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 הקדוש ברוך הואתפילת 
 ]'עמוד א' דף זמסכת ברכות [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :פירושי מילים

      ,מה: מאי

 ,      מתפלל:מצלי

 .     ללמד אותנו,  בא להשמיע לנו:קמשמע לן

 . פשוט:הדיוט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

:שנאמר ?ה מתפלל"קבמנין שה :אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי

,)'ז, ו"ישעיהו נ" (ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי, ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי"

 .ה מתפלל"מכאן שהקב ,לתייתפלתם לא נאמר אלא תפ

  ?מאי מצלי

יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את :אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב

ואכנס להם ,דת רחמיםינהג עם בני במואת ,דותייויגולו רחמי על מ ,כעסי

 .לפנים משורת הדין

פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת :אמר רבי ישמעאל בן אלישע, תניא

ות שהוא יושב על כסא רםקצב' ה ה-וראיתי אכתריאל י ,לפני ולפנים

יהי רצון מלפניך שיכבשו :אמרתי לו! ברכני, ישמעאל בני: ואמר לי ונשא

דתיותתנהג עם בניך במ דותיךילו רחמיך על מויגו רחמיך את כעסך

  .ונענע לי בראשו. ותכנס להם לפנים משורת הדין הרחמים

 .וקמשמע לן שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך



נתניה" מורשת זבולון "ס" רב בי-הרב צברי ירון  

 

 עבודה 

 

 :"ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי, ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי" .1

 ?זהמה המקור לפסוק .      א

 ?מה למד רבי יוסי מפסוק זה.      ב

 ?מאיזו מילה בפסוק הוא למד זאת.      ג

 

 .ה"תפילת הקב .2

 !ה"כתוב את תפילת הקב.      א

 ?ה"מה הינך לומד מתפילה זו על הנהגתו של הקב.      ב

 

 ְוַאל ָךָאִחי ַאֲהרֹן ֶאל ַּדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר) ב( ":ז נאמר"בספר ויקרא פרק ט. 3

  ְולֹא  ָהָארֹן  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּכּפֶֹרת  ְּפֵני  ֶאל  ַלָּפרֶֹכת  ִמֵּבית  ַהּקֶֹדׁש ֶאל ֵעת ְבָכל ָיבֹא

 ֵאׁש  ַּגֲחֵלי  ַהַּמְחָּתה  ְמלֹא  ְוָלַקח) יב( ...  ַהּקֶֹדׁש ֶאל ַאֲהרֹן ָיבֹא ְּבזֹאת) ג( ...  ָימּות

) יג(  :ַלָּפרֶֹכת  ִמֵּבית  ְוֵהִביא  ַּדָּקה ַסִּמים ְקטֶֹרת ָחְפָניו ְמלֹאּו 'ה ִמִּלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ֵמַעל

  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּכּפֶֹרת ֶאת ַהְּקטֶֹרת ֲעַנן  ְוִכָּסה  ' ה ִלְפֵני  ָהֵאׁש  ַעל  ַהְּקטֶֹרת  ֶאת  ְוָנַתן

 ַלחֶֹדׁש ֶּבָעׂשֹור ַהְּׁשִביִעי ַּבחֶֹדׁש עֹוָלם  ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ְוָהְיָתה) כט( ...  ָימּות  ְולֹא  ָהֵעדּות

."...  

 זו ואף: "י"ועל כך כותב רש, "ַהּקֶֹדׁש ֶאל ַאֲהרֹן ָיבֹא ְּבזֹאת ":נאמר' בפסוק ג .א

 ?י"מאיזה פסוק לומד זאת רש". הכיפורים ביום אם כי, עת בכל לא

מה דין אם כהן גדול נכנס לא ביום הכיפורים בשעת העבודה לקודש  .ב

 ?הקודשים

 ?נכנס להקטיר קטורת, המופיע בגמרא שלפנינו, מי מחכמי ישראל .ג

 ?איזה תפקיד שימש בבית המקדש .ד

 ?ה"באיזו ברכה בירך את הקב .ה

 

 ":שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך". 4

 ?מה הקושי בין דברי רב לבין דברי רבי ישמעאל בן אלישע, לכאורה.     א

 !הסבר? מה עונה הגמרא על קושי זה.     ב

 

 ?מה המסר שהינך לומד מכך. 5


