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 אינה הש� הזכרת בה שאי ברכה כל רב אמרמובא : במסכת ברכות מ

כתב הטור . ברכה אינה מלכות בה שאי ברכה כל אמר יוחנ ביור ברכה

 הלכה יוחנ ורבי רב � על פי הכלל , יוחנ' כר הלכה א� נסתפק י"ורכי 

 דרב כוותיה �  אמראו כהלכה כרב מפני שאביי .) ד ביצה (יוחנ כרבי

 ויבר" יחזור שלא הש� והזכיר מלכות דילג שא� מינה ונפקא. בראמסת

   יוחנ' כר פסק האי נורבי אבל .כרב הלכה שמא

 "העול�" תיבת אלא דילג לא אפילו יוחנ לרביש התוספות עוד כתבו

 ש"הרא וכתב. מלכות אינו לבד "מל""מפני ש  ולבר" לחזור צרי" לבדב

הרי זה  "הגדול האל"יש בה ש כיו עשרה שמונה של ראשונה ברכהש

הרי זה נחשב  "אברה� וקיאל" שאומר לפי אומרי� ויש מלכות כמו נחשב

  .אבינו אברה� שבא עד העול� עליה� המליכוהו לא שעדיי לפי כמלכות

 "כמוהו שאי הקדוש האל" מלכות בה שאי י"אעפ שבע מעי אחת ברכה

פי ל "נשמה יקואל" וברכת. התוספות כתבו וכ. מלכותנחשב אמירת 

 ,מלכות בה ואי יצר אשר לברכת סמוכהברכה ה שאינה האומרי� דעת

 כ" ואחר בגופות ונופח הנשמות בוראה "בשהק בה שמזכיר כיוש נראה

  .מזו גדולה מלכות הזכרת ל" אי לה� מחזיר כ" ואחר מה� נוטל

 בה� יש ה"להקב הודאות שה� הברכות בכל �  'שסג בסימ כתב הרוקח

 ש� על הודאה שאינה עשרה שמונה בתפילת אבל ומלכות הש� תהזכר

 שבחו אד� יסדיר ולעול� אד� של צרכיו תביעת על אלא הוומצו הנאה

  .מלכות בה תיקנו לא הילכ".) לב ברכות (יתפלל כ" ואחר ה"בהק של

 בה שאי ברכה כל � ' מהלכות ברכות הלכה ה' בפרק א �"הרמב כתב

 וכיו כ ג� :כחד#  #"הרי פסק וכ. הברכ אינה ומלכות הש� הזכרת

  .כ" נוקטי� אחת לדעת מסכימי� ששניה�

        פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות
) ע"מר בשו. (ברכה אינה, ומלכות ש� הזכרת בה שאי ברכה כל  .א

 ביו תוהמצו ברכתלגבי  הו הנהני ברכתלגבי  הלכה זו היא ה

 פתיחה אלא בה שאי ביו וחתימה פתיחה בה שיש ארוכה ברכהב

 הקודמת לברכה נמשכתשהיא  לחברתה הסמוכה מברכה חו$ בלבד

  ) משנה ברורה.  (ומלכות ש� לתהיבתח שיש לה

רק את  אלא דילג לא לוואפי ,ויבר" יחזור, מלכות או ש� דילג א�  .ב

. מלכות אינה לבד "מל""מפני ש , ולבר" לחזור צרי", העול� תיבת

בי ו ותומלכ ש� בהשיש  הברכה פתיחת ייענבי ל )ע"מר בשו(

זה כאילו  ירה בחתימה הש� דילג א� חתימה בה שיש ברכה יילענ

 יש חולקי� על דברי מר )משנה ברורה. ( וצרי" לחזורכלל חת� לא

  )'ילקוט יוס# ג. (וספק ברכות להקל, שא� לא אמר העול� חוזר

 אזכרה אמר א�וכ ,  יצאדיעבדוב מעכב אינו "אתה" תיבת דילג א�  .ג

  )משנה ברורה. (יצא "ינוקואל" וא "אדני" כגו אחת

 מלכות תקנו לאשמונה עשרה  תפלתברכות שבמה שאנו רואי� ש  .ד

 אלה"אומרי�  ראשונה ברכהשהיות וב ש"הרא בש�הבית יוס#  תיר$

 שאר הברכות נגררות אחרי וכל מלכות מוהרי זה נחשב כ "הגדול

 )משנה ברורה. (הברכה הראשונה

        הקדמההקדמההקדמההקדמה
 זה הרי ברכותיו אחר אמ העונה חדא תני: מובא: מהבמסכת ברכות 

 הא ירושלי� בבונה הא קשיא לא מגונה זה הרי איד" ותניא משובח

 מפרשי� ויש ירושלי� בונה אחרשזה דווקא  מפרשי� יש. ברכות בשאר

: לג #"הרי דעת וזה ירושלי� בונה כעי ברכה סיו� לכל הדי הואש

 ש"הרא ש� כתבו. �עוד ראשוניו 'טז –' ארק פ ברכותבהלכות  �"והרמב

 ועל הפירות על ודאישב הטע� מפרש 'רק זפ ברכותשבעל הלכות גדולות 

 בורי� דר" שכ בורות דר"זה  ירהברכתו  אחר אמ ונהע �א המצות

  .משובח זה הרי ברכה בסו# אבל אז טועמי�ו ברכהאחרי ה שמפסיקי�

 בבונה אכ קשיא לא �  ל"ז חביב'  לוי 'רבבית יוס# הביא את מה שכתב 

 ירושלי� בונה אחר וקאוד לאוש י"רש פירש ברכות בשאר כא ירושלי�

 כתבובכל זאת . מפרשי� ושאר תוספותכ כתבו הו ברכות סיו� אחר אלא

 בונה אחר א� כי אמ לענות ונהג לאש 'קסב מסי והמרדכי התוספות בעלי

 בונה אחר וקאוד לאוש הפוסקי� סברת תפס �"הרמב אמנ�. ירושלי�

 ירושלי� לבונה דומה שיהא צרי" אבל ברכות בשאר הדי הואאלא  רושלי�י

  .אחת מברכה יותר שה�

  :נמצא כי קיימות שלש דעות בעניי זה

 .עניית אמ אחר עצמו רק בסו# ברכת בונה ירושלי� � המרדכי  �

אלא בכל , עניית אמ אחר עצמו לא רק בבונה ירושלי� � � "הרמב �

 כגו –בסו# ברכות הסמוכות זו לזו כלומר , הדומה לברכה זו

 .בסו# ברכת שי� שלו�

אלא בכל , עניית אמ אחר עצמו לא רק בבונה ירושלי� � י "רש �

  . כגו ברכה אחרונה אחר אכילה כמובורא נפשות–ברכה מסיימת 

� שעניית אמ אחר עצמו "הוא בעקרו כדעת הרמב) מנהג הספרדי�(מנהגנו 

כלומר בסו# ברכות הסמוכות , ל הדומה להאלא בכ, לא רק בבונה ירושלי�

, ההלל שבסו# יהללו" ואחר ישתבח אחר אמ �עוניאול� אנו . זו לזו

) בברו" שאמר(ש שא� בי הברכה הראשונה "בהתבסס על סברת הרא

אסור להפסיק הרי זה כשני ברכות סמוכות ) בישתבח(לברכה האחרונה 

גאל   לעניי זה היא ברכתהברכה היוצאת דופ. ועונה אמ אחרי ברכת עצמו

  .הזוהר פי על ישראל בשחרית שאי עוני� אמ וזאת 

  פרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכותפרטי הלכות

 סו# שה� יותר או ברכות שתי אחר אלא, ברכותיו אחר אמ עונה אי  .א

 אחר או לעד ישראל עמו שומר ברכת אחרכגו  )ע"מר בשו. (ברכות

 ירושלי� בונה ברכת אחרו ש"ק ברכות גמר� שה בשבת..." סוכת הפורס"

  )משנה ברורה( .התורה מ שה� ראשונות ברכותשלש  גמר שהוא

 ערביתשל  ראשונות ברכות אחראי עוני� אמ אחר ברכת עצמו   .ב

 לא ואמ ייהענ בסו# אינ�רי ה ברכות שתי שה� שא#מפני  ,שחריתו

 )משנה ברורה. (ייהענ וסילוק בגמר אלא שיי"

 עוניוא# שאי  )ע"מר בשו (.ישתבח ואחר יהללו" אחר אמ לענות נהגו  .ג

אלו נקראות , סמוכות ברכות שתי אחר וקאוד אלא עצמו אחר אמ

 לברו" סמוכה וישתבח הלל שלפני ברכהל סמוכה יהללו"מפני ש, סמוכות

 ברכה ובי לישתבח שאמר ברו" בי ולהשיח להפסיק סורשהרי א ,שאמר

  .יהללו"ברכת ל הלל שלפני

 בברכת ירושלי� בונה ברכת אחר רקאלא  אמ �עוני שאיש אומרי� י  .ד

 לשנות ואי) מדינות אשכנז( אלו במדינות פשוט המנהג כ, המזו

 אחר � כג יענה, וישתבח יהללו" אחר אמ לענות שנהגו ובמקומות

 .)א בהגה"הרמ. (לעד ישראל עמו שומר ברכת

   ) ילקוט יוס#(יש לענות אמ אחר הברכה , בסיו� הברכות שאחרי הפטרה  .ה

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 הנדיב אבל. נדיב חצי הוא המתנה ששואל למי גדולה מתנה שית מי: ואמר

 ועוד. ממנו שישאלו קוד� רב או מעט מעט תדיר נות אשר, הוא השל�

 נקרא אינו כי, בהרגל תלויה הנדיבות מידה: לברכה זכרונ�, חכמי� אמרו

 שנות אד� כי. יכלתו כפי להתנדב שעה ובכל תע בכל רגיל שיהא עד נדיב

 זהובי� אל# שנת כמי נדיב אינו אחת בפע� זהובי� אל# לית שראוי למי

 זהובי� אל# שנת אותו כי, הראוי במקו� וזהוב זהוב כל, פעמי� באל#

 פסקה כ" ואחר להתנדב] גדולה התעוררות [דעתו נתעוררה, אחת בפע�

 או[, דינרי� במאה אחד שבוי שפודה מי דומה אינו השכר לעני וג�. ממנו

, שבויי� עשרה שפדה כמי, מחסורו די שהוא] דינרי� במאה לעני צדקה עשה

 אמרו זה ועל. דינרי� בעשרה אחד כל, עניי� עשרה חסרו השלי� או

" גודל "לפי: אמרו ולא, המעשה" רוב "לפי הכל): ו"מט ג"פ אבות (חכמי�

   )נדיבותה שער � י אורחות צדיקי� "עפ(                                    . המעשה
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   'זתשס' ה                     ד"בס

  5 ר גיליון מספשרשנים עשנה 
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