישבו  ועדיין

שלושה אכלו קתני : הכי  שמואל : אמר אבא  רבי אמר אחרינא : לישנא  ליחלק ". רשאין אינו  –

נמי: אי ליחלק. רשאין אינן  – מכיכרו  אוכל  ואחד  אחד  שכל  פי  על  אף  כאחד , לאכול שישבו 

חבורות מג' שבאו  אדם)ג' בני  ג' חבורה בכל לזימון ,(והיו  הוקבעו  שכבר לחלק, רשאים אינן

ג  שכבר יחד , משנצטרפו אכלו לא  חייבים ואפילו מקום מכל  הראשונים , עם סעודתם מרו

מצטרפים. ואינם  הזימון  חובת מהם פרחה  הקודמת, בחבורתם עליהם זימנו  כבר אם אך לזמן .

ב)בגמרא 95. מצרפן (נ , שמש – ביניהם שמש יש אם תנא : רואיםלמדין: שאינם  פי  על (אף 

אלו) את .אלו 

בגמרא  ש (שם)96. של מבואר כוס  על  מברכים שאין  אליעזר  לרבי חכמים מודים  מקום מכל

המובחר . מן  מצווה  שהוא  מים , לתוכו  שיתן עד  המזון  ברכת 

לפרטים 03-5376771
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רפאל $מב  שמיני$ברכותמשנת  פרק

שמיני פרק 

בסעודה הלל  ובית  שמאי בית  מחלוקות 

א  משנה 

ה ּלל ּובית ׁשּמאי  ּבית ׁשּבין דברים ְִִֵֵֵֵֵֶַַָאּלּו
בהם.ּבּסעּדה שנחלקו  ְַָֻ

א ' טובים:מחלוקת וימים  שבתות של הקידוש בברכות 

מבר ; אֹומרים: ׁשּמאי תחילה ּבית עלאדם ְְִֵֵַַַָ
"ברוך..הּיֹוםקדושת  השבת "- ּכ;מקדש ואחר ְַַַָ

הּיין על  הגפן"מבר ; פרי ליין "בורא גורם  שהיום , ְִֵַַַָ
על  היין  בא כך ואחר  היום  קדש שתחילה ©שיבוא,

היום , בשביל  מבר;השולחן  אֹומרים: הּלל ְְִִֵֵֵָּובית
התחילה  עלעל מבר ; ּכ; ואחר  קדושת ּיין ְְִֵַַַַַַָָ
שאםהּיֹום שתאמר , הקידוש לברכת גורם  שהיין  - ַ

תדיר  ושאינו  (יין ) שתדיר  ועוד, מקדש. אינו  יין  לו  אין 

קודם: תדיר - היום ) (קדושת

ב משנה 

ב' לסעודה :מחלוקת ידיים ונטילת  היין  מזיגת בעניין 

אֹומרים: ׁשּמאי תחילה ּבית  לסעוד, הבא אדם ְִֵַַ
ל ּידים לסעודה,נֹוטלין מֹוזגין- ּכ; במיםואחר  ְְְִִִַַַַָָ

הּכֹוס הפת .את  על שמברכים  לפני ושותים , יין  של  ֶַ
הּכֹוס את  מ ֹוזגין אֹומרים: הּלל תחילה ּובית ְְִִִֵֵֶַ

אותו, ל ּידיםושותים  נֹוטלין  ּכ; -ואחר  ְְִִַַַָָָ
:97לסעודה 

מברטנורא  עובדיה ר '
עלא א א א חחחח מברך דברים . אלו

היוםהיום. קדוש בתחלה 

פרי בורא  היין על  מברך  ואח"כ 

ואחר היום קדש שתחלה  הגפן,

בשביל השלחן  על  היין  בא  כך 

כך לכניסה שקדם וכשם  היום,

לברכה: היין.קודם על  מברך
הפת , על  למקדש  וה "ה  תחלה,

לקדוש גורמים הפת  או  שהיין 

לא  פת או יין  לו  אין  שאם היום

לידיםבבבביקדש: נוטלין בש"א
הכוס. את מוזגין כך  ואחר 
את מוזגין  אומר  אתה שאם

יטמאו  שמא  גזרה  תחלה , הכוס

הכוס באחורי שנפלו  משקים

קודם שהידים הידים, מחמת 

יש לטומאה  שני תורת  נטילה

המשקים את  ומטמאים להן 

המשקים ויחזרו  תחלה , להיות 

הכוס, אחורי  את  ויטמאו 

מטמאים שנטמאו שהמשקים

שהקילו  אלא  מדרבנן , כלים

שנטמאו  שכלי זו  בטומאה 

לא  טמאים במשקים  אחוריו 

אוגנו , ולא  ידיו ולא  תוכו  נטמא 

אסור שמאי בית  וסברי

שאחוריו  בכוס  להשתמש

תוכו , נטמא  שלא  אע "פ  טמאות 

מתוכו  נצוצות  ינתזו  שמא  גזרה

המשקין  ויקבלו  הכוס  אחורי על 

אחו  מחמת  נוטלין טומאה  טמאות  שאחוריו  בכלי להשתמש דאסור  וכיון  הידים. את  ויטמאו  ריו

ידים מחמת  טומאה  הכלי שאחורי המשקים  יקבלו  שלא  כדי הכוס , את  מוזגין ואח"כ  תחלה לידים

אסור אין  סברי הלל ובית  באיסור . בו  ומשתמש משקים אותן  מחמת  טמאים הכלי אחורי  ונמצאו 

לידים, נוטלין  ואח "כ אותו  ושותים תחלה הכוס  את  מוזגים  הלכך  טמאות , שאחוריו  בכלי להשתמש

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 97. אתלמדין,(נב, מוזגין  כך  ואחר לידים נוטלים אומרים : שמאי  בית רבנן: תנו

הכוס שאחורי  משקין  יטמאו שמא  גזרה  – תחילה הכוס  את מוזגין  אומר  אתה  שאם הכוס ,

תחילה  ידים ליטול  שיש סוברים שמאי בית כלומר , הכוס. את ויטמאו  ויחזרו ידיו , מחמת 

הכוס , את  למזוג מכן  יגע ולאחר  הכוס , את תחילה  וכשימזוג  הן , טמאות ידים שסתם מפני

ייטמאו, הכוס  ואחורי מידיו  ייטמאו  הכוס  אחורי אל  מהיין  שנשפכו והנוזלים  בכוס  ולדעתבידיו 
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שמיני$ברכות רפאל פרק מג $משנת 

ג  משנה 

ג ' הסעודה :מחלוקת  בזמן  ידיים  ניגוב  בעניין 

אֹומרים: ׁשּמאי לסעודה ּבית ידיים  נטילת אחרי ְִֵַַ
ּבּמּפה ידיו במגבת,מק ּנח  הּׁשלחן - על ּומּניח ּה ְְִֵַַַַַַַָָָָָֻ

מזוהמת  ידיו  את  בה יקנח  הסעודה שבשעת כדי

אֹומרים:המאכלים. הּלל  המגבת ּובית את  מניח  ְִִֵֵ
הּכסת ושםעל  מיסב , הוא שעליה  ישיבה כרית  - ֶֶַַ

הסעודה  בשעת  ידיו  :98יקנח

ד  משנה 

ד ' אחרונים:מחלוקת  מים נטילת  זמן  בעניין 

אֹומרים: ׁשּמאי תחילה ּבית הסעודה , בגמר  ְִֵַַ
מטאטאיםמכּבדין הּבית- הלחםאת  מפירורי ְְִִֶַַַ

מהסעודה, נֹוטליןשנשארו  ּכ; אחרוניםואחר  מים ְְִַַָ
נמצאים ,ל ּידים הפירורים בעוד  ידיים  יטלו שאם - ִַָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
לידים נוטלין  אומר אתה  שאם

הכוס את  מוזגים ואח"כ תחלה

הכוס אחורי  יהיו  שמא  גזירה 

להשתמש שמותר  טמאים ,

ולא  טמאים, שאחוריו  בכלי

ויטמאו  יפה נגובות  ידיו  יהיו 

שבידיו , המשקין הכלי  אחורי

תחלה  שנעשו משקין ואותן

ונמצא  הידים את  ויטמאו יחזרו

מסואבות : בידים מקנח גגגגאוכל
במפה. מיםידיו מנטילת 

השלחן  על  ומניחה  ראשונים ,

מזוהמת תמיד ידיו  בה  ומקנח

הכסת על יניחנה  ולא  התבשיל,

שמא  גזירה בה, יושב שהוא 

לטומאה  ראשון  הכסת  יהיה 

במפה  טופח משקה  ויהיה

ואותו  הידים , נגוב מחמת 

נעשה  בכסת  כשנוגע  משקה

בתוך תמיד בה  כשמקנח הידים את  ומטמא  וחוזר  תחלה, נעשות  המשקים  דלעולם  ראשון ,

הלל ובית  לטומאה. שני שהוא  בשלחן  להשתמש שאסור הכי  למגזר ליכא  בשלחן אבל הסעודה.

יטמאו  שמא  השלחן  על  המפה יניח לא  הלכך לטומאה, שני  שהוא  בשלחן  להשתמש מותר  סברי

כי לחוש אין  הכסת  על  יניחנה  ואם  האוכלים, את  ויטמאו ויחזרו השלחן  מחמת  שבמפה  המשקים 

לחולין  ידים  נטילת  דאין  התורה , מן  עיקר להם שאין  ידים שיטמאו מוטב ידיו , יטמאו שמא  אם

התורה: מן  בחולין  שני עושה דראשון  התורה מן  עיקר להם  שיש אוכלים יטמאו  ולא  התורה, מן

הבית .דדדד את  מכבדין אומרים שמאי אוכליםבית  משיורי  אותו  מכבדים  שם שאכלו  מקום

הפירורים ומניח הארץ  עם  שהשמש  דפעמים  אחרונים. מים  לידים נוטלים ואח"כ  עליו  שנתפררו 

והרחבות  ביאורים

הכוס לאחורי  משקין  ינתזו שמא  גזרה  משום  טמאים , שאחוריו בכוס להשתמש  אין שמאי בית

הלל  ובית מסואבות. בידים אוכל  ונמצא  ידיו , וייטמאו אחוריו  מחמת טומאה המשקין ויקבלו 

לידים, נוטלין כך  ואחר הכוס את מוזגין  גזרהאומרים: תחילה, לידים נוטלין  אומר אתה  שאם

הידים. את ויטמאו ויחזרו הכוס , מחמת שבידים משקין יטמאו  הלל שמא  בית לדעת כלומר,

הכוס, לאחורי  משקין ינתזו  לשמא  חוששים לא  כי טמאים שאחוריו בכוס  להשתמש מותר 

באמצעות ידיו יטמאו ואז מהנטילה משקין  בידיו להישאר עלולים תחילה ידיו  יטול  אם  לפיכך

תכף  הלל : לבית  נוסף  טעם מסואבות. בידים אוכל  ונמצא  הכוס , מאחורי  שנטמאו המשקין 

הנטילה. לאחר  מיד  יאכל  לפיכך סעודה , ידים לנטילת

ב)בגמרא 98. השולחן ,(נב , על ומניחה  במפה ידיו מקנח אומרים: שמאי בית  רבנן : תנו  למדין:

יטמאו  שמא  גזרה – הכסת על אומר  אתה  וייטמאושאם ויחזרו הכסת, מחמת שבמפה משקין 

השולחן על  הידים את  בה  שניגב המגבת  את יניח שמאי לבית כלומר, הידים. השולחן את (ואין 

שמאי: בית שסוברים  לטומאה, לטומאה ,שני  שני  שהוא  בשולחן  להשתמש כהניםאסור שמא מחשש

לפרטים 03-5376771
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רפאל $מד שמיני$ברכותמשנת  פרק

ואם וימאסו , המים מן  עליהם  ינתזו  שמא  חוששים

אוכלים , להפסד  בזה יגרמו  - כזית בפירורים יש

ּכ; ואחר  לּידים נֹוטלין  אֹומרים: הּלל  ְְְִִִִֵֵַַַַָָּובית
ה ּבית  את  לחשושמכ ּבדין ואין  הלחם , מפירורי ְְִִֶַַָ

שיש הפירורים  את  מלקט  שהשמש אוכלים, להפסד 

הנטילה  לפני כזית :99בהם

ה  משנה 

ה' בהבדלה :מחלוקת הברכות בסדר 

שחשכה, עד  שלישית סעודה בשבת אוכל שהיה מי

כוס רק  לו ויש יין , כוס על המזון  ברכת לברך ורוצה

יעשה? כיצד אֹומרים:אחת, ׁשּמאי סדר ּבית  ְִֵַַ
כך: יהיה ּומזֹוןההבדלה על נר , המזון  ברכת - ֵָ

שלישית , ה ּללסעודה  ּובית והבּדלה. ְְְִִֵֵַָָָּובׂשמים ,
והבּדלה ּומז ֹון, ּובׂשמים, נר , .100אֹומרים: ְְְְִִֵַָָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
אתה  ואם  כזית , בהם שיש

תחלה  לידים  נוטלים אומר

את מפסיד אתה  נמצא 

נתזים אחרונים שמים האוכלים

הלל ובית  ונמאסים. עליהם

בשמש להשתמש אסור  סברי

חכם תלמיד ושמש הארץ , עם

בהן  שיש פירורים מניח  אינו

ואם אותם, מסיר אלא  כזית 

פירורים גבי  על המים נתזים

בהם כלוםשאין בכך  אין  כזית 

כזית בהם שאין  דפירורים

כבית והלכה ביד. לאבדן  מותר 

להשתמש שמותר  בזה  שמאי

הארץ : עם ומזון.ה ה ה ה בשמש נר 
במנחה  בשבת  שאכל  מי

גמר לא  ועדיין  לו  וחשכה 

שיעור אלא  יין  לו  ואין סעודתו 

יומא  דאפוקי בסוף, הבדלה  עלמא  דכולי והבדלה. בשמים  ומזון  נר  אומרים שמאי בית  אחד. [כוס ]

שמאי דבית  הבשמים, ועל  הנר על אלא  נחלקו  לא  כמשאוי. עליה  ליהוי דלא  היכי כי ליה מאחרינן 

יכולים שאנו  דברכות  הדדי, כי ובשמים נר  אומרים הלל  ובית  בשמים, ואח"כ  ומזון  נר אומרים

והרחבות  ביאורים

התרומה) את פוסל  לטומאה שני והרי  תרומה , עליו  יטמאויאכלו שמא  הכסת, על יניחוה שאם ,

הכסת מחמת  ידים מנטילת הרטובה  שבמפה לטומאה)משקין  ראשון  המשקין  ויחזרו(וייעשו ,

מסואבות . בידים אוכל  ונמצא  ידיו , ויטמאו אלו  משקין

אומרים : הלל  המגבת )ובית את שמא (יניח  גזרה  השולחן , על יניח אומר  אתה שאם הכסת, על

כי השולחן , על  הנמצאים האוכלין את ויטמאו ויחזרו השולחן , מחמת שבמפה  משקין יטמאו

הלל  לטומאה,לבית שני שהוא בשולחן  להשתמש  יאכלומותר תרומה שאוכלי חשש אין  כי

בית אמרו  וכך  התורה , מן  לחולין  ידים  נטילת אין הלל: לבית טעם עוד  הם. זריזים  כי עליו ,

אין  ולכן  התורה , מן עיקר לטומאתם  שיש שיטמאו, לאוכלין חוששים אנו שמאי: לבית הלל 

ידיים  נטילת אין  כי  חוששין  אנו אין  ידים לטומאת ואילו  השולחן, על  המגבת  את להניח

האוכלין. ולא  ידיו שיטמאו ומוטב כלל , התורה  מן  לחולין 

ב)בגמרא 99. נוטלין (נב, כך ואחר הבית את  מכבדין  אומרים: שמאי  בית רבנן: תנו  למדין :

המים  כלומר, האוכלין. את מפסיד  אתה  נמצא  תחילה", לידים "נוטלין  אומר אתה שאם לידים,

שמאי בית וסברו  אותם. ויקלקלו  שנשארו  האוכל  פירורי על  ינתזו  להשתמשאחרונים שמותר

הארץ, עם מהנטילה.בשמש  ויימאסו  כזית, בהם שיש הפירורים את יניח שמא  חשש יש ולכן

סברו הלל  בית הארץ,ואילו עם בשמש להשתמש חכם שאסור תלמיד  שהוא  השמש לפיכך

שמאי, כבית  הלכה ובזה כזית . בהן שאין  הפירורין את  ומניח כזית  בהן  שיש הפירורין  את נוטל 

הארץ . עם  בשמש להשתמש שמותר

ב)בגמרא 100. אך (נב , מאיר, רבי ידי  על  נשנתה  שמשנתנו  יהודה מובא  רבי המחלוקתלשיטת

אחרת:
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שמיני$ברכות רפאל פרק מה $משנת 

ו ' שבת :מחלוקת במוצאי הנר  ברכת בנוסח 

אֹומרים: ׁשּמאי "ברוך...ּבית  ׁשּבראמברך: ְִֵֶַַָָ
האׁש" אור מאֹור  את שברא על ה' את  שמברכים - ְֵָ

בראשית, ימי בששת  אֹומרים:האש הּלל  ְִִֵֵּובית
האׁש" מאֹורי  לשון "ּבֹורא הוא  "בורא " שגם  - ְֵֵֵָ

בשלהבת  יש גוונים  שהרבה - "מאורי" וכן  :101עבר ,

ו משנה

המשנה  מביאה  הבדלה, ברכות בענייני הדיון  אגב

והבשמים: הנר ברכות  בעניין  נוספות הלכות

מברכין שבת אין במוצאי על בהבדלה הּנרלא ְְִֵֵַַָֹ
נכרים ׁשל הּבׂשמים על שלאולא מפני הנר  - ְְְִִֶַַָָֹ

מלאכה, לאורו  עשה שהגוי עבירה, ממלאכת  שבת

זרה  לעבודה  שנעשו  מפני על,102והבשמים  ְַֹולא
מתים ׁשל  הּבׂשמים על ולא מפניהּנר הנר  - ְְִִֵֵֶַַַָֹ

שנועדו  מפני והבשמים  לאורה, ולא לכבוד שנעשה

טוב, לריח  ולא  הסירחון , ולאלהעביר הּנר  על ְְֵַַֹֹולא
זרה עבֹודה ׁשּלפני הּבׂשמים שאסוריםעל - ְְֲִִֵֶַַָָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
כמשאוי מיחזי דלא  לעשותם

להו  מקדמינן  ובשמים נר כגון 

המזון : שמאילברכת  בית 
האש . מאור שברא אומרים
ולא  לשעבר דמשמע שברא 

מאור להבא . דמשמע  בורא 

דחדא  האש , מאורי ולא  האש 

בנורא : איכא  הללנהורא  ובית 
בורא. משמעאומרים נמי

האש .לשעבר : שהרבה מאורי

אדומה  בשלהבת , יש גוונים 

וירקרוקת : הנר וווולבנה על לא
נכרים. של הבשמים על ולא
שהנכרי שבת , דלא  משום  נר

לן  וקיימא  לאורו , מלאכה  עשה

מברכין  אין  שבת  שלא  אור 

עבירה. בו  ונעבד הואיל עליו 

בבשמים נכרי , של  ובשמים

מסובים שנכרים  במסבה  שהם 

דתנן  והא  מיירי . לסעודה בה 

על ולא  הנר על  ולא  בסיפא 

מה  זרה, עבודה של  הבשמים 

זרה  לעבודה  נכרים מסבת  שסתם לפי נכרים , של בשמים על  מברכין  אין  טעם מה  קאמר, טעם

זרה : עבודה  של בשמים על מברכין  מתים .ואין  של  הנר  על  לכבוד ולא אלא  לאורה  אתעביד דלא 

מתים.בעלמא : של בשמים על עבידי:ולא  ריחא  ובשמים.דלעבורי נר על זרה ,ולא  דעבודה 

והרחבות  ביאורים

והבדלה. נר  בשמים, מזון , אומרים: הלל  ובית והבדלה. בשמים נר , מזון , אומרים: שמאי בית

יהודה. דרבי  אליבא  הלל  כבית  העם נהגו יוחנן: רבי ואמר 

ב)בגמרא 101. שמאי(נב , בית ב "בורא ", והמחלוקת הוא , עבר לשון ש"ברא " רבא  בשם למדין 

לשון  גם הוא  "בורא " סוברים: הלל  ובית  "ברא ". יאמר  ולכן לברוא , שעתיד  – בורא  סוברים

פליגי, ב"מאור " אלא  בורא , במילה לא  היא  שהמחלוקת  אמר יוסף  ורב  "בורא ". יאמר לכן  עבר ,

בנורא " איכא  נהורא  "חדא  סברי שמאי באש)דבית יש אחד נהורי(אור "טובא  סברי הלל  ובית ,

בנורא " באש)איכא  יש מאורות .(הרבה

ב)בגמרא 102. הנר(נב , שבת  שלא  משום במוצ"ש גויים של  הנר על  מברכין שאין  למדין 

של  בשמים ואסרו  גויים, של במסיבה  עוסקים אנו  שכאן בבשמים , והטעם  בשבת . ובער

"אין  במפורש המשנה  של  בסיפא  ומדקתני זרה. לעבודה  גויים מסיבת  שסתם מפני  זו  מסיבה 

המשנה: את כך להבין שיש משמע זרה", עבודה  של הבשמים  על ולא  הנר על לא  מברכים

נכרים  מסיבת  שסתם מפני – נכרים של  הבשמים על  ולא  הנר על  לא  מברכין אין  טעם מה

זרה. לעבודה
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רפאל $מו שמיני$ברכותמשנת  פרק

ּביד* ידּבק  "ולא יח ): יג, (דברים שנאמר  §¨§©§¦Ÿ§בהנאה,

החרם". מן  ¤¥©¦¨§מאּומה

ׁשּיאֹות ּו עד  הּנר  על מברכין  שיהנו אין  לאֹור ֹו- ְְְִֵֵֵֶַַַָ
ממנו  ליהנות ויוכל  לו  סמוך שיעמוד -103:

ז  משנה

ז ' שאכל :מחלוקת  במקום  לברך ששכח  מי בעניין 

ׁשאכל בר ;סעודה מי  ולא המזון ,וׁשכח  ברכת ְְִֵֶַַַָָֹ
שאכל, ממקום יחזרויצא אֹומרים: ׁשּמאי ְֲִֵַַַֹּבית

בתחילה למקֹומֹו ה ּללשם.ויבר ;שאכל ּובית ְִִִֵֵֵָ
ׁשּנזּכר  ּבּמקֹום יבר ; לחזור אֹומרים: חייב ואינו  ְְְְִִִֵֶַָ

הראשון  .104למקומו

מבר ; הּוא אימתי בירך?עד  שלא שנזכר לאחר ְֵֵַַָָ
ׁשּבמעיו  הּמזֹון ׁשּיתע ּכל  ּכדי מאותה 105עד  ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

סעודה :

ח משנה

ח' כוס ?מחלוקת טעונה המזון  ברכת האם  -

להם למסוביםּבא הּמזֹון - לאחר  ברכת יין לפני הסעודה, את  שסיימו לאחר  - ְִֶַַַַָָָ
הּכֹוסהמזון  אֹותֹו אּלא ׁשם אֹומרים :בלבד,ואין ׁשּמאי ירצה ּבית אם  ְְִֵֵֶַַַָָ

ה ּיין על  ה ּמזֹוןתחילה מבר; על  מבר; ּכ; המזון ואחר  ברכת שאין  כוס , ללא ְְְִֵֵַַַַַַַָָָָ
כוס. הּמז ֹוןטעונה על מבר ; א ֹומרים: הּלל מבר;תחילה ּובית  ּכ; ואחר  ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

הּיין  כוס.על  טעונה המזון  שברכת ִַַָ
המבר; יׂשראל אחר אמן  הברכה,106עֹונין  סוף  אלא שמע  לא ואין אפילו  ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
בהנאה: שאסורין  עדלפי

לאורו. מאורו ,שיאותו שיהנו 

שקרוב אלא  ממש שיהנו  ולא 

אם ליהנות  שיוכל כך  כל  לו 

המזוןזזזזירצה : שיתעכל 
רעבשבמעיו . שאינו  זמן כל 

סימן  הוא  האכילה אותה מחמת 

ודוקא  המזון . נתעכל שלא 

דאינו  הלל  בית  אמרי בשכח 

הכל דברי  במזיד אבל  חוזר,

ויברך: למקומו  מברך חחחחיחזור 
על מברך כך ואחר היין על

המזון המזון. ברכת  שאין 

ברכת סברי וב"ה  כוס. טעונה

כוס: טעונה אמןהמזון עונין 
המברך. ישראל  עלאחר ואף 

השם הזכרת  שמע שלא  פי

דמסתמא  הברכה , סוף  אלא 

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 103. בקרוב (נג, עומד  שאילו כל אלא  ממש , יאותו "יאותו" לא  רב: בשם למדין 

מקום בריחוק ואפילו לאורה , מברכיםומשתמש  ואז  לו , סמוך לעומדים  ממנו  ליהנות ראוי  אורו  (שיהא

רש"י ) - שיראוהו  ובלבד  ממנו, הרחוקים  אפילו שנינו .עליו  מקום בריחוק אשי: רב  אמר וכן  .

ב)בגמרא 104. מחלוקת (נג , ויברך .אמרו: למקומו  יחזור  הכל  דברי – במזיד  אבל  בשכח ,

ששכח " "מי נאמר במשנה שהרי פשיטא , במזיד )?ושאלו  במזיד(ולא שגם חושב הייתי והשיבו:

בשכח שגם שמאי בית  של  כוחן להודיעך  "שכח" ששנינו וזה שמאי, בית  על  הלל בית  יחלוקו

למקומו . יחזור  עלמא  לכולי דבמזיד  קמ"ל  למקומו , יחזור 

ב)בגמרא 105. לקיש שאלו(נג , וריש  רעב , שאינו  זמן כל יוחנן: רבי אמר עיכול? שיעור  כמה

להלך כדי – עיכול ששיעור אמר לקיש ריש והרי  והקשו , אכילתו. מחמת שיצמא  זמן כל אמר:

מועטת . באכילה כאן  מרובה , באכילה מילין) (ד ' כאן  ותרצו: מילין , ארבע 

ב)בגמרא 106. בברכתו .(נג , חובה  ידי  לצאת באים שאינם במקרה  עוסקת  שהמשנה למדין
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