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מבוא

,זרעיםסדראתפותחתברכותמסכת
משנהסדריששתמביןהראשוןהסדר

(ט"נקן"זמ:שסימנםמשנהסדריבשישההראשונה)
ועלהבאיםבענייניםמתמקדתזומסכת

,וברכותיהשמעקריאת:זהסדרפי
.וברכות,תפילה



ם"רמב
הקדמה לפירוש המשנה

,שהיאכמותהבריאבריאותלשמורכשירצה,הבקישהרופאזהוטעם.בברכותתחלהפתח•

'האשרזהראהולפיכך.[טובהלבריאותהבסיסהואבריאמזון]=המזוןלתיקוןתחילהיגש

ולכן,שיברךעדלאכוליוכללא,שיאכלמיכי."ברכות"בלהתחיל[הנשיאיהודה'ר]=עמו

ראהשוב.מוסריתיקוןהמזוןלתקןכדי,בברכותהדיבורלפתוחביותרשהראוילנכוןראה

למזונותהמחויבותהברכותכללעלידבראלא,חסרהענייניםמןבענייןהדיבוריהיהשלא

.ולמצוות

לדברהשלמותמןואין,בלבדשמעקריאתאלאיוםבכלאדםלכלמחויבתמצווהשםואין•

קוראיןמאימתי":פתחולפיכך,עצמהשמעקריאתעלשידברקודםשמעקריאתברכותעל

.(א,אברכותמשנה)"שמעאת

סיבת מיקומה של מסכת ברכות

?מה המשל

?מה הנמשל



ם  "רמב
ג-הלכות ב' הלכות תפילה פרק א

ֵהא יְּ ַחֵנןָאָדםשֶׁ ַפֵללִמתְּ ָכלּוִמתְּ ְבחֹוּוַמִגידיֹוםבְּ לשִׁ דֹוששֶׁ הּואָברּוְךַהקָּ

ַאַחר יושֹוֵאלָכְךוְּ כָּ הּואְצרָּ םָצִריְךשֶׁ ַבָקָשהָלהֶׁ ִחָנהבְּ ַאַחרּוִבתְּ ַבחנֹוֵתןָכְךוְּ שֶׁ

הֹוָדָיה ִפיעַַַהּטֹוָבהַעל'ַלהוְּ ִהשְּ ללֹושֶׁ דכָּ חָּ יאֶׁ חֹוְלפִׁ ם:כֹּ יָּהאִׁ ילהָּ גִׁ הרָּ בֶׁ ַמרְּ

ִחָנה םּוַבָקָשהִבתְּ יָּהְואִׁ םֲעַרלהָּ ַתיִׁ ַדֵברְשפָּ ִפימְּ ּתֹוכְּ ָכלְּ ָכליְּ הֵעתּובְּ צֶׁ ִירְּ .שֶׁ

ְנַיןְוֵכן ּלֹותמִׁ דלכַָָּּהְתפִׁ חָּ יאֶׁ ְלתֹוְכפִׁ ַפֵללֵיש.ְיכָּ יֹוםַאַחתַפַעםִמתְּ ֵיש.בְּ וְּ

ִלין ַפלְּ יםִמתְּ מִׁ ַהכל.ַהְרֵבהְפעָּ יּווְּ ִליןִיהְּ ַפלְּ ָדשֹנַכחִמתְּ ָכלַהִמקְּ יֶׁהָמקֹוםבְּ ִיהְּ .שֶׁ

ֵכן הָּתִמידַהָדָברָהָיהוְּ ַעדַרֵבנּוִממשֶׁ ָראוְּ זְּ .עֶׁ

'בית השני'צורת התפילה מימות משה רבנו עד תחילת ה

התפילה
לפי כוח  

האדם

מספר  
התפילות



ם  "רמב
ה-הלכות ד' הלכות תפילה פרק א

לּו בְּ ַבלְּ ָפָתםִנתְּ ָתהשְּ ָהיְּ ַפתוְּ ָחדָכלשְּ ָחדאֶׁ אֶׁ תוְּ בֶׁ ֹערֶׁ שֹונֹותמְּ ֵבהִמלְּ ֵכיָוןַהרְּ ָהָיהוְּ ַדֵברשֶׁ מְּ

ַדֵברָיכֹולֵאינֹו כֹוָכללְּ ָלשֹוןָצרְּ ָלאַאַחתבְּ ִשבּושאֶׁ ֵני...בְּ ָהָיהזֶׁהּוִמפְּ שֶׁ ָחדכְּ ןאֶׁ ַפֵללֵמהֶׁ ִמתְּ

ְקַצר אלְלשֹונֹותִׁ ַהִגידאֹוֲחָפָציוִלשְּ ַבחלְּ שֹוןהּואָברּוְךַהָקדֹוששֶׁ שִבלְּ בּוַעדַהֹקדֶׁ ֵיָערְּ שֶׁ

שֹונֹותִעָמּה .ֲאֵחרֹותלְּ

ֵכיָון ָרָאהוְּ ָראשֶׁ זְּ דּוָכְךִדינֹוּוֵביתעֶׁ נּוָעמְּ ִתקְּ םוְּ ְשֵרהְשמֹונֶׁהָלהֶׁ ָרכֹותעֶׁ רַעלבְּ ֹלש.ַהֵסדֶׁ שָּ

אשֹונֹות ַבחרִׁ ֹלש'ַלהשֶׁ יָּהַאֲחרֹונֹותְושָּ ּיֹות.הֹודָּ עִׁ ְמצָּ ןֵישְואֶׁ לְשֵאַלתָבהֶׁ יםכָּ רִׁ הֵַַהְדבָּ ןשֶׁ

מֹו ָכלָאבֹותכְּ ֵצילְּ פְּ ֵכיָוִאישִאישחֶׁ ָצרְּ ֵדי,כָֻּלןַהִצבּורּולְּ יּוכְּ ִיהְּ ִפיֲערּוכֹותשֶׁ דּוַהכלבְּ מְּ ִילְּ וְּ

יֶׁהאֹוָתן ִתהְּ ִפַלתוְּ ִגיםֵאלּוּתְּ ִפָלהָהִעלְּ ֵלָמהּתְּ ִפַלתשְּ ָחהַהָלשֹוןַבֲעֵליִכתְּ ֵני.ַהצֶׁ ָיןּוִמפְּ זֶׁהִענְּ

ְקנּו לתִׁ כֹותכָּ ּלֹותַהְברָּ רֹותְוַהְתפִׁ י[נוסח]ְמֻסדָּ לְבפִׁ ֵאלכָּ ְשרָּ ֵדייִׁ ֵהאכְּ יְּ ַיןשֶׁ ָרָכהָכלִענְּ בְּ

ִפיָערּוְך ְקנּוֵכןוְָּ.ָהִעֵלגבְּ ְּיֵהאתִׁ ְנַיןשֶׁ ּלֹות[מספר]מִׁ ְנַיןַהְתפִׁ נֹותְכמִׁ ְרבָּ .ַהקָּ

טעם התקנה+ מבנה ומנין , נוסח: תקנת עזרא

טעם  
התקנה

תקנת  
עזרא

1

3

2



מבנה תפילת עמידה

אחרונות3אמצעיות1+ 12שלוש ראשונת

בקשות                                             ברכות השבח
"הן אבות לכל חפצי איש ואיש"

'הודאה לה



תרגול מיטבי
,     וטעם זה שהרופא הבקי. תחלה בברכות[ רבי יהודה הנשיא]פתח ": ם"כתב הרמב. 1

..."תחילה לתיקון המזון יגש, כשירצה לשמור בריאות הבריא כמות שהיא

פתח רבי יהודה הנשיא את שישה סדרי משנה דווקא  מדועם "הסבר על פי המשל שכתב הרמב
?במסכת ברכות

(  תפילת שמונה עשרה)תפילת עמידה . 2

?עד תחילת תקופת בית שני' התפילה'תאר את צורת ( א

?ומה טעם התקנה? מה תקן עזרא ובית דינו( ב

.  בתפילת שמונה עשרה יש שלושה חלקים. 3

.מן החלקיםיש בכל אחד ברכות כמהמן החלקים וציין כל אחד הנושא של מהוכתבו 

שהן כמו אבות לכל חפצי איש , ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים": ם"כתב הרמב.  4

..."ואיש ולצרכי הציבור כולן

.לכךשתי דוגמאות ם וכתבו "את דברי הרמבהסבר–" שהן אבות לכל חפצי איש ואיש"



מסכת ברכות פרק ד משנה א

ר חַּ שַּ ת הַּ ִפלַּ ד ֲחצֹות, תְּ .  עַּ

הּוָדה אֹוֵמר ִבי יְּ ע ָשעֹות, רַּ בַּ רְּ ד אַּ . עַּ

ד ָהֶעֶרב ָחה עַּ ִמנְּ ת הַּ ִפלַּ . תְּ

הּוָדה אֹוֵמר ִבי יְּ ָחה, רַּ ִמנְּ ג הַּ לַּ ד פְּ .  עַּ

ע ת ָהֶעֶרב ֵאין ָלּה ֶקבַּ ִפלַּ . תְּ

ֶשל  ּיֹוםמּוָסִפיןוְּ .  ָכל הַּ

הּוָדה אֹוֵמר ִבי יְּ ע ָשעֹות, רַּ ד ֶשבַּ עַּ

זמני תפילות

סוף זמן  
תפילת שחרית

חלקי המשנה  
והנושאים

סוף זמן
תפילת מוסף

תפילת ערבית

סוף זמן  
תפילת מנחה



ט"כאמדארגנו את המשנה בטבלת 

טעםדיןמקרהאומרכתרת

ת ִפלַּ רתְּ חַּ שַּ ד,הַּ ִבי.ֲחצֹותעַּ הּוָדהרַּ ד,אֹוֵמריְּ עעַּ בַּ רְּ אַּ
ת.ָשעֹות ִפלַּ ָחהתְּ ִמנְּ דהַּ ִבי.ָהֶעֶרבעַּ הּוָדהרַּ ד,אֹוֵמריְּ עַּ

ג לַּ ָחהפְּ ִמנְּ ת.הַּ ִפלַּ עָלּהֵאיןָהֶעֶרבתְּ ֶשל.ֶקבַּ מּוָסִפיןוְּ
ּיֹוםָכל ִבי.הַּ הּוָדהרַּ ד,אֹוֵמריְּ עעַּ ָשעֹותֶשבַּ



ביאור 
מסכת ברכות פרק ד משנה א

ת ִפלַּ רתְּ חַּ שַּ ד,הַּ ִבי.ֲחצֹותעַּ הּוָדהרַּ ד,אֹוֵמריְּ עעַּ בַּ רְּ אַּ
ת.ָשעֹות ִפלַּ ָחהתְּ ִמנְּ דהַּ ִבי.ָהֶעֶרבעַּ הּוָדהרַּ ד,אֹוֵמריְּ עַּ

ג לַּ ָחהפְּ ִמנְּ ת.הַּ ִפלַּ עָלּהֵאיןָהֶעֶרבתְּ ֶשל.ֶקבַּ ָכלמּוָסִפיןוְּ
ּיֹום ִבי.הַּ הּוָדהרַּ ד,אֹוֵמריְּ עעַּ ָשעֹותֶשבַּ



ב,כוברכות דף , תלמוד בבלי

:איתמר

.תקנוםאבותתפלות:אמרחנינאברבייוסירבי

.תקנוםתמידיןכנגדתפלות:אמרלויבןיהושערבי

,חנינאברבייוסי'דר[כמוברייתאשנויה]כוותיהתניא

.לויבןיהושעדרבי[כמוברייתאשנויה]כוותיהותניא

בגמרא מובאות שתי דעות בנוגע למקור של שלוש תפילות ביום



ב,כוברכות דף , תלמוד בבלי

חנינא'בריוסידרביכוותיהתניא

בבקראברהםוישכם":שנאמר,שחריתתפלתתקןאברהם
אלאעמידהואין(כז,יטבראשית)"שםעמדאשרהמקוםאל

(ל,קותהלים)"ויפללפינחסויעמד":שנאמר,תפלה

בשדהלשוחיצחקויצא":שנאמר,מנחהתפלתתקןיצחק
:שנאמר,תפלהאלאשיחהואין(סג,כדבראשית)"ערבלפנות

.(א,קבתהילים)"שיחוישפוך'הולפנייעטףכילעניתפלה"

"שםוילןבמקוםויפגע":שנאמר,ערביתתפלתתקןיעקב
אלואתה":שנאמר,תפלהאלאפגיעהואין(יא,כחבראשית)

תפגעואלותפלהרנהבעדםתשאואלהזההעםבעדתתפלל
.(טז,זירמיהו)"בי

חנינאהרחבת דעת רבי יוסי בר 

דעה ראשונה
אבות תקנום3



ב,כוברכות דף , תלמוד בבלי

:לויבןיהושע'דר[כמושנובברייתא]כוותיהותניא

.חצותעדוהולךקרבשחרשלתמידשהרי?חצותעדהשחרתפלתאמרומהמפני

ארבעעדוהולךקרבשחרשלתמידשהרי,שעותארבעעד:אומריהודהורבי

.שעות

והולךקרבהערביםביןשלתמידשהרי?הערבעדהמנחהתפלתאמרומהומפני

קרבהערביםביןשלתמידשהרי,המנחהפלגעד:אומריהודהרבי.הערבעד

.המנחהפלגעדוהולך

נתעכלושלאופדריםאבריםשהרי?קבעלהאיןהערבתפלתאמרומהומפני

.הלילהכלוהולכיםקרביםמבערב

.היוםכלקרבמוספיןשלקרבןשהרי?היוםכלמוספיןשלאמרומהומפני

...שעותשבעעדוהולךקרבמוסףקרבןשהרי,שעותשבעעד:אומריהודהרבי

:חנינא'בריוסי'רלךאמר

.אקרבנותרבנןואסמכינהותקנוםאבותתפלותלךאימאלעולם

דעה שניה
כנגד קורבנות

הרחבת דעת רבי יהושע בן לוי



יק'סולוביצהרב יוסף דב 

"שבלבעבודה":במושגהכלוליםנפרדיםקיומיםשניישבתפילה

כיהתחושה,שבאדםוהלאותהתלאהמתודעתהנובעת,רחמיםבקשת.א
ה"לקבפונהישראלמלךדודגם....עצמואתלהושיעיכולשאינודלהוא

."שיחוישפוך'הולפנייעטוףכילעניתפילה"בבחינת

'כשר.קרבןהמקרביםהבעליםהואהמתפלל.קרבןהואהשניהיסוד.ב
לצייןרקהתכוןלאהוא,תקנוםתמידיןכנגדתפילותכיאמרלויבןיהושע

.ממשקרבןהןכילקבועאלא,לקרבןתחליףהןכי

:תפילההלכותבתחילתם"ברמבמבואריםהאלוהיסודותשני...

ֵכיָון" ָרָאהוְּ ָראשֶׁ זְּ דּוָכְךִדינֹוּוֵביתעֶׁ נּוָעמְּ ִתקְּ םוְּ מֹונֶׁהָלהֶׁ ֵרהשְּ שְּ ָרכֹותעֶׁ ַעלבְּ
ר ַבחִראשֹונֹותָשֹלש.ַהֵסדֶׁ ָשֹלש'ַלהשֶׁ ָצִעיֹות.הֹוָדָיהַאֲחרֹונֹותוְּ מְּ אֶׁ ןֵישוְּ אֵַָבהֶׁ ַלתשְּ
ָבִריםָכל ֵהןַהדְּ מֹושֶׁ ָכלָאבֹותכְּ ֵצילְּ פְּ ֵכיָוִאישִאישחֶׁ ָצרְּ כאן–"כָֻּלןַהִצבּורּולְּ

.כרחמיםתפילה

ֵכן"וכן נּווְּ ֵהאִּתקְּ יְּ ַיןשֶׁ ִפלֹותִמנְּ ַיןַהּתְּ ִמנְּ ָבנֹותכְּ .קרבןכהבאתתפילהכאן-"ַהָקרְּ

מבנה

מספר  
התפילות

הסבר כיצד בסס הרב 
ם"את דבריו מהרמב



תרגול מיטבי

.השלם את הטבלה הבאה, סוף זמן תפילת שחרית. 1

".שעה זמנית"הסבר מהי 

בולזמןבהקבלהנקבעוהתפילותשזמנימוסברהבבליבתלמוד
'לרחכמיםביןהמחלוקתגםוכך,המקדשבביתהקורבנותהוקרבו

באשרביניהםלמחלוקתמקבילההתפילותלזמניבאשריהודה
.הקורבנותהקרבתלזמני

י הגמרא"הנימוק עפסוף זמן תפילת שחריתהדעות

חכמים

רבי יהודה



המשך תרגול מיטבי

.השלם את הטבלה הבאה, סוף זמן תפילת מנחה. 2

השלם את הטבלה הבאה, סוף זמן תפילת מוסף. 3

י הגמרא"הנימוק עפסוף זמן תפילת מנחההדעות

חכמים

רבי יהודה

י הגמרא"הנימוק עפסוף זמן תפילת מוסףהדעות

חכמים

רבי יהודה



המשך תרגול מיטבי
עזרא ובית דינו תקנו שלוש תפילות ביום ותפילה נוספת בשבתות חגים וראשי  . 4

השלם את  . בגמרא מובאים שני הסברים מדוע עזרא תקן שלוש תפילות. חודשים
.הטבלה שלפניך

כנגד קורבנותכנגד האבותהתפילה

שחרית

מנחה

[ערבית]ערב 

[תפילת  מוסף]מוספין

"הערבתפילת. "5
.המשנהבלשונך את דברי הסבר –" תפילת הערב אין לה קבע( "א
.תפילת הערב קבע-כתוב מדוע אין ל ( ב



מסכת ברכות פרק ד משנה ב

ִבי  ָיארַּ חּונְּ ֵלל  נְּ פַּ ָקֶנה ָהָיה ִמתְּ ֶבן הַּ

ָרש  ִמדְּ ֵבית הַּ ִניָסתֹו לְּ ִבכְּ

ָצָרה ִפָלה קְּ .  ּוִביִציָאתֹו תְּ

?ַמה ָמקֹום ִלְתִפָלה זֹו, ָאְמרּו לֹו

ר ָלֶהם :ָאמַּ

ל ָיִדי ָקָלה עַּ ע תַּ ֹּא ֶתֱארַּ ֵלל ֶשל פַּ ִניָסִתי ֲאִני ִמתְּ ,ִבכְּ

ִקי ל ֶחלְּ .ּוִביִציָאִתי ֲאִני נֹוֵתן הֹוָדָיה עַּ

תפילה בכניסה וביציאה מבית המדרש

תפילה 
קצרה

תשובה

שאלת התלמידים



ב,כחברכות דף , תלמוד בבלי

: (בברייתאשנו חכמים )תנו רבנן 

?אומרמהובכניסתו

,ידיעלתקלהדבריארעשלאלהי-א'המלפניךרצוןיהי

,חבריביוישמחוהלכהבדבראכשלולא

,טמאטהורעלולאטהורטמאעלאומרולא

.בהםואשמחהלכהבדברחברייכשלוולא



ב,כחברכות דף , תלמוד בבלי

?ביציאתו מהו אומר

להי-א'הלפניךאנימודה
המדרשביתמיושביחלקיששמת

.קרנותמיושביחלקישמתולא
–משכימיםוהםמשכיםשאני

.בטליםלדבריםמשכימיםוהם,תורהלדברימשכיםאני
–עמליםוהםעמלאני
.שכרמקבליםואינםעמליםוהם,שכרומקבלעמלאני
–רציםוהםרץאני
.שחתלבאררציםוהם,הבאהעולםלחיירץאני



קוקה"הראי
116עמוד , ברכות, עין איה

למקוםשהולךוכאן.רוחניתאוגופניתסכנהחששבושישבמקוםראויההתפילה
חכמיםתלמידירעיםאוהביםושם,נפשואויבמפניעוזמגדל,ביותרבטוח

:להםהשיבאמנם...?לתפילהמקוםמה,בעולםשלוםשמרבים

,בדעותהיינו...'ידיעלתקלהתארעשלאמתפללאניבכניסתי'

,לקבלםהכנתםמחוסרוהם,דעתקטנילפניאמיתיותדעותיאמרושלפעמים
.עצומותבתקלותונכשליםרעהלתרבותזהידיעליוצאים

אםכי,ההלכהלמסקנתנוגעשאינובדבראפילוהיינו-'הלכהבדבראכשלולא'
.והאמתהחכמהשורתלפיעולהשאינודברלאמראכשללא,הדבריםלהסברת

שישמחובאופןהחבריםלהבנתקרוביםעיוניישיהיוהיינו-'חבריביוישמחו'
...לשמוחיוכלולאמדעותיהםנשגביםרקעיוניייהיואםאבל.בי

,למעשהההלכהבמסקנתהיינו-'טמאטהורועלטהורטמאעלאומרולא'
.להלכהומתןהמשאעומקפ"עהדברליישראכוון

הסבר שאלת  
התלמידים

פירוש 
התפילה

?בן הקנה בתפילותיונחוניאמה מלמד אותנו רבי 



?בן הקנה בתפילותיונחוניאמה מלמד אותנו רבי 

שגם בבית המדרש אפשר למעוד  –בן הקנה מלמד אותנו נחוניא' ר•
אפשר לומר דברים לא מדויקים או שלא בהתאם לרמת  . ולהיכשל
,  ועל כן יש להתכונן כראוי וכנדרש לקראת הלימוד, השומעים

רק כך ניתן להיכנס לבית . ולהתפלל תפילה קצרה אבל מיוחדת
.  המדרש

שיזכה לומד דברים נכונים ומדויקים  . התפילה היא גם בפן החיובי•
.  וישמחו בדברי המלמד, ושהחברים השומעים יבינו היטב

שהחברים השומעים גם הם יגיבו  אותו הדבר גם מהכיוון ההפוך •
.  ושהוא ישמח בדברי חבריו, ויאמרו דברים נכונים ומדויקים

יש להתפלל ולהודות , לאחר ההתמודדות עם הקשיים, גם ביציאה•
. 'לה



תרגול מיטבי

בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש      נחוניארבי . "1

"?מה מקום לתפילה זו: וביציאתו תפילה קצרה אמרו לו

?בכניסתוהתפלל נחוניאי הגמרא מה רבי "כתוב עפ( א

?ביציאתוהתפלל נחוניאי הגמרא מה רבי "כתוב עפ( ב

.      בן הקנה עוררה תמיההנחוניאתפילתו של רבי ( ג

.את התמיהה בלשון המשנההעתק[ 1

.קוקה"הראיי דברי "את התמיהה עפהסבר[ 2



המשך תרגול מיטבי

?  בכניסתו מהו אומר. "2

..."לוקי שלא יארע דבר תקלה על ידי-א' יהי רצון מלפניך ה

אמיתיותדעותיאמרושלפעמים,בדעותהיינו":כךזותפילההסבירקוקה"הראי
רעהלתרבותזהידיעליוצאים,לקבלםהכנתםמחוסרוהם,דעתקטנילפני

."עצומותבתקלותונכשלים

כתוב איזו תקלה עלולה להיגרם מאמירת דעות אמיתיות לפני , קוקה"הראיעל פי 
.והסבר מדוע תקלה זו עלולה להגרם, "קטני דעת"

–קוק ה"הראיהסבר את התפילות הבאות לפי . 3

"  ולא אכשל בדבר הלכה"(א

"וישמחו בי חברי"(ב

"  ולא אומר על טמא טהור ועל טהור טמא( "ג



מסכת ברכות פרק ד משנה ג

, ַרָבן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר

ֵרה  מֶֹּנה ֶעשְּ ֵלל ָאָדם שְּ פַּ ָכל יֹום ִמתְּ .  בְּ

ַע אֹוֵמר ,  ַרִבי ְיהֹושֻׁ

ֵרה מֶֹּנה ֶעשְּ .  ֵמֵעין שְּ

,ַרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

ִפיו ִפָלתֹו בְּ גּוָרה תְּ ֵרה, ִאם שְּ מֶֹּנה ֶעשְּ ֵלל שְּ פַּ .ִיתְּ

ִאם ָלאו ֵרה, וְּ מֶֹּנה ֶעשְּ ֵמֵעין שְּ

שמונה עשרה או מעין שמונה עשרה

'דעה א

'דעה ג

'דעה ב



א,כטתלמוד בבלי דף 

?מאי מעין שמנה עשרה

.מעין כל ברכה וברכה: רב אמר

לבבנואתומול,דרכיךלדעתאלהינו'ההביננו:אמרושמואל
ודשננו,ממכאובינוורחקנו,גאוליםלהיותלנוותסלח,ליראתך

דעתךעלוהתועים,תקבץמארבעונפוצותינו,ארצךבנאות
,עירךבבניןצדיקיםוישמחו,ידיךתניףהרשעיםועל,ישפטו

ישילבןנרובעריכת,עבדךלדודקרןובצמיחת,היכלךובתקון
.תפלהשומע'האתהברוך,תענהאתהנקראטרם,משיחך

הסבר את  
מחלוקת רב  

!ושמואל



מברטנורארבינו עובדיה 

נֶׁהֵמֵעין ְשֵרהְשמֹּ ֵשיִאית-עֶׁ ָפרְּ ָמָראִדמְּ הכוונה–בגמראשמפרשיםיש]ַבגְּ

אֹוֵמר[לרב לשֶׁ כָּ המִׁ כָּ הְברָּ כָּ ָצִעיֹותִמןּוְברָּ מְּ רבָהאֶׁ צֶׁ חֹוֵתםְּקֹּ ָכלַעלוְּ

ַאַחתַאַחת .וְּ

ית ְמֵריְואִׁ ָךָלַדַעתֱאֹלֵהינּו'הֲהִביֵננּו":[שמואל–שאומריםויש]ְדאָּ כֶׁ ,ַדרְּ

ִהיא השֶׁ כָּ ֵּישַאַחתְברָּ ּהשֶׁ לֵמֵעיןבָּ כֹותכָּ ּיֹותַהְברָּ עִׁ ְמצָּ אֶׁ להָּ שֶׁ

ֹמנֶׁה ֵרהשְּ שְּ חֹוֵתם,עֶׁ ִפָלהשֹוֵמעַַ'הַאָּתהָברּוְךוְּ :ּתְּ

ה יוְשגּורָּ הּוא-ְבפִׁ ָרִגילָלמּודשֶׁ ַרִביַוֲהָלָכה.ָבּהוְּ י,ֲעִקיָבאכְּ מִׁ שֶׁ

ֵאין תֹושֶׁ ּלָּ הְתפִׁ יוְשגּורָּ ְשַעתאֹו,ְבפִׁ ַפֵלל,ַהְדַחקבִׁ ָשֹלשָאָדםִמתְּ

ָשֹלשִראשֹונֹות ַצעַוֲהִביֵננּוַאֲחרֹונֹותוְּ מְּ ִהיאָבאֶׁ ָכלֵמֵעיןשֶׁ

ָצִעיֹות מְּ .ָהאֶׁ

3+ קצרות 3+12

3+1+3

הסבר דעת 
רבי עקיבא



תפילת הביננו–המשך 

"  אתה חונן לאדם דעת"–לקינו לדעת דרכיך -א' הביננו ה

"לתורתך' השיבנו ה"–ומול את לבבנו ליראתך 

סלח לנו אבינו כי חטאנו"–ותסלח לנו להיות גאולים 

"ונרפא' רפאנו ה"–ורחקנו ממכאובינו 

"ברכנו/ ברך עלינו "-ודשננו בנאות ארצך

"תקע בשופר גדול לחרותנו"–מארבע תקבץ ונפוצותנו

"השיבה שופטינו"–והתועים על דעתך ישפטו 

"ולמלשינים אל תהי תקווה"–ועל הרשעים תניף ידך 

"ולירושלים עירך... על הצדיקים"-וישמחו צדיקים בבניין עירך ובתיקון היכלך  

"את צמח דוד עבדך"–ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי משיחך 

לפי שמואל יש לומר ברכה אחת ובה כותרות של כל הברכות של תפילת עמידה



תרגול מיטבי
התנאים נחלקו בשאלה האם בכל יום יש להתפלל את כל שמונה עשרה הברכות  . 1

את הטבלה שלפניךהשלם. או רק את תוכנן המקוצר

.ציין שתי אפשרויות". מעין שמונה עשרה"מהי תפילת . 2

ובאיזה מצב הוא      , לפי דעת רבי עקיבא באיזה מצב אדם מתפלל תפילת שמונה עשרה. 3

מברטנורהעיין רבינו עובדיה ? מתפלל תפילת מעין שמונה עשרה

?  "ברכת הביננו"מהי. 4

.זכור לפחות שלוש סוגי בקשות, למד את נוסח הברכה האמצעית לפי הסבר שמואל

?מה התפילה שצריך להתפללהדעות

רבן גמליאל

רבי יהושע

רבי עקיבא



מסכת ברכות פרק ד משנה ד

:  ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

ע ִפָלתֹו ֶקבַּ ֲחנּוִנים, ָהעֹוֶשה תְּ ִפָלתֹו תַּ .  ֵאין תְּ

ַע אֹוֵמר :  ַרִבי ְיהֹושֻׁ

ָכָנה קֹום סַּ ֵלְך ִבמְּ הַּ מְּ ָצָרה, הַּ ִפָלה קְּ ֵלל תְּ פַּ .ִמתְּ

ֵאִרית:  אֹוֵמר ָך ֶאת שְּ מְּ ֵשם ֶאת עַּ ע הַּ הֹושַּ
ָרֵאל ת , ִישְּ ָכל ָפָרשַּ ֵכיֶהם  ָהִעבּורבְּ יּו ָצרְּ ִיהְּ

ָתה ה ָפֶניָך  ָברּוְך אַּ ִפָלה' לְּ :שֹוֵמעַּ תְּ

תפילת תחנונים ותפילה קצרה

רישא

סיפא



ט"כאמדארגנו את המשנה בטבלת 

טעםדיןמקרהאומרכתרת

ע: ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִפָלתֹו ֶקבַּ ֲחנּוִנים, ָהעֹוֶשה תְּ ִפָלתֹו תַּ .  ֵאין תְּ
ַע אֹוֵמר ָכָנה: ַרִבי ְיהֹושֻׁ קֹום סַּ ֵלְך ִבמְּ הַּ מְּ ָצָרה, הַּ ִפָלה קְּ ֵלל תְּ פַּ .ִמתְּ

ֵאִרית: אֹוֵמר ָך ֶאת שְּ מְּ ֵשם ֶאת עַּ ע הַּ ָרֵאלהֹושַּ ת  , ִישְּ ָכל ָפָרשַּ בְּ
ָתה הָהִעבּור ָפֶניָך  ָברּוְך אַּ ֵכיֶהם לְּ יּו ָצרְּ ִפָלה' ִיהְּ :שֹוֵמעַּ תְּ



ב,כטתלמוד בבלי דף 

?  מאי קבע

:אושעיאיעקב בר אידי אמר רבי ר''א

.כל שתפלתו דומה עליו כמשוי

:  ורבנן אמרי

.  כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים

[:אמרו שניהם]תרוייהודאמרירבה ורב יוסף 

.כל שאינו יכול לחדש בה דבר

משימה קבועה

תפילה קבועה
פעולה טכנית

ללא התחדשות



מברטנורארבינו עובדיה 

ל ַשתְבכָּ רָּ בּורפָּ עִׁ ָשָעהֲאִפלּו-הָּ ֵהםבְּ שֶׁ

ִשים יּו,ַלֲעֵבָרהפֹורְּ םִיהְּ ֵכיהֶׁ לּוִיםָצרְּ ָפנֶׁיָךגְּ לְּ

ַרֵחם םלְּ שֹון"ָפָרַשת".ֲעֵליהֶׁ הלְּ ישָּ ,ְפרִׁ

הלשון"ָהִעבּור" .ֲעֵברָּ

??
-הסבר ה

'תפילה קצרה'

ביאורהתפילה

ָפָרַשת

ָהִעבּור

ִיְהיּו ָצְרֵכיֶהם ְלָפֶניָך  



תוספתא
מסכת ברכות פרק ג הלכה ז

.קצרהתפלהמתפללולסטיןסכנהבמקוםמהלךהיה

?קצרהתפלההואזהאי

רוחנחתותןממעלבשמיםרצונךיעשה:אומרליעזררבי
.תפלהשומעברוךעשהבעיניךוהטובליריאיך

בקשתןמהרהועשהישראלעמךלתפלתשמע:אומריוסהרבי
תפלהשומעברוך

ועשהישראלעמךצעקתקולשמע:אומרצדוק'בראלעזר'ר
תפילהשומעברוךבקשתםמהרה

רצוןיהיקצרהודעתןמרוביםעמךצרכי':אומריםאחרים
וגויהגויהולכלצרכיוואחדאחדלכלשתתןאלהינו'המלפניך

תפלהשומעברוךמחסורהדי

נוסחים של  
תפילה קצרה

מה המכנה  
המשותף לכל  

?התפילות



תרגול מיטבי

".אין תפילתו תחנונים, קבעהעושה תפילתו : רבי אליעזר אומר. "1

.כתוב שניים מהם". קבע"בגמרא נאמרו שלוש פירושים למילה ( א

ללא חידוש  , בלי רצון/ ללא תחנונים מכל הלב  , בצורה יבשה/ משא = קבע -סימן לזיכרון

" אין תפילתו תחנונים(  "ב

.נמק תשובתך? לפי ההסבר שכתבת ציין האם משפט זה הוא דין או  תוצאה



המשך תרגול מיטבי

"מתפלל תפילה קצרה, רבי יהושע אומר המהלך במקום סכנה. "2

?"תפילה קצרה"מהי הסבר( א

".  בכל פרשת העיבור"את הביטוי הסבר( ב

"[עיבור" "פרשת"התייחס בתשובתך לפירוש שני המילים ]

"תפילה קצרה"נוספות של שלוש נוסחאות מובאות בתוספתא( ג

? לכל הנוסחיםהמשותףמה 



מסכת ברכות פרק ד משנה ה

.  ֵיֵרד–ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור 

ִאם ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵרד  ֲחִזיר ֶאת ָפָניו–וְּ ,  יַּ

ֲחִזיר ֶאת ָפָניו  הַּ ִאם ֵאינֹו ָיכֹול לְּ –וְּ

ָקָדִשים ֶנֶגד ֵבית קֶֹּדש הַּ ֵּון ֶאת ִלבֹו כְּ כַּ .יְּ

–אֹו ְבַאְסָדה , אֹו ְבָקרֹון, ָהָיה יֹוֵשב ִבְסִפיָנה

ָקָדִשים ֶנֶגד ֵבית קֶֹּדש הַּ ֵּון ֶאת ִלבֹו כְּ כַּ יְּ

מצב המתפלל

רישא

סיפא

1

4

3

2

1



ט"כאמדארגנו את המשנה בטבלת 

טעםדיןמקרהאומרכתרת

ֲחמֹור  ל הַּ ִאם ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵרד . ֵיֵרד–ָהָיה רֹוֵכב עַּ ֲחִזיר ֶאת  –וְּ יַּ
ֲחִזיר ֶאת ָפָניו , ָפָניו הַּ ִאם ֵאינֹו ָיכֹול לְּ ֶנֶגד ֵבית –וְּ ֵּון ֶאת ִלבֹו כְּ כַּ יְּ

ָקָדִשים ִפיָנה. קֶֹּדש הַּ ָקרֹון, ָהָיה יֹוֵשב ִבסְּ ָדה , אֹו בְּ סְּ אַּ ֵּון  –אֹו בְּ כַּ יְּ
ָקָדִשים ֶנֶגד ֵבית קֶֹּדש הַּ ֶאת ִלבֹו כְּ



תוספתא
מסכת ברכות פרק ג הלכה ז

:שנאמר,ישראלארץכנגדלבםאתמכווניןלארץבחוצההעומדים
.(מח,חאמלכים)"ארצםדרךאליךוהתפללו"

ומתפלליןירושלםכנגדלבםאתמכווניןישראלבארץהעומדים
.(מד,שם)"בהבחרתאשרהעירדרך'האלוהתפללו":שנאמר

:שנאמרהמקדשביתכנגדלבםאתמכווניןבירושלםהעומדים
.(לב,ובהימיםדברי)"הזההביתאלוהתפללו"

הקדשיםקדשיביתכנגדלבםאתמכווניןבמקדשהעומדים
.(לה,חאמלכים)"הזההמקוםאלוהתפללו":שנאמרומתפללין

,לדרוםפניהם-בצפוןעומדיןנמצאו

,לצפוןפניהם-בדרום

,למערבפניהם-במזרח

.למזרחפניהם-במערב

.אחדלמקוםמתפלליןישראלכלנמצאו

פירוט לאיזה  
כיוון צריך 

?לפנות

בארץ , מכל מקום בעולם:המסר
מתפללים לכיוון , ישראל

בית המקדש וקודש –ירושלים 
!הקדשים



תרגול מיטבי

.בתפילה[ צורת הגוף של האדם]במשנה מובאים כמה מצבים של אופן . 1

.פרט שלושה אפשרויות? כיצד יתפלל–" היה רוכב על החמור( "א

–[" רפסודה]היה יושב בספינה או בקרון או באסדה( "ב

.נמק תשובתך? כיצד יתפלל

?אין אפשרויות שונות–" יושב בספינה"מדוע במקרה של (  ג



תרגול מיטבי

–" נמצאו כל ישראל מתפללים לצד אחד. "2

.הסבר משפט זה בלשונך( א

–השלם בטבלה את כיוון העמידה בכל מקום ( ב

כיוון הגוף בזמן תפילת עמידהמקום העמידה

חוץ לארץ
ארץ ישראל

ירושלים
במקדש



מסכת ברכות פרק ד משנה ו

:ַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר

ת  ִפלַּ מּוָסִפיןֵאין תְּ ֶחֶבר ִעירהַּ .  ֶאָלא בְּ

: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

ֶחֶבר ִעיר ֹּא בְּ ֶשל ֶחֶבר ִעיר וְּ .בְּ

: ַרִבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ִמְשמֹו

–ָכל ָמקֹום ֶשֵּיש ֶחֶבר ִעיר 

ת  ִפלַּ ָּיִחיד ָפטּור ִמתְּ מּוָסִפיןהַּ :הַּ

תפילת מוסף



תרגול מיטבי

לקרבןלגמרימקבילההיאהאם:המוסףתפילתשלאופייהבשאלתנחלקוהתנאים

שההקבלהאו,ביחידולאבציבוררקמוסףמתפלליםולכןציבורקרבןשהואמוסף

.ביחידגםמוסףלהתפללוניתןמלאהאינה

".            אלא בחבר עירהמוספיןאין תפילת : רבי אלעזר בן עזריה אומר. "1

".  חבר עיר"הסבר מהו ( א

השלם את הטבלה( ב

האם יחיד חייב הדעות
?להתפלל מוסף

[הנימוק]הטעם 

רבי אלעזר בן עזריה
חכמים

רבי יהודה משמו



המשך תרגול מיטבי

"המוספיןהיחיד פטור מתפילת ... רבי יהודה אומר משמו . "2

".משמו"הסבר למי הכוונה במילה ( א

?מה מוסיף רבי יהודה על דבריו( ב

–דוגמא נוספת לשאלה 

:  משמואומררבי יהודה "

".  המוספיןהיחיד פטור מתפילת  —כל מקום שיש חבר עיר 

. ציין מצב אחד שבו היחיד יהיה חייב בתפילת מוסף, לפי רבי יהודה



המשך תרגול מיטבי
הבנה והיסקשאלת-נוספתדגמא

:במשנהשנינו

תֵאין:אֹוֵמרֲעַזְרָיהֶבןֶאְלָעָזרַרִבי ִפלַּ מּוָסִפיןתְּ ֶחֶברֶאָלאהַּ ַוֲחָכִמים.ִעירבְּ
ֶחֶבר:אֹוְמִרים ֹּאִעירבְּ ֶשל ֶחֶברוְּ ֶשֵּישָמקֹוםָכל:ִמְשמֹואֹוֵמרְיהּוָדהַרִבי.ִעירבְּ

ָּיִחיד–ִעירֶחֶבר תָפטּורהַּ ִפלַּ מּוָסִפיןִמתְּ :הַּ

להתפללעליוהאם–בשבתהכנסתשבביתבמנייןלהתפללהלךשלאאדם
?ביחידותמוסףתפילת

.במשנההכתובכלדבריךאתובסס,שבמשנהדעותשלושפיעלענה


