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RQ

גִ יזְ רוּ וְ הַ ְדבִּ יקוּ
בַּ מָּ קוֹם הַ ַמּ ְת ִאים
......................

בס"ד

הַ ְּת ִאימ ּו ֶאת הַ ְׁש ֵאלוֹ ת לַ ְּת ׁש ּובוֹ ת

ְׁש ֵאלָ ה

ְּת ׁש ּובָ ה

לָמָ ה ָכּתוּב בַּ ִמ ְשׁנָה
ימתַ י קו ִֹרין" בְּ לָשׁוֹן
"מֵ ֵא ָ
ַרבִּ ים?
כִּ י ָכּתוּב בַּ תּו ָֹרה ק ֶֹדם אֶ ת
ְק ִריאַת ְשׁמַ ע ֶשׁ ל הַ לַּיְ לָה -
ְשׁנֶאֱ מַ ר "וּבְ ָשכְ בְּ  וּבְ קוּמֶ ."

כִּ י י ִָחיד וְ ַרבִּ ים הֲ ָלכָה
כְּ ַרבִּ ים.
עַ ד מָ ַתי יָכוֹל לוֹמַ ר
ְק ִריאַת ְשׁמַ ע ֶשׁל עַ ְרבִ ית
לְ פִ י חֲ ָכ ִמים?

לְ אַחַ ר ֶשׁטָּ בְ לוּ בְּ צֵ את
הַ כּ ֹוכָבִ ים.

לָמָ ה חַ ְשׁבוּ בָּ נָיו ֶשׁל ַרבָּ ן
גּ ְַמלִ יאֵ ל ְשׁהֲ ָלכָה
כְּ חֲ כ ִָמים?
עַ ד חֲ צוֹת.

מָ ַתי הַ כֹּהֲ נִים נִכְ נ ִָסים
רוּמתָ ן?
)לָעִ יר( לֶאֱ כוֹל בִּ ְת ָ

;

כִּ י אֶ ת ְק ִריאַת ְשׁמַ ע כָּ ל אֶ חָ ד
קו ֵֹרא לְ בָ ד ֹו וְ אֵ ין אֶ חָ ד מו ִֹציא
אֶ ת כּוּלָם – ִאם כֵּן יוֹצֵ א
ֶשׁכּ וּלָּם קו ִֹרין....

לָמָּ ה הַ ִמּ ְשׁנָה ְמ ַדבֶּ ֶרת
קו ֵֹדם עַ ל ְק ִריאַת ְשמַ ע ֶשל
עַ ְרבִ ית?

ברכות פרק א' משנה א'

בס"ד

חכָ ִמים:
לְ ִפי ֲ

יאל:
לְ ִפי ַר ּ ָבן ּג ְַמלִ ֵ

וְ הַ הֲלָ כָ ה לְ ִפי:

לְ ִפי ּ ַתנָא
ַק ָמא:
לְ ִפי ַר ִּבי
אֱ לִ יעֶ זֶר:

לְ ִפי ַר ִּבי אֱ לִ יעֶ זֶר:
בס"ד

ברכות פרק א' משנה ב'

ת ִּנבי
לְלְ ִפִפיי ַּ ַר
ָא
אֱ לִ יעֶ זֶר:
ַק ָמא:
) מלאכת שלמה ע"פ הגמ'(
לְ ִפי ַר ִּבי
שעַ :
יְ הוֹ ׁ ֻ

__________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________

בס"ד

ש ּ ָכת ּוב ּ ַב ּתוֹ ָרה " ּו ְב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ּו ְבק ּומֶ ָך"?
מַ ה לוֹ ְמ ִדים ִמ ּ ַמה ׁ ֶ
פרק א'
משנה ג'

ּו ְבק ּו ֶמ ָך

ּו ְב ׁ ָש ְכ ְּב ָך

לְ ִפי

ש ּ ַמאי
ּ ֵבית ׁ ַ
לְ ִפי

ּ ֵבית ִה ּ ֵלל
גִ יזְ רוּ וְ הַ ְדבִּ יקוּ בַּ מָּ קוֹם הַ מַּ ְת ִאים

ֶשׁזְּ מַ ן ְק ִריאַת ְשׁמַ ע הוּא
בַּ לַּיְ לָה ) -בִּ זְ מַ ן ֶשׁשּׁוֹכְ בִ ים(

ְשׁבְּ ְק ִריאַת ְשׁמַ ע בַּ י ֹום
צָ ִריך לִ ְקרוֹא בַּ ע ֲִמידָ ה

ְשׁבְּ ְק ִריאַת ְשׁמַ ע ֶשׁבָּ עֶ ֶרב
צָ ִריך לְ הֲ טוֹת וְ לִ ְקרוֹא

ֶשׁזְּמַ ן ְק ִריאַת ְשׁמַ ע הוּא
בַּ יּוֹם) -בִּ זְ מַ ן ֶשׁ ָקּ ִמים(

בס"ד

ְּב ָרכָ ה ְקצָ ָרה  -בְּ ָר ָכה ְשׁ ַרק מַ ְתּ ִחי ָלה בְּ בָּ רוּ אֲ בָ ל א ִמ ְס ַתּ ֵיּמֶ ת בְּ בָּ רוּ
א ֹו בְּ ָר ָכה ְשׁ ַרק ִמ ְס ַתּיֵּ מֶ ת בְּ בָּ רוּ אֲ בָ ל א מַ ְתּ ִחי ָלה בְּ בָּ רוּ.
ְּב ָרכָ ה אֲ ֻר ּ ָכה  -בְּ ָר ָכה ְשׁמַ ְתּ ִחי ָלה בְּ בָּ רוּך וְ ַגם ִמ ְס ַתּיֵּ מֶ ת בְּ בָּ רוּ.

פרק א' משנה ד'

)פ' הרע"ב(

לְ פָ ֶני כַּ מָ ה סוּ ֵגי בְּ ָרכ ֹות
בְּ ָר ָכה אֲ ֻר ָכּה ְצבַ ע בְּ אָד ֹום  ,וְ בְּ ָר ָכה ְקצָ ָרה ְצבַ ע בְּ ָיר ֹוק
ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה ה'...
שנִ י גּ וֹ י
ְׁשלֹא עָ ַׂ
ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה ה'...
שר ָיצַ ר ֶאת הָ ָא ָדםָ ּ ....ברו ְּך ַא ּ ָתה
אֲ ׁ ֶ
שר
ה' ...רוֹ פֵ א כָ ל ּ ָב ָ ׂ
ּומַ ְפלִ יא לַ ֲעשׂ וֹ ת

הַ ְשׁ ֵלם:

ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה ה'...
שר ּ ָבחַ ר ּ ָבנ ּו ִמ ּ ָכל הָ עַ ִּמים....
אֲ ׁ ֶ
ְ
ּ ָברוּך ַא ּ ָתה ה' ...נוֹ ֵתן הַ ּתוֹ ָרה.

ּו ְב ֵנה יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם
ק ֶד ׁש ִּב ְמהֵ ָרה ְב ָימֵ ינ ּו
עִ יר הַ ֹ
חמָ יו
ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה ה'ּ ...בוֹ ֵנה ְּב ַר ֲ
יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם ָאמֵ ן

ַא ּ ָתה ָקדוֹ ׁש וְ ִׁש ְמ ָך ָקדוֹ ׁש...
ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה ה' ...הָ קֵ ל הַ ָּקדוֹ ׁש
ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה ה'...
שר ִּב ְדבָ רוֹ מַ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים....
אֲ ׁ ֶ
ְ
ּ ָברוּך ַא ּ ָתה ה' ...הַ ּ ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים

אָמרוּ לְ ַקצֵּ ר אֵ ינ ֹו ַר ָשּׁאי ____________"
" ְמק ֹום ֶשׁאָ ְמרוּ לְ הַ אֲ ִרי ,אֵ ינ ֹו ַר ָשּׁאי ____________ ְמקוֹם ֶשׁ ְ

אָמרוּ ְשׁא ַל ְחתּוֹם ֵאינ ֹו ַר ָשּׁאי ___________"
אָמרוּ ַל ְחתּוֹם אֵ ינ ֹו ַר ָשּׁאי ֶשׁא __________ ְמקוֹם ֶשׁ ְ
" ְמקוֹם ֶשׁ ְ
ַל ְחתּ ֹום  ,לְ הַ אֲ ִרי , לְ ַקצֵּ ר

בס"ד

ברכות פרק א' משנה ה'

בס"ד

בְּ ָרכוֹת
פֶּ ֶרק א' ִ -מ ְשׁנָה ד'
מַ ה לו ְֹמ ִדים ְמהַ פָ סוּק:

ִה ְס ַתּכֵּ ל בַּ ִסידוּר וּכְ תוֹב:
אֵ לוּ ְשׁ ֵתּי בְּ ָרכוֹת יֵשׁ לִ ְפנֵי ְק ִריאַת ְשׁמַ ע ֶשׁל ַשׁחֲ ִרית?
_________________ .2 _________________ .1

את ָך
כר ֶאת יוֹ ם צֵ ְ
"לְ מַ עַ ן ִּת ְז ּ ֹ
ָ
ְמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּ ֹ
כל יְ מֵ י חַ ֶ ּייך" )דברים ט"ז(
פרק א'
משנה ה'

"כֹל
ּ

יְ ֵמי ַח ּי ָ
ֶיך"

אֵ יז ֹו בְּ ָרכָה יֵשׁ אַחֲ ֵרי ְק ִריאַת ְשׁמַ ע ֶשׁל ַשׁחֲ ִרית?
____________________

לְ ִפי
ּ ֶבן זוֹ מָ א

ֵאלוּ ְשׁ ֵתּי בְּ ָרכוֹת יֵשׁ לִ ְפנֵי ְק ִריאַת ְשׁמַ ע ֶשׁל עַ ְרבִ ית?
_________________ .2 _________________ .1
ֵאלוּ ְשׁ ֵתּי בְּ ָר כוֹת יֵשׁ אַחֲ ֵרי ְק ִריאַת ְשׁמַ ע ֶשׁל עַ ְרבִ ית?
_________________ .2 _________________ .1
יוֹצֵ ר אוֹר  ,מַ ע ֲִריב ע ֲָרבִ ים  ,הַ ְשׁכִּ יבֵ נוּ  ,אַהֲ בָ ה ַרבָּ ה ,
אֱ מֶ ת וְ י ִַצּיב  ,אַהֲ בַ ת ע ֹולָם  ,אֱ ֶמת וֶ אֱ מוּנָה

לְ ִפי
חֲ כָ ִמים

מַ זְ כִּ ִירין אֶ ת יְ ִציאַת
ִמ ְצ ַריִ ם

מַ זְ כִּ ִירין אֶ ת יְ ִציאַת
ִמ ְצ ַריִ ם

ב ___________

ב ___________

מַ זְ כִּ ִירין אֶ ת יְ ִציאַת
ִמ ְצ ַריִ ם

מַ זְ כִּ ִירין אֶ ת יְ ִציאַת
ִמ ְצ ַריִ ם

ב ___________

ב ___________

ע ֹו ָלם הַ זֶּ ה \ ֵלּיל ֹות \ יְ מוֹת הַ ָמּ ִשׁיחַ \ ָיּ ִמים

ברכות פרק א' משנה ה'

בס"ד

ְמאֵ יפֹה לו ְֹמ ִדים ְשׁ -

ְמהַ פָּ סוּק

יצית ִהיא ַרק בַּ יוֹם
ְשׁ ִמ ְצוַ ת ִצ ִ
וְ א בַּ לַּיְ לָה ?
ְשׁצָ ִרי לְ הַ זְ כִּ יר יְ ִציאַת
ִמ ְצ ַריִ ם גַם בַּ לַּיְ לָה )לְ פִ י בֶּ ן זוֹמָ א(
ְשׁצָ ִרי לְ הַ זְ כִּ יר יְ ִציאַת
ִמ ְצ ַריִ ם גַם בִּ ימוֹת הַ ָמּ ִשׁיחַ
)לְ פִ י חֲ ָכ ִמים(

ְשׁצָ ִרי לְ הַ זְ כִּ יר יְ ִציאַת
ִמ ְצ ַריִ ם בַּ יוֹם ?

גִּ זְ רוּ וְ הַ ְדבִּ יקוּ בַּ ָמּקוֹם הַ מַּ ְת ִאים
את ָך מֵ אֶ ֶרץ
לְ ַמ ַען ִּתזְ כּ ֹר אֶ ת יוֹ ם צֵ ְ
ִמ ְצ ַריִ ם

ּכֹל .יְ ֵמי ַח ּי ָ
ֶיך

ֹתו
יתם א ֹ
ּו ְר ִא ֶ

בְּ זְ מַ ן ְשׁרו ִֹאים  -בַּ יוֹם.

את ָך מֵ אֶ ֶרץ
לְ ַמ ַען ִּתזְ כּ ֹר אֶ ת יוֹ ם צֵ ְ
ִמ ְצ ַריִ ם

את ָך מֵ אֶ ֶרץ
לְ ַמ ַען ִּתזְ כּ ֹר אֶ ת יוֹ ם צֵ ְ
ִמ ְצ ַריִ ם

ּכֹל יְ ֵמי ַח ּי ָ
ֶיך

ּכֹל .יְ ֵמי ַח ּי ָ
ֶיך

בס"ד

יאת ְׁשמַ ע
הֵ יכָ ן ּומָ ַתי מֻ ּ ָתר לְ הַ ְפ ִסיק ִּב ְק ִר ַ
פרק ב' משנה א'

ְּב ֶא ְמצַ ע

ּ ֵבין הַ ּ ְפ ָר ִקים

הַ ְשׁלֵם:
מוּתּר \ אָסוּר
ָ

יאת ְׁשמַ ע
ְק ִר ַ

יאת ְׁשמַ ע
של ְק ִר ַ
ֶׁ

לְ ִפי ַר ִּבי
מֵ ִאיר

לְ ִפי ַר ִּבי
יְ ה ּו ָדה

לְ ִפי ַר ִּבי
מֵ ִאיר

לִ ְשׁאוֹל ִמפְּ נֵי הַ כָּבוֹד
לְ הַ ִשּׁיב ִמפְּ נֵי הַ כָּבוֹד
לִ ְשׁאוֹל ִמפְּ נֵי הַ יִּ ְראָה
לְ הַ ִשּׁיב ִמפְּ נֵי הַ יִּ ְראָה
אָדם
לְ הַ ִשּׁיב ָשׁלוֹם לְ ָכל ָ
אָדם
לִ ְשׁאוֹל ָשׁלוֹם לְ ָכל ָ

כְּ לָל :כְּ ֶשׁכָּתוּב בַּ ִמּ ְשׁנָה "שׁוֹאֵ ל" )לְ בַ ד( אָז
וַדּאי ֶשׁגַּם יָכוֹל לְ הָ ִשׁיב.
בְּ ַ
אֲ בָ ל כְּ ֶשׁכָּתוּב בַּ ִמּ ְשׁנָה "מֵ ִשׁיב" )לְ בַ ד( אָז
אָסוּר לִ ְשׁאוֹל.

לְ ִפי ַר ִּבי
יְ ה ּו ָדה

מושגים
בס"ד

ברכות פ"ב משנה א'

ברכות פ"ב משנה ג'

בס"ד

יך ָא ָדם צָ ִר ְ
ֵש ִדינִ ים וְ הֲלָ כוֹ ת אֵ ְ
יך לְ ַקיֵם ִמ ְצוֹ ת
י ׁ
ֵש הֲלָ כוֹ ת וְ ִדינִ ים
וְ י ׁ

)חָ מ ּור וְ ַּקל(
ׁשוֹ ֵאל -

חָ מ ּור ֵ ּ ,כיוַן ְׁש ׁשוֹ ֵאל מֵ עַ ְצמוֹ ִּב ְׁשלוֹ מוֹ ׁ ֶשל ֲחבֵ ירוֹ .

מֵ ִׁשיב ַ -קל

ש ַאל לִ ְׁשלוֹ מוֹ ְּכבָ ר...
 ,כֵ י ַון ְׁשעוֹ ֶנה לְ ִמי ְׁש ָ

שטָ עָ ה.
ֲשה ָא ָדם ְּכ ׁ ֶ
מַ ה ַיע ֶׂ
= ּ ַבמַ צָ ב הָ ָרגִ יל
ֲשה(
)ב ְת ִחילַ ת ּ ָכל מַ ע ֶׂ
ְּ
שה מַ ה ְׁשהָ יָה
שטָ עָ ה וְ לֹא עָ ָׂ
ֲשהְּ ,כ ׁ ֶ
= לְ אֲ חַ ר מַ ע ֶׂ

לְ הַ ְפ ִסיק ְּב ֶא ְמצַ ע ק"ש  -חָ מ ּור .
לְ הַ ְפ ִסיק ּ ֵבין הַ ּ ְפ ָר ִקים – ַקל

צָ ִר ְ
ֲשה ?
יך לַ עֲשׂ וֹ ת לְ כַ ְת ִחילָ ה - ,מַ ה ַיע ֶׂ
יך לַ ְחזוֹ ר אוֹ לֹא צָ ִר ְ
הַ ִאם יָצָ א אוֹ לֹא יָצָ א ...הַ ִאם צָ ִר ְ
יך לַ ְחזוֹ ר?

וַדּאי(
כְּ ֶשׁהַ תּו ָֹרה אוֹמֶ ֶרת ֶשׁמֻּ ָתּר אֶ ת הַ ָדּבָ ר הֶ חָ מוּר ָכּל ֶשׁכֵּן ) בְּ ַ
ֶשׁמֻּ ָתּר גַּם אֶ ת הַ ָדּבָ ר.________-
אֲ בָ ל כְּ ֶשׁכָּתוּב בַּ תּו ָֹרה ֶשׁמֻּ ָתּר ַדּוְ ָקא אֶ ת הַ ָדבָ ר הַ ַקּל יִ ְהיֶה
אָסוּר ֶאת הַ ָדּבָ ר הַ _________ כִּ י ַרק אֶ ת הַ ַקּל ִה ִתּירוּ...

לְ כַ ְת ִחילָ ה
ב ִדיעֲבַ ד " ָק ָרא וְ לֹא ִד ְק ֵ ּדק ְּבאוֹ ִתיּוֹ ֶתיהָ "
אֲ בָ ל ִאם ְּ
ַ
מ ה יִהְ יֵה הַ ִדין ??? יָצָ א יד"ח אוֹ ֹלא ?
לְד ְק ֵדק בְּ או ִֹתּיוֹת ק"ש
צָ ִריַ 

לְרבִּ י יוֹסֵ י יָצָ א
ְהוּדה א יָצָ א וְ ַ
לְרבִּ י י ָ
א ֹו מֶ ֶרת לָנוּ הַ ִמ ְשׁנ ָהַ :
וְ הֲ ָלכָה כְּ ַרבִּ י יוֹסֵ י.

בס"ד

סֵ ֶדר הַ ּ ָפ ָר ׁשוֹ ת

ברכות פרק ב'  -משנה ב'

יבה
הַ ִס ּ ָ

אשוֹ ָנה:
שה ִר ׁ
ּ ָפ ָר ׁ ָ
שה ְׁשנִ ָיה:
ּ ַָפ ָר ׁ ָ
ישית:
שה ְׁשלִ ִׁ
ּ ָפ ָר ׁ ָ

ְ ּגזֹר וְ ַה ְד ֵּבק ֶאת ּ ָפ ָר ׁש ֹות ק"ש ְ ּכ ִפי ֵס ֶדר אֲ ִמ ָיר ּ ָתם

אמר
וַ ּי ֹ ֶ

ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ּ ֵלאמֹר

ש ָר ֵאל
ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ

לו ֶק ָ
יך
...וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֵאת ה' אֱ ֹ

וְ ָה ָיה ִאם ׁ ָשמֹ ַע

קו ֶד ֶמת ִהיא לְ ַחבֵ ְר ּ ָתה.
יבה ַמדו ַּע ֹ
לְ יַד ָּכל ּ ָפ ָר ָׁשה ַה ְד ֵּבק ֶאת ַה ִס ָּ

יצית
ְשׁנֶאֱ מַ ר בָּ ה ִמ ְצוַ ת ִצ ִ
ֶשׁ ִמּ ְצוָ תָ הּ ַרק בַּ יּוֹם וְ א
בַּ לַיְ לָה

כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַקבֵּ ל עָ לָיו
עֹל מַ לְ כוּת ָשׁ ַמיִ ם
ְתּ ִחילָה.

ְשׁנֶאֱ מַ ר בָּ ה ִמ ְצוַ ת ַתּלְ מוּד
תּו ָֹרה ְשׁ ִמ ְצוָ ָתּה ַגּם בַּ יוֹם
וְ ַגּם בַּ ַלּיְ ָלה

בס"ד

ברכות פרק ב'  -משנה ב'

בס"ד

ברכות פרק ב'  -משנה ג'

ָק ָרא וְ לֹא ִד ְקדֵּ ק ְּבאוֹ ִת ּיוֹ ֶתיהָ ...

ּ ֵבין __________________ לְ ___________________
ּ ֵבין __________________ לְ ___________________
ּ ֵבין __________________ לְ ___________________

ִ ּב ְמקוֹ ם לִ ְקרוֹ א

יבר אֶ ת ְ ׁש ּ ֵתי
ִח ֵּ
הָ אוֹ ִּתיוֹ ת וְ ָק ָרא:

ַעל לְ ָב ֶב ַָך

ַעלְ בָ בֶ ָך

וַ אֲ ַב ְד ּ ֶתם ְמ ֵה ָרה
ְּב ָכל לְ ַב ְב ֶכם

וַ אֲ בַ ְד ּ ֶת ְמ הֵ ָרה
ְּבכָ לְ בַ ְבכֶ ם

ּ ֵבין __________________ לְ ___________________
ּ ֵבין __________________ לְ ___________________
ַר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ מֵ ר:
ּ ֵבין ________________ לְ _________________לֹא י ְַפ ִסיק.

יוֹצֵ ר אוֹר ְ ,שׁמַ ע  ,וַ יֹּאמֶ ר  ,אַהֲ בָ ה ַרבָּ ה ,
אֱ מֶ ת וְ י ִַצּיב ,וְ הָ יָה ִאם ָשׁמוֹעַ

לְ ִפי ַר ִּבי ֹיוסֵ י:

לְ ִפי ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה:

בס"ד

ְקטַ ע ְמהַ ִמ ְׁשנָה
הַ ּקוֹ ֵרא אֶ ת ְׁש ַמע
יע לְ אָ זְ נוֹ
וְ לֹא ִה ְׁש ִמ ַ
ָק ָרא וְ לֹא ִד ְק ֵ ּדק
ְ ּבאוֹ ִתיּוֹ ֶתיהָ
הַ ּקוֹ ֵרא לְ ַמ ְפ ֵר ַע

ָק ָרא וְ ָט ָעה

פ יר וּ שׁ
הַ ּ ֵ

ַה ִּד ין

ה ְד בּ ֵ ק ~
~ ַ

לְ פִ י __________ לְ פִ י ___________
הַ ִדין_________:

הַ ִדין_________:

לְ פִ י __________

לְ פִ י ___________

הַ ִדין_________:

הַ ִדין_________:

לְ כוּלֵּי עַ לְ מָ א )לְ ָכל הָ ע ֹולָם( = לְ פִ י כוּלָּם
הַ ִדין_________________:
פֶּרק
כְּ ְשׁיו ֵֹדעַ בְּ ֵאיזֶ ה פֶּ ֶרק כְּ ְשׁא יו ֵֹדעַ בְּ ֵאיזֶה ֶ
_____________ ______________

קום ַה ַמ ְּת ִאים.
ְ ּגזֹר ַה ְד ֵּבק ֶאת ַה ּ ֵפירוּש ַּב ָמ ֹ

ָק ָרא אֶ ת הַ ּ ְפס ּו ִקים
ׁ ֶש ֹ ּלא ּ ְכסִ ְד ָרן ,אֶ חָ ד
ִלפְ ֵני הַ ׁ ּ ֵש ִני.

ֹלא הִ ׁ ְש ִ
מיעַ ְלאָ ְז ָניו
אֶ ת ְק ִריאַ ת ׁ ְש ַ
מע
לא ָקרָ א ְל ֹלא קוֹ ל.
אֶ ּ ָ

תי ִ
מ ּ ִלים ּ ְביַחַ ד
חִ ּ ֵבר ׁ ְש ּ ֵ
ּ ְכגוֹ ן" :עַ ְלבָ בֶ ך"ָ
ּ ִב ְ
מקוֹ ם "עַ ל – ְלבָ בֶ ך ָ"

ָקרָ א וְטָ עָה ּ ְבאֶ חָ ד הַ ּ ְפס ּו ִקים
וְאֵ ינוֹ יוֹ דֵ עַ ֵ
מהֵ יכָ ן
פס ּוק...
טָ עָ ה ּו ְבאֵ י ֶזה ּ ָ

ברכות פרק ב'  -משנה ד'

בס"ד

הַ ְׁשלֵ ם:

מ ּו ּ ָתר

יבה:
הַ ִס ּ ָ
כִּ י _________________
וְ ָיכ ֹול לְ ַכוֵ ון

לוֹ מַ ר:

ָאס ּור

כִּ י _________________
וְ א ָיכ ֹול לְ ַכוֵ ון

לוֹ מַ ר:

~~~~

~~~~ ברכות פרק ב' משניות ה' ו' ז'
שה
מַ ה עָ ָ ׂ
הַ ִדין
שה ּ ָכ ְך
שעָ ָ
יבה ׁ ֶ
הַ ִס ּ ָ
יבה
הַ ִס ּ ָ
יאל?
ַר ּ ָבן ּג ְַמלִ ֵ
ּ ַב ִמ ְׁשנָה

1

חָ ָתן ּ ָפט ּור
יאת ְׁשמַ ע
ִמ ְ ּק ִר ַ

___________
___________
___________

אשוֹ ן
ָּק ָרא ּ ַב ּ ַליְ לָ ה הָ ִר ׁ
ָשא
ש ּנ ָ ׂ
ֶׁ

____________
____________
____________

2

ָאבֵ ל
ָאס ּור לִ ְרחוֹ ץ

___________
___________
___________

אשוֹ ן
ָרחַ ץ ּ ַב ּ ַליְ לָ ה הָ ִר ׁ
ש ּ ֵמ ָתה ִא ְׁש ּתוֹ
ֶׁ

____________
___________
____________

3

ֵאין ְמ ַק ְּבלִ ין
ּ ַתנְ ח ּו ִמין עַ ל
הָ עֲבָ ִדים

___________
___________
___________

ש ּ ֵמת טָ ִבי עַ ְבדוֹ
ְכ ׁ ֶ
ִק ּ ֵבל עָ לָ יו ּ ַתנְ ח ּו ִמין

_____________
_____________
_____________

לִ ְמנוֹעַ ִממֶּ נּוּ ַתּעֲנוּג \ כִּ י א ָרצָ ה לְבַ טֵּ ל ק"ש אֲ פִ ילוּ פַּ עַ ם אַחַ ת \ כִּ י הוּא א חָ שׁוּב \
כִּ י הוּא טָ רוּד בְּ ִמ ְצוָה \ כִּ י אֶ ְצל ֹו זֶ ה ְמנִיעַ ת צַ עַ ר \ כִּ י הָ יָה עֶ בֶ ד כָּ ֵשׁר

ברכות פרק ג' משניות א'-ב'

בס"ד

[
ּ ְפט ּו ִרים
ָשים
הָ אֲ נ ִׁ
הַ ְמלַ וִ ים ֶאת
הַ מֵ ת
ָשים
הָ אֲ נ ִׁ
ש ָּק ְבר ּו וְ חוֹ ז ְִרים
ֶׁ
לַ עֲשׂ וֹ ת ׁש ּורוֹ ת
ָשים
הָ אֲ נ ִׁ
הָ עוֹ ְמ ִדים
ּ ַב ּ ׁש ּו ָרה

גְּ זֹר וְ הַ ְדבֵּ ק בַּ מָ קוֹם הַ מַ ְתּ ִאים.
הַ ִחיצ ֹונִים

אֶ ת ֶשׁאֵ ין
ַל ִמּטָּ ה צ ֶֹר
בָּ הֶ ן

ִאם יְכוֹלִ ים
לְהַ ְת ִחיל
וְ לִ גְ מוֹר עַ ד
ַשּׁוּרה
ְשׁיַגִּ יעוּ ל ָ

ִימים
הַ פְּ נ ִ

חַ ּי ִָבים

אֶ ת ֶשׁ ַלּ ִמּטָּ ה
ֹצ ֶר בָּ הֶ ן

ִאם  א יְ כ ֹולִ ים
לְ הַ ְת ִחיל
וְ לִ גְ מ ֹור עַ ד
ְשׁ ַיגִּ יעוּ ַלשּׁוּ ָרה

טוּרים א ֹו חַ יָּבִ ים ,וְ הַ ְשׁלֵם אֶ ת הַ ִסּבָּ ה ִממַּ ְחסַ ן הַ ִמּלִּ ים .
הַ ֵקּף בְּ עִ גּוּל אֶ ת הַ ִדּין הַ נָּכוֹן  -פְּ ִ
ברכות פ"ג משנה ג'

בס"ד
בס"ד

ּ ְפט ּו ִרים
מִ צְ ַו ת

ְק ִריאַ ת ְׁש ַמע

ילין
ְּת ִפ ִ

ְּת ִפילָ ה
ְמז ּוזָה
ּו ִב ְר ַּכת הַ ּ ָמ ֹזון

חַ י ִָבים

ש ים
ָנ ׁ ִ

ב ִד ים
ע ָ
ֲ

קְ טַ ִנ ים

חַ י ָב וֹ ת ּ ְפ ט ו ּ ר וֹ ת

חַ י ָבִ ים ּ ְפ ט ו ּ ִר ים

חַ י ָבִ ים ּ ְפ ט ו ּ ִר ים

יבָה________________________________:
יבָה________________________________:
ַ
ַ
יבָה___ ______________________________:
ה סִ ּ
ה סִ ּ
ַ
ה סִ ּ
______________ __________________________________ ________________________________________________ _______________________ _________________________

חַ י ָבוֹ ת ּ ְפ ט ו ּ רוֹ ת

חַ י ָבִ ים ּ ְפ ט ו ּ ִר ים

חַ י ָבִ ים ּ ְפ ט ו ּ ִר ים

יבָה________________________________:
ַ
יבָה________________________________:
ַ
יבָה_________________________________:
ַ
ה סִ ּ
ה סִ ּ
ה סִ ּ
________________________________________________ ____________________________________________ ____ ________________________________________________

חַ י ָבוֹ ת ּ ְפ ט ו ּ רוֹ ת

חַ י ָבִ ים ּ ְפ ט ו ּ ִר ים

חַ י ָבִ ים ּ ְפ ט ו ּ ִר ים

יבָה________________________________:
ַ
יבָה________________________________:
ַ
יבָה_________________________________:
ַ
ה סִ ּ
ה סִ ּ
ה סִ ּ
________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

חַ י ָבוֹ ת ּ ְפ ט ו ּ רוֹ ת

חַ י ָבִ ים ּ ְפ ט ו ּ ִר ים

חַ י ָבִ ים ּ ְפ ט ו ּ ִר ים

יבָה________________________________:
ַ
ה סִ ּ
יב ה________________________________:
יבָה_________________________________:
ַ
ה סִ ּ ָ
ה סִ ּ
ַ
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_

כִּ י זֶ ה ִמ ְצוָ ה ְשׁהַ זְ מַ ן גְ ָרמָ א \ כִּ י ִדי ָנם כְּ ָנ ִשׁים \ כִּ י א יְ כ ֹולִ ים לִ ְשׁמ ֹור עַ ל גוּף ָנ ִקי \ כִּ י זֶ ה ִמצְ וָ ה ֶשׁאֵ ין הַ זְ מַ ן גְ ָרמָ א \
כִּ י זֶ ה בַּ ָק ַשׁת ַרחֲ ִמים וְ ָל ֵכן חַ ָיב ֹות \ כִּ י אָבִ יו א ָיכ ֹול לִ ְהי ֹות ִאיתּ ֹו ָתּ ִמ יד בְ ק"ש \ ִמ ִד ין ִחינוּך

ברכות פ"ג משנה ג'

בס"ד

ה' ִצ ָ ּוה אוֹ ָתנ ּו ּ ַב ּתוֹ ָרה לְ ַק ּיֵם ּ ַת ְר ָי"ג =ִ 613מ ְצוֹ ות
ֲשה
חֵ לֶ ק מֵ הַ ִּמ ְצווֹ ת הֵ ם ִמ ְצוַת ע ֵׂ
שה.
וְ חֵ לֶ ק ְמהַ ִמ ְצוֹ ות הֵ ם ִמ ְצ ַות לֹא ּ ַת ֲע ֵֹ

ברכות פ"ג משנה ג'

בס"ד

שהַ זְמָ ן גְ ָרמָ א
ֵש ִמ ְצוֹ ות ׁ ֶ
ֲשה י ׁ
ְּב ִמ ְצוַת ע ֵׂ
ש ֵאין הַ זְמָ ן גְ ָרמָ א
ֵש ִמ ְצוֹ ות ׁ ֶ
וְ י ׁ
שהַ זְמָ ן גְ ָרמָ א.
ָשים ּ ְפטוּרוֹ ת ִמ ִמ ְצוֹ ות ׁ ֶ
נ ִׁ

ִמ ְצ ַות

שלֹא לַ עֲשׂ וֹ ת אֶ ת זֶה
ֲשה ,ה' ִציוָה אוֹ ּ ָתנ ּו ׁ ֶ
= ַאל ּ ַתע ֵׂ
ְּכגוֹ ן  :לֹא לֶ ֶאכוֹ ל חָ מֵ ץ ְּב ּ ֶפסַ ח.

ִמ ְצ ַות

= ִמ ְצוָה ְׁשהַ זְמַ ן גוֹ ֵרם ְׁשנְ ַקיֵם אוֹ ָתה.
ש ָא ָדם חַ יָב לִ ְקרוֹ א ּבוֹ
שיֵש לָ ה זְמַ ן ְמס ּויָם ׁ ֶ
יאת ְׁשמַ ע ׁ ֶ
ְּכגוֹ ןְ :ק ִר ַ
ש ְכ ְּב ָך ו ְּבקוּמֶ ָך".
ש ָק ִמיםְׁ ,שנֶאֱ מַ ר "ו ְּּב ׁ ָ
ש ׁשוֹ ְכ ִבים ו ִּּבזְמַ ן ׁ ֶ
ק"שִּ ,בזְמַ ן ׁ ֶ



ָשים ּ ְפט ּורוֹ ת ִמלְ ַקיְ מָ ה
ִמ ְצוָ ה ּ ַכזֹאת נ ִׁ
ֲשה ,ה' ִציוָה אוֹ ּ ָתנ ּו לַ עֲשׂ וֹ ת ֶאת זֶה
= ּ ַתע ֵׂ
יצית.
יצית – לִ לְ ּבוֹ ש ִצ ִ
ְּכגוֹ ן ִ :מ ְצוַת ִצ ִ
מ ְספַּ ר ִמצְ ווֹת כְּ תוֹב כָּ ל אַחַ ת בַּ מָּ קוֹם הַ מַּ ְת ִאים
לְ פָ נֶיִ 

שה
ִמ ְצ ַות לֹא ּ ַת ֲע ֵׂ

שה
ִמ ְצ ַות ֲע ֵׂ
= ִמ ְצוָה ְׁש ֵאין הַ זְמַ ן גוֹ ֵרם ְׁשנְ ַקיֵם אוֹ ָתה
ֶאלָ א ִמ ְצו ָָתה ּ ָכל הַ זְמַ ן – ּ ָכל הַ יוֹ ם.
ְּכגוֹ ןִּ :כ ּבוּד ַאב ו ֵָאם ְׁשלְ ִמ ְצוָה זוֹ אֵ ין זְמַ ן ְמס ּויָם ֶאלָא ִמ ְצו ָָתה ּ ָכל הַ יוֹ ם.

א לִ גְ נֹב \ כִּ בּוּד אָב וָ אֵ ם \ ְמזוּזָ ה \ א לִ זְ רוֹעַ בַּ ְשּׁ ִמיטָ ה \
יְ ִשׁיבָ ה בַּ סֻּ כָּה \ א לִ גְ זֹל

ָשים חֲ יָבוֹ ת לְ ַקיְ מָ ה
ִמ ְצוָ ה ּ ַכזֹאת נ ִׁ

ברכות פרק ג' משנה ד'

בס"ד

הַ ֲע ֵתק ֶאת לְ ׁשוֹ ן הַ ִמ ְׁש ָנה.

הֵ יכָ ן כָּ תוּב בַּ ִמ ְשׁנָה ֶשׁ-
יבוֹ
ָא ָדם טָ מֵ א ְמהַ ְרהֵ ר ְּבלִ ּ
יאת ְׁשמַ ע
ֶאת ְק ִר ַ
ָא ָדם טָ מֵ א לֹא יָכוֹ ל
לְ הַ ְרהֵ ר ֶאת ִּב ְר ּכוֹ ת ק"ש

לְ שׁוֹן הַ ִמ ְשׁנָה

ברכות פרק ג' משנה ד'

בס"ד

)בעַ ל קֶ ִרי(
הַ ִאם מֻ ּ ָתר לְ ָא ָדם טָ מֵ א ּ ַ
יאת ְׁשמַ ע ו ִּב ְרכוֹ ֶתיהָ ?
לִ ְקרֹא ְק ִר ַ
ש ְּל ַאחַ ר הַ ּ ָמזוֹ ן?
ש ִּל ְפנֵי הַ ּ ָמזוֹ ן וְ ׁ ֶ
וְ הַ ִאם יָכוֹ ל לוֹ מַ ר ֶאת הַ ְּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ

הַ ִאם מֻ ּ ָתר לַ ּ ָטמֵ א
לוֹ מַ ר ֶאת:

ָא ָדם טָ מֵ א לֹא יָכוֹ ל
לְ הַ ְרהֵ ר ֶאת ִּב ְר ּ ַכת עַ ל
נְ ִטילַ ת י ַָדיִ ם וְ הַ ּמוֹ ִציא
שגַם טָ מֵ א
ַר ִּבי יְ הו ָּדה סוֹ בֵ ר ׁ ֶ
יָכוֹ ל לְ ִה ְת ּ ַפלֵ ל ְב ּ ִפיו

לְ ִפי חֲ כָ ִמים

יאת ְׁשמַ ע
ְק ִר ַ
כִּ י זֶ ה ִמ ְדּאו ָֹריְ יתָ א

ִּב ְרכוֹ ת ק"ש
לְ פָ נֶיהָ וּלְ ַאחֲ ֶריהָ

יבוֹ
ָא ָדם טָ מֵ א ְמהַ ְרהֵ ר ְּבלִ ּ
ֶאת ִּב ְר ּ ַכת הַ מָ זוֹ ן

הַ דִּ ין

הַ ְשׁלֵם:

כִּ י זֶ ה ִמ ְדּ ַרבָּ נָן

הַ דִּ ין

לְ ִפי ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה
כִּ י סוֹבֵ ר ֶשׁ ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה
אֵ ינָם ְמ ַקבְּ לִ ים טֻ ְמאָה

כִּ י סוֹבֵ ר ֶשׁ ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה
אֵ ינָם ְמ ַקבְּ לִ ים טֻ ְמאָה

ְּב ָרכוֹ ת

ש ְּל ַאחַ ר הַ ּ ָמזוֹ ן
ֶׁ
)ב ְר ּ ַכת הַ ּ ָמזוֹ ן(
ִּ

כִּ י זֶ ה ִמ ְדּאו ָֹריְ יתָ א

כִּ י סוֹבֵ ר ֶשׁ ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה
אֵ ינָם ְמ ַקבְּ לִ ים טֻ ְמאָה

ְּב ָרכוֹ ת

ש ִּל ְפנֵי הַ ּ ָמזוֹ ן
ֶׁ
)עַ ל נ ִֶט"י וְ הַ ּמוֹ ִציא(

כִּ י זֶ ה ִמ ְדּ ַרבָּ נָן

כִּ י סוֹבֵ ר ֶשׁ ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה
אֵ ינָם ְמ ַקבְּ לִ ים טֻ ְמאָה

מֻ ָתּר לוֹמַ ר בַּ פֶּ ה \ מֻ ָתּר ַרק לְ הַ ְרהֵ ר בַּ לֵּב \ אָסוּר גַּם לְ הַ ְרהֵ ר בַּ לֵּב

בס"ד

ברכות פרק ד'  -משנה א'

גְּ זֹר וְ הַ ְדבֵּ ק בַּ מָ קוֹם הַ מַ ְתּ ִאים.
יקנ ּו חֲ כָ ִמים:
ש ִת ְ
ְּת ִפילוֹ ת ׁ ֶ

ְּת ִפילַ ת

ָק ְרבָּ ן
ָתּ ִמיד ֶשׁל ַשׁחַ ר

ָק ְרבָּ ן ָתּ ִמיד ֶשׁל
בֵּ ין הָ עַ ְרבַּ יִ ם

הַ ְק ָרבַ ת אֵ בָ ִרים
כָּ ל הַ לַּיְ לָה

ָק ְרבָּ ן מוּסָ ף

ש ְח ִרית
ַׁ
ְּת ִפילַ ת

ָק ְרבָּ ן ֶשּׁהו ִֹסיפוּ
בר"חַ ,שׁבָּ ת וְ חַ גִּ ים

ִמנְ חָ ה
ְּת ִפילַ ת

עַ ְר ִבית
ְּת ִפילַ ת מ ּוסַ ף
ש ּ ָבת וְ חַ ג
אש חוֹ ֶדשַ ׁ ,
ר ׁ
ְּב ֹ

ְּכ ֶנ ֶגד :

ברכות פרק ד' משנה א'

בס"ד

שחַ ר עַ ד
לְ חֲכָ ִמיםְּ :ת ִפ ּ ַלת הַ ּ ׁ ַ
חֲ צוֹ ת) .חֲ ִצי הַ יוֹ ם(

ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ מֵ ר עַ ד ַא ְר ּ ַבע
יש הַ יוֹ ם(
)שהֵ ם ְׁשלִ ׁ
שעוֹ ת ׁ ֶ
ָׁ

חצות

בס"ד

לְ חֲכָ ִמיםְּ :ת ִפ ּ ַלת הַ ִּמנְ חָ ה
ִמ 9 -וָחֵ ִצי ָׁשעוֹ ת עַ ד הָ עָ ֶרב = הַ ְׁש ִקיעָ ה.

ברכות פרק ד' משנה א'

ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ מֵ ר
שׁל ִמנְחָה
מנְ חָ ה = עַד ֲחצִי ֵמ ַהזְּמַן ֶ
עַ ד ּ ְפלַ ג הַ ִּ
ִמ 9 -וָחֵ ִצי ׁ ָשעוֹ ת

שׁעָה ו ֶָרבַע ִל ְפנֵי ַה ַלּיְלָה
 -עַד ָ

ברכות פרק ד' משנה א'

בס"ד

שר לְ ִה ְּת ּ ַפלֵ ל
עַ ד מָ ַתי ֶא ְפ ׁ ָ
ש ְח ִריתִ ,מנְ חָ ה ,עַ ְר ִבית וְ מוּסַ ף
ְּת ִפילַ ת ׁ ַ
ס ּוגֵי הַ ְּת ִפילוֹ ת:
שר
עַ ד מָ ַתי ֶא ְפ ׁ ָ
לְ ִה ְּת ּ ַפלֵ ל ְּת ִפילַ ת

ש ְח ִרית
ַׁ
שר
עַ ד מָ ַתי ֶא ְפ ׁ ָ
לְ ִה ְּת ּ ַפלֵ ל ְּת ִפילַ ת

ִמנְ חָ ה
שר
עַ ד מָ ַתי ֶא ְפ ׁ ָ
לְ ִה ְּת ּ ַפלֵ ל ְּת ִפילַ ת

עַ ְר ִבית
שר
עַ ד מָ ַתי ֶא ְפ ׁ ָ
לְ ִה ְּת ּ ַפלֵ ל ְּת ִפילַ ת

מ ּוסַ ף

לְ ִפי

לְ ִפי

חֲכָ ִמים

ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה

___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________

______________________

בס"ד

ַמה הַ ִ ּדין?

הַ ִאם צָ ִר ְ
ש ֵרה הַ ְ ּב ָרכוֹ ת?
יך לְ ִה ְּת ּ ַפלֵל אֶ ת כָ ל ְ ׁשמוֹ נֶה ֶע ְ ׂ

לְ ִפי

יאל
ַר ּ ָבן ַּג ְמלִ ֵ
לְ ִפי

ש ַע
הו ׁ ֻ
ַר ִּבי יְ ֹ
לְ ִפי

ַר ִּבי ֲע ִקיבָ א
___________ ___________
___________ ___________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

ברכות פרק ד ' משנה ב'

בס"ד

בס"ד

 (1עַ ל מַ ה ִה ְתּפַ ֵלל ַרבִּ י ְנחוּנְ ָיא בֶּ ן הַ ָקּ ָנה כְ ְשׁ ִנכְ ַנס לְ בֵ ית הַ ִמ ְד ָרשׁ?

__________________________________________
יציאָת ֹו ִמבֵּ ית הַ ִמ ְד ָרשׁ?
 ( 2מַ ִהי הַ ְתּפִ ילָה ְשׁ ִהתְּ פַ לֵל ַרבִּ י נְחוּ ְניָא בִּ ִ
הַ ֵקף בְּ עִ יגוּל אֶ ת הַ ְתשׁוּבָ ה הַ ְנכ ֹו ָנה.

א (.בַּ ָק ָשׁה מֵ ה'
הַ ְשׁלֵם:

ב (.הו ָֹדאָה לַה'

גַ (.תּחֲ נוּנִים מֵ ה'

מוֹ ֶדה אֲ נִ י לְ פָ ֶנ ָ
יך...

ש ְמ ּ ָת חֶ לְ ִקי
ש ְמ ּ ָת חֶ לְ ִקי ִמ ּיוֹ ְׁשבֵ י ________________ וְ לֹא ַׂ
ש ַׂ
ֶׁ
ימים .אֲ נִ י מַ ְׁש ִּכים
שאֲ נִ י מַ ְׁש ִּכים וְ הֵ ם מַ ְׁש ִּכ ִ
ִמיוֹ ְׁשבֵ י _______ֶ ׁ .
ימים לִ _________________.
לְ ________________ ,וְ הֵ ם מַ ְׁש ִּכ ִ
אֲ נִ י עָ מֵ ל וְ הֵ ם ֲעמֵ לִ ים .אֲ נִ י עָ מֵ ל ּו ְמ ַק ּ ֵבל _______ ,וְ הֵ ם ֲעמֵ לִ ים
וְ ֵאי ָנם ְמ ַק ְּבלִ ים _______ .אֲ נִ י ָרץ וְ הֵ ם ָר ִצים .אֲ נִ י ָרץ לְ חַ ֵּיי
_______________ ,וְ הֵ ם ָר ִצים לִ ______________.

ברכות פרק ד' משנה ב'

ַר ִּבי נְ חוּנְ יָא ּ ֶבן הַ ָּקנָה
הָ יָה ִמ ְת ּ ַפלֵ ל ִּב ְכנִ יסָ תוֹ לְ בֵ ית הַ ִּמ ְד ָר ׁש
ילה ְקצָ ָרה:
יאתוֹ ְּת ִפ ּ ָ
יצ ָ
ו ִּּב ִ

בכניסתו מהו אומר
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמלְ פָ נ ָ
שלֹא
ֶיך יְ ָי אֱ לֹהַ י וְ אלֹהֵ י אֲ בוֹ ַתיֶ ׁ .
של ִּב ְדבַ ר הֲלָ כָ ה
יֶאֱ ַרע דְּ בַ ר ּ ַת ָּקלָ ה עַ ל י ִָדי .וְ לֹא ֶא ּ ָכ ׁ ֵ
ש ְמח ּו ִּבי חֲ בֵ ַרי .וְ לּ ֹא אֹמַ ר עַ ל טָ מֵ א טָ הוֹ ר וְ לֹא עַ ל
וְ יִ ְ ׂ
טָ הוֹ ר טָ מֵ א .וְ לֹא עַ ל מו ּ ָּתר ָאסוּר  .וְ לֹא עַ ל ָאסוּר
שמַ ח ּ ָבהֶ ם:
מו ּ ָּתר .וְ לֹא יִ ּ ָכ ְׁשל ּו חֲ בֵ ַרי ִּב ְדבַ ר הֲלָ כָ ה וְ ֶא ְ ׂ
ִּכי ה' יִ ּ ֵתן חָ ְכמָ ה ִמ ּ ִפיו דַּ עַ ת ו ְּתב ּונָהּ :גַל עֵ ינַי וְ ַא ִּביטָ ה
נִ ְפלָ אוֹ ת ִמ ּתוֹ ָר ֶת ָך:
ביציאתו מהו אומר
מוֹ ֶדה אֲ נִ י לְ פָ נ ָ
ש ְמ ּ ָת
ש ַׂ
ֶיך יְ ָי אֱ לֹהַ י וְ אלֹהֵ י אֲ בוֹ ַתיֶ ׁ .
ש ְמ ּ ָת חֶ לְ ִקי ִמיוֹ ְׁשבֵ י
חֶ לְ ִקי ִמיּוֹ ְׁשבֵ י ּ ֵבית הַ ִּמ ְד ָר ׁש וְ לֹא ַׂ
ימים .אֲ נִ י מַ ְׁש ִּכים
שאֲ נִ י מַ ְׁש ִּכים וְ הֵ ם מַ ְׁש ִּכ ִ
ְק ָרנוֹ תֶ ׁ .
ימים לִ ְדבָ ִרים ְּבטֵ לִ ים .אֲ נִ י
לְ דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ,וְ הֵ ם מַ ְׁש ִּכ ִ
שכָ ר ,וְ הֵ ם עֲמֵ לִ ים
עָ מֵ ל וְ הֵ ם עֲמֵ לִ ים .אֲ נִ י עָ מֵ ל ו ְּמ ַק ּ ֵבל ָׂ
שכָ ר .אֲ נִ י ָרץ וְ הֵ ם ָר ִצים .אֲ נִ י ָרץ
וְ ֵאינָם ְמ ַק ְּבלִ ים ָׂ
ש ּנֶאֱ מַ ר
שחַ תֶ ׁ .
לְ חַ ּיֵי הָ עוֹ לָ ם הַ ּ ָבא ,וְ הֵ ם ָר ִצים לִ ְב ֵאר ׁ ַ
שי ָד ִמים
שחַ ת ַאנְ ׁ ֵ
וְ ַא ּ ָתה אֱ ל ִֹהים ּתוֹ ִר ֵדם לִ ְב ֵאר ׁ ַ
ו ִּמ ְרמָ ה לֹא ֶיחֱצ ּו יְ מֵ יהֶ ם .וַאֲ נִ י ֶא ְבטַ ח ּ ָבךְ:

ברכות פרק ד' משנה ג'

בס"ד

יקנ ּו ְּת ִפילַ ת ְ ׁשמוֹ ֶנה ֶע ְ ׂש ֵרה ְ ׁש ֵיש ָּבה ְ ׁשמוֹ נֶה ֶע ְ ׂש ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת
ֲחכָ ִמים ִּת ְ
יקנ ּו ְ ּב ָרכָ ה נוֹ סֶ פֶ ת  -הַ ְ ּב ָרכָ ה הַ ְּת ַׁשע ֶע ְ ׂש ֵרה "וְ לַ ּ ַמ ְל ִ ׁשינִ ים"
ְל ַא ֲחר ִמ ּ ֵכן ִּת ְ
שבַ ח לה'  3הַ ְּב ָרכוֹ ת הָ ַא ְחרוֹ נוֹ ת הֵ ם הוֹ ָד ָיה לה'
אשוֹ נוֹ ת הֵ ם ׁ ֶ
 3הַ ְּב ָרכוֹ ת הַ ִר ׁ
ְׁש ַאר הַ ְּב ָרכוֹ ת הָ ֶא ְמצָ עִ יוֹ ת הֵ ם ּ ַב ָק ׁשוֹ ת מה'

[

ידה,
לְ פָ נֶי 19 הַ בְּ ָרכוֹת ְשׁבֶ ְתּפִ ילַת הַ עַ ִמ ָ

ַא ּ ָתה ָקדוֹ ׁש וְ ִ ׁש ְמ ָך
הָ ִ ׁשיבָ ה ׁשוֹ ְפטֵ ינ ּו
ָקדוֹ ׁש
אשוֹ נָה
ְּכבָ ִר ׁ
ֲשיבֵ נ ּו ָא ִבינ ּו
ה ִׁ
ַא ּ ָתה ִ ּגבּ וֹ ר ְלעוֹ לָ ם
ְלתוֹ ָר ֶת ָך
ה'
וְ לַ ּ ַמ ְל ִ ׁשינִ ים ַאל
ְרצֵ ה ה' אֱ ל ֵֹקינ ּו
ְּת ִהי ִת ְקוָה
ִש ָראֵ ל
ְב ַע ְּמ ָך י ְ ׂ
ְּת ַקע ְ ּב ׁשוֹ פָ ר ָ ּגדוֹ ל
ְרפָ אֵ נ ּו ה' וְ נ ֵָרפֵ א
ְלחֵ רו ֵּתנ ּו
ּשלַ יִם ִע ְיר ָך
וְ ִלירו ָׁ
ְראֵ ה נָא ְ ּב ָענְ יֵנ ּו
ְ ּב ַרח ֲִמים ּ ָת ׁשוּב

אֶ ת  3הַ בְּ ָרכוֹת הַ ִראשׁוֹנוֹת – ֶשׁבַ ח לַה' ְצבַ ע ְבּאָד ֹום
אַחרוֹנוֹת – הו ָֹדיָה לה' ְצבַ ע בְּ כָּחוֹל
אֶ ת  3הַ בְּ ָרכוֹת הָ ְ
וְ ֶאת הַ בְּ ָרכוֹת הָ אֶ ְמצַ עִ יוֹת – בַּ ָקשׁוֹת מֵ ה' ְצבַ ע בְּ צָ הוֹב

ְ ׁש ַמע קוֹ לֵ נ ּו ה'
אֶ ת צֶ ַמח דָּ וִ ד
ַע ְבדֶּ ָך ְמהֵ ָרה

מוֹ ִדים אֲ נ ְַחנ ּו לָ ְך

ִ ׂשים ָׁשלוֹ ם

ְסלַ ח לָ נ ּו ָא ִבינ ּו

יקים
ַעל הַ ַ ּצדִּ ִ

ָמגֵן ַא ְב ָרהָ ם

ָּב ֵר ְך ָעלֵ ינ ּו אֶ ת
הַ ּ ָׁשנָה הַ זֹּאת

ַא ּ ָתה חוֹ נֵן ְל ָא ָדם
דַּ ַעת

ברכות פרק ד' משנה ה'

בס"ד

כִּ י הַ ַשּׁ"ץ פָּ טַ ר אוֹת ֹו

__________

וַ הֲ ָל ָכה :כְּ _______________

ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָר ּ ֶבן ֲעז ְַריָה

שם
לְ ִפי ַר ִּבי יְ הו ָּדה ְּב ׁ ֵ

חֲ כָ ִמים

לְ ִפי

ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָר ּ ֶבן ֲעז ְַריָה

כִּ י אֵ ין ִמי שֶׁ יִּ פְ טֹר אוֹת ֹו

__________

__________

~בי ִָחיד~
ְּ

רוּשׁלַיִ ם \ אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל \ קו ֶֹדשׁ הַ ָקּ ָד ִשׁים \ בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
יְ ָ

שלֹא ְּבחֶ בֶ ר עִ יר
ֶׁ

ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְק ָד ׁש

__________

ברכות פרק ד' משנה ז'

שעוֹ מֵ ד ו ִּמ ְתפַ לֵ ל
ְּכ ׁ ֶ

"יִ ְת ּ ַפ ְלל ּו ֶאל
קום ַה ּזֶה"
ַה ּ ָמ ֹ

__________

שלַ יִ ם
ִּביְ ר ּו ׁ ָ

_______

__________

שעוֹ מֵ ד ו ִּמ ְתפַ לֵ ל
ְּכ ׁ ֶ

"וְ ִה ְת ּ ַפ ְלל ּו ֶאל
ַה ּ ַביִ ת ַה ּזֶה"

יב ּור~
~ב ִצ ּ
ְּ

ש ָר ֵאל _______
ּ ֶבאֱ ֶרץ יִ ְ ׂ

ְּבחֶ בֶ ר עִ יר

שעוֹ מֵ ד ו ִּמ ְתפַ לֵ ל
ְּכ ׁ ֶ

"וְ ִה ְת ּ ַפ ְלל ּו ֶאל ה'
ֶ ּד ֶר ְך ָה ִעיר אֲ ׁ ֶשר
ּ ָב ַח ְר ּ ָת ּ ָב ּה"

שם
לְ ִפי ַתנָא ַקמָ א ְּב ׁ ֵ

ְּבח ּוץ לָ ָא ֶרץ

_________

הַ ְשׁלֵם :פָּ טוּר \ חַ יָב

שעוֹ מֵ ד ו ִּמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל
ְּכ ׁ ֶ

"וְ ִה ְת ּפ ְלל ּו ֵאלֶ ָ
יך
ַ
ְ
ֶ ּד ֶרך ַא ְר ָצם"

הַ ִאם ָא ָדם חַ יָב אוֹ ּ ָפטוּר לְ ִה ְת ּ ַפלֵ ל ְּת ִפילַ ת מוּסָ ף?

וּמ ְתפַּ לֵל:
הֵ יכָ ן עוֹמֵ ד ִ

ְמכַ וֵּן אֶ ת פָּ נָיו
לְ כִ וּוּן:

ְשׁנֶאֶ מַ ר:

בס"ד

אָדם ִמ ְתפַּ לֵּל צָ ִרי הוּא לְ כַוֵּ ן אֶ ת פָּ נָיו כְּ ֶנגֶד בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ.
חֲ כָ ִמים ִתּ ְקנוּ ֶשׁכְּ ֶשׁ ָ
~~ הַ ְשׁלֵם ִממַּ ְח ַסן הַ ִמּלִּ ים~~ :

בס"ד

וְ צָ ִר ְ
ֲשה?
יך לְ ִה ְת ּ ַפלֵ ל ְּכ ֶנגֶד ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָד ׁש ,מַ ה ַיע ֶׂ
פרק ד' משנה ה'

שה?
ַמה ַיעֲ ֶׂ

ַמד ּו ַע?

)הַ ְ ׁשלֵ ם ְמהַ ִמ ְ ׁש ָנה(

)הַ ְדבֵ ק(

ירד
ִאם ָיכוֹ ל לֵ ֵ
חמוֹ ר
ְמהַ ֲ
ירד
ִאם ֵאינוֹ ָיכוֹ ל לֵ ֵ
חמוֹ ר
ְמהַ ֲ
ח ִזיר
ִאם ֵאינוֹ ָיכוֹ ל לְ הַ ֲ
ֶאת ּ ָפ ָניו

הַ ְד ּ ֵבק ּ ַבמָ קוֹ ם הַ מַ ְּת ִאים.

כִּ י יֵשׁ ל ֹו אֶ פְ ָשׁרוּת לִ ְשׁמוֹר
עַ ל הַ חֲ מוֹר ֶשׁא יִ בְ ַרח

כִּ י ִאם י ֵֵרד מֵ הַ חֲ מוֹר
הַ חֲ מוֹר יִ בְ ַרח ל ֹו.

כִּ י צָ ִרי לְ ִה ְס ַתּ ֵכּל עַ ל
הַ ֶדּ ֶר כְּ ֵדי ֶשׁא יִ ְטעֶ ה.

_________________

ׁשוֹ ֵאל ִּב ְׁשלוֹ מוֹ

ְּכ ְׁשמֶ לֶ ְך גוֹ י

[

ְ ּב-

ַמ ְז ִּכ ִירין אוֹ ָתה

ברכות פרק ה' משנה ב'

ְּכ ְׁשמֶ לֶ ְך יְ ה ּו ִדי

יַפְ ִסיק \ א יַפְ ִסיק

ְל ִפי

בְּ ִמ ְק ֶרה ְשׁ-

מַ ה הַ ִדין?

תַ נָא ַקמָ א

ש ֵרה יָכוֹ ל לְ הַ ְפ ִסיק אוֹ לֹא י ְַפ ִסיק?
הַ ִאם ְּבאֶ ְמצַ ע ְׁשמוֹ נֶה עֶ ְ ׂ

_________________

ַרבִּ י ע ֲִקיבָ א

מַ ה הַ ִדין?

ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר

בס"ד

הַ הוֹ סָ פָ ה

_________________

בס"ד

ְּכ ְׁשנָחָ ׁש ַא ְר ִסי אוֹ
ֲק ָרב ּ ָכר ּו ְך עַ ל עֲקֵ בוֹ
עְ

יפים
ְ ּבמוֹ צָ אֵ י ׁ ַש ָּבת מוֹ ִס ִ
ְ ּב ַע ְר ִבית

ּ ָכר ּו ְך עַ ל עֲקֵ בוֹ

"הַ ְב ָ ּד ָלה"

ְּכ ְׁשנָחָ ׁש ָר ִּגיל

_________________

 אַ ָּתה חוֹ נַ נְ ָּתנ ּו......וַ ּ ַת ְבדֵּ ל ה' ֱאל ֵֹקינ ּו
ֵּבין קֹ ֶד ׁש לְ חוֹ ל

ׁשוֹ ֵאל ִּב ְׁשלוֹ מוֹ

בס"ד

[

ברכות פרק ה' משנה ב'

) ּ ַבח ֶֹרף(

הַ הוֹ סָ פָ ה
ִ ּב ְל ׁשוֹ ן הַ ִּמ ְׁש ָנה

ּ ֵפר ּו ָׁשה
ּש הַ ּ ַמ ְת ִאים(
)הַ ְד ּ ֵבק אֶ ת הַ ּ ֵפרו ׁ

ַמ ְז ִּכ ִירין אוֹ ָתה

ְ ּב ִב ְר ַּכת-

ש ִמים
ְּגב ּורוֹ ת ְּג ׁ ָ
ש ִמים
ׁשוֹ אֲ לִ ין הַ ְּג ׁ ָ

הַ ְד ּ ֵבק ּ ַבמָ קוֹ ם הַ מַ ְּת ִאים.

ְמבַ ְק ִשׁים מֵ ה' גְ ָשׁ ִמים

"וְ תֵ ן ַטל וּמָ ָטר"

מַ זְ כִּ ִירים אֶ ת גְ בוּר ֹות ה'
ְשׁמ ֹו ִריד ָלנוּ ֶג ֶשׁם " -מַ ִשּׁיב

הָ רוּחַ וּמוֹ ִריד הַ ָגּ ֶשׁם"

גִ יזְ רוּ וְ הַ ְדבִּ יקוּ בַּ מָּ קוֹם הַ מַּ ְת ִאים
בס"ד

ְ ׁשאֵ לָ ה

ְּת ׁשוּבָ ה

ֶשׁמּו ִֹדים לַה' ) בְּ בִ ְרכַּת
מו ִֹדים( עַ ל ֶשׁנּ ַָתן לָנוּ ַדּעַ ת
ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ יְ כוֹלִ ים לְ הַ בְ ִדּיל
בֵּ ין קו ֶֹדשׁ לְ חוֹל...

ַמד ּו ַע
מַ ְז ִּכ ִירים "מַ ּ ִׁשיב הָ ר ּוחַ ּומוֹ ִריד
"מחַ ֵּיה
שם" ְּב ִב ְר ּ ַכת ְ
הַ ּ ֶג ׁ ֶ
הַ ּ ֵמ ִתים" ?

כֵּיוָ ן ֶשׁבִּ ְרכַּת " בָּ ֵר עָ לֵינוּ"
זֶ ה בַּ ָקּ ַשׁת פַּ ְרנָסָ ה
וְ ָלכֵן ְמבַ ְק ִשׁים ָשׁם עַ ל
הַ גּ ֶֶשׁם ֶשׁמֵ בִ יא פַּ ְרנָסָ ה...

ַמד ּו ַע

) מַ ְצ ִמיחַ פֵּ רוֹת(

ְמבַ ְק ִׁשים מֵ ה' "וְ ֵתן טַ ל ּומָ טָ ר
לִ ְב ָרכָ ה" ְּב ִב ְר ּ ַכת " ּ ָב ֵר ְך עָ לֵ ינ ּו"?

ַמד ּו ַע
לְ ִפי ַת ָנא ַקמָ א אוֹ ְמ ִרים
"הַ ְבדָּ לָ ה" ְּב ִב ְר ּ ַכת " ַא ּ ָתה חוֹ ֵנן
לְ ָא ָדם דַּ עַ ת"?

ַמד ּו ַע
לְ ִפי ַר ִּבי אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹ ְמ ִרים
"הַ ְבדָּ לָ ה" ְּב ִב ְר ּ ַכת "מוֹ ִדים"?"

כְּ מ ֹו ֶשׁ ְתּ ִחיַּת הַ מֵּ ִתים זֶ ה
נ ְִתינַת חַ יִּ ים לָע ֹולָם כָּ גַּם
הַ גְּ ָשׁ ִמים נו ְֹתנִים חַ יִּ ים לָע ֹולָם
ְשׂ ִאי אֶ פְ ָשׁר לִ ְחיוֹת בִּ לְ ע ֲֵדיהֶ ם.
אָדם(...
) א הַ צּוֹמֵ חַ וְ א הָ ָ

אֶ .שׁזּו ִֹהי הַ בְּ ָרכָה הָ ִראשׁ ֹונָה
ֶשׁ ַשּׁיֶּכֶ ת לְ יוֹם חוֹל.
ב .בִּ ְשׁבִ יל לְ הַ בְ ִדּיל צָ ִריַ דּעַ ת...
וּבִ בְ ָרכָה ז ֹו ְמבַ ְק ִשׁים עַ ל הַ ַדּעַ ת
אָדם ַדּעַ ת"...
" אַ ָתּה ח ֹונֵן לְ ָ

בס"ד

ברכות פרק ה' משנה ג'

)ב ְמקוֹ מוֹ (...
בר ַאחֵ ר ּ ַת ְח ּ ָתיו ִּ
הָ עוֹ בֵ ר לִ ְפ ֵני הַ ּ ֵתבָ ה וְ טָ עָ ה – ַי ֲע ֹ

גִ יזְ רוּ וְ הַ ְדבִּ יקוּ בַּ מָּ קוֹם הַ מַּ ְת ִאים

ִאם הַ חָ ָזן
אשוֹ ן
הַ ִר ׁ
טָ ָעה ְ ּב-

הַ חָ ָזן הַ ׁ ֵשנִ י
ַמ ְּת ִחיל
ְל ִה ְּת ּ ַפלֵ ל ִמ-

יבה:
הַ ִס ָּ
)הַ ְד ֵּבק(

בְּ  3-הַ בְּ ָרכוֹת
הַ ִראשׁוֹנוֹת
~ ֶשׁבַ ח לה' ~

בְּ  13-הַ בְּ ָרכוֹת
הַ אֶ ְמצָ עִ יוֹת
~ בַּ ָקשׁוֹת מֵ ה' ~

בְּ  3-הַ בְּ ָרכוֹת
הַ אַ ְחרוֹנוֹת
~ הוֹ ָדאָה ַלה' ~
מַ ְת ִחילַת הַ בְּ ָרכָה ֶשׁטָּ עָ ה בָּ הּ \ ַמ ְת ִחילַת ְשׁלו ֶֹשׁת הַ בְּ ָרכוֹת

כֵּיוָן ֶשׁהֵ ן
נ ְֶח ָשׁבוֹת לִבְ ָרכָה אַחַ ת
וְ ִאם טוֹעֶ ה בְּ אֶ ְמצַ ע חַ יָּב
ל ְַחזֹר
לְ ְתּ ִחילָתָ ן

כֵּיוָן ֶשׁהֵ ן
נ ְֶח ָשׁבוֹת לִבְ ָרכָה אַחַ ת
וְ ִאם טוֹעֶ ה בְּ אֶ ְמצַ ע חַ יָּב
ל ְַחזֹר
לְ ְתּ ִחילָתָ ן

כֵּיוָן ֶשׁכָּ ל אַחַ ת
נ ְֶח ֶשׁבֶ ת לִ בְ ָרכָה בִּ פְ נֵי
עַ ְצמָ הּ וְ ָלכֵן חוֹזֵ ר
לִ ְת ִחלַּת אוֹתָ הּ
בְּ ָרכָה

פרק ו' משנה א'

בס"ד
ברכות פרק ה' משנה ד'

בס"ד

הַ ִמ ְק ֶרה:

הַ ִדין
ּ ַב ִּמ ְׁש ָנה:

הָ עוֹ בֵ ר לִ ְפ ֵני הַ ּ ֵתיבָ ה
הַ ִאם ָיכוֹ ל לַ ֲענוֹ ת
הנִ ים?
כ ֲ
" ָאמֵ ן" ַאחַ ר הַ ּ ֹ

__________

הַ ִדין ְּביָמֵ ינ ּו
)ש ֵּיש ִסיד ּו ִרים(
ֶׁ

___________

כהֵ ן
יב ּור – ּ ֹ
ְׁשלִ יחַ ִצ ּ
וְ ֵי ׁש ּ ֹ
כהֵ ן ַאחֵ ר ח ּוץ ___________ ___________
ִממֶ נ ּו ,הַ ִאם ה ּוא ָיכוֹ ל
הנִ ים?
כ ֲ
לְ בָ ֵר ְך ִּב ְר ּ ַכת ּ ֹ
יב ּור – ּכֹהֵ ן
ְׁשלִ יחַ ִצ ּ
כהֵ ן ֶאלָ א
שם ּ ֹ
וְ ֵאין ׁ ָ
ה ּוא ,הַ ִאם ה ּוא יָכוֹ ל
כהֲנִ ים?
לְ בָ ֵר ְך ִּב ְר ּ ַכת ּ ֹ

מה ְ
ַ
מבָ ְר ִכים עַ ל-
ַעל ּ ֵפירוֹ ת הָ ִאילָן
)-הָ ֵעץ( ְמבָ ֵר ְך:
ַעל הַ ּיַיִ ן ְמבָ ֵר ְך:
ַעל ּ ֵפירוֹ ת הָ אָ ֶרץ
ְמבָ ֵר ְך:
ַעל הַ ּ ַפת – לֶחֶ ם,
ְמבָ ֵר ְך:
ַעל
הַ יְ ָרקוֹ ת
ְמבָ ֵר ְך:

______________________
_____________________
_____________________
______________________

לְ ִפי
ּ ַתנָ א ַק ָמא

______________________

לְ ִפי
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה

______________________

וְ ֲהלָכָ ה ְּכ-

______________________

ברכות פרק ו' משנה ד'

בס"ד

לו ֶקת:
ַמ ְח ֹ

ְל ִפי
ַר ִ ּבי ְיה ּו ָדה:
ְל ִפי
ֲחכָ ִמים:

בס"ד

ַעל הַ יְ ָרקוֹ ת ו ּ ֵּפירוֹ ת הָ אָ ֶרץ ְמבָ ְרכִ ים ֲעלֵיהֶ ם "בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה"
ש ְרגִ ילִ ים לְ אוֹ כְ לָם .אֲ בָ ל
ַרק ְּכ ְׁשאוֹ כְ לִ ים אוֹ ָתם ְ ּב ֶד ֶרך אֲ כִ יל ָָתן  -כְ מוֹ ׁ ֶ
"שהַ כּ ֹל".
ִאם ְמ ָׁשנִ ים ִמ ֶד ֶר ְך אֲכִ יל ָָתן ְמבָ ְרכִ ים ֲעלֵיהֶ ם ְׁ

ַעל ַמה יְ בָ ֵר ְך ְּת ִח ּ
ילָה?
יבה:
הַ ִס ּ ָ

הַ ִדין:

ברכות פרק ו' משנה א'

)הַ ְדבֵּ ק(

ֶד ֶר ְך אֲ ִכי ָל ָתן
)הַ ְרגִ יל ּות(

תם
ּ ְכ ׁ ֶשאוֹ כֵ ל אוֹ ָ
חַ יֹ -לא ְ
מב ּו ׁ ָשל

תם
ּ ְכ ׁ ֶשאוֹ כֵ ל אוֹ ָ
ְ
מב ּו ׁ ָשל

ְמבָ ֵרך ֲעלֵיהֶ ם:

ְמבָ ֵרך ֲעלֵיהֶ ם:

ּ ֵפירוֹ ת וְ י ְָרקוֹ ת
ילים ְלאוֹ ְכלָ ם
ש ְרגִ ִ
ֶׁ

_________________

חַ י

כִּ י אָ ַכל אוֹתָ ם
בְּ דֶ ֶר אֲ כִ ילָתָ ן

כִּ י ִשׁנָה ִמדֶ ֶר אֲ כִ ילָתָ ן

)=לֹא ְמבו ׁ ָּשל(
ּ ֵפירוֹ ת וְ י ְָרקוֹ ת
ילים ְלאוֹ ְכלָ ם
ש ְרגִ ִ
ֶׁ

_________________

ְמב ּו ׁ ָשל
גִ יזְ רוּ וְ הַ ְדבִּ יקוּ בַּ מָּ קוֹם הַ מַּ ְת ִאים

ֵכיוַ ן ֶשׁחָ בִ יב
=) מַ ה ְשׁאָהוּב
עָ לָיו( עָ ִדיף.

ֵכיוַ ן
ְשׁאֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל
ִנ ְשׁתַ בְּ חָ ה בָּ הֶ ם

כִּ י ִשׁנָה ִמדֶ ֶר אֲ כִ ילָתָ ן

כִּ י אָ ַכל אוֹתָ ם
בְּ דֶ ֶר אֲ כִ ילָתָ ן

ּ ֵפירוֹ ת וְ י ְָרקוֹ ת
ילים ְלאוֹ ְכלָ ם
ש ְרגִ ִ
ֶׁ

גַם חַ י
וְ גַם ְמב ּו ׁ ָשל

כִּ י אָ ַכל אוֹתָ ם
בְּ דֶ ֶר אֲ כִ ילָתָ ן

שהַ כּ ֹל \ בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה
ֶׁ

כִּ י אָ ַכל אוֹתָ ם
בְּ דֶ ֶר אֲ כִ ילָתָ ן

ברכות פרק ו' משנה ב'

בס"ד

הַ ְדבֵּ ק בַּ מָ קוֹם הַ מַּ ְת ִאים.

הַ ִמ ְק ֶרה:

מַ ה הַ ִדין?

יבה
הַ ִס ּ ָ

יָצָ א א ֹו א יָצָ א

 -הַ ְדבֵּ ק -

ּ ֵב ַר ְך ַעל ּ ֵפירֹות
"בוֹ ֵרא ּ ְפ ִרי
הָ ִאילָ ן ּ
הָ אֲ ָד ָמה":

_________

ּ ֵב ַר ְך ַעל ּ ֵפירֹות
הָ אָ ֶרץ ) ּ ֵפרוֹ ת הָ אֲ ָד ָמה(
"בוֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ ֵעץ"
ּ

_________

ַעל ּ ֻכ ָּלם ִאם אָ ַמר
"שהַ כּ ֹל נִ ְהיָה
ֶׁ
ִ ּב ְדבָ רוֹ "

_________

אֲ בָ ל לְכַ ְתּ ִחילָה צָ ִריך לְבָ ֵר עַ ל כָּ ל ָדבָ ר אֶ ת בִּ ְרכָ תּוֹ הַ ְמיוּחֶ ֶדת לוֹ.

כֵּיוַ ן ֶשׁפֵּ ירוֹת
הָ אֲ ָדמָ ה
ֵאינָם גְ ֵדלִ ים
עַ ל הָ עֵ ץ

כֵּיוַ ן ְשׁבִּ בְ ָרכָה
ז ֹו אָנוּ מו ִֹדים
עַ ל הַ כֹּל.

כֵּיוַ ן
ֶשׁהָ עֵ ץ
ג ֵַדל עַ ל
הָ אֲ ָדמָ ה

בס"ד ַה ְשׁלֵם ְמ ַה ַתּ ְר ִמילוֹן.

ברכות פרק ז' משנה א'

זִ ימ ּון

ְשׁלו ָֹשׁה אֲ נ ִָשׁים ֶשׁאָכְ לוּ_______ ,אֶ חָ ד מֵ הֶ ם _________ אֶ ת חֲ בֵ ָריו לְ בָ ֵר אֶ ת ה' " -בִּ ְרכַּת _________".
חֲ זַ "ל ל ְָמדוּ זֹאת מֵ הַ פָּ סוּק" :גּ ְַדּלוּ ) ַרבִּ ים =  (2לה' ִא ִתּי )= (1וּנְ רו ְֹממָ ה ְשׁמוֹ י ְַח ָדּיו"...
ֵאקינוּ" הֲ ֵרי ְשׁלו ָֹשׁה אֲ נ ִָשׁים.
וְ כֵן מֵ הַ פָּ סוּק" :כִּ י ֵשׁם ה' אֶ ְק ָרא )= (1הָ בוּ ) ַרבִּ ים =  (2גו ֶֹדל ל ֵ

ְ ּד ַמאי
ר
טֶ בֶ ל

אָדם שֶׁ א יו ֵֹדעַ הֲ לָכוֹת (...חֲ זַ "ל ִתּ ְקּנוּ ֶשׁצָּ ִרי לְ הַ פְ ִרישׁ מֵ הֶ ם _______ וּ ________
אָרץ ) ָ
פֵּ רוֹת ֶשׁ ִנּלְ ְקחוּ מֵ עַ ם הָ ֶ
כֵּיוָ ן ֶשׁעַ מֵּ י הָ אֲ ָרצוֹת___________ ֶשׁ ֵאינָם ְמעַ ְשּׂ ִרים אֶ ת פֵּ רו ֵֹתיהֶ ם וְ לָכֵן חַ יּ ִָבים לְ עָ ְשׂ ָרם ) ִמסָּ פֵ ק  ,אוּלַי הֵ ם
א ְמע ָֻשּׂ ִרים( .וּפֵ רוֹת אֵ לּוּ נִ ְק ָר ִאים "_________" ָדּא -מַ אי = )פְּ ִרי( זֶ ה מַ הוּ? ְמע ָֻשּׂר א ֹו א...

ִמיר ּוחַ
חוֹ ֶמ ׁש

ָדּגָן ֶשׁא ִהפְ ִרישׁוּ ִממֶּ נוּ ________ וּ_________ נ ְִק ָרא "________" וְ אָסוּר לֶאֱ כוֹל ִמ ֶמּנּוּ עַ ד ֶשׁיַּפְ ִרישׁוּ
ִמ ֶמּנּוּ ְתּרוּמוֹת וּמַ עַ ְשׂרוֹת.
אֵ ין ִמ ְתחַ יְּ ִבים בְּ הַ פְ ָר ַשׁת ְתּרוּמוֹת וּ מַ עַ ְשׂרוֹת אֶ לָּא ַרק לְ אַחַ ר מֵ רוּחַ הַ כְּ ִרי בַּ גּ ֶֹרן – לְ אַחַ ר ְשּׁ__________
ישׁה )= הַ הַ פְ ָר ָדה בֵּ ין הַ ִשׁבֳּלִ ים ל ִַח ִטּים( וְ הַ זְּ ִריָּה )= הַ הַ פְ ָר ָדה בֵּ ין הַ מּוֹץ לְ ג ְַרעִ ינִים ,עַ ל יְ ֵדי
וּמ ַי ְשׁ ִרים ֶאת ע ֲֵר ַמת הַ ְתּבוּאָה בִּ גְ מַ ר הַ ִדּ ָ
ְ
הַ ֲעפָ ָתּם בָּ רוּחַ (.

ירוּשׁלַיִ ם
ָ
אָדם ַלעֲלוֹת ֶאת הַ _____ עַ ד לִ
מַ ע ֲֵשׂר ֵשׁנִי מַ עֲלִ ים לִ _________ וְ אוֹכְ לִ ים אוֹת ֹו ָשׁם .אַ ִ אם ָק ֶשׁה לְ ָ
ירוּשׁ ִ ַלם וְ ק ֹונֶה בּ ֹו ______ וְ אוֹכְ ל ֹו
ָ
יָכוֹל לִ פְ דּוֹתָ ם בְּ כֶסֶ ף ) וְ הַ ְקּדֻ ָשּׁה ֶשׁבַּ פֵּ רוֹת עוֹבֶ ֶרת לַכֶּ סֶ ף (...וְ אֶ ת הַ כֶּסֶ ף ַמ ֲעלֶה לִ
ָשׁם .וְ כָ גַּם פּו ֶֹדה הֶ ְק ֵדּשׁ ֶשּׁ ִה ְק ִדּישׁ לַה' .אַ  כְּ ֶשׁפּו ֶֹדה א ֹו תָ ם צָ ִרי לְ הו ִֹסיף חֹמֶ שׁ )ִ 1מתּוֹ ( 5 עַ ל ְדּמֵ י פִּ ְדיוֹנ ֹו.

יקים
שׁוּדים \ מַ חֲ לִ ִ
רוּשׁלַיִ ם \ מָ זוֹן \ הַ מָּ זוֹן \ ְדּמַ אי \ ְמזַ ֵמּן \ חֲ ִ
ְתּרוּמוֹת וּמַ עַ ְשׂרוֹת \ בְּ יַחַ ד \ פֵּ רוֹת \ טֶ בֶ ל \ יְ ָ

בס"ד ַה ְשׁלֵם ְמ ַה ַתּ ְר ִמילוֹן.

ברכות פרק ז' משנה א'

ְּתר ּו ָמה
גְ דוֹ לָ ה

אָדם ֶשׁ צָּ ְמחָ ה ל ֹו ְתּבוּאָה בְּ ָשׂ ֶדה חַ יָּב לְ הַ פְ ִרישׁ ִממֶּ נָּה "_______ ________" ַלכֹּהֵ ן .וְ כַמָּ ה מַ פְ ִרישׁ?
ָ
וּמ ְדּ ַרבָּ נָן) :חֲ כ ִָמים ִתּ ְקנוּ( ֶשׁעַ יִ ן יָפָ ה זֶּ ה לְ הַ פְ ִרישׁ ִ 1מ 40
מֵ הַ תּו ָֹרה :מַ ְספִּ יק לְ הַ פְ ִרישׁ אֲ פִ ילוּ _______ אַחַ תִ .
ִח ִטּים - ,כְּ לוֹמַ רִ :מ ָכּל ִ 40חי ִטים מַ פְ ִרישׁ ֵ 1מהֶ ם ַלכֹּהֵ ן .עַ יִ ן בֵּ ינ ֹונִית זֶּ ה לְ הַ פְ ִרישׁ ִ 1מ  . 50וְ עַ יִ ן ָרעָ ה זֶ ה ִ 1מ 60

שר
ַמעֲ ׂ ֵ
אשוֹ ן
ִר ׁ

לְ אַחַ ר ֶשׁהִ פְ ִרישׁ הַ יִּ ְשׂ ָראֵ ל ַלכֹּהֵ ן ְתּרוּמָ ה גְּ ד ֹולָה צָ ִרי לְ הַ פְ ִרישׁ ִממַּ ה ֶשּׁ ִנּ ְשׁאַר ל ֹו ַמע ֲֵשׂר ַללֵּוִ י – הַ נִּ ְק ָרא:
"________ ________" וְ כַמָּ ה מַ פְ ִרישׁ עֲבוּרוֹ? _________ִ .מ ָכּל ִ 10ח ִטּים הוּא נוֹתֵ ן ַללֵּוִ י ִחטָּ ה אַחַ ת.

ְּתר ּו ַמת
שר
ַמעֲ ׂ ֵ

לְ אַחַ ר ֶשׁהַ לֵּוִ י ִקבֵּ ל ֵמהַ יִּ ְשׂ ָראֵ ל "מַ ע ֲֵשׂר ִראשׁוֹן" חַ יָּב הַ לֵּוִ י לְ הַ פְ ִרישׁ ִממֶּ נּוּ "_________ ________" ַלכֹּהֵ ן.
רוּמת
ה פְ ִרישׁ ַלכֹּהֵ ן ְתּרוּמָ ה גְּ ד ֹולָה אֶ לָּא ַרק ְתּ ַ
וְ כַמָּ ה מַ פְ ִרישׁ עֲבוּרוֹ? ע ֲִשׂ ִירית – ִ 1מ ) . 10וְ ֵאין הַ לֵּוִ י חַ יָּב לְ ַ
מַ ע ֲֵשׂר(

שר
ַמעֲ ׂ ֵ
שנִ י
ֵׁ

בְּ ָשׁנִים א' ,ב' ,ד' ,ה' ) ִמתּוָֹ כּל ֶשׁבַ ע ָשׁנִים( חַ יָּב הַ יִּ ְשׂ ָראֵ ל לְ הַ פְ ִרישׁ "________ ________" וְ א ֹו ֵכל אוֹת ֹו
ירוּשׁלַיִ ם אָסוּר לְ אוֹכְ ל ֹו אֶ לָּא ִאם כֵּן ______ אֶ ת הַ פֵּ רוֹת בְּ כֶסֶ ף וּמַ ֲעלֶה ֶאת הַ כֶּסֶ ף
ָ
א בָ ל ִמחוּץ לִ
בִּ _______ֲ .
ירוּשׁלַיִ ם וְ ק ֹונֶה בּ ֹו ______ וְ אוֹכְ ל ֹו ָשׁם) ,חוּץ מֵ הַ ח ֶֹמ שׁ ֶשׁצָּ ִרי לְ הו ִֹסיף( .וְ כַמָּ ה ַמפְ ִרישׁ? ע ֲִשׂ ִירית – ִ 1מ .10
ָ
לִ

שר
ַמעֲ ׂ ֵ
ָענִ י

בְּ ָשׁנִים ג' ,ו'ִ ) ,מתּוָֹ כּל ֶשׁבַ ע ָשׁנִים( חַ יָּב הַ יִּ ְשׂ ָראֵ ל לְ הַ פְ ִרישׁ "_________ ________" לַ________ וְ ַכ ָמּה
ירוּשׁלַיִ ם...
ָ
מַ פְ ִרישׁ? ע ֲִשׂ ִיריתִ 1 .מ –  10וְ אֶ פְ ָשׁר לְ אוֹכְ ל ֹו גַּם ִמחוּץ לִ

הֶ ְק ֵד ׁש

שּׁ ִה ְק ִדּישׁ חֵ פֶ ץ א ֹו ְתּבוּאָה לַה' הַ חֵ פֶ ץ נ ְֶהפַּ  לְ "_______" – ָקדוֹשׁ ,וְ אָסוּר ל ֹו לֶאֱ כוֹל אוֹתוִֹ .אם רוֹצֶ ה
אָדם ֶ
ָ
לְ הִ ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בּ ֹו א ֹו לְ אוֹכְ ל ֹו יָכוֹל לִ פְ דּוֹת הַ הֶ ְק ֵדּ שׁ בְּ כֶסֶ ף וְ אֶ ת הַ כֶּסֶ ף לְ הָ בִ יא לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וּכְ ֶשׁפו ֶֹדה אֶ ת הַ הֶ ְק ֵדּשׁ
צָ ִרי לְ הו ִֹסיף "________"= ִ 1מתּוֹ 5 חֲ ל ִָקים ִמ ְדּ ֵמי פִּ ְדיוֹנוֹ.
רוּשׁלַיִ ם \ מַ ע ֲֵשׂר ֵשׁנִי \ מַ ע ֲֵשׂר ִראשׁוֹן \ ִחטָּ ה \ פָּ ָדה \ מַ ע ֲֵשׂר ֳענִי \ ְתּרוּמָ ה גְּ ד ֹולָה \ חֹמֶ שׁ \ אֹכֶ ל \
ע ֲִשׂ ִירית \ יְ ָ
ֲענִיִּ ים \ ְתּרוּמַ ת מַ ע ֲֵשׂר \ הֶ ְק ֵדּשׁ

ברכות פרק ז' משנה א'

בס"ד

ִׁשיע ּור– ּ ָכ ּמוּת
שה
הַ הַ ְפ ָר ׁ ָ

ִמי נוֹ ֵתן
לְ ִמי?

נוֹ הֵ ג
שנִ ים
ְּב ׁ ָ

ְּתר ּומָ ה
גְ דוֹ לָ ה

הַ יִ ְשׂ ָראֵ ל
ַלכֹּהֵ ן

כָּ ל הַ ָשׁנִים

שר
מַ ֲע ֵׂ
אשוֹ ן
ִר ׁ

הַ יִ ְשׂ ָראֵ ל
ַללֵוִ י

כָּ ל הַ ָשׁנִים

ְּתר ּומַ ת
שר
מַ ֲע ֵׂ

הַ לֵוִ י
ַלכֹּהֵ ן

כָּ ל הַ ָשׁנִים

ע ֲִשׂ ִירית
ְממַ ע ֲֵשׂר ִראשׁוֹן
יִשׂ ָראֵ ל
ְשׁ ִקיבֵּ ל מֵ הַ ְ

בְּ ָשׁנִים:
א ,ב,
ד ,ה

ע ֲִשׂ ִירית ִממַ ה ְשׁנ ְִשׁאַר לוֹ.

שר
מַ ֲע ֵׂ
שנִ י
ֵׁ

ִמן הַ תּוֹ ָרה :הַ פְ ָר ַשׁת ִחיטָ ה
אַחַ ת ַלכֹּהֵ ן פּוֹטֶ ֶרת הַ ֹכּל.
אָדם(:
ִמ ְד ַרבָּ ָנן :עַ יִ ן ָיפָ ה )שֶׁ ל ָ
יטים( ,עַ יִ ן
אֶ חָ ד מֵ אַ ְרבָּ עִ ים ) ִח ִ
ישׁים ,עַ יִ ן
בֵּ ינוֹנִ ית אֶ חָ ד מֵ חֲ ִמ ִ
ישׁים.
ָרעָ ה אֶ חָ ד ִמ ִשׁ ִ

הַ יִּ ְשׂ ָראֵ ל
לו ֵֹקחַ
לְ עַ ְצמ ֹו
)וְ א ֹוכְ ל ֹו
בִּ יְ רוּשָׁ ַליִ ם(

ברכות פרק ז' משנה א'

בס"ד

א ָנ ׁ ִשים אֶ פְ ׁ ָשר לְ ַז ּ ֵ
מן?
עִ ם אֵ יל ּו ֲ

ִמ ְצ ָט ְר ִפים לְ זִ ימ ּון:
ִמ ְצטָ ְר ִפים
ְלזִימוּן:

ּש
הַ פֵ ירו ׁ
)הַ ְד ּ ֵבק(

וְ הַ ּכ ּו ִתי

גְ זוֹ ר וְ הַ ְד ּ ֵבק.

;

......................

שר
מַ ֲע ֵׂ
עָ נִ י

הַ יִ ְשׂ ָראֵ ל
לְ ֲענִיִ ים

בְּ ָשׁנִים:
ג ,ו

ע ֲִשׂ ִירית ִממַ ה ְשׁנ ְִשׁאַר לוֹ.

יבה
הַ ִס ָּ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִקּיְּ מוּ תּו ָֹרה
ֶשׁבִּ כְ תָ ב וְ כָל ִמצְ וָ ה
ֶשּׁהֶ ְחזִ יקוּ בָּ הּ הָ יוּ
ְמ ַד ְק ְדּ ִקין בָּ הּ יוֹתֵ ר
ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל וְ לָכֵ ן יְכוֹלִ ים
הֵ ם לְ ִה ְצטָ ֵרף לְ זִ מּוּן.
לְ אַחַ ר ִמכֵּ ן גִּ לּוּ ֶשׁהֵ ם
עוֹבְ ִדים ע"ז וְ לָכֵ ן מֵ אָז
א ִמ ְצטָ ְרפִ ים לְ זִ מּוּן

ירית )חֵ לֶק אֶ חָ ד ִמתּוֹ עֶ שֶׂ ר(
ע ֲִשׂ ִ

ִממַּ ה ְשׁ ִנ ְשׁאַר ל ֹו )אַחֲ ֵרי
הַ ְתּרוּמַ ה גדולה ֶשׁ ָנתַ ן ַל ֹכּהֵ ן(.

ש ְך (2
)הֶ ְמ ׁ ֵ

כּוּתים הֵ ם הַ גּ ֹויִים
הַ ִ
ֶשׁהֵ בִ יא מֶ לֶ אָ שׁוּר
וְ ִה ְתגַּיְּרוּ ִמפַּ חַ ד
הָ אֲ ָריוֹת ֶשׁהָ יוּ
טו ְֹרפִ ים אוֹתָ ם...
אוֹמֶ ֶרת הַ ִמּ ְשׁנָה
כּוּתי ִמ ְצטָ ֵרף
ֶשׁ ִ
לְ זִ מּוּן.

ברכות פרק ז' משנה א'

בס"ד

א ָנ ׁ ִשים אֶ פְ ׁ ָשר לְ ַז ּ ֵ
מן?
עִ ם אֵ יל ּו ֲ

ִמ ְצ ָט ְר ִפים לְ זִ ימ ּון:
ִמ ְצ ָט ְר ִפים
לְ זִ ימ ּון:

ָאכַ ל
דְּ מַ אי

ֲשר
ּומַ ע ֵׂ
אשוֹ ן
ִר ׁ
שנִ ְּטלָ ה
ֶׁ
ְתר ּומָ תוֹ

הַ פֵ יר ּו ׁש
)הַ ְד ּ ֵבק(

יבה
הַ ִס ָּ

ִמפְּ נֵי ֶשׁרוֹב עַ ֵמּי
הָ אֲ ָרצוֹת כֵּן ְמעַ ְשּׂ ִרים
וְ ֵאין זֶ ה נִ ְק ָרא בְּ ָרכָה
הַ בָּ אָה בָּ עֲבֵ ָרה.

אֵ ין זֶ ה נ ְִק ָרא בְּ ָרכָה
הַ בָּ אָה בַּ עֲבֵ ָרה כֵּיוָ ן
שֶׁ הַ לֵּוִ י ל ַָקח אֶ ת חֶ לְ ק ֹו לִ פְ נֵי
שֶׁ ִה ְתחַ יְּ בָ ה הַ ְתּבוּאָה
בִּ ְתרוּמָ ה גְּ ד ֹולָה וְ הַ לֵּוִ י עַ ְצמ ֹו
פָּ טוּר ִמלָּתֵ ת ְתּרוּמָ ה גְּ ד ֹולָה
ַלכֹּהֵ ן ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר "וַ הֲ ֵרמֹתֶ ם
ֲשׂר ִמן
ִממֶּ נּוּ ְתּרוּמַ ת ה' מַ ע ֵ
ֲשׂר ִמן
ֲשׂר" ַרק מַ ע ֵ
הַ מַּ ע ֵ
הַ מַּ עֲשֵׂ ר ,וְ א גַם ְתּרוּמָ ה
גְּ ד ֹולָה וְ גַם מַ עֲשֵׂ ר ִמן
הַ מַּ עֲשֵׂ ר.

גְ זוֹ ר וְ הַ ְד ּ ֵבק ּ ַבמָ קוֹ ם הַ מַ ְּת ִאים.
......................

הַ ִחיּוּב לָתֵ ת מַ ע ֲֵשׂר מַ ְת ִחיל
ַרק לְ אַחַ ר ֶשׁ ְמּמָ ֵרחַ הַ בְּ עָ לִים
אֶ ת הַ כְּ ִרי– ְמי ְַשּׁ ִרים אֶ ת
הַ ְתּבוּאָה .הָ לַ הַ לֵּוִ י וְ ל ַָקח
אֶ ת חֶ לְ ק ֹו לִ פְ נֵי ֶשׁ ִמ ְירחוּ,
כְּ לוֹמַ ר לִ פְ נֵי ֶשׁהַ ְתּבוּאָה
ִה ְתחַ יְּבָ ה בִּ ְתרוּמָ ה גְּ ד ֹולָה -
יוֹצֵ א ֶשׁא נ ְִתּנָה ְתּרוּמָ ה
גְּ ד ֹולָה מֵ הַ חֵ לֶק ֶשׁלּ ַָקח ...בְּ כָל
זֹאת ִמ ְצ ָט ֵרף לְזִ מּוּן.

אָרץ
פֵּ ירוֹת ֶשׁל עַ ם הָ ֶ
שׁוּדים
צָ ִרי לְ ע ֲֵשׂר כִּ י חָ ִ
ישׂרוּ אֶ ת
הֵ ם ְשׁא עִ ְ
הַ פֵּ ירוֹת ,וְ הוּא אָכַל
פֵּ ירוֹת אֵ לוּ בְּ לִ י לְ ע ֲֵשׂר,
בְּ כָ ל זֹאת יָכוֹל לְ זַ מֵ ן.

;

ברכות פרק ז' משנה א'

בס"ד

גְ זוֹ ר וְ הַ ְד ּ ֵבק ּ ַבמָ קוֹ ם הַ מַ ְּת ִאים.

א ָנ ׁ ִשים אֶ פְ ׁ ָשר לְ ַז ּ ֵ
מן?
עִ ם אֵ יל ּו ֲ

ִמ ְצ ָט ְר ִפים לְ זִ ימ ּון:
ִמצְ טָ ְר ִפים
ְלזִ ימוּן:

הַ פֵ יר ּו ׁש
)הַ ְד ּ ֵבק(

......................

;

ש ְך (1
)הֶ ְמ ׁ ֵ

יבה
הַ ִס ָּ

ֲשר
ּומַ ע ֵׂ
שנִ י
ֵׁ
וְ הֶ ְקדֵּ ׁש
ש ִּנ ְפד ּו
ֶׁ

כֵּ יוָ ן ֶשׁבְּ סוֹפ ֹו ֶשׁל
ָדּבָ ר הוּא פָ ָדה אֶ ת
הַ פֵּ רוֹת א ֹו אֶ ת
הַ הֶ ְק ֵדּשׁ.
וּמָ ה ֶשׁא הו ִֹסיף
חֹמֶ שׁ עַ ל ְדּמֵ י
פִּ ְדיוֹנ ֹו א ְמעַ כְּ ב ֹו
ִמלְּ ִה ְצטָ ֵרף לְ זִ מּוּן.

ש ּ ָמ ׁש
וְ הַ ּ ׁ ַ
ש ָאכַ ל
ֶׁ
ּ ַכזַּיִ ת

כֵּ יוָ ן ֶשׁאָכַ ל כַּמּוּת
הָ ְראוּיָה ְלבָ ֵר
עָ לֶיהָ ִ ...מ ְצטָ ֵרף.
וְ ִאם אָכַל
פָּ חוֹת ִמזֶּ ה א
ִמ ְצטָ ֵרף.

אֶ ת הַ מַּ ע ֲֵשׂר שֵׁ נִי צָ ִרי לֶאֱ כוֹל
ירוּשׁלַיִ ם א ֹו ְמחַ לְּ ִלים אֶ ת הַ פֵּ רוֹת
ָ
בִּ
יְדי ֶשׁפּו ִֹדים אוֹתָ ם בְּ כֶסֶ ף אַ 
עַ ל ֵ
כְּ ֶשׁפּו ִֹדים צָ ִרי לְהו ִֹסיף חֹמֶ שׁ ).(1\5
כָּ גַּם ִאם ִה ְק ִדּישׂוּ ָדּבָ ר ְלבֵ ית
הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְ רוֹצִ ים לִ פְ דוֹת ֹו צָ ִרי
לְ הו ִֹסיף חֹמֶ שׁ עַ ל ְדּמֵ י פִּ ְדיוֹנ ֹו.
בַּ ִמּ ְק ֶרה ֶשׁלָּנוּ הוּא אָכַ ל אֶ ת הַ פֵּ רוֹת
א ֹו הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ֶשׁנִּפְ דּוּ וְ א הו ִֹסיף עָ לָיו
חֹמֶ שׁ ,וּבְ כָ ל זֹאת יָכוֹל לְ זַ מֵּ ן.

הַ ַשּׁמָּ שׁ ֶשׁ ְמּ ַשׁמֵּ שׁ אֶ ת הַ סּ ֹוע ֲִדים
וּמַ גִּ ישׁ לָהֶ ם אֹכֶ ל ,אַף עַ ל פִּ י
ֶשׁהוּא א קוֹבֵ עַ אֶ ת ְמקוֹמ ֹו
בַּ שֻּׁ ְלחָ ן ִא ָתּם אֶ לָּא ה ֹולֵ וּבָ א...
בְּ כָ ל זֹאת ִאם אָכַל כַּ מּוּת ֶשׁל
כַ זַּ יִ ת ִמ ְצטָ ֵרף עִ מָּ ם לְ זִ מּוּן.

ברכות פרק ז' משנה א'

בס"ד

א ָנ ׁ ִשים אֵ י ָנם ִ
מצְ טָ ְרפִ ים לְ ִזימ ּון?
אֵ יל ּו ֲ

גְ זוֹ ר וְ הַ ְד ּ ֵבק ּ ַבמָ קוֹ ם הַ מַ ְּת ִאים.
......................

;

ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפים לְ זִ ימ ּון:
אֵ ין
ִמ ְצטָ ְר ִפים
ְלזִימוּן:

הַ פֵ יר ּו ׁש
)הַ ְד ּ ֵבק(

יבה
הַ ִס ָּ

ָאכַ ל
טֶ בֶ ל

ִמפְּ נֵי ֶשׁהוּא עָ בַ ר עַ ל
ִאסּוּר ,וְ זֶ ה בְּ ָרכָה
הַ בָּ אָה בַּ עֲבֵ ָרה.

ֲשר
ּומַ ע ֵׂ
אשוֹ ן
ִר ׁ
שלּ ֹא
ֶׁ
נִ ְּטלָ ה
ְתר ּומָ תוֹ

ִמפְּ נֵי ֶשׁהוּא עָ בַ ר עַ ל
ִאסּוּר ,וְ זֶ ה בְּ ָרכָה
הַ בָּ אָה בַּ עֲבֵ ָרה.

לְ אַחַ ר ֶשׁהַ בְּ עָ לִ ים מֵ ֵרחַ
אֶ ת הַ כְּ ִרי ,וְ ִה ְתחַ יֵּב
בְּ הַ פְ ָר ַשׁת תרו"מ .ל ַָקח
הַ לֵּוִ י אֶ ת חֶ לְ ק ֹו – "מַ ע ֲֵשׂר
ִראשׁוֹן" וְ אָ ַכל אוֹת ֹו
כְּ ֶשׁע ֲַדיִ ן א ִנ ַתּן ִמזֶּ ה
ְתּרוּמָ ה גְ ד ֹולָה ַלכֹּהֵ ן וְ זֶ ה
"טֶ בֶ ל"!  -אֵ ינ ֹו ִמ ְצטָ ֵרף
לְ זִ מּוּן.

ִאם אָ ַכל פֵּ רוֹת ֶשׁא
הֻ פְ ְרשׁוּ מֵ הֶ ם
ְתּרוּמוֹת וּמַ עַ ְשׂרוֹת
אֵ ינ ֹו יָכוֹל לְ ִה ְצטָ ֵרף
לְ זִ מּוּן.

ברכות פרק ז' משנה א'

בס"ד

גְ זוֹ ר וְ הַ ְד ּ ֵבק ּ ַבמָ קוֹ ם הַ מַ ְּת ִאים.

א ָנ ׁ ִשים אֵ י ָנם ִ
מצְ טָ ְרפִ ים לְ ִזימ ּון?
אֵ יל ּו ֲ

ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפים לְ זִ ימ ּון:
אֵ ין
ִמ ְצטָ ְר ִפים
ְלזִימוּן:

הַ פֵ יר ּו ׁש
)הַ ְד ּ ֵבק(

......................

ש ְך(
)הֶ ְמ ׁ ֵ

יבה
הַ ִס ָּ

שנִ י
ֲשר ׁ ֵ
ּומַ ע ֵׂ
וְ הֶ ְקדֵּ ׁש
שלֹא ִּנ ְפד ּו
ֶׁ

כֵּ יוָ ן ֶשׁצָּ ִרי לְחַ לֵּל
)לִ פְ דּוֹת( עַ ל מַ ְטבֵּ עַ
צוּרה וְ אֶ ת
עִ ם ָ
הַ הֶ ְק ֵדּשׁ א לְחַ לֵּל
עַ ל ַק ְר ַקע ...וְ עָ בַ ר
ִאסּוּר כְּ ֶשׁאָכַ ל
הַ פְּ ִרי.

ש ּ ָמ ׁש
וְ הַ ּ ׁ ַ
ש ָאכַ ל
ֶׁ
ּ ָפחוֹ ת ּ ַכזַּיִ ת

כֵּ יוָ ן ֶשׁצָּ ִרי
לֶאֱ כוֹל לְ פָ חוֹת
כַ זַּ יִ ת בִּ ְשׁבִ יל
לְ ִה ְתחַ יֵּב בְּ בִ ְרכַּ ת
הַ מָּ זוֹן...

וְ הַ ּנ ְָכ ִרי

כֵּ יוָ ן ֶשׁע ֲַדיִ ן א
טָ בַ ל נ ְֶח ָשׁב לְ נָכְ ִרי
– לְ גוֹי ,וְ א יָכוֹל
לְ ִה ְצטָ ֵרף לְ זִ מּוּן
עַ ד ֶשׁיָּמוּל וְ י ְִטבֹּל.

אָדם אַחֵ ר
ִאם הַ ַשּׁמָּ שׁ א ֹו כָּל ָ
אָכַ ל פָּ חוֹת ִמ ִשּׁעוּר "כַּזַּ יִת"
לְה ְצטָ ֵרף
הוּא א יָכוֹל ִ
לְ זִ מּוּן.

לְה ְת ַגּיֵּר וְ עָ ָשׂה
גוֹי ֶשׁרוֹצֶ ה ִ
בְּ ִר ית ִמּילָה אַ  ע ֲַדיִן א
טָ בַ ל בַּ ִמּ ְקוֶה
א יָכוֹל לְ ִה ְצטָ ֵרף לְ זִ מּוּן.

אָכַ ל פֵּ רוֹת "מַ ע ֲֵשׂר ֵשׁנִי" א ֹו
ֶשׁל הֶ ְק ֵדּשׁ ֶ -שׁא נִפְ דּוּ
כְּ ִהלְ כָ תָ ם ,כְּ גוֹןֶ :שׁפָּ ָדה עַ ל
צוּרה ,א ֹו
מַ ְטבֵּ עַ ֶשּׁאֵ ין עָ לֶיהָ ָ
ֶשׁפָּ ָדה אֶ ת הַ הֶ ְק ֵדּשׁ בַּ ַקּ ְר ַקע,
א ִמ ְצטָ ֵרף לְ זִ מּוּן.

;

בס"ד
בס"ד

ברכות פרק ז' משנה ג'

ברכות פרק ז' משנה ב'

ּ ַכ ּ ָמה צָ ִר ְ
יך ְלאֱ כוֹ ל ִ ּב ְ ׁש ִביל ְ ׁשי ְִתחַ יֵב
ָשים י ְִתחַ יֵב ְ ּבזִימוּן?
ָא ָדם ְ ּב ִב ְר ּ ַכת הַ ּ ָמזוֹ ן ו ְ ּּכ ְ ׁשיֵש ְ ׁשלוֹ ָׁשה אֲ נ ִ ׁ
צָ ִר ְ
יך לְ אֱ כוֹ ל
לְ פָ חוֹ ת:

לְ ִפי

ּ ַתנָא ַקמָ א
לְ ִפי

ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה

יבה
הַ ִס ּ ָ

נ ּוסַ ח הַ ִז ּמ ּון:
תי __________
הַ ְמ ַז ּ ֵמן אוֹ מֵ רַ :ר ּבוֹ ַ

_____________

הַ ְּמס ּו ִ ּבין עוֹ נִ יםְ :יהִ י ׁ ֵשם ה' _______ ֵ
תה ְועַ ד עוֹ לָ ם.
מעַ ּ ָ
הַ ְמ ַז ּ ֵמן חוֹ ֵזרְ :יהִ י ׁ ֵשם ה' _______ ֵ
תה ְועַ ד עוֹ לָ ם.
מעַ ּ ָ
ּו ַמ ְמ ִׁש ְ
יךִ ּ :ב ְר ׁש ּות ָ
תי
מרָ ָנן ְו ַר ּ ָב ָנן ְורַ ּבוֹ ַ

____________

ש ִאם ָא ָדם אוֹ כֵ ל ________
וְ הֲלָ כָ ה ְּכמוֹ _________ ׁ ֶ
ִמ ְתחַ יֵב הוּא ְּב ִב ְר ּ ַכת הַ ּ ָמזוֹ ן ו ְּּבזִימוּןְּ .
ָשים(
)כ ְׁשיֵש ג' אֲ נ ִׁ

_______ ׁ ֶשאָ כַ ְלנ ּו ִ
מ ׁ ּ ֶשלוֹ .
הַ ְּמס ּו ִ ּבין אוֹ ְמ ִריםֶ ׁ _______:שאָ כַ ְלנ ּו ִ
מ ׁ ּ ֶשלוֹ ּו ְבט ּובוֹ חָ יִינ ּו.
הַ ְמ ַז ּמֵ ן חוֹ ֵזרֶ ׁ _________ :שאָ כַ ְלנ ּו ִ
מ ׁ ּ ֶשלוֹ ּו ְבט ּובוֹ חָ יִינ ּו.
ּו ְמבָ ְר ִכים ִב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן...
בָּ רוּ \ נְבָ ֵרְ \ מב ָֹר

ברכות פרק ז' משנה ג'

בס"ד

ִמ ְס ּ ָפר הָ אֲ ָנ ִׁשים

ילי
ְל ִפי ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י הַ ְ ּג ִל ִ

ְל ִפי ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א

ֹשה
ִּב ְׁשל ׁ ָ

3

נְב ֵָרְך

נְב ֵָרְך

ֹשה ָוהוּא
ִּב ְׁשל ׁ ָ

4

בּ ְָרכוּ

בּ ְָרכוּ

ֲש ָרה
ּ ַבע ָ ׂ

10

נְב ֵָרְך

נְב ֵָרְך

ֲש ָרה ָוהוּא
ּ ַבע ָ ׂ

11

בּ ְָרכוּ

בּ ְָרכוּ

ְּבמֵ ָאה

100

נְב ֵָרְך

ְּבמֵ ָאה ָוהוּא

101

בּ ְָרכוּ

ְּב ֶאלֶ ף

1,000

נְב ֵָרְך

ְּב ֶאלֶ ף ָוהוּא

1,001

בּ ְָרכוּ

10,000

נְב ֵָרְך

10,001

בּ ְָרכוּ

ְּב ִר ּבוֹ א

שר ֶאלֶ ף(
)עֶ ֶׂ

ְּב ִר ּבוֹ א ָוהוּא

בּ ְָרכוּ ___________________________________

ברכות פרק ז' משנה ג'

בס"ד

ברכות פרק ז' משנה ד'

בס"ד

הַ ֲע ֵתק ֶאת לְ ׁשוֹ ן הַ ִמ ְׁש ָנה.

הֵ יכָ ן כָּ תוּב בַּ ִמ ְשׁנָה ֶשׁ-
לְ ִפי ַר ִּבי ע ֲִקיבָ א ֵאין הֶ ְבדֵּ ל
ֲש ָרה לְ מֵ ָאה ֶאלֶ ף
ּ ֵבין ע ָ ׂ
ו ְּבכֻ ּ ָלם יְ ז ּ ֵַמן ְּבאוֹ תוֹ נ ּ ַֻסח
הַ ִ ּצ ּבוּר עוֹ נִ ים ַאח ֲֵרי הַ ְּמז ּ ֵַמן
שהוּא ְמבָ ֵרך,
ֶאת הַ ּנ ּ ָֻסח ׁ ֶ
שלּ וֹ "...
ש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּ ׁ ֶ
" ּ ָברו ְּךֶ ׁ ...

לְ שׁוֹן הַ ִמ ְשׁ ָנה

ָמ ַתי מֻ ּ ָתר לְ ִה ְּתחַ ּ ֵלק לִ ְׁש ּ ֵתי ְקב ּוצוֹ תּ ,ו ָמ ַתי ָאס ּור?
ִמ ְס ּ ָפר
ָשים
הָ אֲ נ ִׁ

3

מַ ה הַ דִּ ין?
הַ ִאם מֻ ּ ָתר לְ ִה ְּתחַ ּ ֵלק
לְ ְקבוּצוֹ ת אוֹ ָאסוּר?
___________

א ָנ ׁ ִשים
ֲ

4,5

___________________
___________
___________________

א ָנ ׁ ִשים
ֲ

לְ ִפי ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּגלִ ילִ י
ּג ֶֹדל הַ ָּקהָ ל קוֹ בַ עַ ֶאת נ ּ ָֻסח
הַ ז ּ ִּמוּן
לְ ִפי ַר ִּבי ע ֲִקיבָ א
ש ְּבבֵ ית הַ ְּכנֶסֶ ת הַ ּנ ּ ָֻסח
ְּכמוֹ ׁ ֶ
לֹא ִמ ְׁש ּ ַת ּנֶה לְ ִפי ּג ֶֹדל
הַ ָּקהָ לָ ּ ,כ ְך ּגַם ְּב ִב ְר ּ ַכת
הַ ּ ָמזוֹ ן ֵאין ִׁשנּ וּי.

יבה
הַ ִס ּ ָ

6-9

___________

א ָנ ׁ ִשים
ֲ

אֲ בָ ל עָ ִדיף ֶשּׁיִּ ְהיוּ בְּ יַחַ ד.

10

___________

א ָנ ׁ ִשים
ֲ

___________________

___________________

20

___________

א ָנ ׁ ִשים
ֲ

אֲ בָ ל עָ ִדיף ֶשּׁיִּ ְהיוּ בְּ יַחַ ד.

___________________

בס"ד

מַ ה ְמבָ ְר ִכים
שלּ ֹא מָ זְג ּו לְ תוֹ כוֹ מַ יִ ם?
עַ ל יַיִ ן חַ יֶ ׁ -
ברכות פרק ז' משנה ה'

ס ּוג הַ ּיַיִ ן

יַיִ ן חַ י -
לְ לֹא מַ יִ ם
יַיִ ן מָ ז ּוג
ִ -עם מַ יִ ם

לְ ִפי

לְ ִפי

ַר ִּבי אֱ לִ יעֶ זֶר

חֲ כָ ִמים

בִּ ְרכָּ ת ֹו

בִּ ְרכָּ ת ֹו

_______________

_______________

בִּ ְרכָּ ת ֹו

בִּ ְרכָּ ת ֹו

_______________

_______________

ש ּגַם עַ ל יַיִ ן חַ י
ַוהֲלָ כָ ה ְּכמוֹ _________ ׁ ֶ
ְמבָ ְר ִכים_________________.

~~~~ עַ ל הַ ּיַיִ ן ְּביָמֵ ינ ּו ~~~~
ְמבָ ְר ִכים _____________________
של ּ ַפעַ ם.
ִּכי ֵאינוֹ חָ זָק ּ ָכל ּ ָכ ְך ְּכמוֹ הַ ּיַיִ ן ׁ ֶ

יַיִ ן

וַיְ ִהי עֶ ֶרב וַיְ ִהי בֹקֶ ר:

בֵ ית ִה ּ ֵלל

לְ ִפי

ש ּ ַמאי
ּ ֵבית ׁ ַ

____________(2

____________(1

____________(2

____________(1

__________
__________
__________
__________
________

__________
__________
__________
__________
________

הַ ִּס ּ ָבה:

כע

עַ ל מַ ה ְמבָ ֵר ְך
ְּת ִח ּ ָלה?

שנ ּו
שר ִקדְּ ׁ ָ
ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה ה' אֱ לֹקֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם  ,אֲ ׁ ֶ
ש ּ ָבת ָק ְד ׁשוֹ ְּב ַאהֲבָ ה
ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ָרצָ ה ּ ָבנ ּו ,וְ ׁ ַ
אשית ִּכי הוּא
ֲשה ְּב ֵר ִׁ
ו ְּב ָרצוֹ ן ִהנְ ִחילָ נ ּו ז ּ ִָכרוֹ ן לְ מַ ע ֵׂ
יוֹ ם ְּת ִח ּ ָלה לְ ִמ ְק ָר ֵאי
כי
יאת
יצ ַ
ק ֶֹד ׁש זֵכֶ ר לִ ִ
ִמ ְצ ָריִ םִּ ,כי בָ נ ּו ּ ָבחַ ְר ּ ָת
וְ אוֹ ָתנ ּו ִקדַּ ְׁש ּ ָת ִמ ּ ָכל
ש ָך
ש ּ ָבת ָק ְד ׁ ֶ
הָ עַ ִּמים וְ ׁ ַ
ב ה ו ּ בְ ָר צ ֹו ן
בּ ְ אַ ה ֲ ָ
ִהנְ חַ לְ ּ ָתנ ּוָ ּ ,ברו ְּך ַא ּ ָתה
ש ּ ָבת:
ה' ְמ ַקדֵּ ׁש הַ ּ ׁ ַ

לְ ִפי

ּ ִב ְר ּ ַכת הַ יּוֹ ם ַ ׁ -ש ּ ָבת קוֹ דֶ ׁש

ברכות פרק ח'
משנה א'

ּבוֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הַ ּגָפֶ ן:

ַעל ַמה הַ ְמ ַק ֵ ּד ׁש ְמבָ ֵר ְך ְּת ִח ּלָה
ַעל הַ ּיַיִ ן = "בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הַ ָּגפֶ ן" ,אוֹ ַעל הַ יּוֹ ם = " ְמ ַק ֵ ּד ׁש הַ ּ ׁ ַש ָּבת"?

שמַ יִ ם וְ הָ ָא ֶרץ וְ כָ ל ְצבָ ָאם:
ישי :וַיְ כֻ לּ ּו הַ ּ ׁ ָ
יוֹ ם הַ ּ ִׁש ִׁ
שה,
שר עָ ָ ׂ
אכ ּתוֹ אֲ ׁ ֶ
וַיְ כַ ל אֱ ל ִֹקים ּ ַביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִביעִ י ְמלַ ְ
שה :
שר עָ ָ ׂ
אכ ּתוֹ אֲ ׁ ֶ
ַו ִ ּי ְׁש ּבֹת ּ ַביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִביעִ י ִמ ּ ָכל ְמלַ ְ
וַיְ בָ ֶר ְך אֱ ל ִֹקים ֶאת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִביעִ י וַיְ ַקדֵּ ׁש אוֹ תוֹ ִּ ,כי
שר ּ ָב ָרא אֱ ל ִֹקים
אכ ּתוֹ  ,אֲ ׁ ֶ
שבַ ת ִמ ּ ָכל ְמלַ ְ
ּבוֹ ׁ ָ
לַ עֲשׂ וֹ ת:
ּ ִב ְר ּ ַכת הַ ַיּיִן
סַ ְב ִרי מָ ָרנָןָ ּ :ברו ְּך ַא ּ ָתה ה' אֱ לֹקֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם

ַוהֲלָ כָ הְּ :כמוֹ ____________
ש ְּמבָ ְר ִכים קוֹ ֵדם עַ ל הַ _____
ֶׁ
וְ ַאחַ ר ּ ָכ ְך עַ ל ___________.
ע

בס"ד

בס"ד

ברכות פרק ח' משנה א'

ברכות פרק ח' משנה ב'

בס"ד

נוֹ ְטלִ ים לַ ּי ַָדיִ ם וְ ַאחַ ר ּ ָכ ְך מוֹ זְגִ ין ֶאת הַ ּכוֹ ס:
כֵּיוָ ן ֶשׁבֵּ ית ַשׁמַּ אי סו ְֹב ִרים ֶשׁאָסוּר לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵמּ שׁ בְּ כוֹס ֶשׁאֲ חו ָֹריו ָט ֵמא ָלכֵן או ְֹמ ִרים בֵּ ית ַשׁמַּ אי
ֶשׁיִּ טּוֹל אֶ ת י ָָדיו ק ֶֹדם הַ ִקּדּוּשׁ כְּ ֵד י ֶשׁיִּ ְהיוּ י ָָדיו ְטהוֹרוֹת .כִּ י ִאם א יִ טּוֹל אֶ ת י ָָדיו ,י ָָדיו יִ ְהיוּ
ְטמֵ אוֹת וְ הֵ ם יְ טַ ְמּאוּ אֶ ת הַ מַּ ְשׁ ִקין ֶשׁנִּ ְשׁפָּ כִ ים עַ ל הַ גָּבִ יעַ  ,וְ הַ מַּ ְשׁ ִקין יְ ַט ְמּאוּ ֶאת הַ כּוֹס )וַ הֲ ֵרי
בֵּ ית ַשׁמַּ אי או ְֹס ִרים לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בְּ כוֹס ְטמֵ אָה(ָ ...ל ֵכן יִ טּוֹל אֶ ת י ָָדיו וְ אָז א ִתּ ָטּמֵ א הַ כּוֹס.

יִ גְּ עוּ
בְּ -

ִטפּוֹת
יַיִ ן
שֶׁ עַ ל
הַ כּוֹס

וְ ִטפּוֹת
הַ יַּ יִ ן יִ גְּ עוּ וּלְ פִ י
בַּ כּוֹס בֵּית שַׁ מַּ אי
הַ ְטּהו ָֹרה אָסוּר
לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ
וְ -

וְ הַ ִטּפּוֹת
יַיִ ן
יֵהָ ְפכוּ לְ -

בְּ כוֹס
ְטמֵ אָה

אָדם שֶׁ הֵ ם
י ָָדיו ֶשׁל ָ

ברכות פרק ח' משנה ב'

בס"ד

מוֹ זְגִ ין ֶאת הַ ּכוֹ ס וְ ַאחַ ר ּ ָכ ְך נוֹ ְטלִ ין לַ ּי ַָדיִ ם:
כֵּיוָ ן ֶשׁבֵּ ית ִהלֵּל סוֹבְ ִרים ֶשׁמֻּ ָתּר לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ ְבּכוֹס ֶשׁאֲ חו ָֹריו ְטמֵ אוֹת ָלכֵן או ְֹמ ִרים בֵּ ית
ִהלֵּל ֶשׁא יִ טּוֹל אֶ ת י ָָדיו ק ֶֹדם הַ ִקּדּוּשׁ אֶ לָּא ַרק לְ אַחֲ ָריו .וּמַ דּוּעַ ?! כֵּיוָ ן ֶשׁ ִאם יִ טּוֹל ֶאת
י ָָדיו ק ֶֹדם הַ ִקּדּוּשׁ ,יְ כוֹלוֹת י ָָדיו לְ הִ ָשּׁאֵ ר ְקצָ ת ְרטוּבוֹת וְ יִ גְ עוּ הֵ ם בַּ כּוֹס הַ ְטּמֵ אָה
) ֶשׁהֲ ֵרי ַמ ִתּ ִירים בֵּ ית ִהלֵּל לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בְּ כוֹס ְט ֵמאָה (.וְ אָז הַ ִטּפּוֹת ֶשׁעַ ל י ָָדיו יִ טַּ ְמּאוּ,
עוּדה כְּ ֶשׁיּ ָָדיו
וַ יְ טַ ְמּאוּ הֵ ם שׁוּב אֶ ת י ָָדיו )גְּ זֵ ָרה ִמ ְדּ ַרבָּ נָן( וְ א יוּ ַכל לֶאֱ כוֹל ֶאת הַ ְסּ ָ
ְטמֵ אוֹת ,לָכֵן יִ טּוֹל י ָָדיו ַרק לְ אַחַ ר הַ ִקּדּוּשׁ וְ י ָָדיו א יִ ַטּ ְמּאוּ מֵ הַ כּוֹס הַ ְטּ ֵמאָה.

וְ הַ ִטּפּוֹת

יִ ָשּׁאֲ רוּ
י ָָדיו-
ִאם יִ טּוֹל אֶ ת י ָָדיו

ֶשׁעַ ל יָדָ יו
יִ גְּ עוּ בַּ -

)כִּ י מֻ ָתּר לְ פִ י
בֵּ ית ִהלֵּל לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ
בְּ כוֹס ְטמֵ אָה(

מֵ הַ כּוֹס.

וְ אָז-

ְקצָ ת
וַ יְ טַ ְמּאוּ הֵ ם

אֶ ת י ָָדיו

בס"ד

ברכות פרק ח' משנה ג'

בס"ד
הַ ִאם הַ ְמ ַקדֵּ ׁש נוֹ טֵ ל אֶ ת י ָָדיו ק ֶֹדם הַ ִ ּקדּ ו ּׁש,
אוֹ ׁ ֶ
ש ְּת ִח ּלָה ְמ ַקדֵּ ׁש וְ ַרק אַ חַ ר ּ ָכ ְך נוֹ טֵ ל אֶ ת י ָָדיו ל ְַּסעו ָּדה?

ברכות פרק ח'
משנה ב'

לְ ִפי

ּ ֵבית
ש ּ ַמאי
ַׁ

לְ ִפי

בֵ ית
ִה ּ ֵלל

הַ דִּ ין:

הֵ יכָ ן מֵ נִ יחַ ֶאת הַ ּ ַמ ּגֶבֶ ת הָ ְרטֻ ּ ָבה,
שלְ חָ ן אוֹ עַ ל הַ ּ ֶכסֶ ת )הַ ִּכ ּ ֵסא(?
עַ ל הַ ׁ ֻ

הַ ִּס ּ ָבה:
אֶ ת הַ ּ ִס ּ ָבה הַ ׁ ְשלֵ ם ִ
מ ַּ
מ ִּלים.
מ ְחסַ ן הַ ִּ

ִמכֵּ יוָ ן ֶשׁבֵּ ית שַׁ מַּ אי סוֹבְ ִרים ֶשׁאָסוּר
לִ ְשׁתּוֹת ִמכּוֹס שֶׁ אֲ חו ָֹריו )הַ צַּ ד
קו ֵֹדם
לָכֵן
טָ מֵ א,
ֶשׁלּוֹ(
הַ ִחיצ ֹונִי
צָ ִרי ________אֶ ת י ָָדיו לִ פְ נֵי
__________ הַ ______ כְּ ֵדי ֶשׁיּ ָָדיו א יִ ְהיוּ
ְטמֵ אוֹת וְ הֵ ם יְ טַ ְמּאוּ אֶ ת הַ נִּיצוֹצוֹת
וְ ַרק אַחַ ר כָּ
ֶשׁיִּ ָשׁפְּ כוּ מֵ הַ יַּיִ ן וְ הַ מַּ ְשׁ ִקין יְ טַ ְמּאוּ אֶ ת
___________ אֲ חו ֵֹרי הַ כּוֹס וְ אָז יִ ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בַּ כּוֹס
בְּ ִאסּוּר .לָכֵ ן יְ טַ הֵ ר אֶ ת______ לִ פְ נֵי
הַ ______ וְ אָז י ָָדיו יִ ְהיוּ ְטהוֹרוֹת
וְ א יְ טַ ְמּאוּ אֶ ת הַ כּוֹס.
בֵּ ית ִהלֵּל סוֹבְ ִרים שֶׁ מֻּ ָתּר לִ ְשׁתּוֹת
ִמכּוֹס ְשּׁ_______ טָ מֵ א .וְ לָכֵ ן הֵ ם
חו ְֹשׁ ִשׁים ֶשׁ ִאם יִ טּוֹל אֶ ת י ָָדיו ק ֶֹדם
קו ֵֹדם
הַ ִקּדּוּשׁ יִ ָשּׁאֲ רוּ י ָָדיו______ ְקצָ ת,
__________ וְ הַ מַּ יִ ם הָ אֵ לּוּ ֶשׁא ִה ְתיַבְּ שׁוּ יִ טָּ ְמאוּ
מֵ הַ כּוֹס ֶשׁאֲ חו ָֹריו טָ מֵ א ,וְ אָז יְ טַ ְמּאוּ
וְ ַרק אַחַ ר כָּ הַ מַּ יִ ם גַּם אֶ ת י ָָדיו .וַ הֲ ֵרי אָסוּר
עוּדה כְּ ֶשׁיּ ָָדיו
לֶאֱ כוֹל אֶ ת הַ ְסּ ָ
___________ ְטמֵ אוֹת ...לָכֵ ן יִ טּוֹל י ָָדיו ַרק אַחֲ ֵרי
עוּדה ,וְ אָז
הַ _______  -לִ פְ נֵי הַ ְסּ ָ
עוּדה.
י ָָדיו יִ ְהיוּ ְטהוֹרוֹת בַּ ְסּ ָ
ִקידּוּשׁ \ לִ טּוֹל \ ְרטוּבוֹת \ אֲ חו ָֹריו \ י ָָדיו

פרק ח'
משנה ג'

מַ ה הַ ִ ּדין?

לְ ִפי

ִיחים אֶ ת
מַ נּ ִ
הַ מַּ גֶּבֶ ת עַ ל
הַ ___________
וְ א עַ ל
הַ _________

ּ ֵבית
ש ּ ַמאי
ַׁ
לְ ִפי

בֵ ית
ִה ּ ֵלל

ִיחים אֶ ת
מַ נּ ִ
הַ מַּ גֶּבֶ ת עַ ל
הַ ___________
וְ א עַ ל
הַ _________

הַ ִּס ּ ָבה
הַ ׁ ְשלֵ ם ִ
מ ַּ
מ ִּלים.
מ ְחסַ ן הַ ִּ

כִּ י הֵ ם או ְֹס ִרים לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ
בְּ ________ טָ מֵ א ,וּבְ כִּ סֵּ א
טָ מֵ א מַ ִתּ ִירים הֵ ם לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ
לָכֵ ן ַינִּיחַ אֶ ת הַ מַּ גֶּבֶ ת
עַ ל הַ ________ הַ טָּ הוֹר
וְ א עַ ל הַ ______ הַ טָּ מֵ א
כְּ ֵדי ֶשׁא ִתּטָּ מֵ א ִממֶּ נּוּ.
לְה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ
כִּ י הֵ ם מַ ִתּ ִירים ִ
גַּם בְּ כִ סֵּ א ______
וְ גַם בְּ שֻׁ לְ חָ ן _____
עָדיף ֶשׁיִּטָּ ְמאוּ י ָָדיו
אֲ בָ ל ִ
מֵ הַ מַּ גֶּבֶ ת ֶשׁזּ ֹו טֻּ ְמאָה ֶשּׁאֵ ין
כְּ דֻ גְ ָמתָ הּ בַּ תּו ָֹרה .מֵ אֲ ֶשׁר
ֶשׁ ַיּנִּיחַ אֶ ת הַ מַּ גֶּבֶ ת עַ ל
הַ ______ וְ אָז הָ אֳ כָלִין ֶשׁעַ ל
לְה ָטּמֵ א
הַ ______ יוּכְ לוּ ִ
בְּ טֻ ְמאָה ֶשׁ ִהיא דּוֹמָ ה לְטֻ ְמאָה
ִמ ְדּאו ָֹריְיתָ א.

טָ מֵ א \ כִּ סֵּ א \ שֻׁ לְ חָ ן

ברכות פרק ח' משנה ה'

של
ַמה סֵ ֶדר הַ ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ

ש ּי ְָצאָ ה הַ ּ ׁ ַש ָּבת( ?
)כ ׁ ֶ
הַ ְבדָּ לָה ִעם ִ ּב ְר ּ ַכת הַ ּ ָמזוֹ ן ְּ

סֵ ֶדר הַ ְ ּב ָרכוֹ ת

~~~ הַ ִּס ָּבה ~~~
(1

בס"ד

(3

(4

(2

לְ ִפי

_______________________________________

ש ּ ַמאי
ּ ֵבית ׁ ַ

ש ִמים ְ ּבהַ ְבדָּ לָה ְ ּבמוֹ צָ "ש?
יחים ְ ּב ָ ׂ
ַמדּ ו ַּע ְמ ִר ִ

(1

_______________________________________

לְ ִפי

ַמדּ ו ַּע ַמ ְבדִּ ילִ ים ַעל הַ ּיַיִ ן ְ ּבמוֹ צָ אֵ י ׁ ַש ָּבת?

(2

______________________________________

בֵ ית ִה ּ ֵלל

ַמדּ ו ַּע ַמ ְדלִ ִיקים אֵ ׁש ְ ּבהַ ְבדָּ לָה ְ ּבמוֹ צָ אֵ י ׁ ַש ָּבת?

(3

ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת............

(4

בס"ד

ברכות פרק ח' משנה ה'

ברכות פרק ח' משנה ד'

בס"ד

בס"ד

ברכות פרק ח' משנה ה'

מָ ַתי נוֹ טֵ ל ֶאת י ָָדיו לְ מַ יִ ם ַאחֲרוֹ נִ ים,
ש ְ ּיכַ ּ ֵבד )יְ נ ֶַּקה( ֶאת הַ ּ ַביִ ת אוֹ ּגַם
ַאח ֲֵרי ׁ ֶ
ש ְּמכַ ּ ֵבד ֶאת הַ ּ ַביִ ת?
לִ ְפנֵי ׁ ֶ

מַ ה הַ דִּ ין?
לְ ִפי

ּ ֵבית
ש ּ ַמאי
ַׁ

הַ ִּס ּ ָבה
הַ ׁ ְשלֵ ם ִ
מ ַּ
מ ִּלים.
מ ְחסַ ן הַ ִּ

ק ֶֹדם
___________
וְ אַחַ ר כָּ
___________

כִּ י הֵ ם מַ ִתּ ִירים ל ַָקחַ ת
ַשׁמָּ שׁ ____________,
וְ יֵשׁ חֲ ָשׁשׁ ֶשׁהוּא י ְַשׁ ִאיר עַ ל
הָ ִר ְצפָ ה ____ ְשׁאֵ ִריּוֹת לֶחֶ ם
וְ הַ מַּ יִ ם י ְַקלְ ְקלוּ אֶ ת הַ לֶּחֶ ם,
לָכֵ ן ק ֶֹדם ְמנ ִַקּים אֶ ת_____
וְ ַרק אַחַ ר כָּ נו ְֹטלִ ים
______ לְ מַ יִם אַחֲ ר ֹונִים.

ק ֶֹדם
___________
וְ אַחַ ר כָּ
___________

לְה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ
כִּ י הֵ ם או ְֹס ִרים ִ
בְּ ַשׁמָּ שׁ __________ אֶ לָּא
ַרק בְּ ַשׁמָּ שׁ ַתּלְ ִמיד ______
הֲרי מַ ְקפִּ יד לְהָ ִרים אֶ ת
וְ הוּא ֵ
ְשׁאֵ ִריּוֹת הַ לֶּחֶ ם ֶשׁנָּפְ לוּ עַ ל
הָ ִר ְצפָּ ה ,לָכֵן יָּכוֹל לִטּוֹל ____
גַּם לִפְ נֵי ֶשׁ ְמּנ ֶַקּה ֶאת ______.

ִה ּנֵה

ֵקל יְ ׁשו ָּע ִתי אֶ ְב ַטח וְ ל ֹא אֶ ְפחָ דִּ ,כי ָע ִז ּי וְ זִ ְמ ָרת ָק ּה ה'

ששׂ וֹ ן ִמ ּ ַמ ַעיְ נֵי הַ יְ ׁשו ָּעה,
ישו ָּעה ,ו ְּׁשאַ ְב ּ ֶתם ַמיִ ם ְ ּב ָׂ
וַ יְ ִהי לִ י לִ ׁ
ָ
ָ
ש ּגָב
לַה' הַ יְ ׁשו ָּעה ַעל ַע ְּמך ִ ּב ְרכָ ֶתך סֶ לָה ,ה' ְצבָ קוֹ ת ִע ּ ָמנ ּו ִמ ְ ׂ
אלֹקֵ י י ֲַעקֹב סֶ לָה :ה' ְצבָ קוֹ ת אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם בּ וֹ טֵ חַ ָּב ְך ,ה'
לָנ ּו ֱ
ְ
יעה הַ ּ ֶמלֶך י ֲַענֵנ ּו ְ ּביוֹ ם ָק ְראֵ נוַּ ,ל ְּיהו ִּדים הָ יְ ָתה אוֹ ָרה
הוֹ ִׁש ָ
שם
יקר ּ ֵכן ִּת ְהיֶה לָנוּ ,כּ וֹ ס יְ ׁשוּעוֹ ת אֶ שּׂ ָ א ו ְּב ׁ ֵ
ששׂ וֹ ן וִ ָ
ש ְמחָ ה וְ ָׂ
וְ ִ ׂ
ה' אֶ ְק ָרא :סַ ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַרבּ וֹ ַתי:
ּ ִב ְר ּ ַכת הַ ַיּיִן

אלֹקֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הַ ָּגפֶ ן:
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ֱ
ש ִ
מים
ּ ִב ְר ּ ַכת הַ ּ ְב ָ ׂ

לְ ִפי

בֵ ית
ִה ּ ֵלל

אָרץ \ חָ ָכם \ ַכזַּ יִ ת
הַ בַּ יִ ת \ י ַָדיִ ם \ עַ ם הָ ֶ

ש ִמים:
אלֹקֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם בּ וֹ ֵרא ִמינֵי ְ ּב ָׂ
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ֱ
ּ ִב ְר ּ ַכת הַ ּ ֵנר

אלֹקֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם בּ וֹ ֵרא ְמאוֹ ֵרי הָ אֵ ׁש:
ָּבר ּו ְך אַ ּ ָתה ה' ֱ
דלָ ה
ּ ִב ְר ּ ַכת הַ הַ ְב ָ ּ

אל ֵֹקינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם הַ ּ ַמ ְבדִּ יל ֵּבין ק ֶֹד ׁש לְ חוֹ ל,
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה' ֱ
שת
ש ֶׁ
יעי לְ ׁ ֵ
ֹש ְך ֵּבין יִ ְ ׂ
ֵּבין אוֹ ר לְ ח ׁ ֶ
ש ָראֵ ל ל ַָע ִּמיםֵּ ,בין יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ְ
שהָּ :ברוּך אַ ּ ָתה ה' הַ ּ ַמ ְבדִּ יל ֵּבין ק ֶֹד ׁש לְ חוֹ ל:
יְ מֵ י הַ ּ ַמ ֲע ֶׂ

ברכות פרק ח' משנה ו'

בס"ד

מקוֹ ם הַ ַ
ְגזוֹ ר וְהַ ְד ּ ֵבק ּ ַב ָ
אים.
מ ּ ְת ִ
......................

כִּ י זֶ ה ְמ ַשׁמֵּ שׁ ַלעֲבו ָֹדה זָ ָרה וְ "אָסוּר
בַּ הֲ נָאָה" = אָסוּר לֶהֱ נוֹת ִממֶּ נּוּ.

הַ ׁ ְשלֵ ם ֵ
מ ׁ ְש ָנה:
מהַ ִּ

ש ִמים
עַ ל ֵאיזֶה נֵר ו ְּב ָׂ
לֹא ְמבָ ְר ִכים?
של_______________
נֵר ׁ ֶ

הַ ִּס ּ ָבה

ֶשׁהַ נֵּר א ָשׁבַ ת בְּ ַשׁבָּ ת ִמ ְמּלָאכָה
וְ נֶעֶ ְשׂתָ ה בּ ֹו עֲבֵ ָרה בְּ ַשׁבָּ ת.

הַ ְד ּ ֵבק ּ ַב ּ ָ
מקוֹ ם הַ ּ ַ
אים.
מ ְת ִ

כִּ י זֶ ה הֻ ְדלַק לִ כְ בוֹד הַ מֵּ ת
וְ א בִּ ְשׁבִ יל לְ הָ ִאיר בּ ֹו.

של __________
ש ִמים ׁ ֶ
ְּב ָׂ
של_______________
נֵר ׁ ֶ
של __________
ש ִמים ׁ ֶ
ְּב ָׂ

כִּ י ְסתָ ם בְּ ָשׂ ִמים בַּ ְסּע ָֻדּה ֶשׁל
זָרה.
עוֹבְ ֵדי ע"ז זֶ ה לְ עֲבו ָֹדה ָ

כִּ י זֶ ה ְמ ַשׁמֵּ שׁ ַלעֲבו ָֹדה זָ ָרה וְ "אָסוּר
בַּ הֲ נָאָה" = אָסוּר לֶהֱ נוֹת ִממֶּ נּוּ.

של_______________
נֵר ׁ ֶ
של __________
ש ִמים ׁ ֶ
ְּב ָׂ

כִּ י זֶ ה ַרק כְּ ֵדי לְ סַ לֵּק אֶ ת הָ ֵריחַ
הָ ַרע וְ א בִּ ְשׁבִ יל לְ הָ ִריחַ בָּ הֶ ם.

;

עַ ל מַ ה ְמבָ ְר ִכים ְּת ִח ּ ָלה? עַ ל הַ ּיַיִ ן וְ ַאחַ ר ּ ָכ ְך עַ ל הַ ּ ָמזוֹ ן,
ש ְּמבָ ְר ִכים ְּת ִח ּ ָלה ִּב ְר ּ ַכת הַ ּ ָמזוֹ ן וְ ַרק ַאחַ ר ּ ָכ ְך עַ ל הַ ּיַיִ ן?
אוֹ ׁ ֶ

הַ ִּס ּ ָבה:

__________________

__________________

ברכות פרק ח' משנה ח'
בס"ד

ש ְּלכַ ְּת ִח ּלָה צָ ִר ְ
שאָ כַ ל
יך_________ ל ּ ַָמקוֹ ם ׁ ֶ
ֶׁ
בּ וֹ וּלְ בָ ֵר ְך ָׁשם ,אַ ְך ִאם ְ ּב ִדיעבַ ד ֵּב ַרךְ
ֲ
ש ִ ּנזְ ּ ַכר יָצָ א.
ַּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
אַ ְך זֶה ַרק ִאם ָׁשכַ ח ְ ּב ׁשוֹ גֵג אֲבָ ל ִאם הָ לַךְ
שאָ כַ ל
ִמ ְּמקוֹ מוֹ ְ ּבמֵ זִ יד חַ ּיָב ל ְַחזֹר ל ּ ַָמקוֹ ם ׁ ֶ
בּ וֹ וּלְ בָ ֵר ְך ָׁשם.

~~~ מַ ה הַ דִּ ין? ~~~

ְו ֲהלָכָ ה ְּכבֵ ית ִה ּלֵל:

לְ ִפי

בֵ ית ִה ּ ֵלל

_____________

_____________

ש ּ ַמאי
ּ ֵבית ׁ ַ

לְ ִפי

יָכוֹל לְ בָ ֵר ק ֶֹדם
עַ ל________
וְ אַחַ ר כָּ יְ בָ ֵר
עַ ל________

ש ּ ַמאי
ּ ֵבית ׁ ַ

_______________________

לְ ִפי

לְ ִפי

בֵּ ין בְּ שׁ ֹוגֵג וּבֵ ין בְּ מֵ זִ יד הַ ִדּין הוּא:

__________________

)שָׁ כַח= בְּ לִ י כַּ וָּ נָה(

)=בְּ כַוָּ נָה ְתּ ִחלָּה(

ּ ֵבית ִה ּ ֵלל

ברכות פרק ח'
משנה ז'

ְּב ׁשוֹ גֵג

ְּבמֵ זִיד

ק ֶֹדם ְמבָ ְרכִ ים
עַ ל________
וְ ַרק אַחַ ר כְָּ מבָ ְרכִ ים
עַ ל________

שכַ ח וְ לֹא בֵ ַר ְך
ש ָאכַ ל וְ ׁ ָ
ִמי ׁ ֶ
יך לַ ְחזֹר לִ ְמקוֹ מוֹ וּלְ בָ ֵרךְ
הַ ִאם צָ ִר ְ
ש ִּנז ּ ְַכר?
ש ּיָכוֹ ל לְ בָ ֵר ְך ּ ַב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
אוֹ ׁ ֶ

__________________

בס"ד

בס"ד

~~~~~ ִס ּכ ּום מַ ְחלוֹ קוֹ ת ~~~~~

ְּב ָרכוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ח'
לְ ִפי

לְ ִפי

ש ּ ַמאי
ּ ֵבית ׁ ַ

ּ ֵבית ִה ּ ֵלל

הַ דִּ ין:

הַ דִּ ין:

1

עַ ל מַ ה ְמבָ ֵרְ תּ ִחלָּה,
עַ ל הַ יּוֹם א ֹו עַ ל הַ ַיּיִן?

______________________

____________________

2

מָ ַתי נוֹטֵ ל אֶ ת י ָָדיו,
לִ פְ נֵי הַ ִקּדּוּשׁ א ֹו לְ אַחֲ ָריו?

______________________

____________________

3
4

הֵ יכָן מֵ נִ יחַ אֶ ת הַ מַּ גֶּבֶ ת,
עַ ל הַ שֻׁ לְ חָ ן א ֹו עַ ל
______________________
הַ כֶּסֶ ת?
מָ ַתי נוֹטֵ ל מַ ִים אַחֲ רוֹנִ ים,
לִ פְ נֵי כִּ בּוּד הַ בַּ יִת א ֹו ַרק ______________________
אַחֲ ֵרי כִּ בּוּד הַ בַּ יִת?

____________________

____________________

5

מַ ה סֵ דֶ ר בִּ ְרכוֹת הַ הַ בְ ָדּלָה
ִעם בִּ ְרכַּת הַ מָּ זוֹן?

______________________

____________________

6

מַ ה נֻסָּ ח הַ בְּ ָרכָה
עַ ל הָ אֵ שׁ  -נֵר הַ הַ בְ ָדּלָה?

______________________

____________________

7

ִמי ֶשׁאָכַל וְ ָשׁכַח וְ א
בֵּ ֵר ,הֵ יכָן יְבָ ֵר?

______________________

____________________

8

עַ ל מַ ה ְמבָ ֵר קֹדֶ ם,
עַ ל הַ ַיּיִן א ֹו בִּ ְרכַּת הַ מָּ זוֹן?

______________________

____________________

בס"ד

בס"ד

ַמה נְ בָ ֵר ְך ְ ּב-
ָמקוֹ ם ֶׁשרוֹ אֶ ה
ֶׁש ַ ּנעֲ שׂ וּ בּ ֹו נִ ִ ּסים ְל ַעם
יִשְׂ ָראֵ ל
ָמקוֹ ם
ּ ֶׁש ַ ּנעֲ שָׂ ה לוֹ ָׁשם נֵס
ָמקוֹ ם
ּ ֶׁש ַ ּנעֲ שָׂ ה ָׁשם
ֲבו ָתיו
נֵס לַ א ֹ
ָמקוֹ ם ְ ּבאֶ ֶרץ י ְִׂש ָראֵ ל
ֶׁש ֶּנ ְע ְק ָרה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה
ָמקוֹ ם ִמחוּץ לא"י
ֶׁש ּנ ְֶע ְק ָרה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה

ָּברו ְּך אַ ּ ָתה ה'
אל ֵֹקינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם:
ֱ

הַ ְשׁלֵם ִממַּ ְח ַסן הַ ִמּלִּ ים אֶ ת הַ פֵּ רוּשׁ הַ נָּכוֹן.

ִיקין
הַ זּ ִ

______________________

הַ זְּוָ עוֹ ת

______________________

הַ ְּב ָר ִקים

______________________

הָ ְרעָ ִמים

______________________

הַ ּיָם הַ ּגָדוֹ ל

______________________

לִ ְפ ָר ִקים

______________________

ידת אֲ ָדמָ ה ,יָם הַ ִתּיכוֹן א ֹו יָם הָ או ְֹקיָנוּס,
הֶ בְ ֵז ק אוֹר בַּ ָשּׁמַ יִ םְ ,רעִ ַ
שׁים יוֹם ,כּ ֹו כָב עִ ם זָ נָב ֶשׁמֵּ ִאיר ,קוֹל הֲ נ ְִשׁמַ ע בָּ ָר ִקיעַ
פַּ עַ ם בִּ ְשׁ ִ

ברכות פרק ט' משנה ב'

בס"ד

בס"ד

ברכות פרק ט' משנה ב'

עַ ל מַ ה ְמבָ ְר ִכים...
" ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה ה'
אֱ ל ֵֹקינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
ש ּכֹחוֹ וּגְ בו ָּרתוֹ
ֶׁ
מָ לֵ א עוֹ לָ ם"
" ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה ה'
אֱ ל ֵֹקינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
ֲשה
שה מַ ע ֵׂ
עוֹ ֶׂ
אשית"
ְּב ֵר ִׁ

________________(1
________________(2
________________(3

ֶשם
שיּוֹ ֵרד ג ׁ ֶ
שרוֹ ִאים ׁ ֶ
ָשים ּ ׁ ֶ
שה אֲ נ ִׁ
ֶשנָם ְׁשלוֹ ׁ ָ
י ְׁ
שנִ י.
ַא ְך ּ ָכל ֶאחָ ד ְמבָ ֵר ְך ְּב ָרכָ ה ַאחֶ ֶרת מֵ הַ ּ ׁ ֵ

__________(4
__________(5

ִמי ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ ְ ּג ָׁש ִמים

________________(1

הַ ּט ֹוב ְוהַ ּ ֵמ ִטיב ?

________________(3

ִמי ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ ְ ּג ָׁש ִמים

________________(5

שהֶ חֱיָ ינ ּו ?
ֶׁ

________________(2
________________(4

" ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה ה' אמ"ה ________________(1
שה ֶאת הַ ּיָם הַ ּ ָגדוֹ ל _________________
שעָ ָ ׂ
ֶׁ
" ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה ה' אמ"ה ________________(1
________________(2
הַ ּטוֹ ב וְ הַ ּ ֵמ ִטיב"
ְ
" ּ ָברוּך ַא ּ ָתה ה' אמ"ה ________________(1
דַּ ּיָן הָ אֱ מֶ ת"

_____________________

_____________________

ִמי ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ ְ ּג ָׁש ִמים

מו ִדים אֲ נַ ְחנ ּו לָ ְך ה'
ֹ
אֱ ל ֵֹקינ ּו ַעל ּ ָכל ִט ּ ָפה
הו ַר ְד ּ ָת לָ נ ּו?
ש ֹ
ְו ִט ּ ָפה ׁ ֶ

_____________________

אָדם ֶשּׁאֵ ין ל ֹו ָשׂ ֶדה
אָדם ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו ָשׂ ֶדה \ ְשׁ ֵתּי שֻׁ ָתּפִ ים בְּ ָשׂ ֶדה \ ָ
ָ

בס"ד

ברכות פרק ט' משנה ד'

בס"ד

ּ ַכ ָּמה ְּת ִפלּ וֹ ת ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל אָ ָדם הַ ִ ּנכְ נָ ס ל ְַּכ ָר ְך.
פרק ט' משנה ד'

ּ ַכ ּ ָמה ְּת ִפלּ וֹ ת ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ָא ָדם
הַ ִ ּנ ְכנָס לַ ְּכ ָר ְך?
אַחַ ת לִ ְפנֵי ֶשׁ______

לְ ִפי

_____

לַכְּ ָר

ּ ַת ּנָא ַק ּ ָמא

ְתּפִ לּוֹת

וְ אַחַ ת אַחֲ ֵרי

לְ ִפי

_____

ּ ֶבן עַ זַּאי

ֶשׁ______ מֵ הַ כְּ ַר

ְתּפִ לּוֹת

אַחַ ת לִ ְפנֵי ֶשׁ______
לַכְּ ָר
וְ אַחַ ת אַחֲ ֵרי ֶשׁ_____
לַכְּ ָר
אַחַ ת לִ ְפנֵי ֶשׁ______
מֵ הַ כְּ ַר
וְ אַחַ ת אַחֲ ֵרי ֶשׁ_____
מֵ הַ כְּ ַר

ק ֶֹדם ֶשׁנִּ כְ נַס יְ בָ ֵר:

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך ה' אֱ לוֹ ַקי וֵאלֹקֵ י אֲ בוֹ ַתי
שלוֹ ם:
ש ּ ַת ְכנִ יסֵ נִ י לִ ְכ ָר ְך זֶה לְ ׁ ָ
ֶׁ
לְ אַחַ ר ֶשׁנִּ כְ נַס לְ ָשׁלוֹם יְ בָ ֵר:

מוֹ ֶדה אֲ נִ י לְ פָ נ ָ
ֶיך ה' אֱ לוֹ ַקי וֵאלֹקֵ י אֲ בוֹ ַתי
שלוֹ ם:
ש ִה ְכנ ְַס ּ ַתנִ י לִ ְכ ָר ְך זֶה לְ ׁ ָ
ֶׁ
הָ רוֹצֶ ה לָצֵ את מֵ הַ כְּ ַר יְ בָ ֵר:

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך ה' אֱ לוֹ ַקי וֵאלֹקֵ י אֲ בוֹ ַתי
שלוֹ ם:
יאנִ י ִמ ְּכ ָר ְך זֶה לְ ׁ ָ
ש ּתוֹ ִצ ֵ
ֶׁ
לְ אַחַ ר ֶשׁיָּ צָ א ִמ ָשּׁם בְּ ָשׁלוֹם יְ בָ ֵר:

מוֹ ֶדה אֲ נִ י לְ פָ נ ָ
ֶיך ה' אֱ לוֹ ַקי וֵאלֹקֵ י אֲ בוֹ ַתי
שם
שלוֹ ם ,ו ְּכ ׁ ֵ
ִמ ְּכ ָר ְך זֶה לְ ׁ ָ
אתנִ י
שהוֹ צֵ ַ
ֶׁ
שלוֹ ם וְ ִת ְס ְמכֵ נִ י
אתנִ י ּ ֵכן ּתוֹ לִ יכֵ נִ י לְ ׁ ָ
שהוֹ צֵ ַ
ֶׁ
שלוֹ ם וְ ַת ִ ּצילֵ נ ּו ִמ ּ ַכף ּ ָכל
ידנ ּו לְ ׁ ָ
שלוֹ ם וְ ַת ְצ ִע ֵ
לְ ׁ ָ
אוֹ יֵב וְ אוֹ ֵרב ּ ַבדֶּ ֶר ְך וכו'
משנ"ב סי' ר"ל סק"ב  -ג.

יוֹצֵ א \ נִ כְ נַס

ברכות פרק ט' משנה ה'

בס"ד

שהוּא ְמבָ ֵר ְך עַ ל
שם ׁ ֶ
חַ ּיָב ָא ָדם לְ בָ ֵר ְך עַ ל הָ ָרעָ ה ְּכ ׁ ֵ
ש ּנֶאֱ מַ ר:
הַ ּטוֹ בָ הֶ ׁ .

בס"ד

בס"ד

ִה ְס ַּת ּ ֵכל ַּב ִּמ ְׁשנָ ה וְ הַ ְׁשלֵם אֶ ת הַ ּ ֵפר ּו ׁש.
וְ אָ הַ ְב ָּת אֶ ת ה'
אל ֶֹק ָ
יך
ֱ
ְ ּבכָ ל לְ בָ ְב ָך
ּו ְבכָ ל נַ ְפ ְׁש ָך
א.
ּו ְבכָ ל ְמא ֶֹד ָך
רוּשׁים(
)ב' פֵּ ִ

ב.

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך ה' ֱאל ֹקֵ ינ ּו
וֵאל ֵֹקי אֲבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ּתוֹ לִ יכֵ נ ּו
ידנ ּו לְ ָׁשלוֹ ם
לְ ָׁשלוֹ ם וְ ַת ְצ ִע ֵ
יענ ּו
וְ ַת ְד ִריכֵ נ ּו לְ ָׁשלוֹ ם וְ ַתגִ ֵ
לְ חַ ִּיים
חֶ ְפצֵ נ ּו
לִ ְמחוֹ ז
ש ְמחָ ה וּלְ ָׁשלוֹ ם )וְ ַת ְחזִ ֵירנ ּו
וּלְ ִ ׂ
לְ ָׁשלוֹ ם( וְ ַת ִּצילֵנ ּו ִמ ּ ַכף ּ ָכל
אוֹ ֵיב וְ אוֹ ֵרב וְ לִ ְס ִטים וְ חַ יּוֹ ת
ָרעוֹ ת ַּב ֶ ּד ֶר ְך ו ִּמכּ ֹל ִמינֵי
הַ ִּמ ְת ַר ְ ּג ׁשוֹ ת
ּ ֻפ ְר ָע ֻניּוֹ ת
וּבָ אוֹ ת לָעוֹ לָם ,וְ ִת ְׁשלַח
שה י ֵָדינוּ,
ְ ּב ָרכָ ה ְ ּבכָ ל מַ ֲע ֵׂ
וּלְ חֶ סֶ ד
לְ חֵ ן
וְ ִת ְתנֵנ ּו
וּלְ ַרח ֲִמים ְ ּבעינ ָ
ֶיך ו ְּב ֵעינֵי ּ ָכל
ֵ
קוֹ ל
ו ִַּת ְׁש ַמע
רוֹ אֵ ינוּ,
ּ ַתחֲנ ּונֵינוִּּ ,כי ֵקל ׁשוֹ מֵ ַע
ְּת ִפ ּלָה וְ ַתחֲנוּן אָ ּ ָתהָּ :ברו ְּך
אַ ּ ָתה ה' ׁשוֹ מֵ ַע ְּת ִפ ּלָה:

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך ה' ֱאל ֹקֵ ינ ּו
וֵאל ֵֹקי אֲבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ּתוֹ לִ יכֵ נ ּו
ידנ ּו לְ ָׁשלוֹ ם
לְ ָׁשלוֹ ם וְ ַת ְצ ִע ֵ
יענ ּו
וְ ַת ְד ִריכֵ נ ּו לְ ָׁשלוֹ ם וְ ַתגִ ֵ
לְ חַ ִּיים
חֶ ְפצֵ נ ּו
לִ ְמחוֹ ז
ש ְמחָ ה וּלְ ָׁשלוֹ ם )וְ ַת ְחזִ ֵירנ ּו
וּלְ ִ ׂ
לְ ָׁשלוֹ ם( וְ ַת ִּצילֵנ ּו ִמ ּ ַכף ּ ָכל
אוֹ יֵב וְ אוֹ ֵרב וְ לִ ְס ִטים וְ חַ יּוֹ ת
ָרעוֹ ת ַּב ֶ ּד ֶר ְך ו ִּמכּ ֹל ִמינֵי
הַ ִּמ ְת ַר ְ ּג ׁשוֹ ת
ּ ֻפ ְר ָע ֻניּוֹ ת
וּבָ אוֹ ת לָעוֹ לָם ,וְ ִת ְׁשלַח
שה י ֵָדינוּ,
ְ ּב ָרכָ ה ְ ּבכָ ל מַ ֲע ֵׂ
וּלְ חֶ סֶ ד
לְ חֵ ן
וְ ִת ְתנֵנ ּו
וּלְ ַרח ֲִמים ְ ּבעינ ָ
ֶיך ו ְּב ֵעינֵי ּ ָכל
ֵ
קוֹ ל
ו ִַּת ְׁש ַמע
רוֹ אֵ ינוּ,
ּ ַתחֲנ ּונֵינוִּּ ,כי ֵקל ׁשוֹ מֵ ַע
ְּת ִפ ּלָה וְ ַתחֲנוּן אָ ּ ָתהָּ :ברו ְּך
אַ ּ ָתה ה' ׁשוֹ מֵ ַע ְּת ִפ ּלָה:

ברכות פרק ט' משנה ה'

בס"ד

ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ּ ַב ִּמ ְׁשנָה ו ְּכתוֹ ב:

ֵאיל ּו דְּ בָ ִרים צָ ִר ְ
שלּ ֹא לַ עֲשׂ וֹ ָתם ְּבהַ ר הַ ּ ַביִ ת?
יך לְ ִהזָּהֵ ר ׁ ֶ
שהוּא ְמ ֻכ ָ ּון ְּכ ֶנגֶד ָק ּה"ק.
 (1לֹא י ֵָקל אָ ָדם אֶ ת _____ ִמ ּמוּל ַׁש ַער הַ ִּמזְ ָרחֶ ׁ ...

_____________________________________________________ (2
_____________________________________________________ (3
_____________________________________________________ (4
_____________________________________________________ (5
_____________________________________________________ (6
_____________________________________________________ (7
ששּׂ ָ ִמים בּ וֹ ָמעוֹ תַ .ק ּ ֶפנְ ַ ּד ְריָ א= דֶּ ֶר ְך ִק ּצוּר.
תו = בֶ גֶד\ אַ ְרנָ ק ׁ ֶ
ֵּבאו ֵּרי ִמ ִּליםְּ :בפֻנְ ָ ּד ֹ
יקה = רוֹ ק.
ְר ִק ָ

בס"ד

בס"ד

שאלות לחזרה
משניות

ברכות
פרק א'

בס"ד

שאלות חזרה למבחן במשנה
ברכות פרק א'
משניות א' – ה'
משנה א'
 (1ממתי אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית?
ת .משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן – צאת הכוכבים.
 (2מדוע מתחילה המשנה מקריאת שמע של ערבית ולא של שחרית?
ת .כיון שגם בתורה כתוב ק"ש של ערבית קודם שנא' "ובשכבך ובקומך" – שהיום מתחיל
מהלילה.
 (3עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית?
ת .מחלוקת ,ג' דעות :לרבי אליעזר :עד סוף האשמורה הראשונה – עד סוף השליש
הראשון של הלילה .לחכמים :עד חצות) .חצי הלילה( לרבן גמליאל :עד עלות השחר –
שהשחר עולה  -בבוקר.
 (4מה שאלו בניו של רבן גמליאל את אביהם? ומדוע חשבו שהלכה כחכמים ולא כאביהם?
ת .בניו של רב"ג באו מבית המשתה לאחר ש עבר חצות ועדיין לא קראו ק"ש ושאלו את
אביהם האם צריכים הם לקרוא ק"ש כדעתו )שזמנה עד עלות השחר( או שהלכה
כחכמים כיון שהם רבים )והלכה כרבים(.
 (5מה ענה להם אביהם?
ת .אם עדיין לא עבר עלות השחר חייבים לקרוא .וכל מה שחכמים אמרו עד חצות
מצוותן – אפשר לקרוא ק"ש  -עד עלות השחר.
 (6אלו שתי דוגמאות מביאה המשנה שקיום מצוותן היא עד עלות השחר )ולא עד חצות( ?
א .הקטר )הקטרת(חלבים ואברים )ע"ג המזבח(  -מצוותן עד עלות השחר.
ב .כל )הקורבנות( הנאכלין ליום אחד )יום ולילה( מצוותן  -אפשר לאוכלם עד
עלות השחר )ולא רק עד חצות(
 (7אם כן ,שגם לפי חכמים אפשר לקרוא ק"ש עד עלות השחר ,למה אמרו חכמים עד
חצות?
ת .כדי להרחיק את האדם מן העבירה ,כ לומר שלא יאמר האדם יש לי עוד הרבה זמן
לקרוא ק"ש  -עד הבוקר ,ולבסוף ישכח לקרוא ...לכן תיקנו חכמים זמן מוקדם ,עד
חצות ,כדי שלא יעברו עבירה .אבל באמת אם עבר חצות גם לפי חכמים יכול לקרוא עד
עלות השחר.
משנה ב'
 (8ממתי אפשר לקרוא ק"ש של שחרית?
ת .מחלוקת :לפי חכמים :יכול לקרוא ק"ש משיכיר )ממתי שיוכל להבחין( בין תכלת
ללבן )שבחוטי הציצית(.
לפי רבי אליעזר :יכול לקרוא ק"ש רק משיכיר בין תכלת לכרתי – ירוק
בהיר) .בין התבואה הירוקה לשמים הכחולים( וזה זמן יותר מאוחר מהזמן שאמרו
חכמים כי קשה יותר להבדיל בין תכלת לכרתי מתכלת ללבן )שצריך יותר אור בשביל זה(

בס"ד
 (9עד מתי אפשר לקרוא ק"ש של שחרית?
ת .מחלוקת :לפי רבי אליעזר :עד הנץ החמה  -עד שהחמה נראית בראשי ההרים.
לפי רבי יהושע :עד שלוש שעות )ממתי שיכול לקרוא ק"ש עד שיעברו ג' שעות(
מדוע לרבי יהושע יכולים לקרוא ק"ש של שחרית עד שלוש שעות?
(10
ת .שכן דרך בני מלכים לעמוד )לקום( בשלוש שעות – וכתוב בפסוק "ובקומך" שאפשר
לקרוא ק"ש כל זמן קימה וכיון שקמים עד שלוש שעות יכול לקרוא עד אז...
משנה ג'
באיזו צורה צריך לקרוא את קריאת שמע ומהיכן לומדים זאת?
(11
ת .מחלוקת :לפי בית שמאי :בלילה צריך להטות )על הצד( שנא' "ובשכבך" –
דרך שכיבה ,ובק"ש ביום צריך לעמוד שנא' "ובקומך" – דרך קימה ,עמידה.
לפי בית הלל :בין בק"ש בלילה ובין בק"ש ביום קורא כדרכו – איך שרוצה
שנא' "ובלכתך בדרך" – שאפילו בדרך הליכתו יכול לקרוא ק"ש ולאו דווקא
בעמידה או בשכיבה.
אם כך  ,מה לומדים בית הלל מהפסוק "ובשכבך ובקומך"?
(12
ת .לא באיזה צורה קוראים ק"ש ,אלא באיזה זמן קוראים ק"ש ,פעם אחת בלילה שנא'
"ובשכבך" – בזמן ששוכבים ,בלילה ,ופעם נוספת ביום שנא' "ובקומך" – בזמן שקמים...
מה עשה רבי טרפון ומדוע אמרו לו כדאי היית לחוב )להתחייב( בעצמך?
(13
ת .רבי טרפון רכב ע"ג בהמתו וכשהגיע זמן ק"ש בלילה ירד מע"ג בהמתו )תוך שהוא
מסתכן בנפשו שיכולים לבוא שודדים ולהורגו( וקרא ק"ש בדרך שכיבה כמו בית שמאי,
אמרו לו ,אם היה קורה לך משהו היית מתחייב )בדין בשמים( על מעשה זה שהרגת את
עצמך ...כיון שהיית יכול לנהוג כבית הלל ולקרוא ק"ש גם בדרך ע"ג החמור.
משנה ד'
כמה ברכות מברך לפני ק"ש וכמה לאחר ק"ש?
(14
ת .תלוי ,בק"ש של שחרית מברך שתי ברכות לפניה ואחת לאחריה ,ובק"ש של ערבית
מברך שתים לפניה ושתים לאחריה.
 (15על איזה שתי ברכות מדברת המשנה שאחת מהם נקראת ארוכה והשניה נקראת קצרה?
ת .על שתי הברכות שלפני ק"ש של שחרית וערבית.
מקום )ברכה( שאמרו להאריך )להתחיל בברוך( מה אינו רשאי לעשות? ומקום
(16
שאמרו לקצר )לא להתחיל בברוך( מה אינו רשאי לעשות?
ת .מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר ובמקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך.
מקום שאמרו לחתום )לסיים בברוך( מה אינו רשאי לעשות? ומקום שאמרו שלא
(17
לחתום )לא לסיים בברוך( מה אינו רשאי לעשות?
ת .מקום שאמרו לחתום אינו רשאי שלא לחתום ,ומקום שאמרו שלא לחתום אינו רשאי
כן לחתום.
מה נקראת ברכה ארוכה ומה נקראת ברכה קצרה?
(18
ת .ברכה ארוכה :ברכה שגם מתחילה בברוך וגם מסתיימת בברוך.
ברכה קצרה :ברכה שמתחילה בברוך אך לא מסתיימת בברוך ,או ברכה שרק
מסתיימת בברוך אך לא מתחילה בברוך.

בס"ד
משנה ה'
מתי מזכירין יציאת מצרים?
(19
ת .מחלוקת .לפי חכמים :רק ביום אבל בלילה לא .ולפי בן זומא :גם ביום וגם בלילה.
מדוע לפי חכמים אין לקרוא ק"ש בלילה?
(20
ת .כיון שזכירת יציאת מצרים נמצאת בפרשת ציצית ומצוות ציצית היא רק ביום )שנא'
וראיתם אותו – בזמן ראיה( ולכן אין לקרוא את פרשת ציצית בלילה
מהיכן לומד בן זומא שמזכירין יציאת מצרים בלילה בפרשת ציצית אע"פ שאין
(21
זמן ציצית בלילה?
ת .שנא' "למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך" מ"ימי חייך" לומד הזכרת
יצ"מ ביום ,ומ"כל" ימי חייך לומד הזכרת יצ"מ בלילות.
מה יענו על כך חכמים הרי מילת "כל" לכאורה מיותרת?
(22
ת .חכמים דורשים מהמילה "כל" דרשה אחרת ,מ"ימי חייך" לומדים חכמים הזכרת
יצ"מ )ביום( בעולם הזה .ומ"כל" ימי חייך לומדים הם הזכרת יצ"מ גם בימות המשיח.
)שגם אחרי הניסים הנוראים והנשגבים שיהיו אז ,נצטרך בכ"ז להזכיר גם את יציאת
מצרים(

בהצלחה רבה.

בס"ד

ְשׁ ִמי__________________:

ִמ ְבחָ ן ְּב ִמ ְׁשנָה
ְב ָרכוֹ ת
ּ ֶפ ֶרק א'

ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת:
 (1עַ ד מָ תַ י אֶ פְ ָשׁר לִ ְקרוֹא ְק ִריאַת ְשׁמַ ע ֶשׁל עַ ְרבִ ית?
לְ ִפי ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר :עַ ד ____________________
לְ ִפי חֲ כ ִָמים :עַ ד _________________
לְ ִפי ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל :עַ ד__________________
אָמרוּ חֲ כ ִָמים ְשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְק רוֹא ְק ִריאַת ְשׁמַ ע עַ ד חֲ צוֹת הֲ ֵרי הֵ ם סוֹבְ ִרים
 (2מַ דוּעַ ְ
כְּ מ ֹו ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל ְשׁאֶ פְ ָשׁר לִ ְקרוֹא עַ ד עֲלוֹת הַ ָשׁחַ ר?
___________________________________________________
)מאֵ יזֶ ה זְ מַ ן( אֶ פְ ָשׁר לִ ְקרוֹא ק"ש ֶשׁל ַשׁחֲ ִרית?
ִ (3ממָ תַ י ְ
לְ ִפי חֲ כ ִָמים )תנא קמא(____________________________________:
לְ ִפי ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר________________________________________:
 (4מַ ה לו ְֹמ ִדים ְמהַ פָּ סוּק "וּבְ ָשׁכְ בְּ  וּבְ קוּמֶ ?"
לְ ִפי בֵּ ית ַשׁמַּ אי_________________________________________:
לְ ִפי בֵּ ית ִהלֵּל___________________________________________:
אָמרוּ לְ ַרבִּ י טַ ְרפוֹן "כְּ ַדי הָ יִ יתָ לָחוּב )לְ ִה ְתחַ יֵיב( בְּ עַ צְ ְמ?"
 (5מַ דוּעַ ְ
_____________________________________________________

בס"ד
 (6כַּמָ ה בְּ ָרכוֹת ְמבָ ֵרך לִ פְ נֵי ק"ש וְ כַּמָ ה בְּ ָרכוֹת ְמבָ ֵרך לְ אֲ חַ ר ק"ש? __________
______________________________________________________
______________________________________________________
 (7מַ ה נ ְִק ֵראת בְּ ָרכָה אֲ רֻ כָּה וּמַ ה נ ְִק ֵראת בְּ ָרכָה ְקצָ ָרה?
בְּ ָרכָה אֲ רֻ כָּה___________________________________________:
בְּ ָרכָה ְקצָ ָרה____________________________________________:
את מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם כֹּל יְ מֵ י חַ יֶּי"
 (8מַ ה לו ְֹמ ִדים ְמהַ פָּ סוּק "לְ מַ עַ ן ִתּזְ כֹּר אֶ ת יוֹם צֵ ְ
לְ ִפי בֶּ ן זוֹמָ א____________________________________________:
לְ ִפי חֲ כ ִָמים_____________________________________________:
 (9הַ ְשׁ ֵלם:
אָמרוּ לְ הַ אֲ ִריך אֵ ינ ֹו ַר ָשׁאי _________ .לְ ַקצֵּ ר אֵ ינ ֹו ַר ָשׁאי _______.
ְמקוֹם ֶש ְ
וְשׁא ל ְַחתּוֹם אֵ ינ ֹו ַר ָשׁאי ________.
אָמרוּ ל ְַחתּוֹם אֵ ינ ֹו ַר ָשׁאי _________ֶ .
ְמקוֹם ֶש ְ
 (10מַ ה א נַהֲ גוּ לוֹמַ ר עַ ד ֶש ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָ ר בֶּ ן עֲזַ ְריָה נ ְִהיָה לְ נ ִָשׂיא?
______________________________________________________
וּמַּ דוּעַ ַרק אָז ,כְּ ֶשׁנ ְִהיָה לְ נ ִָשׂיא ִה ְת ִחילוּ זֹאת?
______________________________________________________

~~ בְּ הַ צְ לָחָ ה ַרבָּ ה! ~~
חתימת הורים_________________:

ציון________________________:

בס"ד

שאלות לחזרה
משניות מסכת

ברכות
פרק ג'

בס"ד

שאלות חזרה למבחן במשנה
ברכות פרק ג'
משניות א'  -ו'
משנה א'
(1

מי שמתו מוטל לפניו )אָבֵ ל( ִממה פטור ומדוע?
ת .האבל פטור משלושה דברים  .1מקריאת שמע  .2מן התפילה  .3ומן התפילין
בגלל שהוא טרוד במצווה לקבור את המת והעוסק במצוה פטור מן המצוה.

 (2אדם שמשתתף בלוית המת האם פטור הוא מק"ש או שחייב כמו כולם?
ת .תלוי :אם הוא נושא )לוקח( את המיטה או שהוא אמור להחליף את נושאי המיטה -
הוא פטור מק"ש ,אך אם המיטה לא צריכה לו כלומר שהוא לא סוחב אותה אז הוא
חייב בק"ש.
(3

מדוע מי שלא נושא את המיטה חייב בק"ש ,הרי הוא עסוק במצוה של לווית המת וכל
העוסק במצוה פטור מן המצוה?
ת .נכון שהוא עסוק במצווה אבל אינו טרוד במצוה )כי לא נושא את המיטה( ורק מי
שטרוד במצוה פטור מן המצוה  -מק"ש.

(4

מאיזו מצוה פטור כל מי שמֶ לַוֶ וה את המת )גם בלי לסחוב את המיטה( ומדוע?
ת .גם אלו שהמיטה צריכה להם וגם אלו שאין המיטה צריכה להם כולם פטורים
מתפילה ,כי תפילה צריכה יותר כוונה )שהיא יותר ארוכה מק"ש(

(5

אדם שטרוד מאוד בשיפוץ ביתו האם פטור הוא מק"ש?
ת .לא .רק מי שטרוד במצוה פטור מן המצוה .אבל מי שטרוד בדבר אחר אינו פטור מק"ש.

משנה ב'
(6

לאחר שקברו את המת והולכים לעשות שורות לנחם את האבל האם יכול לקרוא אז ק"ש ?
ת .תלוי :אם הדרך לשורות ארוכה ויספיק להתחיל ולגמור ק"ש עד שיגיע לשם ,יקרא.
אבל אם הדרך מהקבר לשורות קצרה ולא יספיק להתחיל ולגמור ק"ש ,לא יקרא.

(7

באיזה מקרה חייב לקרוא ק"ש גם אם הדרך קצרה ולא יספיק להתחיל ולגמור ק"ש?
ת .במקרה שאם לא יקרא עכשיו יעבור זמן ק"ש חייב לקרוא.

בס"ד
 (8מי שעומד בשורה לנחם את האבל האם יכול הוא אז לקרוא ק"ש?
ת .הפנימיים פטורין  -מי שנמצא בשורה בפנים והאבל רואה אותו וצריך לנחמו פטור מק"ש
והחיצונים חייבין  -מי שנמצא בשורה החיצונית ואינו רואה את פני האבל חייב בק"ש.
משנה ג'
 (9אלו מצוות אומרת המשנה שנשים פטורות מהן ,ומדוע?
ת .נשים פטורות מק"ש ומתפילין ,כיון שק"ש ותפילין זה מצוות עשה שהזמן גרמא –
שהזמן גורם שנעשה את המצוה - ,בק"ש נאמר "ובשכבך ובקומך" שזמנה רק מתי
שקמים ושוכבים ...וזמן תפילין הוא רק ביום ולא בלילה וביום חול ולא בשבת.
ונשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא.
באלו מצוות נשים חייבות ,ומדוע?

(10

ת .נשים חיבות בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון ,בתפילה הן חייבות :כי תפילה זה בקשת
רחמים וחכמים חייבו בה גם את הנשים .ובמזוזה וברהמ"ז הן חייבות :כי אלו מצוות
שאין הזמן גרמא  -שהמצוות האלו קיימות תמיד ,כל היום ובמצוות כאלו נשים חיבות.
מאלו מצוות קטנים פטורים ובאלו מצוות הם חייבים ומדוע?

(11

ת .פטורים :קטנים פטורים מק"ש ומתפילין .מק"ש :כי לא תמיד אביו יכול להיות על ידו
בזמן ק"ש .תפילין :כי קטן לא יכול לשמור תמיד על נקיות בזמן שלבוש בתפילין...
חייבים :קטנים חייבים בתפילה ,מזוזה וברהמ"ז .כי חייבים מדין חינוך  -לחנכם במצוות.
מאילו מצוות פטורים עבדים כנעניים )שמלו וטבלו( ובאיזה מצוות הם חייבים?

(12

ת .עבדים דינם כנשים.
משנה ד'
 (13האם אדם טמא )בעל קרי( יכול להתפלל וללמוד תורה?
ת .מחלוקת .לפי חכמים :בפה אסור ולהרהר בליבו תלוי :ק"ש וברכת המזון מותר
להרהר בלב  -כי זה מדאורייתא )וחייבוהו חכמים לפחות להרהר( אבל כל ברכות
ק"ש והברכות שלפני המזון אסור לו אפילו להרהר בלב כי זה רק מדרבנן.
ולפי רבי יהודה :מותר לומר הכל בפה.

בס"ד
מדוע עזרא הסופר תיקן שבעל קרי יכול רק להרהר בק"ש וברכת המזון הרי דברי

(14

תורה אינם מקבלים טומאה?
ת .כדי שבני אדם לא יבואו להיטמאות בקלות )כי יידעו שלא יוכלו להתפלל בפה(...
משנה ה'
אדם שעמד והתפלל תפילת שמונה עשרה ולפתע נזכר כי הוא טמא ,מה יעשה?

(15

ת .לא יפסיק אלא יקצר .יאמר רק את תחילת הברכה וסופה .כגון :אתה חונן לאדם דעת
ברוך אתה ...חונן הדעת.
מתי הוא הזמן שמצווה מן המובחר לקרוא בו קריאת שמע?

(16

ת .בנץ החמה ,לגמור את קריאת שמע עד הנץ החמה שנא' "ייראוך עם שמש" )תהילים(
אדם טמא שירד לטבול במקווה )בשביל להיטהר( ורוצה לקרוא ק"ש לפני נץ

(17

החמה ,מה יעשה?
ת .אם יש לו מספיק זמן לעלות מהמקווה ולהתלבש ולקרוא ק"ש עד נץ החמה – יעלה,
יתלבש ויקרא .אבל אם אין לו מספיק זמן לעלות ולהתלבש יתכסה במים ויקרא.
באיזה מים הוא יכול להתכסות ולקרוא ק"ש ובאיזה לא?

(18

ת .הוא יכול להתכסות ולקרוא ק"ש במים עכורים – מלוכלכים )לא שקופים( .אבל במים
צלולים )שרואה את גופו (...או במים שהריח שלהם רע )"והיה מחניך קדוש" (...אינו
יכול להתכסות בהם.
(19

אדם שרוצה להתפלל ולידו יש דבר שריחו רע שאסור להתפלל על ידו ,מה יעשה?

ת .או שיוסיף רביעית מים או שיתרחק מזה ארבע אמות.
משנה ו'
 (20אדם הטמא בטומאה חמורה -של שבעה ימים ,שנטמא בטומאה נוספת אך קלה -של
יום אחד )או להיפך( האם צריך לטבול בשביל להסיר ממנו הטומאה הקלה אע"פ שעדיין
לא יטהר מהטומאה החמורה או שיטבול טבילה אחת בסוף השבעה ימים?
ת .מחלוקת :לחכמים :יטבול כדי להסיר את הטומאה הקלה אע"פ שנשאר עדיין טמא
בטומאה החמורה ורבי יהודה סובר :שהוא פטור מלטבול  -רק כדי להטהר מהטומאה
הקלה ,אלא יטבול טבילה אחת בסוף כל ימי טומאתו )ויטהֵ ר משתי הטומאות(.

בהצלחה רבה.

בס"ד
ְשׁ ִמי_____________________:

ִמ ְבחָ ן ְּב ִמ ְׁש ָנה
ְב ָרכוֹ ת
ּ ֶפ ֶרק ג'

ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת:
 (1אָ ָדם ֶשׁ ְמ ַלוֶּ ה אֶ ת הַ מֵּ ת ,הַ ִאם הוּא חַ ָיּב בִּ ְק ִריאַת ְשׁמַ ע א ֹו פָּ טוּר מק"ש?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ְ (2מאֵ יז ֹו ִמ ְצוָ ה פְּ טוּ ִרים ָכּל הָ אֲ ָנ ִשׁים ְשׁ ְמ ַלוִּ ים אֶ ת הַ מֵּ ת?
_____________________________________________________
 (3לְ אַחֲ ר ְשׁ ָקבְ רוּ אֶ ת הַ מֵּ ת וְ ה ֹולְ כִ ים ַל ֲעשׂ ֹות שׁוּר ֹות לְ ַנחֵ ם אֶ ת הֶ אָבֵ ל
הַ אִ ם יָ כ וֹ ל ִל ְק ר וֹ א אָ ז ְק ִר יאַ ת ְשׁ מַ ע?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 (4אֵ יך יִ תָ ֵכן )אֵ יָ יכ ֹול לִ ִהי ֹות( ְשׁ ְשׁ ֵני אֲ ָנ ִשׁים הַ ע ֹו ְמ ִדים בְּ שׁוּר ֹות לְ ַנחֵ ם אֶ ת הֶ אָבֵ ל
אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ָפּ טוּ ר מִ ְק ִר יאַ ת ְשׁ מַ ע  ,וְ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם חַ יָ ב בְּ ק"ש?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 (5מָ דוּעַ ָנ ִשׁים פְּ טוּר ֹות ִמ ְק ִריאַת ְשׁמַ ע וּ ְתפִ ילִ ין?
_____________________________________________________

בס"ד
)מ ִדין ִחינוּ.(
 (6הַ ֵקּף בְּ עִ יגוּל אֶ ת הַ ִמ ְצו ֹות ֶשׁ ְקטַ ִנּים חַ ָיּבִ ים בָּ הֶ ם ִ
• בִּ ְר ַכּת הַ מָּ ז ֹון

• ְתּפִ ילִ ין

• ְמזוּזָ ה

• ְק ִריאַת ְשׁמַ ע

• ְתּפִ י ָלּה

 (7הַ ִאם אָ ָדם טָ מֵ א )בַּ עַ ל ֶק ִרי( ָיכ ֹול לִ ְקר ֹוא ְק ִריאַת ְשׁמַ ע וּבִ ְר ַכּת הַ מָּ ז ֹון ?
לְ ִפי חֲ ָכ ִמים____________________________________________:
לְ ִפי ַרבִּ י יְ הוּדָ ה_________________________________________:
 (8אָ ָדם ֶשׁעָ מַ ד וְ ִה ְתפַּ ֵלל ְתּפִ י ַלת ְשׁמ ֹו ֶנה עֶ ְשׂ ֵרה וּלְ פֶ תַ ע ִנזְ ַכּר ֶשׁהוּא טָ מֵ א ,מַ ה ַי ֲע ֶשׂה?
_____________________________________________________
 (9אָ ָדם טָ מֵ א ֶשׁ ָי ַרד לִ ְטבּ ֹול בְּ ִמ ְקוֶ ה וְ ר ֹוצֶ ה לִ ְקר ֹוא ק"ש בְּ ֵנץ הַ חַ מָּ ה,
מַ ה ַי ֲע ֶשׂה?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 (10בְּ אֵ ילוּ מַ יִ ם אָ סּוּר לְ ִה ְתכַּ סּ ֹות וְ לִ ְקר ֹוא ק"ש?
_____________________________________________________

~~ בְּ הַ צְ לָחָ ה ַרבָּ ה! ~~
ציון_____________________________:

חתימת הורים_________________:

בס"ד

שאלות לחזרה
משניות מסכת

ברכות
פרק ה'

בס"ד

שאלות חזרה למבחן במשנה
מסכת ברכות פרק ה'
משניות א' – ה'
משנה א'
(1

איך צריך לעמוד כשמתפללים אל מלך מלכי המלכים הקב"ה?
ת" .אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש" – מתוך הכנעה ,פחד ורצינות )שנא'
"עבדו את ה' ביראה" ועבודה זו תפילה היא(.

(2

כמה זמן היו שוהים )מחכים( החסידים הראשונים לפני שהתחילו להתפלל לה' ,ומדוע?
ת .שעה אחת .כדי לכוון את ליבם למקום –לה' ,כלומר :להתכונן ולסדר את מחשבותיהם
לפני התפילה.

 (3אדם שמתפלל תפילת שמונה עשרה לפני ממ"ה הקב"ה ומלך בשר ודם שואל בשלומו,
האם מותר לו להפסיק ולענות לו שלום?
ת .תלוי .אם זה מלך יהודי לא יפסיק כי יבין שמלך מלכי המלכים קודם לו…
אבל אם מלך גוי שואלו לשלומו יפסיק מתפילתו כדי שלא יהרגנו.
(4

אדם שמתפלל תפילת שמונה עשרה ונכרך סביבו נחש או עקרב ,האם מותר לו להפסיק
מתפילתו?
ת .אם הנחש הוא נחש רגיל  -לא ארסי  -שאיננו מסוכן ,לא יפסיק מתפילתו .אבל אם נחש
ארסי או עקרב נכרכים סביבו יכול להפסיק מתפילתו כי יכולים הם לנושכו ולהורגו .

משנה ב'
(5

באילו ברכות מזכירין גבורות גשמים –"משיב הרוח ומוריד הגשם" ומבקשים גשם – "ותן
טל ומטר לברכה" ,ומדוע דווקא בברכות אלו?
ת" .משיב הרוח ומוריד הגשם" :מזכירין ב"מחיה המתים"  -שכמו שתחיית המתים
היא נתינת חיים לעולם ,כך גם הגשמים הם נתינת חיים לעולם -שאי אפשר לחיות
בלעדיהם" .ותן טל ומטר לברכה" :מבקשים בברכת השנים – "ברך עלינו" כיון ש"בברך
עלינו" מבקשים על הפרנסה והגשמים מביאים פרנסה ...משקים השדות ומצמיחים
הפירות...

בס"ד
באיזו ברכה מוסיפים "הבדלה" –"אתה חוננתנו" ...במוצאי שבת ,ומדוע? וכמי ההלכה?

(6

ת .לפי ת"ק :הבדלה מוסיפים ב"אתה חונן לאדם דעת" כי בשביל להבדיל צריך דעת...
לפי רבי עקיבא :את ההבדלה אומרים ברכה בפני עצמה – לבד )ולא בתוך ברכה אחרת(...
ולפי רבי אליעזר :הבדלה מוסיפים "בהודאה" – ב"מודים" ,שמודים אנו לה' שאנו
יכולים להבדיל ויש לנו דעת לכך ...וההלכה :היא לפי תנא קמא " -הבדלה בחונן הדעת".
משנה ג'
 (7אילו שלושה דברים אם אדם אומרם משתיקים אותו ,ומדוע?
ת" (1 .על קן ציפור יגיעו רחמיך" – כמו שה' מרחם על הציפור כך גם ירחם עלינו –
משתיקים אותו כיון )אחת מן הסיבות (.שזה נראה שאומר שה' מרחם רק על הציפור...
ואין זה כך שהרי "ורחמיו על כל מעשיו - "...ה' מרחם על כולם) .והציווי שלא תקח האם
על הבנים זה רק מפני שכך ציווה אותנו ה'(.
" (2ועל הטוב יזכר שמך" – שאנו מודים לך על הטוב שאתה עושה לנו ...משתיקין אותו.
כיון שצריך להודות לה' גם על הרעה )שנראית לנו רע (...ולא רק על הטובה...
" (3מודים מודים" – פעמיים ...משתיקין אותו .כיון שיש רק ה' אחד ...ונראה כאילו
אומר ח"ו לשתי רשויות.
 (8שליח ציבור – חזן שטעה בתפילתו ולא יכול להמשיך מה יעשו?
ת" .יעבור אחר תחתיו" – יביאו חזן אחר במקומו.
 (9כששולחים אדם להיות חזן – שליח ציבור ,האם צריך לסרב או לא?
ת .תלוי .אם שולחים אותו בתחילת התפילה אז צריך לסרב קצת בתחילה ואח"כ לעלות
לתיבה .אבל אם מעלים אותו לתיבה ִב ְמקום מישהו אחר שטעה  -באמצע התפילה ,אז
"ולא יהיה סרבן באותה שעה" ...אסור לו לסרב באותו זמן ,כיון שגנאי הוא לתפילה שתעצר
ותפסק הרבה זמן .לכן יעלה מיד כששולחים אותו ולא יסרב.
(10

לאחר שהביאו חזן חדש ,מהיכן הוא ימשיך את התפילה שטעה בה קודמו?

ת" .מתחיל ...מתחילת הברכה שטעה בה – "...אם החזן הקודם טעה בברכות האמצעיות
של תפילת שמונה עשרה אז יחזור לתחילת הברכה שטעה בה .אבל אם קודמו טעה בג'
הברכות הראשונות או בג' הברכות האחרונות של שמונה עשרה ) (19יחזור לתחילת ג'
הברכות .כיון שנחשבות הן לברכה אחת ,וכשטועה באמצע אותן ברכות צריך לחזור
לתחילתן.

בס"ד
משנה ד'
 (11האם שליח ציבור – החזן יכול לענות אמן אחר ברכת הכהנים ,ומדוע ?
ת" .העובר לפני התיבה לא יענה" – ...לא יענה אמן אחר ברכת הכהנים ,ולמה? "מפני
הטירוף" שלא תטרף דעתו ויתבלבל בתפילתו )בהמשך הקראת הפסוקים לכהנים,(...
לכן לא יענה אמן אחר ברכתם.
(12

שליח ציבור  -חזן שהוא גם כהן )ואין כהן אחר חוץ ממנו( האם יכול הוא לברך את
הציבור באמצע תפילתו?

ומה הדין בזמננו כשיש סידורים?...

ת .אם בטוח הוא שלא יתבלבל ויוכל לחזור אח"כ לתפילתו – ל"שים שלום" ...יכול הוא
לברך את הציבור .אבל אם איננו בטוח בכך" ...לא ישא את כפיו" ...כיון שצריך אח"כ
לחזור להמשך תפילתו ויכול להתבלבל מאימת הציבור.
בימינו כשיש סידורים יכול הש"ץ לברך את העם כיון שבטוח שיוכל לחזור לתפילתו.
משנה ה'
(13

שליח ציבור שהתפלל וטעה בתפילתו ,כתוב במשנה שזה סימן רע לשולחיו.
מדוע זה סימן רע לציבור – לשולחיו ,ולא רק לעצמו?

ת" .מפני ששלוחו של אדם כמותו"  -והרי כל הציבור טעה כי הוא נשלח על ידם.
(14

מהיכן ידע רבי חנינא בן דוסא לאחר שהתפלל על החולים מי מהם יחיה ומי ח"ו
לא יחיה?

ת .אם התפילה שהיה מתפלל על החולה היתה ברצף  -שגורה בפיו ,זה היה סימן
שהתקבלה תפילתו והחולה יבריא -ובעז"ה יחיה .אך אם תפילתו על החולה לא היתה
שגורה בפיו ראה בכך רבי חנינא סימן שהחולה לא יחיה.

בהצלחה רבה.

בס"ד
ְשׁ ִמי_____________________:

ִמ ְבחָ ן ְּב ִמ ְׁשנָה
ְב ָרכוֹ ת
ּ ֶפ ֶרק ה'

ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת:
 (1אֵ י צָ ִריַ ל ֲעמ ֹוד כְּ ְשׁ ִמ ְתפַּ לְ לִ ים אֶ ל מֶ ֶל מַ לְ ֵכי הַ ְמ ָלכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא?
_____________________________________________________
מוּתּר ל ֹו
אָדם ְשׁ ִמ ְתפַּ לֵל ְתּפִ ילַת ְשׁמ ֹונֶה עֶ ְשׂ ֵרה וּמֶ לֶ שׁוֹאֵ ל בִּ ְשׁלוֹמוֹ ,הַ ִאם ָ
ָ (2
לְ הַ פְ ִסיק ִמ ְתּפִ ילָת ֹו וּלְ הַ ִשׁיב ל ֹו ָשׁלוֹם?____________________________
_____________________________________________________
מוּתּר ל ֹו
אָדם ְשׁ ִמ ְתפַּ לֵל ְתּפִ ילַת ְשׁמ ֹונֶה עֶ ְשׂ ֵרה וְ נָחָ שׁ ִנכְּ ַרְ סבִ יבוֹ ,הַ ִאם ָ
ָ (3
לְ הַ פְ ִסיק ִמ ְתּפִ ילָת ֹו ? ____________________________ __________
_____________________________________________________
 (4בְּ אֵ יז ֹו בְּ ָרכָה מַ זְ כִּ ִירין גְּ בוּר ֹות גְ ָשׁ ִמים –"מַ ִשׁיב הַ רוּחַ וּמ ֹו ִריד הַ ֶג ֶשׁם" ,וּבְ אֵ יז ֹו
בְּ ָרכָה ְמבַ ְק ִשׁים ֶג ֶשׁם – "וְ תֵ ן טַ ל וּמָ טָ ר לִ בְ ָר ָכה"?
"מַ ִשׁיב הַ רוּחַ וּמו ִֹריד הַ ג ֶֶשׁם" מַ זְ כִ ִירים בְּ בִ ְרכַּת_____________:
" וְ תֵ ן ַטל וּמָ ָטר לִבְ ָרכָה " ְמבַ ְק ִשׁים בְּ בִ ְרכַּת__________________________:

בס"ד
 (5בְּ אֵ יז ֹו בְּ ָר ָכה מ ֹו ִסיפִ ים "הַ בְ ָדּ ָלה" -אַ ָתּה ח ֹו ַנ ְנ ָתּנוּ" בְּ מ ֹו ְצאֵ י ַשׁבָּ ת ,וּכְּ ִמי הַ הֲ ָל ָכה?
לְ ִפי ַתּנָא ַקמָ א__________________________________________:
לְ ִפי ַרבִּ י ע ֲִקיבָ א_________________________________________:
לְ ִפי ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר __________________:וְ הֲ ָל ָכה כְּ מוֹ________________:
יקים אָ ָדם ֶשׁא ֹומֵ ר "עַ ל ַקן ִציפּ ֹור ַיגִ יעוּ ַרחֲ מֶ י______?"
 (6מַ דוּעַ מַ ְשׁ ִתּ ִ
________________________________________________
 (7חָ ָזן ֹ -כּהֵ ן הַ ִאם הוּא ָיכ ֹול לְ בָ ֵר אֶ ת הַ ִציבּוּר בִּ ְרכַּת כֹּהֲ ִנים? )מַ ה הַ ִדין בַּ ִמ ְשׁנָה(
כְּ ְשׁיֵש כֹּהֵ ן אַחֵ ר חוּץ ִממֶ נוּ ____________:כְּ ְשׁאֵ ין ֹכּהֵ ן אַחֵ ר חוּץ ִממֶ נוּ____:

_________________________________________
יִשׂ ָראֵ ל יָכוֹל ַלעֲנוֹת אָמֵ ן אֲ חַ ר בִּ ְרכַּת הַ כֹּהֲ נִים?
 (8הַ ִאם חָ זָ ן– ְשׁלִ יחַ ִציבּוּר ְ
_______________________ מַ דּוּעַ ? __________________________
ְ (9שׁלִ יחַ ִציבּוּר ֶשׁ ִה ְתפַּ ֵלל וְ טָ עָ ה בְּ ְתּפִ י ָלת ֹו ,לְ ִמי זֶ ה ִסימָ ן ַרע?

(10ע ְמהֵ י ַכן ָי ַדע ַרבִּ י חֲ ִני ָנא בֶּ ן דּ ֹוסָ א ִמי ְמהַ ח ֹולִ ים ְשׁ ִה ְתפַּ ֵלל ֲע ֵליהֶ ם יִ ְח ֶיה וְ ִמי א?
_______________________________________________________

~~ בְּ הַ צְ לָחָ ה ַרבָּ ה! ~~
ציון______________:

חתימת הורים______________:

הערות___________________________________________________________:

בס"ד

שאלות לחזרה
משניות מסכת

ברכות
פרק ט'
משניות א'  -ג'

בס"ד

שאלות חזרה למבחן במשנה
מסכת ברכות
פרק ט' משניות א' – ג'
משנה א'
(1

אדם הרואה מקום שנעשה שם נס ,מה מברך?
ת .תלוי .אם זה נס שנעשה לאבותינו כמו קריעת ים סוף וכד' ,יברך "שעשה ניסים
לאבותינו במקום הזה" .אם זה נס פרטי שנעשה לו ,יברך "שעשה לי נס במקום הזה"
ואם זה נס שנעשה לאביו או לאמו יברך "שעשה נס לאבותי במקום הזה".

(2

מה מברך על מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה?
ת .אם זה בארץ ישראל מברך בא"ה אמ"ה "שעקר עבודת כוכבים מארצינו"
ואם זה מחוץ לא"י מברך "שעקר עבודת כוכבים ממקום זה".

משנה ב'
(3

על אילו חמש דברים מברכים "שכחו וגבורתו מלא עולם"?
ת .1 .על הזיקין = כוכב שביט ,עם זנב שמאיר  .2על הזוועות = רעידת אדמה
 .3על הברקים = הבזק אור בשמים  .4על הרעמים = קול הנשמע ברקיע.
 .5על הרוחות )רוח סערה(

(4

על אילו חמש דברים מברכים "עושה מעשה בראשית"?
ת .1 .על ההרים  .2על הגבעות  .3על הימים  .4על הנהרות  .5על המדברות.

(5

במה שונים הם אלו מאלו שעל חלקם מברכים "שכחו וגבורתו מלא עולם" ועל
חלקם מברכים "עושה מעשה בראשית"?
ת .חמשת הדברים הראשונים מברכים עליהם "שכחו וגבורתו מלא עולם" כיון
שתופעות אלו קיימות בכל העולם ורואים אותם בכל העולם ולכן יברך עליהם "שכחו
וגבורתו מלא עולם" -בכל העולם ...משא"כ חמשת הדברים האחרונים שראינו הם
נמצאים רק במקום שרואה אותם כגון הר מסוים או מדבר מסוים ...ולכן יברך
עליהם "עושה מעשה בראשית" כי לא רואים אותם בכל העולם.

בס"ד

(6

מה מברך אדם שרואה את הים?
ת .תלוי .אם זה ים רגיל מברך "עושה מעשה בראשית" כפי שראינו .אך אם רואה את
"הים הגדול" = )ים האוקינוס או ים התיכון( אומר רבי יהודה שמברכים "עושה את
הים הגדול".

 (7מה התנאי שאומר רבי יהודה שיהיה אפשר לברך על הים הגדול?
ת .צריך שיראה את הים "לפרקים" = פעם אחת בחודש .אך אם ראה את הים יותר
מפעם אחת בחודש לא יברך.
(8

מה מברכים על הגשמים?
ת .תלוי .אם יש שני שותפים בשדה ושניהם נהנים מהגשם ,יברך "הטוב והמטיב",
הטוב )=לי( והמטיב )=לשותפי( .אם יש לו שדה פרטית )לבד ,ואחרים לא נהנים
ממנה( יברך שהחיינו .אם אין לו שדה בכלל יברך על הגשמים מודים אנחנו לך ה'
אלוקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו וכו'

(9

מה מברכים על בשורות טובות?
ת.אם זה בשורות טובות לו ולאחרים יברך הטוב והמטיב .ואם זה רק לו יברך שהחיינו.

 (10מה מברכים על שמועות רעות?
ת .ברוך דיין האמת.
משנה ג'
 (11מה מברכים על בית חדש שקנה או כלים )בגדים( חדשים?
ת.דבר שנהנים ממנו כמה אנשים יברך "הטוב והמטיב" ואם רק הוא נהנה מזה
יברך שהחיינו.
 (12מה יברך "על הרעה כעין הטובה" ,ומדוע ?
ת .יברך על הרעה = "ברוך דיין האמת" כי עכשיו זה רעה לו .ולגבי העתיד זה ספק
אם יֵצֵ א לו מזה טובה.
 (13מה יברך "על הטובה מעין הרעה"?
ת .יברך על הטובה העכשווית )הטוב והמטיב או שהחינו( ולא על הרעה שספק אם תבוא בכלל
 (14על אילו שתי תפילות שאדם מתפלל המשנה אומרת שזו תפילת שווא )לחינם( ,ומדוע ?
ת .אם התפלל על אשתו המעוברת )=שצריכה ללדת (...שתלד בן זכר הרי זו תפילת
שווא )תפילה לחינם( כיון שהעובר קיים ובין אם זה בן או בת אי אפשר לשנות את זה...

בס"ד

וכן אם בא לעיר ושמע קול צווחה של מקרה מצער ומתפלל יהי רצון שלא יהיו אלה
בני ביתי הרי זו תפילת שווא כי זה דבר שכבר קרה ,ואם זה בנו היאך מתפלל שזה
לא יהיה הוא?...

"שנשמע ונתבשר בשורות טובות"...

רבה.
בהצלחה רבה.

בס"ד
ְשׁ ִמי_____________________:

ִמ ְבחָ ן ְּב ִמ ְׁשנָה
ְב ָרכוֹ ת
ּ ֶפ ֶרק ט' משניות א' – ג'

ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת:
 (1מַ ה ְמבָ ְרכִ ים בְּ מָ קוֹם ֶשּׁ ַנּע ֲָשׂה ָשׁם נֵס?
מָ קוֹם ֶשּׁ ַנּע ֲָשׂה ָשׁם נֵס ַלאֲ בוֹתֵ ינוּ______________________________ :
מָ קוֹם ֶשּׁ ַנּע ֲָשׂה לוֹ ָשׁם נֵס___________________________________ :
מָ קוֹם ֶשּׁ ַנּע ֲָשׂה ָשׁם נֵס לְ אָבִ יו אוֹ לְ ִאמּוֹ__________________________:
 (2מַ ה ְמבָ ְרכִ ים בְּ מָ קוֹם ֶשׁנֶּעְ ְק ָרה ִממֶּ נּוּ עֲבו ָֹדה זָ ָרה?____________________
_____________________________________________________
בוּרתוֹ מָ לֵא עוֹלָם" ?
אַרבָּ עָ ה ְדּבָ ִרים ֶשׁ ְמּבָ ְרכִ ים ֲעלֵיהֶ ם " ֶשׁכֹּחוֹ וּגְ ָ
 (3כְּ תוֹב לְ פָ חוֹת ְ
_________________ (3 _____________ (2 ______________( 1
._______________ (5 _____________ (4
אשׁית" ?
ֲשׂה בְּ ֵר ִ
אַרבָּ עָ ה ְדּבָ ִרים ֶשׁ ְמּבָ ְרכִ ים ֲעלֵיהֶ ם "עו ֶֹשׂה מַ ע ֵ
 (4כְּ תוֹב לְ פָ חוֹת ְ
_________________ (3 _____________ (2 ______________( 1
._______________ (5 _____________ (4
יְהוּדה?
ָ
 (5מַ ה ְמבָ ְרכִ ים עַ ל הַ יָּם הַ גָּדוֹל לְפִ י ַרבִּ י
_________________________________________________________

בס"ד
 (6מַ ה ְמבָ ְרכִ ים עַ ל הַ גְּ ָשׁ ִמים?
כְּ ֶשׁיֵּ שׁ ְשׁנֵי שֻׁ ָתּ ִפים בְּ ָשׂדֶ ה__________________________________:
כְּ ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ָשׂדֶ ה לְ בַ ד________________________________________:
כְּ ֶשׁאֵ ין לוֹ ָשׂדֶ ה בִּ כְ לָל ______________________________________:
 (7מַ ה ְמבָ ֵר עַ ל הַ ְשּׁמוּעוֹת הָ ָרעוֹת?
_____________________________________________________
 (8מַ ה ְמבָ ֵר עַ ל בַּ יִ ת חָ ָדשׁ ֶשׁהוּא לְ בַ דּ ֹו נֶהֱ נָה ִממֶּ נּוּ?
____________________________________________
 (9מַ ה ְמבָ ֵר עַ ל הַ טּוֹבָ ה מֵ עֵ ין הָ ָרעָ ה?
_____________________________________________________
 (10מַ דּוּעַ ִאם ִמ ְתפַּ לֵּל ֶשּׁיִּ וָּ לֵד ל ֹו בֶּ ן זָ כָר ז ֹו ְתּפִ ילַת ָשׁוְ א )לְ ִחנָּם(?
_____________________________________________________

~~ בְּ הַ צְ לָחָ ה ַרבָּ ה! ~~

ציון______________:

חתימת הורים______________:

