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 הלכות ברכות השחר
 

  הלכות ברכות השחר ושאר ברכות.מו
 )סעיפי�' ובו ט (

 
הנות� : "כששומע קול התרנגול יבר�. 'וכו" אלהי נשמה: " כשנעור משנתו יאמר.א

פוקח : "כשיניח ידיו על עיניו יבר�". מלביש ערומי�: "כשלובש יבר�". לשכוי בינה
כשיניח רגליו ". זוק� כפופי�: "כשזוק� יבר�". מתיר אסורי�: "כשישב יבר�". עורי�

". שה לי כל צרכישע: "כשנועל מנעליו יבר�". רוקע האר� על המי�: "באר� יבר�
 ". אוזר ישראל בגבורה: "כשחוגר חגורו יבר�". המכי� מצעדי גבר: "כשיהל� יבר�

 
dbd  : 

dexrl eal oia wiqtnd hpa`d yael e` . 
  

: כשיטול ידיו יבר�". עוטר ישראל בתפארה: "כשמשי� כובע או מצנפת בראשו יבר�
עד ' וכו" ויהי רצו�. "'וכו" המעביר שינה מעיני: "כשירח� פניו יבר�". על נטילת ידי�"
המעביר "ואי� לענות אמ� אחר ". גומל חסדי� טובי� לעמו ישראל' ברו� אתה ה"

שהכל ברכה אחת , "הגומל חסדי� טובי� לעמו ישראל"עד שיחתו� " שינה מעיני
 .היא

 
�וג� מפני עמי הארצות שאינ� יודעי� אות� ,  מפני שאי� הידי� נקיות� עכשיו .ב 

 .ועוני� אמ� אחריה� ויוצאי� ידי חובת�. לסדר� בבית הכנסתנהגו 
 
 .חייב אד� לבר� בכל יו� מאה ברכות לפחות. ג
 
 ".שלא עשאני גוי: "צרי� לבר� בכל יו� .ד
 

dbd: 
ok jxal leki xb elit`e .xn`i `l la`" :ieb ipyr `ly "dligzn ieb did ixdy. 

 
 ".שעשאני כרצונו: "והנשי� מברכות".  שלא עשאני אשה", "שלא עשאני עבד"
 
 .  לא יברכנה�" מתיר אסורי�"קוד� שיבר� " זוק� כפופי�"א� קד� ובר�  . ה
 

 
 באורי�

                       ).'משנה ברורה' 'כ� החיי�, 'הטור, ש"הרא, אב עזרא, התרגו� הארמי, י"רש(. לב: ויש אומרי� . תרנגול �שכוי .א

 . הכהני� חגרו חגורה . )ב. שמות כט(" וחגרת את� אבנט " אבנט
         ).'משנה ברורה '�ו' מג אברה�'( " שעשני גר: שיאמר ".ד
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 .ואי� דבריה� נראי�". הנות�  ליע� כח"יש נוהגי� לבר�  . ו
 

 dbd    : 
dxne`l mifpky` ipaa heyt bdpnd j`    . 

 
 .וטעות הוא ביד�, יש נוהגי� לבר� ברכות אחרות נוספות על אלו .ז
 
או , כגו� שלא שמע קול תרנגול,   א� לא נתחייב באיזה מה��כל הברכות האלו  .ח

 .    אומר אותה ברכה בלא הזכרת הש��או לא לבש או לא חגר , שלא הל�
 

 
dbd: 

mixne` yie :oze` jxan oda aiigzp `l elit`c ,envr lr `wec dkxad oi`c , `l`
ikxanmlerd ikxv `xa `ed jexa yecwdy o .zepyl oi`e bdpnd oke. 

 
ויש . א� על פי שהוא אומר� דר� תחנוני�, לא יקרא פסוקי� קוד� ברכת התורה .ט

ונכו� לחוש לסברא . אומרי� שאי� לחוש כיו� שאינו אומר� אלא דר� תחנוני�
 .ראשונה
 

dbd: 
dpexg` `xaqk bdpnd la`, oikxan jk xg`e zegilqd lk milltzn zegilqd inia ixdy

zekxad x`y xcq mr dxezd lr . dnk mixne` zqpkd zial oiqpkpyk mei lka oke
dxezd lr oikxan jk xg`e mipepgze miweqt . zkxa xg` cin dxezd zkxa xcql ebdpe

'xvi xy` 'zepyl oi`e . xg` zixgya xnel aehe"l`xyi rny "ebe'" : ceak my jexa
eklncre mlerl ez" ,dfa `veie dpnfa `ly `exwl rny z`ixw mr oidey minrtl ik. 

 
 באורי�

 . נתקבל,  שפשט  מנהג פשוט:  הגה.ו
 
 הרחבה והעמקה.ז.ו
בעמדו , מה טוב ומה נעי� א� יוכל עמוד שלא ידבר שו� דבר ותהיה תחילת דבורו, כשיעור משנתו"

 ).על הסימ' כ� החיי�'(."מתחיל במצוה לבר� ליוצר נשמתו, משנתו
וכל הנהנה ,דאסור לו לאד� ליהנות מ� העול� הזה בלי ברכהכל הברכות האלו משו� "

ל ברכה על כל דבר ודבר מהנהגת "לפיכ� תיקנו חז... ואחר הברכה הותר... בלי ברכה כאילו מעל...
 )..א. מסכת ברכות לה: המקור. על הסימ' משנה ברורה'(." העול� שהאד� נהנה ממנו

 
א� על פי שהיתה , כאשר היתה בתחילה, מחזיר הנשמה שלמה ושקטה בגו�) יתבר�' ה(שהוא "

     ").כל"תוספות בקטע . א. מסכת ברכות מו(" עייפה
מנהג מבטל ': וזה שאמרו  ".)א.מסכת בבא מציעא ירושלמי ז(" המנהג מבטל את ההלכה" 	 מנהג :הגה

 ".  אבל מנהג שאי� לו ראיה מ� התורה אינו אלא כטועה בשיקול הדעת,  מנהג ותיקי�' הלכה
 .).         יח.מסכת סופרי� יד(
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 סדר ברכות השחר

 נוסח ספרדי� ועדות המזרח נוסח אשכנזי�
אשר נת� לשכוי בינה להבחי� בי� יו� 

 ובי� לילה
הנות� לשכוי בינה להבחי� בי� יו� ובי� 

 לילה 
 פוקח עורי� )גויה:אשה אומרת( גוי *א עשנישל

 מתיר אסורי� )שפחה:אשה אומרת( עבד*שלא עשני
 *שעשני:אשה אומרת( אשה *שלא עשני 

 )כרצונו
 זוק� כפופי�

 מלביש ערומי� פוקח עורי�
 הנות� ליע� כח מלביש ערומי�
 רוקע האר� על המי� מתיר אסורי�
 המכי� מצעדי גבר זוק� כפופי�

 שעשה לי כל צרכי רוקע האר� על המי�
 המכי� מצעדי גבר: ספרד�חסידי� 

 שעשה לי כל צרכי:אשכנז
 אוזר ישראל בגבורה

 שעשה לי כל צרכי: ספרד�חסידי� 
 המכי� מצעדי גבר:אשכנז

 עוטר ישראל בתפארה

 )גויה:אשה אומרת( גוי *שלא עשני אוזר ישראל בגבורה
 )שפחה:אשה אומרת(עבד *שלא עשני רהעוטר ישראל בתפא

 *שעשני:אשה אומרת( אשה *שלא עשני הנות� ליע� כח
 )בלי ש� ומלכות,כרצונו

המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה  המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי
 מעפעפי

 גומל חסדי� טובי� לעמו ישראל הגומל חסדי� טובי� לעמו ישראל
 
*

 .    כתוב עשאני. ב. במסכת מנחות מג
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 מקורות

 
  ברכות השחר�� "תנ

פסוק פרשנות  הברכה בפסוק' דבר ה ספר פרק
אלהי� את ' וייצר ה בראשית ב ז 1

האד� עפר מ� האדמה 
 חיי נשמתויפח באפיו 

 ויהי האד� לנפש חיה

 המחזיר
 נשמות

 לפגרי� 
 מתי�

 אני אמית ואחיה דברי� לב לט 2
 מחצתי ואני ארפא

 

שמואל א ב ו 3  מוריד ממית ומחיה' ה
 ול ויעלשא

 

 על האר� העפרוישב  קהלת יב ז 4

תשוב אל והרוח כשהיה 
 האלהי� אשר נתנה

 

הנות�  ?בינה לשכוי מי נת� איוב לח לו 5
 לשכוי
 בינה

מי ש� פה : אליו' ויאמר ה שמות ד יא 
או מי ישו� אל� ? לאד�

 פקח או עוראו חרש או 
 !'הלא אנכי ה

 פוקח 
 עורי�

 

  פקח עורי' ה תהילי� .קמו ח 
 לפקח עיני� עורות ישעיה מב ז 

 ממסגר אסיר להוציא
מתיר 

 אסורי�
לכל הנפלי ' סומ� ה תהילי� קמה יד 6

 וזוק� לכל הכפופי
זוק� 

 כפופי�
הלוא פרס לרעב לחמ�  ישעיה נח ז 7

ועניי� מרודי� תביא בית 
כי תראה ער וכסיתו 

 ומבשר� לא תתעל

מלביש 
 ערומי�

 ולאי� נת� ליע� כח ישעיה מ כט 8
 אוני� עצמה ירבה

הנות� 
 יע� כחל

יהי רקיע ויאמר אלהי�  בראשית א ו 
 בתו� המי

רוקע 
האר� על 

 המי�
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  ברכות השחר�� "תנ

 הברכה בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק פרשנות
 כוננו מצעדי גבר 'מה תהילי� לז כג 9

 ודרכו יחפ�
המכי� 
מצעדי 

 גבר
 מצעדי גבר' מה משלי כ כד 9

 ?ואד� מה יבי� דרכו
 

ומשביע פותח את יד�  תהילי� קמה טז 10
  לכל חי רצו�

שעשה לי 
 כל צרכי

11 
 
 

 כט
 
 

 דברי� לג
 
 
 

 מי !אשרי� ישראל
' כמו�  נושע בה

 !מג� עזר�

אוזר 
ישראל 
 בגבורה

 
' מה ה, ועתה ישראל דברי� י יב 12

כי ? מעמ�אלהי� שאל 
' ליראה את הא�   

 אלהי�

עוטר 
ישראל 

 בתפארה
 

גדול אשר לו גוי ומי  דברי� ד ח 13
חקי� ומשפטי� 

צדיק� ככל התורה 
הזאת אשר אנכי נת� 

 לפניכ� היו�

שלא 
 עשני גוי

שמואל  ז כג 13
 ב

 כעמ� כישראל ומי
 אחד באר�גוי 

 

 כאי� נגדו  הגויכל ישעיה מ יז 13
 מאפס ותהו נחשבו לו

 

 אלהי� אשר 'אנכי ה שמות כ ב 14

מאר� הוצאתי� 

 מבית עבדימצרי� 

שלא 
עשני עבד

 
לי בני ישראל כי  ויקרא כה נה 14

 עבדי ה� אשר עבדי
הוצאתי אות� מאר� 

 אלהיכ�' מצרי� אני ה

 

 ואביטה גל עיני תהילי� קיט ח 15
 נפלאות מתורת�

המעביר 
חבלי 
שינה 
 מעיני
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 הברכה בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק פרשנות

 לאלפי� ועשה חסד שמות כ ו 16
לאהבי ולשמרי 

 מצותי

גומל 
חסדי� 
טובי� 
לעמו 

 ישראל
כי לא ' חסדי ה איכה ג כג. כב 

 כי לא כלו תמנו
 רחמיו

  חדשי� לבקרי�
 אמונת� רבה

 

 
 �"פרשנות על התנ

 הנשמה. 1
תרגו� יונת� ב� (למאור עיניי� ולשמע אזניי� ,  בגו� האד� לרוח מדברתהנשמה ותהי 

  )עוזיאל
הקדוש ברו� כנגד ... ?  כנגד מי אמר� דוד.)קד. תהילי� פרקי� קג ('ברכי  נפשי'חמשה 

את כל  מלאהנשמה מה הקדוש ברו� הוא מלא כל העול� א� .נשמה וכנגד הוא

מה . נראית רואה ואינהנשמה ראה א� מה הקדוש ברו� הוא רואה ואינו נ.הגו�

מה הקדוש ברו� .  זנה את כל הגו�נשמההקדוש ברו� הוא ז� את כל העול� כלו א� 

מה  הקדוש  ברו�  הוא יושב בחדרי חדרי� א� .  טהורהנשמההוא טהור א� 

      .)א.מסכת ברכות י(  .יושבת בחדרי חדרי�נשמה 
   )כל יו� מחדש (לידתו של אד

בא מלא�  וסטרו  על פיו ומשכחו כל התורה כולה  )נולד(וכיו� שבא לאויר העול� 
ואינו יוצא מש� עד שמשביעי� אותו .) ז.בראשיתד(" לפתח חטאת רוב�:"שנאמר
ומה  היא השבועה ....)כג. ישעיהו מה(" כי לי תכרע כל בר� תשבע כל לשו�: "שנאמר

ול� כולו אומרי� ל� ואפילו כל הע. תהי צדיק ואל תהי רשע? שמשביעי� אותו
ה טהור ומשרתיו טהורי� ונשמה "והוי יודע שהקב. צדיק אתה היה בעיני� כרשע

. וא� לאו הריני נוטלה ממ�, א� אתה משמרה בטהרה מוטב, שנת� ב� טהורה היא
 .)     ב.מסכת נידה ל(
: אמר הקדוש ברו� הוא". מחצתי ואני ארפא"וכתיב " אני אמית ואחיה ")כתוב(כתיב .2

יכול שתהא מיתה .  מה שמחצתי ואני ארפא)ולאחר כ�(מה שאני ממית אני מחיה והדר 
מה " מחצתי ואני ארפא“תלמוד לומר ? באחד וחיי� באחד כדר� שהעול� נוהג

 .)ב.מסכת סנהדרי� צא(. מחיצה ורפואה  באחד  א� מיתה וחיי� באחד
מסכת  (".ממית ומחיה' ה ")שכתוב בו(ה דכתיב ביה " דמחיה מתי� אלא הקב)אי�(לית . 3

   .)ב.סנהדרי� ירושלמי י
 ) . אב� עזרא(זה הפסוק יכחיש האומרי� שהרוח היא מקרה כי המקרה לא ישוב . 4
, אב� עזרא, התרגו� הארמי (הלב) י על הפסוק"רש(. זה הלב: ויש אומרי�,  זה תרנגול�' שכוי'. 5
 ).      י ש�"ורש. א.ראה ג� מסכת ראש השנה כו)      (על הפסוק' מצודת דוד'
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  )�"מלבי(. יזקו� אות�, אלה שה� ענוי� וכופפי� את עצמ�. 6
וא� יראה אותו שהוא עני  ...להאכיל הרעב ולכסות הערו� הוא חיוב לכל ישראל . 7

אלא חייב להלוות לו ולפתוח , לא יעלי� עיניו ממנו עד שיצטר� לשאול מחיתו
 )ק"רד( .ו דרכי� שירויח בה�לפני

אלהי� לאד� ולאשתו כתנות עור  ' ויעש ה: " מלביש ערומי� דכתיב)ה"הקב (מה  הוא
   .)א.מסכת סוטה יד(.   א�  אתה  הלבש  ערומי�.)כא. בראשית ג("וילביש�

 )   י"רש(. וסופו להחלי� כח לעייפותכ�.  בשיכול אותיות' עי�'פרושו ' יע�'.8
  .)ב.מסכת חולי� ז(. אי� אד� נוק� אצבעו מלמטה אלא א� כ� מכריזי� עליו  מלמעלה.9

 .)י"רש (כדי פרנסתו הוא משביע את טובו ואת רצונו ואת ברכתו.10
שמות  ("ילח� לכ� ואת� תחרשו�' ה"אבל , שלא תהיה תשועת� על ידי מלחמת�. 11
 )ספורנו.)  (יד.יד

כסה ראש� כדי שתהיה עלי� יראת (יא כי היכי דתיהוי על� אימתא דשמ, כסי רישי�. 12
 .)    ב.ראה ג� סימ�  קיח.  ב.מסכת שבת קנו()   שמי�

 
 '   גוי'.13

וכתתו חרבות� לאתי� .  והוכיח לעמי� רבי�הגויושפט בי� "� אומה:במקרא

 .)ד.ישעיה ב(".  חרב ולא ילמדו עוד מלחמהגויאל גוי וחניתותיה� למזמרות לא ישא 
� מי שאינו יהודי :בתלמוד ובמדרשי
, במשנה 

מסכת עבודה ( גויהיי� והחומ� של : אסורי� ואיסורי� איסור הנאהגויאלו דברי� של 

 .)משנה ג. זרה פרק ב
 .)   ח.מסכת ברכות ירושלמי ח(". שביר� את הש�  עונה  אחריו אמ�גוי "
שמו הש� ברא את האד� בתחתוני� שיכיר את בוראו ויודה ל
"  כאי� נגדו הגויכל"

,  לשמו)ישראל(נשאר רק הע הזה וכאשר חטאו ברצונ� וכפרו בו כול� לא ... 
ופרס� בה� באותות ובמופתי� כי הוא אלהי האלהי� ואדוני האדוני� ונודע בזה 

 .)כו.� על דברי� לב"רמב(.   לכל העמי�
ואל יאבד ... קדושגוי שומר... אחדגוישומר ! ...שומר ישראל"�ע� ישראל :בתפילה

בראשית ("גדולגוי ואעש� ל:"'לאברה� אבינו הבטיח ה) נוסח אשכנזי�' תחנו�'(".קדושגוי 

  .)    ב.יב
 .)א.תהלי� כד("האר� ומלואה' לה:"האר� שלי היא שנאמר:הקדוש ברו� הוא אמר.14

מוטב שאנחיל ארצי לעבדי שלי ,"לי בני ישראל עבדי�:"וישראל שלי ה� שנאמר
 .)מדרש תנחומא מסעי י(. לשלי

והבדלת אותנו  , כי ברחמי� הרבי� בחרת בנו מכל האומות ורוממתנו מכל הלשונות
 )פרשת ראה אות יז' ב� איש חי'(...  מכל  טומאותיה� ותועבותיה�

 



 הלכות ברכות השחר. מו
 מקורות

 
 .)ב. � על שמות ו"רמב(והקדוש ברו� הוא יגלה  עינינו ויראינו נפלאות מתורתו .15
הרי : אמר  משה, "חסד  לאלפי�..."שלימד משה סניגוריא על ישראל ממה שכתוב.16

 .)מדרש רבה במדבר ט (. את בניה�)הצל(האבות אוהבי� עשה עמה� חסד ונצל 
 המודי� בש� הנכבד ובאלהותו לבדו ויכפרו בכל אלוה נכר ולא יעבדו �' לאהבי '

. בנפשותינוכי זו היא האהבה שנתחייבנו בה , יקראו אוהביו,ע� סכנת נפש�,אות�
 ) � על הפסוק"רמב(

 
 תלמוד בבלי וירושלמי

 .   א.ראש השנה כט.   ג.ירושלמי ג.   ב.ס"  כל"תוספות בקטע . א.בבלי מו: ברכות.א
 " שואל ממ�"תוספות בקטע " ' מה ה"י בקטע "רש. ב. מנחות מג. ג
 . ב. מנחות מג.   א. ברכות ירושלמי ט.ד
 .   ב.מגילה כד"  כי פריס"  "כי שמע"תוספות בקטעי� . ב.ברכות ס. ח
 

  הלכות תפילה	 "רמב
 .ו.ד.ג:  ז.א
 .י.ברכות א. ט. ז. ב
 .יד. ז.ג
 .  ו. ז.ד
 . ז.  ז.ח
 



   
 הלכות ברכות השחר

 
 דיני ברכת התורה .מז

 )ד סעיפי�"ובו י (
 
 . ברכת התורה צרי� ליזהר בה מאד. א
 
 . dbd :yxcnl oia          צרי� לבר� בי� למקרא בי� למשנה בי� לתלמוד. ב

 
 .  צרי� לבר��  א� על פי שאינו קורא � הכותב בדברי תורה .ג
   
 .המהרהר בדברי תורה אינו צרי� לבר�. ד

 
dbd: 

eixacl mrh zpizp `la oic weqtl lekic oicd `ede.  
 
.  'וכו" והערב נא". "אשר קדשנו במצותיו וציונו על דברי תורה: " ברכות התורה.ה
 ." ואשר בחר בנו"
 
 . ו"נא ע� וי' והערב'אומר . ו

 
 dbd: 

ie `la mixne` yie"e .ebdp oke . a xnel aeh xzei la`-ie "e.  
  
 .א� למד מיד בלי הפסק, פוטרת ברכת התורה" אהבת עול�"ברכת . ז
   
ולכ� יש ליזהר . ויש להסתפק אי סגי בקורא קריאת שמע סמו� לה בלי הפסק. ח

 ".אהבת עול�" התורה קוד�  לבר� ברכת
 
והנכו� שלא .  יש אומרי� שא� הפסיק בי� ברכת התורה ללימודו אי� בכ� כלו�.ט

 . סמו� לברכת התורה' ברכת כהני�'וכ� נהגו לומר פרשת . להפסיק ביניה�
  
.  כיו� שדעתו לחזור ללמוד לא הוי הפסק�א� הפסיק מללמוד ונתעסק בעסקיו  .י

 . ובית הכיסא דלא הוי הפסק, ומרח�, והוא הדי� לשינה
 

 .וכ� נהגו. ויש אומרי� דלא הוי הפסק. הוי הפסק, על מיטתו,   שינת קבע ביו�.יא
 
 

 באורי�
 . לא מהוה� לא הוי.י.  א� מספיק אי סגי.ח



 
 הלכות ברכות השחר.מז

 
כל ,  הלילה הול� אחר היו� שעבר ואינו צרי� לחזור ולבר��  א� א� למד בלילה .יב
 .  מ� שלא יש�ז
 
ואינו צרי� לחזור ולבר� .  מבר� ברכת התורה�המשכי� קוד� אור היו� ללמוד  . יג

המשכי� קוד� אור היו� מבר� כל סדר הברכות חו� מברכת . כשיל� לבית הכנסת
 .שימתי� מלאומר� עד שיאור היו�, ופרשת התמיד' הנות� לשכוי בינה'

 
dbd:  

` oniq lirl oiir .cenll jxaiy mcew eici lehi dlgzkle e sirq . el did `l m`e
dlihp `la jxale cenll leki min ,dlihp mcew jxany zekxa x`ya enk , lirlck

en oniq. 
  

 .נשי� מברכות ברכת התורה. יד
 

 הלכות ברכות השחר.מז
 מקורות

 �" תנ
סעי� בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק פרשנות

אקרא הבו גודל ' כי ש ה דברי� לב ג 1
  אלהינול

 .א

מי האיש החכ� ויב� זאת  ירמיה ט יב�יא 2
: אליו ויגדה' ואשר דיבר פי ה

על מה אבדה האר� נצתה 
' ויאמר ה?כמדבר מבלי עבר

 אשר על עזב את תורתי
נתתי לפניה� ולא שמעו 

 בקולי ולא הלכו בה  

 

לא ימוש ספר התורה הזה  יהושע א ח 3
 והגית בו יומ ולילהמפי� 

למע� תשמר לעשות ככל 
 הכתוב בו

 

ואני זאת בריתי אות� אמר  ישעיה נט כא 4
רוחי אשר עלי� ודברי אשר . 'ה

 לא ימושו מפי�, שמתי בפי�

 ומפי זרע� ומפי זרע זרע�
  מעתה ועד עול�' אמר ה

 

  למדנו חקי�' ברו� אתה ה תהילי� קיט יב 5
והגיו�  יהיו לרצו� אמרי פי .ד תהילי� יט טו 6

  צורי וגאלי' הלבי לפני�
 ד  



 
 הלכות ברכות השחר .מז

 מקורות
 

 �"פרשנות על התנ
 :למוד תורה ותפילתו של משה רבינו.1
, שהיה רב� של ישראל, כי משה. אוי לה� לרשעי� המזכירי� ש� הקדוש בזלזולי�"

 )האזינו(לא היה אפשר לו להזכיר ש� הקדוש עד שהיה מחנ� פיו בתחילת השירה 
'  !'כי ש� ה': ואחר כ� אמר, שה� עשרי� ואחד מילי�, בשמוני� וחמישה אותיות

 ). עוזיאל תרגו� יונת� ב� ("ואת� ע� בית ישראל הבו כבוד וגדולה לפני אלהינו,אני מתפלל
עד שפירשו , דבר זה נשאל לחכמי� ולנביאי� ולא פרשוהו... ?" מי האיש החכ�. "2

לא שמעו ', על עזב� את תורתי' ויאמר ה':  )שכתוב(דכתיב , הקדוש ברו� הוא בעצמו
 .).א. מסכת נדרי� פא(.שאי� מברכי� בתורה תחילה... היינו לא הלכו בה, בקולי

�מתו� שה� זהירי� לעסוק בתורה ורגילי� בה , ותלמידי חכמי� בני תלמידי חכמי� 
 ).י בנדרי� לעיל"רש (. לא מקיימא ברכתא�אינ� זהירי� לבר� כשפותחי�  

 )י"רש(כל הגיו� שבתורה בלב .3
כל שהוא תלמיד חכ� ובנו תלמיד חכ� וב� בנו תלמיד חכ� שוב אי� תורה פוסקת .4

 .)א.מסכת בבא מציעא פה (.אני ערב ל� בדבר זה: אמר הקדוש ברו� הוא מזרעו לעול�
למע� ... ראוי שתלמדני חוקי�, "המלמד תורה לעמו ישראל... ברו� :"ברכת התורה. 5

כבשאר סוגי ברכות שצרי� לדעת על מה ,החוק אדע על מה אני מבר�כשאבר� על 
 ) רבי משה אלשי�  על הפסוק(.הוא מבר� ומכוי� בברכה על טוב טעמה

' מצודת דוד' (.ג� מחשבות לבי מה שלא אוכל להוציא בפה ג� המה יהיו לרצו� לפני�.6
 )   על הפסוק

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .  א.נדרי� פא.   א. מגילה ירושלמי ד.   א.ז. ה. ירושלמי א.   א.כא. ב.בבלי  יא: ברכות. א
 .כלה רבתי ה. ב.א. בבא מציעא פה

 .ב. ברכות יא.ב
 .ב.עבודה זרה מד. א. שבת קנ"   ורב חסדא"תוספות בקטע . ב.ברכות כ. ד
 "הערב נא"י בקטע "רש.  ב. ברכות יא. ה
.ב. בבלי יא: ברכות.ו

 

כל "תוספות בקטע  .א. מו ".ורבנ�"תוספות בקטע   "ורבי יוחנ�"י בקטע "רש
".הברכות

   

. א.כתובות ח". חו� מברכה" "כל"תוספות בקטעי� .  ב.פסחי� קד.  ה. ירושלמי  א
 "שהכל ברא"תוספות בקטע 

 ")לאחר קריאת שמע"בקטע ' פני משה'ראה ( .ה. ירושלמי  א. ב. בבלי יא: ברכות.י.ט.ח.ז
 .ה.ירושלמי א" שכבר"תוספות בקטע . ב.בבלי יא:  ברכות.יג
 ".דלא מפקידנא"תספות בקטע . א.קדושי� לא. יד
 

  הלכות�"רמב
 .יא. י :תפילה ז. יג.ו.ה
 .ד.קריאת שמע ג. ד
 



 
 הלכות ברכות השחר

 
 ופסוקי קרב�.  אומרי� פרשת התמיד.מח

 שבת אומרי� אצל פרשת  התמיד
 ) ובו סעי� אחד                               (

 dbd: 
cinzd zyxt mixne`e . mixne` yie'dkxrnd xcq 'e-"epziev dz` minlerd oeax "eke' . m`e

xeaivd mr cal cinzd zyxt zexwle xefgle eziaa exne`l leki xeaiva exne`l xyt` i` .
dxeza `xewk zipyd mrta oiekie.  

 
אבל לא בראש חודש ויו� , בשבת אומרי� אצל פרשת התמיד פסוקי מוס� שבת.א

 .מפני שקורי� בתורה בפסוקי מוס�, טוב
 

 dbd: 
yceg y`x sqen mb oixikfny mixne` yie .yceg y`x `edy mqxtl ick oibdep oke). oke

kz oniq onwl `ed"` .( dxezd znbec dxeza oixewy drya  rrepzdl miwcwcnd ebdpe
zzxa dpzipy .milltzzny drya oke ,my lr-" r lkd dpxn`z iznv 'jenk in "

)dl milidz .i.(. 

 
 הלכות ברכות השחר. מח

 מקורות
 �"תנ

 .)ו.ויקרא ו(   )1(אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה 
כבשי� בני שנה תמימ� שני� ליו� עלה ' ואמרת לה� זה האשה אשר תקריבו לה

 .)ג. במדבר כח(תמיד 
וביו� השבת שני כבשי� בני שנה תמימ� ושני עשרני� סלת מנחה בלולה בשמ� 

 .)י.ט. במדבר כח(עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה      . ונסכו
 .)לז. ויקרא ז(   )2(זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאש� ולמלואי� ולזבח

תהילי� ( )3(מי כמו� מציל עני מחזק ממנו ועני ואביו� מגזלו'  הכל עצמותי תאמרנה

   .)י.לה
 

 �"פרשנות על התנ
ועכשיו שלא זכית� הרי "... אש תמיד תוקד: "אילו זכית� היית� קוראי� בתורה.1

 ) 'רבי יצחק'דבר המתחיל , פתיחות,איכה רבה.)  (יג.איכה א("ממרו� שלח אש בעצמתי:"את� קוראי�
 .)א.מסכת מנחות קי (.חטאת ואש�, מנחה,כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה.2
 שבשעה  שאד�  עומד  ומתפלל  )חוט השדרה(שבשדרה , כנגד שמונה עשרה  חוליות. 3

 .)  ג.מסכת ברכות ירושלמי ד( בכול� )להתכופ�(צרי�  לשוח 
 

 תלמוד בבלי
.ב. תענית כז

   

 .ד.סוכה נד: הגה.  א. מנחות קי.  ב. מג.  ב. סוטה ה.  ב. מגילה לא
 

"רמב 
 .ט.הלכות תמידי� ומוספי� ד



 הלכות ברכות השחר
 

 מר קריאת שמע בעל פה שיכול לו.מט
 )ובו סעי� אחד ( 

 
כל דבר שרגיל ,"דברי� שבכתב אי אתה רשאי לאמר� על פה:"א� על דקיימא ל�. א  

 .  מותר�קריאת שמע וברכת כהני� ופרשת התמיד וכיוצא בה� : ושגור בפי הכל כגו�
 

 באורי� והרחבה
דברי� שבעל , דברי� שבכתב אי אתה רשאי לאמר� בעל פה":מקובל בידינו �קיימא ל�

היינו  , התורה שבכתב: ה ציוה למשה רבנו" הקב.)ב.מסכת גיטי� ס( "פה אי אתה רשאי לאמר� בכתב

 אי� התורה שבעל פה , וההלכה) י"רש" (אי אתה רשאי למסר� לישראל בעל פה "חמשת החומשי� 
ולאחר מכ� נחתמו , )200בגליל בשנת (למרות זאת רבי יהודה הנשיא ער� את המשנה .  לכתוב אותה
ולאחר מכ� כל ספרי ) 500הבבלי נחת� בשנת , 430 נחת� בטבריה בשנת הירושלמי (התלמודי� 

. ט"תהילי� קי("הפרו תורת�' עת לעשות לה:"לפי העקרו�, ההלכה לדורותיה� כדי שהתורה לא תשתכח

פעמי� שמבטלי� דברי תורה כדי ". ) א. מסכת ברכות נד( "' משו� עת לעשות לההפרו תורת� .)."ו"קכ

 )    י במסכת ברכות דלעיל"רש(. "'לעשות לה
 

 הלכות ברכות השחר.מט
 מקורות

 �"תנ
אל משה כתב ל� את הדברי� האלה כי על פי הדברי� האלה כרתי את� ' ויאמר ה

 ברית ואת ישראל
) 1  (

 .) כז. שמות לד(
עמכ� בהר מתו� האש ביו� הקהל' ועליה� ככל הדברי� אשר דבר ה

 )2( 
 .)י.דברי� ט( 

 
 �"פרשנות על התנ

דברי� שבעל פה אי אתה רשאי , דברי� שבכתב אי אתה רשאי לאמר� על פה.1
 .). ב. גיטי� ס (. לאמר� בכתב

אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר , תלמוד ואגדה,משנה,מקרא.2
 .)   ד.מסכת פאה ירושלמי ב(. נאמר למשה בסיני

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 ".דברי� שבכתב"תוספות בקטע .  ב.תמורה יד.  ב. גיטי� ס.  א.תענית כח: בבלי
 .   ח.חגיגה א.  א. מגילה ד.  ד.פאה ב: ירושלמי

 



 
 הלכות ברכות השחר

 
 'איזהו מקומ�'טע� למה אומרי� משנת . נ

 )ובו סעי� אחד(
  

כדי , ייתא דרבי ישמעאלובר' איזהו מקומ�' קבעו לשנות אחר פרשת התמיד פרק . א
דברייתא דרבי ישמעאל הוי . תלמוד, משנה, מקרא: שיזכה כל אד� ללמוד בכל יו� 

 .שהמדרש כתלמוד, במקו� תלמוד
  

 באורי�
 . מסכת זבחי� פרק ה משנה א'איזה מקומ�'

. ל על ספר ויקרא " מדרשי חז' תורת כהני�'הנקרא ג� ' ספרא' תחילת  ברייתא דרבי ישמעאל

 .    הינו הוי."       בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת: רבי ישמעאל אומר"

 
 הלכות ברכות השחר .נ

 מקורות
 �"תנ

ושננת� לבני� ודברת ב� 
)1(

 .)ז. דברי� ו( 
ובכל מקו� מקטר מגש לשמי 
)2(

 .)יא. מלאכי א( 
 

 �"פרשנות על התנ
שליש ,ד� שנותיו לעול� ישלש א. אלא ושלשת�' ושננת� ')המוב� של(אל תקרי . 1

לא צריכא ? מי יודע כמה ימי חיי אד�. שליש בתלמוד, שליש במשנה, במקרא
        ). סדר יו� (. ליומא� )הכוונה(

בכל יו� מימי חייו של יהודי יחולק הזמ� המוקדש ללמוד תורה בחלקי� : היינו
 .) .    א.מסכת קידושי� ל (.למשנה ולתלמוד, שווי� למקרא

 
תלמידי חכמי� העוסקי� בתורה בכל מקו� מעלה אני עליה� כאילו מקטירי� ."2

 .).א. מסכת מנחות קי( " ומגישי� לשמי
" בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת:רבי ישמעאל אומר "�ברייתא דרבי ישמעאל "
� קבעוה אצל ,) נקראת ג� ספרא,ל על ספר ויקרא "מדרשי חז( שהיא תחילת תורת כהני� 

 .).חיי�  סימ� נ אורח' טור'(". קבעוה אחר פרשת התמיד"זה מקומ� אי"ומשנת ,הקרבנות 
 
 

  בבלי   �תלמוד 
תוספות בקטע . ב. עבודה זרה יט".  לא צריכא  "	תוספות ,"ליומא "	י "רש:קטעי�. א. קידושי� ל

 ".ישליש אד�"
 



 
 הלכות ברכות השחר

 
 'ישתבח'עד ' ברו� שאמר' דיני תפילה מ� .נא

 )סעיפי�' ובו ט(
 
 .לאחריה�' ישתבח'קוד� פסוקי דזימרה ו' ברו� שאמר'אומרי� .א
 
 . עונה אחריו אמ�, קוד� שיסיי� החז�' ברו� שאמר'א� סיי� .ב
 
 .יש לו לענות אמ� אחר ברכת עצמו' ישתבח' אחר .ג

 
dbd:hx oniq onwl oiire"e. 

 
 .'שרהשמונה ע'עד סו� ' ברו� שאמר'צרי� ליזהר מלהפסיק בדיבור משיתחיל . ד

 
dbd: 

 oia xacl oi` devn jxevl elit`e'xn`y jexa 'l-'gazyi' .p oniq onwl oiire"e b-
p"c . 

 
ובאמצע המזמור . בי� המזמורי� האלו שואל מפני הכבוד ומשיב שלו� לכל אד�.ה

 .שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד
  
 ".שמי� עשה' ה"�ובי� ו" אלילי�"צרי� להפסיק בי� .ו
  
 . וא� לא כיו� צרי� לחזור ולאמרו פע� אחרת, "פותח את ידי�"צרי� לכוי� בפסוק .ז
 

dbd: 
weqt mixne`e" :di jxap epgp`e " xg`"cecl dlidz ." weqt oilteke" dnypd lk

di lldz "dxnifc iweqt seq `edy itl . weqt oke"d 'cre mlerl jelni ." ribnyk
 l-"d dzre 'l epgp` micen epidl`j " weqtl e`"degzyz jiptl dnew lke " oi`

my zeegzydle zegyl ,iw oniq onwlck"b . mixne`yk cenrl ebdpe'xn`y jexa '
le-"cec jxaie "e-'gazyi'. 

 
 .אי� אומרי� הזמירות במרוצה כי א� בנחת.ח
 
מזמור "�שכל השירות עתידות ליבטל חו� מ, יש לאמרו בנגינה" מזמור לתודה."ט

 ".    לתודה
dbd: 

 mixne` oi`e"dcezl xenfn "gqt inia e` aeh meie zaya, mda daixw dcez oi`y
ung meyn .gqt axra `le .kz oniq onwl oiire"h .xetik mei axra `le . onwl oiire

xz oniq"c .el` zepicna ebdp oke.   
 באורי�

 . ט. א.  סועיי� לקמ� סימ�.  אמירת שלו��שואל מפני הכבוד או היראה .ה
 . נכתב במזרח  אירופהבמדינות אלו :הגה



 הלכות ברכות השחר .נא
 מקורות

 �"תנ
אתה החלות להראות את עבד� את ,אלקי�' ה. בעת ההוא לאמר' ואתחנ� אל ה.א

גדל� ואת יד� החזקה אשר מי אל בשמי� ובאר� אשר יעשה כמעשי� 
אעברה נא ואראה את האר� הטובה אשר בעבר הירד� ההר הטוב הזה .וכגבורת�

)1(.והלבנ�
 
 .) כה�. כג. דברי� ג(

 .)   ו. תהילי� ק�( )2 (הללויה כל הנשמה תהלל יה
צבאות כי טוב ' קול ששו� וקול שמחה קול חת� וקול כלה קול אמרי� הודו את ה."ט
 .)יא.ירמיה לג( )3 ('כי לעול� חסדו מבאי� תודה בית ה' ה
 

 �"פרשנות על התנ
  .)א.מסכת ברכות לב(. � שבחו של הקדוש ברו� הוא ואחר כ� יתפלללעול� יסדר אד.1
וכי "... הללהו בתקע שופר הלהו בנבל וכנור הללהו בת� ומחול: "אמר רבי אלעזר.2

אלא מה ... כל מיני כלי זמר אינו כלו�: אלא אמר דוד? צרי� הקדוש ברו� הוא לזה

 ). על פי הזוהר הקדוש על הפסוק(.הללויה,  תהלל יההנשמהכל ? הוא עיקר ההילול 
 .)ויקרא רבא פרשת צו פרשה ט (.לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלי� וקרב� תודה אינה בטלה.3
  

  ברו� שאמר בזיקה לפסוקי
 ...ברו� בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק

אלה תולדות השמי� והאר�  בראשית ב ד
אלהי� ' בהברא� ביו� עשות ה

 אר� ושמי�

שאמר והיה 
 העול�

אלהי� יהי מארת  ויאמר בראשית א .טז. יד
אלהי�  ויעש...ברקיע השמי�

 את שני המארת הגדלי�

 ומר ועושהא

ותגזר אומר ויק� ל� ועל דרכי�  איוב כב כח
 נגה אור

 גוזר ומקיי�

בראשית ברא אלהי� את  בראשית א א
 השמי� ואת האר�

 עושה בראשית

 העירואני לא אחוס על נינוה  יונה ד יא
אשר יש בה הרבה ? הגדולה

 אשר אד�משתי� עשרה רבו 
לא ידע בי� ימינו לשמאלו 

 ובהמה רבה

 מרח� על האר�
 

מרח� על הבריות

 לאהביועשה חסד לאלפי�  שמות כ ה
 ולשמרי מצותי

משל� שכר טוב 
 ליראיו

' ואול� חי אני וימלא כבוד ה במדבר יד כא
 את כל האר�

חי לעד וקיי� 
 לנצח

את יעקב וגאלו מיד ' ה הכי פד ירמיה לא י
 חזק ממנו

 פודה ומציל 

אלהיכ� מ� העול� ' ברכו את ה נחמיה  ט ה
עד העול� ויברכו ש� כבוד� 
   ומרומ� על כל ברכה ותהלה

 ברו� שמו
 



 
 הלכות ברכות השחר .נא

 מקורות
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ב. עבודה זרה ז.    ב.מה. א. ברכות לב. א
 .ד.ירושלמי ה. ב.בבלי מה: ברכות.ב
 .ד.ירושלמי ה"   הא בבונה ירושלי�"י ותוספות בקטע "רש. ב.בבלי מה:  ברכות.ג
 "חו�"תוספות בקטע . ב.פסחי� קד". כל הברכות"תוספות בקטע . א. ברכות מו.ה.ד
 .ט.סופרי� ד.ו
 .  ב.לד" מלמדי�"תוספות בקטע  . א.לד" דאית ביה תרתי"י בקטע "רש. ב. ברכות ד.ז

 )משנה. (י.ירושלמי ג)  משנה. (א.בבלי לח: סוכה.  ב.א.קיטפסחי� 
 "רבי שמעו�"תוספות בקטע .  ב. ביצה יט.   ב.  פסחי� יג.ט
 

  הלכות� "רמב
 .יב. תפילה ז.א
 ב.יח. טז:  ברכות א.ג .ב
 .יג. הלכות חגיגה ב, קרבנות.ט
 



 הלכות ברכות השחר
 

 'ישתבח'די� מי ששהה לבוא לבית הכנסת עד .נב
)                                                                              ובו סעי� אחד(

 
עד " ברו� שאמר" אומר �א� בא לבית הכנסת ומצא ציבור בסו� פסוקי דזימרה .א
ואחר כ� , "מעתה ועד עול� הללויה"עד " תהלה לדוד"ואחר כ� , "מהולל בתשבחות"
הללו אל "ואחר כ� , "לבני ישראל ע� קרובו הללויה"עד " מ� השמי�' הללו את ה"

 ".כל הנשמה תהלל  יה"עד  " בקדשו
 

 dbd: 
 xn`i xzei zedy el yi m`e"dl eced 'e`xw " cr"megx `ede ." cr blcie" `ede

megx " mcewy"ixy`" ,a ikmihweln miweqt wx epi` mizpi. 
 

. ויתפלל ע� הציבור. וקריאת שמע וברכותיה' יוצר'ואחר כ� ". ישתבח"ואחר כ� 
 ".מ� השמי�' הללו את ה"ידלג ג� כ� מזמור , וא� אי� שהות כל כ�

 
dbd: 

zedy oi` cer m`e, wx xn`i `l"xn`y jexa "e-"cecl dlidz "e-"gazyi." 
 

, אפילו בדילוג, ואי� שהות לומר פסוקי דזימרה' יוצר'וא� כבר התחילו הציבור 
ואחר כ� יקרא כל פסוקי . יקרא קריאת שמע  וברכותיה ע� הציבור ויתפלל עמה�

 .דזימרה בלא ברכה שלפניה� ולא של אחריה�
 

dbd: 
xweaa jxal aiegny zekxad lk xn`i mewn lkne,n oniq lirl x`azpy enk"e e- 

n"f. 
 

 באורי�
 .'ישתבח 'לאחריה�', ברו� שאמר 'לפניה�  :פסוקי דזימרהברכות 

 .הברכה הראשונה לפני קריאת שמע, "יוצר אור ובורא חוש�" �יוצר
 .     הכונה לתפילת עמידה' להתפלל 'שנכתב כל מקו�  כלל�ויתפלל עמה� 

 
 הרחבה והעמקה

מני� . בשעה שהציבור מתפללי�?  אימתי עת רצו� .)יד.תהלי� סט" (עת רצו�' ואני תפלתי ל� ה"

 .).ה. איוב לו ("ה� אל כביר ולא ימאס: "שנאמר? שאי� הקדוש ברו� הוא מואס בתפילת� של רבי�
לשמע אל הרנה ואל :"שנאמר אי� תפילתו של אד� נשמעת אלא בבית הכנסת"

 .) א.ח, .א.ברכות ו מסכת(.במקו� רינה ש� תהא תפילה.) כח. ח. מלכי�  א".(התפלה
 



 כות ברכות השחרהל .נב
 מקורות

 �"תנ
 .)ו.תהילי� ע( )1(.אל תאחר' ואני עני ואביו� אלהי� חושה לי עזרי ומפלטי אתה ה.א

 .)יט.דניאל ט( )2( . למענ� אלהיאל תאחראדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה ועשה 
 

 �"פרשנות על התנ
 :דרשות

אל ...חושה לעזרתי ולאביונותי וגאלני! רבונו של עול�:ה"אמר דוד לפני הקב."1
 .  )על הפסוק' ילקוט המכירי'(". תאחר

 )'שוחר טוב על הפסוק'מדרש (". לפיכ� אל תאחר,בי� היו� בי� מחר עלי� לגאלני"
 
שלא ' ולכ� המבקש מה.) א.סנהדרי� ק. ב.מסכתות  סוטה ח(" במדה שאד� מודד בה מודדי� לו"

 .  להקפיד לא לאחר לתפילה יאחר לעזרו מ� הראוי

 
 תלמוד בבלי

. ב.עבודה זרה ז.  א.ראש השנהיח"  פסוקי דזמרא"י בקטע "רש. ב. שבת קיח. ב. ח. ב. ברכות ד
 .  יא. סופרי� יז

 
  הלכות תפילה� "רמב

 .   יב. ז
 



 הלכות ברכות השחר
 

  די� מי הוא הראוי לירד לפני התיבה.נג
 ).ו סעיפי�"ובו כ(

 
 .מעומד" ישתבח" אומר שליח ציבור .א
 
 .וקצת פסוקי דזימרה" ברו� שאמר"אלא א� כ� אמר " ישתבח"אי� לומר . ב
 
 "ישתבח"אלא בי� , "ישתבח"� אי� לבר� על עטיפת ציצית בי� פסוקי דזימרה ל .ג
 ).'ד סעי� ג"ועיי� לקמ� סימ� נ(. 'יוצר'�ל
 

dbd: 
edin,  xeaiv gilyd-dligz zilh el did `l m` ,  ligziy mcew ziviva shrzi

"gazyi " xg` cin yicwd xn`iy ick"gazyi "wiqti `le . ziaa oiipn oi` m` oke
 mr xeaiv gilyd oizni zqpkd"gazyi "oiipn `eaiy cr wezyie . xn`ie"gazyi "

yicwe. 
 
ושלא יצא עליו , שיהא ריק� מעבירות? ואיזהו הגו�. שליח ציבור צרי� שיהיה הגו�. ד

ורגיל . ויש לו נעימה וקולו ערב. ושיהיה עניו ומרוצה לע�. ש� רע אפילו בילדותו
 . נביאי� וכתובי�, לקרות תורה

 
יבחרו הטוב שבציבור בחכמה , א� אי� מוצאי� מי שיהיה בו כל המידות האלו. ה

 .ובמעשי� טובי�
 

dbd: 
ea mivtg mrde mirp elewe owf ux`d mr o`k did m`e , dpy dxyr yely oae

oi`e xne`y dn oiandmirp elew  ,mcew `ed ohwd .bbeya dxiar xary in- oebk 
 daeyza xfge dbbya ytpd bxdy-xeaiv gily zeidl xzen  . dyr m` la`

 cifna-`l  ,daeyzd mcew rx my eilr `vi mewn lkac.  
 
 משהביא שתי �אבל באקראי . מפני כבוד הציבור, אי� ממני� אלא מי שנתמלא זקנו.ו

ובלבד שלא יתמנה מפי הציבור או מפי שליח ציבור . יוכל לירד לפני התיבה, שערות
 .הממנה אותו להקל מעליו להתפלל בעדו לעיתי� ידועי�

 
מוטב , א� אי� ש� מי שיודע להיות שליח ציבור כי א� ב� שלוש עשרה ויו� אחד.ז

 .שיהא הוא שליח ציבור משיבטלו מלשמוע קדושה וקדיש
 
 באורי�

 .אבל �מיהו:  הגה.ג
 .סימ� לבגרות מינית �שתי שערות.ו

 



 
 הלכות ברכות השחר. נג

 
� כל שניכר בו שהגיע לכלל שני� שראוי להתמלאות זקנו�מי שאינו בעל זק�. ח 

 . ממני� אותו� א� על פי שאי� לו זק� �הלכ� ב� עשרי� שנה . נתמלא זקנו קרינ� ביה
 

dbd: 
owf el did m` oke ,hrn elit` ,epwf `lnzp dia opixw,  dxyr dpeny oan `ed m`

dlrnle. 
 
 . יש אומרי� שמותר למנותו א� הוא ב� עשרי��סריס.ט
 
יש ללמד זכות על מקומות שנוהגי� שהקטני� יורדי� לפני התיבה להתפלל .י

 .תפילת ערבית במוצאי שבתות
 

dbd: 
 ok ebdp `ly zenewnae-ziaxr zlitza elit` daizd iptl xearl ohwl oi`  .` elit

zayd meia mipy dxyr yely llkl ribd ,zay ly ziaxr lltzdl oi` , oiicr ixdc
dpy dxyr yely el oi`. 

 
 א� הוא מחמת ששמח �שליח ציבור שמארי� בתפילתו כדי שישמעו קולו ערב .יא

והוא שיתפלל ,  תבוא עליו ברכה�בלבו על שנות� הודאה לש� יתבר� בנעימה 
הרי זה , אבל א� מכוי� להשמיע קולו ושמח בקולו. בכובד ראש ועומד באימה ויראה

 .כל שמארי� בתפילתו לא טוב עושה מפני טורח הציבור, ומכל מקו�. מגונה
 

 . �"� אלפי"� ולעיינ"� עייני"אי� ממני� מי שקורא לאלפי.יב
 
 .  לא ירד לפני התיבה� והוא מי שבגדו קרוע וזרועותיו מגולי� �פוחח.יג
 
דדברי� שבכתב אי "משו� , ובלבד שלא יקרא בתורה,  לפני התיבהסומא יורד.יד

 ".אתה רשאי לאומר� על פה
 

 . שליח ציבור קבוע יורד לפני התיבה מעצמו ולא ימתי� שיאמרו לו.טו
 

ולא ,  צרי� לסרב מעט קוד� שירד לפני התיבה�מי שאינו שליח ציבור קבוע . טז
וכשיאמרו לו פע� שניה מכי� עצמו כמי , אלא בפע� ראשונה מסרב. יותר מדי

אינו , וא� האומר לו שירד הוא אד� גדול. ובפע� שלישית יעמוד, שרוצה לעמוד
 .מסרב לו כלל

 
אותו שמעמידי� תחתיו לא , א� טעה שליח ציבור וצריכי� להעמיד אחר תחתיו. יז

 . יסרב
 

 באורי�
 .היינו כאילו כ� זה,  קוראי� בו קרינ� ביה.ח



 
 כות השחרהלכות בר. נג

 
לא , או מפני שברגלי סנדל, איני יורד לפני התיבה מפני שבגדי צבועי�: האומר. יח

מפני שדר� האפיקורסי� להקפיד בכ� וחיישינ� שמא , ירד באותה תפילה כלל
 . אפיקורסות נזרקה בו

 
dbd: 

eixacl `lzn` ozep elit`e ,ipdn `l. 
 

: אפילו יחיד יכול לעכב ולומר. ונדחו דבריה�, יש מונעי� גר מלהיות שליח ציבור.יט
 .א� לא שכבר הסכי� עליו מתחילה, איני רוצה שפלוני יהיה חז�

 
dbd: 

 it lr oebd mrh cigi eze`l didiy `wece'xird iaeh' . leki cigid oi` ikd e`la la`
xeaiv gilya zegnl . e`pey `ed m`e-eilr mikqdy mcew ea zegnl leki  . ine

pey `edyd `xewyk dxez xtql dlri `l xeaiv gilyl `'dgkez'.  
 

 באורי�
    .).ב.מסכת כתובות כב(.מה שאד� מספר כדי להצדיק את מעשיו.משלמתלא בארמית  �אמתלא: הגה.יח

 . לא עוזרלא מהני
 .דברי� פרק כח.  ויקרא פרק כו�התוכחה. יט

 
 הרחבה והעמקה

אפילו אכל נבילה , או העושה עבירות להכעיס,עובדי עבודת כוכבי�: וה�"אפיקורוס.יח

 .)  ה. תכה�בשלח ערו�  ' חוש משפט'חלק (  ".הכופרי� בתורה ובנבואה...או לבש שעטנז להכעיס
ואי� מקבלי� אות� בתשובה . אינ� כישראל לדבר מ� הדברי�  האפיקורסי� מישראל 

 והאפיקורסי� .).יט.שלי במ(" כל באיה לא ישובו� ולא ישיגו ארחות חיי�: "לעול� שנאמר

ה� התרי� אחר מחשבות לב� בסכלות דברי� שאמרנו עד שנמצאו עוברי� על גופי תורה 

 .  להכעיס בשאט בנפש ביד רמה ואומרי� שאי� בזה עו�
האומר שאי� ש� נבואה כלל ושאי� ש� מדע : שלושה ה� הנקראי� אפיקורסי�

והאומר שאי� הבורא יודע ,והמכחיש נבואתו של משה רבנו, שמגיע מהבורא ללב בני אד�

 אפילו אכל נבילה או �עובדי עבודה זרה או העושה עבירות להכעיס . מעשה בני אד�

הלכות עבודת כוכבי� ,  ספר המדע �יד החזקה : �"רמב(  לבש שעטנז להכעיס ושכופרי� בתורה ובנבואה

 .) י.הלכות רוצח ושמירת הנפש ד, ספר נזיקי. ח.הלכות תשובה ה. ה. ב
 .)יז .ויקרא יט(" לא תשנא את אחי� בלבב�: "והכתוב אומר,  והאי� יהיה לישראל שונא.יט

הרי זה מצוה לשונאו עד שיעשה ,כגו� שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר... 

 � א� מצאו נבהל במשאו�וא� על פי שעדיי� לא עשה תשובה . תשובה וישוב מרשעו

, והתורה הקפידה על נפשות ישראל . ...מצוה לטעו� ולפרוק עמו ולא יניחנו נוטה למות

הלכות רוצח  ,�"רמב( .ומאמיני בעיקר הדת' מאחר שה� נלוי� אל ה, בי� רשעי� בי� צדיקי�

 .)יד. ושמירת הנפש יג
 

 



  הלכות ברכות השחר.נג
 
 מי שירצו � א� אחד רוצה לומר תפילה בשביל אביו ואחר רוצה בשביל אחר .כ

 . יאמר התפילה הוא יאמרהקהל ש
 

 . א� על פי שרוב הציבור חפצי� בו, אי� להתמנות שליח ציבור על פי השר.כא
 

 .  שליח ציבור בשכר עדי� טפי מבנדבה.כב
 

dbd: 
ldwd oevx `la lltzdl mc`l oi`e . oiper oi` zenl` jxce dwfga lltzny in lke

eizekxa xg` on`. 

 
מכל �א� על פי שהוא מוציא הדל כעשיר . שכר שליח ציבור פורעי� מקופת הקהל.כג

 . מקו� אי� יד העני משגת כעשיר
 

dbd: 
zeytpd itl ivge oenn itl ivg oiaeby mixne` yie .zelidwd bdpn `ed oke. 

 
 א� הוא רב �ואי� ביד� כדי שכר שניה�, ציבור שצריכי� לשכור רב ושליח ציבור.כד

 . שליח ציבור קוד��וא� לאו , הוא קוד�מובהק וגדול בתורה ובקי בהוראה 
 

 באורי�
משנה '(" כי תפילה היא יותר מצוה מאמירת הקדיש, שמת אביו ורוצה להתפלל כדר� האבלי�"... .כ

 ).'ברורה
 .יותר �טפי.כב
 



 
 הלכות ברכות השחר. נג

 
 

 .אי� מסלקי� חז� מאומנותו אלא א� כ� נמצא בו פיסול.כה
 

dbd: 
`nlra oepix meyn eze` oiwlqn oi`e, e` zixkpd mr qtzpy my eilr `viy oebk

mc` xqny .micr eilr e`a m` la` ,dfa `veike dfa ,eze` oixiarn . xeaiv gilye
wceae hgey `edy ,oigixqne mi`evd micbaa lltzi `l . eicba silgdl dvex epi` m`e

 lltzdle dlitzd zrya-eze` oixiarn  .apnd xeaiv gilye ixiya opxny e` eit l
 dxf dcear icaer miiebd-ok zeyrl `ly ecia oignn ,eze` oixiarn rney epi` m`e .

miwxtl eriiql epa zepnl dvexe oiwfdy xeaiv gilye- axr epa lew oi`y it lr s` 
elewk ,mixac x`ya enewn `lnn m`-mc` lkl mcew epa  , zegnl oileki xeaivd oi`e
ecia.  

 
ובהגיע הזמ� יצאו אלו ויכנסו , קהל שנהגו למנות אנשי� על צרכי הציבור לזמ�.כו

בי� לקופה של צדקה בי� לשאר מינויי� הצריכי� ,  בי� לחז��אחרי� תחתיה� 
�אפליו לא קבעו לה� זמ� , בי� שנוטלי� עליה� שכר בי� שאי� נוטלי�, לציבור 

 . מאחר שנהגו כ�, סתמ� כפירוש�
 

dbd: 
in yixeaivl cgeind xtq jezn lltzi xeaiv gilyc azky  ,enyl azkp i`cec. 

 
 באורי�

 .הלשי� על יהודי בפני שלטו� נכרי �מסר אד�. שמועה סת� �רינו� בעלמא: הגה.כה
 

 מושג בהלכה
. א.מסכת בבא מציעא ירושלמי ז(" המנהג מבטל את ההלכה: זאת אומרת"�הכל כמנהג המדינה 

 .) א. הלכות שכירות ט�� משפטי�"ועיי רמב
 

 מושג מחיי היהודי� בגולה 
, אחד מהתוארי� בה� כונו העומדי� בראש הקהילה היהודית �העיר /טובי הקהל

א� מאד רווח , הרכב� המספרי והאישי היה שונה ממקו� למקו�. ממוני� או נבחרי�

 .)ב.  ג�ירושלמי,. א. כו�בבלי : מסכת מגילה(המאוזכר כבר בתלמוד', שבעת טובי העיר'המושג 

 
או בעושר ,שבעת טובי העיר המוזכרי� בכל מקו� אינ� שבעה אנשי� המובחרי� בחכמה"

והרי ה� , אלא שבעה אנשי� שהעמידו� הציבור פרנסי� סת� על העיר, וכבוד

א חלק "ת הרשב"שו(. .)יד. מגילת אסתר א(" שבעת רואי פני המל�, זכר לדבר... כאפוטרוסי� עליה�

 ).         1310 � 1235חי , מגדולי חכמי ספרד , דרתאברה� א  בלמה שבי ר.  תריז . א



 הלכות ברכות השחר.נג
 מקורות

 �" תנ
  נביאי האמת והצדק כשליחי ציבור להתפלל בעד הע�

פסוק פרק  הנביא בפסוק' דבר ה ספר
משה  אלהיו' ויחל משה את פני ה שמות לב יא

 רבנו
אנו כי דברנו ויבא הע� אל משה ויאמרו חט במדבר כא ז

ויתפלל משה בעד ... 'וב� התפלל אל ה' בה
 הע� 

 

על כל חטאתכ� אשר ... ' ואתנפל לפני ה דברי�  ט יח
 להכעיסו'  חטאת� לעשות הרע בעיני ה

 

שמואל א ז ה קבצו את כל ישראל : ויאמר שמואל
 'המצפתה ואתפלל בעדכ� אל ה

 שמואל
 

שמואל א ז ט   ' בעד ישראל ויענהו ה' ויזעק שמואל אל ה
אל ירמיהו הנביא ... וישלח המל� צדקיהו   ירמיה לז ג

 אלהינו' לאמר התפלל נא בעדנו אל ה
 ירמיה

 
ויאמרו אל ירמיהו הנביא תפל נא תחנתנו  ירמיה מב ב

אלהי� בעד כל ' לפני� והתפלל בעדנו  אל ה
 השארית הזאת כי נשארנו מעט מהרבה 

 

הניו ושמואל בקראי שמו משה ואהר� בכ תהילי�  צט ו
 והוא יענ�' קראי� אל ה

 שוני�

 
  על טיבו של שליח ציבור

 בפסוק' דבר ה ספר פרק פסוק פרשנות
1 
 

 ב
 

 נ
 

 ישעיה
 

מדוע באתי ואי� איש קראתי ואי� 
 ?עונה 

2 
 

 ח
 

 יב
 

 ירמיה 
 

 נתנה עלי בקולה על כ� שנאתיה
 

 מהונ�' כבד את ה משלי ג ט 3
 

 �"פרשנות על התנ
 ).י"רש("באתי להתקרב אליכ� ואי� איש מכ� פונה אלי: "אומר כביכול'  ה�פשט . 1

לפני זה אינו ".  יוכל לירד לפני התיבה)סימ� לבגרות (משהביא שתי שערות "�דרש 
 ) .  על הסימ�' טור' ( .נקרא איש

 
    .) .ב. מסכת תענית טז ( "זה שליח ציבור היורד לפני התיבה שאינו הגו�."2
 
מדרש פסיקתא ("בקול�' עמוד וכבד את ה... א� היה קול� ערב ",  מחינ��כמו" מהונ�. "3

  ) .         רבתי פיסקא כה



 הלכות ברכות השחר.נג
 מקורות

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 " וביתו ריק�" "ורגיל" בקטעי� .)א.טו(י "רש) משנה. (ב.א. בבלי טו: תענית  .א.סוכה מב.ד
 )משנה וגמרא. (ב. ירושלמי ב.    ב" אד�"תוספות בקטע .  א. טז
 .ב.ברכות לד: הגה" א� יש זק�"  "א� על גב"י בקטעי�  "רש. א.תענית טז.ה
 .   ז. ירושלמי ד"   ואי� נושא כפיו" "ואינו עובר"תוספות בקטעי�  . א.בבלי  כד: מגילה.ו

 ".נתמלא"תוספות בקטע .  ב.חולי� כד
 ) משנה. (י.ירושלמי ג)  משנה. (א.בבלי כט: ראש השנה.   ג.ירושלמי ג.  ב.בבלי כ:  ברכות.ז

 .ג.א:מגילה ירושלמי  ב
 .יז.סופרי� יד. ט.ח
קט� שהגיע "י בקטע "רש.  ב.ראש השנה לג". קט� אינו" י בקטע "רש. א. מגילה כד:  הגה.י

 .טו.סופרי� יד". לחינו�
 .ב.א.תענית טז)  משנה. (א. ירושלמי ה.   א.לא)  משנה. (ב. בבלי ל: ברכות.יא
. א.פו. ב.בבא מציעא פה" כשאתה מגיע"תוספות בקטע . ב. מגילה כד.  ד.ברכות ירושלמי ב.יב

 "אחתינהו"תוספות בקטע 
 .טו. סופרי� יד.    ז. ירושלמי ד. ב.כד) משנה.(א.בבלי  כד: מגילה .יג
 .א. בבא קמא פז. ב.גיטי� ס.  זט. סופרי� יד.   ז. ירושלמי ד) משנה.(א.בבלי  כד: מגילה .יד
 .א.בבא מציעא פז.  ב.פסחי� פו.   ג.ירושלמי ה. א. בבלי לד:  ברכות.טז
 )    משנה.(ג.ירושלמי ה"   מהיכ�"תוספות בקטע ) משנה.(א. בבלי לד: ברכות. יז
 )משנה. (ט.ירושלמי ד)  משנה. (ב. בבלי  כד: מגילה. יח
למעוטי "תוספות בקטע . א. בבא בתרא פא.   משנה ד. בבלי וירושלמי פרק א: בכורי�. כ.יט

 ".ומרוצה לע�"י בקטע  "רש. א. תענית טז".  אדמת גוי
 .ב.בבא בתרא ז.  ד.בבא מציעא ירושלמי ו.  ב. ז" בבא קמא קט.כג
 . ז. חגיגה א.  ז.פסחי� ג: ירושלמי)  משנה. (א. ירושלמי א)  משנה. ( א. בבלי א: פאה. כד

 .ב.קדושי� מ
 .א.גיטי� פט. ב. כתובות לו: הגה. כה 

 ).משנה.(א. ז�ירושלמי  ) משנה. (א. בבלי  פג: בבא מציעא. ב. בבא קמא קטז.כו
  הלכות ��"רמב

 .יא.  תפילה ח.ו
 .ב.שופר ב.ז
 .ד. תפילה טו. ח
 .יא. אישות ב.ט
 .ז.שופר ב. י

 .יב.  תפילה ח.יד.יג.יב
 תפילה. ג.י. יז
 .  ה. י תפילה. יח
 .  ג.ד בכורי�.יט
 .יא. גזילה ואבידה יב. כג
 .ג.תלמוד תורה ג .כד
 .כא. אסורי ביאה יז.כה
.ג.א:שכירות ט. כו



 
 הלכות ברכות השחר

 
 'ישתבח'�דיני� השייכי� ל . נד

 )סעיפי�' ג ובו(
 
ששתיה� , "ברו� שאמר "�לפי שהיא סמוכה ל " ברו� "�אינה פותחת ב " ישתבח ".א

 .זו לפניה� וזו לאחריה�, נתקנו על פסוקי דזימרה
 
שש� , "חי העולמי�"אלא אחר , "מל� מהולל בתושבחות" אי� לענות אמ� אחר .ב

 .הוא סיו� הברכה
 
ויש . עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה' יוצר'ל "ישתבח" המספר בי� .ג

מותר , למי שבא להתפרנס מ� הצדקה, מי שאומר שלצרכי ציבור או לפסוק צדקה
 .להפסיק

  
dbd: 

 eyriy zqpkd ziaa leawl e` dleg jxal zenewn daxda ebdpy dn hytzp dfne
oic el , oia'gazyi ' l'xvei ,'devn jxevl ixwin df lkc . oixfegyk jk xg`le

dxnifc iweqt zvwn xeaiv gilyd xn`i lltzdl .mdilr yicw xn`ie , oi` mlerl ik
 ila yicw mixne`'dlidz 'iptlye .yicw `la ziaxr oiligzn okle . eid `ly in oke

 oia el e`iade oilitz e` ziviv el'gazyi 'mdilr jxale mgipdl leki yicwl , la`
l yicw oia'ekxa 'xac meya wiqti `l . gilyd xn`y xg`l wiqti `ly oky lke

 xeaiv'ekxa ' zkxa oiligzny mcew'xvei'.p oniq seq onwl oiire"f. 
 
 

 באורי�
 .א.עיי� לקמ� סימ� נט.'יוצר אור ובורא חוש�'ברכה ראשונה לפני קריאת שמע �  יוצר .ג

משוח 'ונקרא , לפני היציאה למלחמה מתמנה כה� לש� עידוד היוצאי� לקרב �עורכי המלחמה  :הגה

 אחת. במלחמת הרשות הוא מודיע לחיילי� מי רשאי שלא לצאת לקרב אלא לשרת בעור�. 'מלחמה

שאינו יכול לעמוד בקשרי "לפי רבי עקיבא : משמעות המושג.'הירא ור� הלבב'הסיבות לכ� 

)� ".המתירא מ� העבירות שבידו זהו "לפי רבי יוסי הגלילי". המלחמה) בלח
 )   ב�א. מסכת סוטה מד. ט�ב. דברי� כ(

 .נקרא�מקרי 
   .).א.תהלי� קמה(” תהילה לדוד “ אשרי  תהילה

 



 הלכות ברכות השחר. נד
 מקורות 

  ישתבח��"תנ
    .)ב. תהילי� קו( )1 (!'?מי ימלל גבורות ה.א

   .)ד. תהלי� קמה( )2   ( מעשי� וגבורתי� יגידוישבחדור לדור 
 .)כג. דניאל ב( )מודה ומשבח אני, ל� אלהי אבותי(  . אנהומשבחל� אלה אבהתי מהודא 

 להשתבח הגוי� להדות לש� קדש� ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מ�
 בתהלת�

)3(
 .)לה. דברי הימי� א פרק טז( 

 
 �"פרשנות על התנ

? וכי יש אד� שיכול לדבר גבורותיו של הקדוש ברו� הוא או להשמיע כל תהילתו."1
יש לנו . א� לא מלאכי השרת יכולי� לספר אלא מקצת גבורתו של הקדוש ברו� הוא

לדרוש במה שעשה ובמה שעתיד לעשות למע� יתרומ� שמו של הקדוש ברו� הוא 
 .)  פרקי דרבי אליעזר  פרק ג(".מסו� העול� ועד סופו, בבריותיו שברא

 
אפילו א� יהיו חיי בני אד� ארוכי� לא יוכלו להשיג בכל : "על תקשורת בינדורית.2

כי דור הול� ? אלא מה יש לה� לעשות לפי קוצר ימיה�. כל שכ� שה� קצרי�, ימיה�
לדור אחר המעשי� הנוראי� שראו , טר� לכתו, יספר זה הדור שהול�.  באודור

שלא ראו , לפי שישבחו הדור הבא על מה שעבר, בימיה� והגבורות שראו בחייה�
 )   ק על הפסוק"רד( ". על מה שיראו בימיה�, אלא שהוגד לה�

 )י על הפסוק"רש(וג� אני הדר כבוד הוד� אשיחה  
 
 )מצודת דוד על הפסוק(המהולל מאד ' לשבח יחשב להדבק בה.3

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .      ה. ירושלמי א" ויש מה�"י בקטע "רש. ב.מו" כל"תוספות בקטע . א.בבלי  מו: ברכות.א
.ב.מגילה כא" חו�"תוספות בקטע . ב. פסחי� קד  

 .א.לומנחות ) משנה. (ט.ירושלמי ח"   לפיכ�"י בקטע "רש)  משנה. (א.בבלי מד: סוטה.ג
 

  הלכות  ��"רמב
 .ה.ברכות א.   יב.  תפילהז.א
 



 
  קדיש�הלכות ברכות השחר 

 
 דיני קדיש. נה

 )ב סעיפי�"ובו כ(
 
ואי� אומרי� אותו בפחות מעשרה זכרי� בני חורי� גדולי� . אומרי� קדיש.א

 . שאי� נאמרי� בפחות מעשרה�' ברכו '�ו ' קדושה'והוא הדי� ל. שהביאו שתי שערות
  
גומרי� אותו הקדיש , בעשרה ויצאו מקצת�' קדושה' א� התחיל לומר קדיש או .ב

 .והוא שנשתיירו רוב�, שהתחיל' קדושה'או אותה ה
 

 dbd: 
 z`vl `ed dxiar mewn lkne,xn`p mdilre" :d iafre 'elki) "` diryi.gk .(. m` la`

z`vl xzen dxyr ex`yp. 
            

 . 'קדושה'גומר אפילו , ו מקצת�ויצא' אבות' א� התחיל ב.ג 
 

dbd: 
 lltzdl eligzdy xg`l ozvwn e`vi m`e'xvei'- lltzdl xeaiv gilyd ligzi `l 

mx lewa , zlitz mlyp xakc'xvei' . mx lewa dlitza ligzdy xg`l e`vi m`e
e'dyecw '- xcq lk milydl mileki'dyecw 'dixg`ly mly yicwd xnele , jiiyc

dlitzl, xn` ixdy"oedzelv lawzz "eke' . oipr edfc dxeza oixew oi` la`
xg`.dizekxae rny z`ixwl jiiy `l eixg`ly yicwe ziaxr zlitze.  

 
שהוא יותר מב� שש ויודע ,  יש מתירי� לומר דבר שבקדושה בתשעה וצרו� קט�.ד

אי� והוא הדי� דעבד ואישה . ולא נראו דבריה� לגדולי הפוסקי�. למי מתפללי�
 .מצטרפי�
 

dbd: 
etxvl oi` eciay yneg ici lr elit`e .wgcd zrya lwdl oibdep yi edine. 

 
 באורי�

 .  סימ� לבגרות מינית�שתי שערות .א
 .'שמונה עשרה', 'עמידה' ברכה ראשונה של �אבות .ג
א� התפילה בלחש היה ... והוא הדי� דגומר השליח ציבור כל תפילת שמונה עשרה "� אפילו קדושה 

 ).'משנה ברורה'(."דינא הוא שלא יתחיל השליח ציבור בקול ר� בפחות מעשרה, ג� כ� בעשרה 
 .א.עיי� לקמ� סימ� נט.'יוצר אור ובורא חוש�'� ברכה ראשונה לפני קריאת שמע�יוצר

 .   אבל�  מיהו.ד
 
 



  קדיש�הלכות ברכות השחר . נה
 

עד שיצאו רוב ,  דינו כקט��ני�  אפילו הוא גדול בש� א� לא הביא שתי שערות .ה
 .דינו כגדול , וא� נראו לו סימני סריס קוד� לכ�. שנותיו שאז יתברר שהוא סריס

 
dbd: 

zexrya oiwcwcn oi` edine ,lecbk eze` opiwfgn eizepy llkl ribdy lky `l` ,
zexry izy `iad `nzqn df oiprl mixne`e.  

 
�או שהוא יש� ,  א� התחיל אחד מהעשרה להתפלל לבדו ואינו יכול לענות עמה�.ו  

 .   אפילו הכי מצטר� עמה�
 
כדי שיזכה , כשאחד מתפלל לבדו נכו� שהאחרי� ימתינו מלומר קדיש עד שיגמור. ז

 . ג� הוא
 
אבל מי .  ה� כפקחי� ומצטרפי��או שומע ואינו מדבר ,  חרש המדבר ואינו שומע.ח

 .  וקט�שאינו שומע ואינו מדבר הרי הוא כשוטה
 
. אחר שיהיה ב� שלוש עשרה ויו� אחד,  לעול� הוא קט� עד שיביא שתי שערות.ט

 .ושנת העיבור בת שלושה עשר חודש
  
ונער אחר נולד , א� נער אחד נולד בעשרי� ותשעה לאדר ראשו� משנה מעוברת. י

 אותו שנולד בעשרי� � ושנת שלוש עשרה אינה מעוברת �באדר שני באחד בו 
ותשעה לאדר הראשו� צרי� להמתי� עד עשרי� ותשעה לאדר בשנת שלוש עשרה 

ואותו שנולד אחריו באחד באדר השני יהיה ב� שלוש עשרה . להיות ב� שלוש עשרה
 .שני� כיו� שהגיע אחד באדר של שנת שלוש עשרה

 
dbd 

xeaird zpya devn xa dyrpe xc`a clepy ine,ipyd xc` cr devn xa dyrp epi`.

  
א� לא נידוהו נמנה למני� , ריי� שעבר על גזירת הציבור או שעבר עבירה עב.יא 

 . עשרה
 

אבל מותר להתפלל בבית .  מנודה אי� מצרפי� אותו לכל דבר שצרי� עשרה.יב
 .אלא א� כ� פירשו להחמיר עליו בכ�, הכנסת שהוא ש�

 
והעומד בתו� הפתח מ� .  צרי� שיהיו כל העשרה במקו� אחד ושליח ציבור עמה�.יג

�דהיינו כשסוגר הדלת ממקו� שפה פנימית של עבי הדלת ולחו��האג� ולחו�  
  .כלחו�

 
 באורי�

 . כנראה שהוא� מחזקינ� אותו.ה 
.  לפחות שלושי� יו�,  הוטל עליו נידוי או חר� והורחק מהעדה לתקופת זמ��מנודה, נידוהו.  יב�יא

 .  ד"סימ� של' יורה דעה'עיי� 



 
  קדיש�שחר הלכות ברכות ה.נה

 
אפילו ,  אפילו גבוה כמה קומות� מי שעומד אחורי בית הכנסת וביניה� חלו� .יד

 . מצטר� עמה� לעשרה�ומראה לה� פניו מש� , אינו רחב ארבע
 

dbd: 
zia llka opi` zeilre oibb ,sxhvn epi` mdilr cnerde. 

 
 . הוא מצרפ�� א� מקצת� בפני� ומקצת� בחו� ושליח ציבור תו� הפתח .טו

  
 דהיינו שנפרצה קטנה במקו� חיבורה �חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה  .טז

ובגדולה נשארה משארית כותל , ונפל כל אותו כותל שהיה מפסיק ביניה�, לגדולה
הגדולה כמופלגת מ� הקטנה ואי� הקטנה מופלגת מ� �זה שנפל פסי� מכא� ומכא� 

� א� תשעה בגדולה ואחד בקטנה לפיכ. אלא הרי היא כקר� זוית שלה, הגדולה
שהקטנה נגררת אחר הגדולה והרי היא כאילו היא בתו� הגדולה כיו� , מצטרפי�

או חמישה בזו וחמישה , אבל א� היו תשעה בקטנה ואחד בגדולה. שהרוב בגדולה
 . אי� מצטרפי��בזו 

  
שהוא נגרר ,  מוציא� ידי חובת�� היה שליח ציבור בקטנה וציבור בגדולה .יז

שאי� הרוב ,  אינו מוציא� ידי חובת��אבל א� היה שליח ציבור בגדולה . אחריה�
 .נגרר אחר היחיד

 
 . אינ� מצטרפי��א� קצת העשרה בבית הכנסת וקצת� בעזרה . יח
 

א� על פי שהיא גבוה ,  מצטרפי�� שליח ציבור בתיבה ותשעה בבית הכנסת .יט
 מפני שהיא בטלה לגבי בית ,עשרה ורחבה ארבע ויש לה מחיצות גבוהות עשרה

 .ויש מי שכתב דהני מילי כשאי� המחיצות מגיעות לתקרת הגג. הכנסת
 
אפילו מי שאינו עמה� יכול .  אומרי� קדיש וקדושה� היו עשרה במקו� אחד .כ

 .ויש אומרי� שצרי� שלא יהא מפסיק טינו� או גוי. לענות
 

 באורי�
 .עמוד תפילה של החז� �תיבה). מ" ס9.5 �אשכנז (מ " ס8 �טפח . בטפחי� כל המידות צוינו.יט   

 .האמור �הני מילי    
 .)ב.מסכת פסחי	 פה(" אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסיקה בי� ישראל לאביה� שבשמי�. "כ       

 
 



  קדיש� הלכות ברכות השחר.נה
 

 כופי� אותו,  עיר שאי� בה אלא עשרה ואחד מה� רוצה לצאת בימי� הנוראי�.כא
ישכירו , וא� ה� אחד עשר ורוצי� לצאת שניי�. לישאר או להשכיר אחר במקומו

�וא� אחד עני ואחד עשיר . שניה� אחד בשותפות במקומ� ושניה� יפרעו בשווה 
 .ושכר החז� על היוצאי� כעל הנשארי�. פורעי� חציו לפי ממו� וחציו לפי נפשות

 
dbd: 

 `l e` aeh mei mcew jex` onf jlil dvex m` oia welig oi`e- xefgi `ly onf lk 
aeh meia.  

 
וכגו� שאי� חסרי� לה� .  איו כופי� לשכור להשלי� מניי� כי א� בימי� הנוראי�.כב

אלא א� כ� מנהג קבוע ומפורס� בעיר לכו� להשכיר אפילו , כי א� אחד או שניי�
 . א� יש מניי� מיושבי העיר כופי� לשכור חז�. בחסרו� שלושה או ארבעה

 
dbd: 

 zqpkd ziaa cinz oiipn oi`y mewna oke- cinz e`eaiy zeqpwa df z` df oitek 
cinzd lhazi `ly zqpkd zial oiipn .w oniq yix onwl oiire"o , df z` df oitek m`

zqpkd zia zepal. 

 
 ' ראה נספח ב�פרוט והרחבה על קדיש

 

  קדיש�הלכות ברכות השחר . נה
 מקורות

  סוגי קדושה בזיקה לקדיש�� "תנ
 ' קדושת ה

פרשנות פסוק פרק   בפסוק' דבר ה ספר
  אלהיכ�'קדוש אני הקדשי� תהיו כי  ויקרא ב ב 1
 'אני ה בתו� בני ישראל  ונקדשתי ויקרא כב לב 2
שמואל  ב ב 3

 א
 כי אי� בלת� ואי� צור 'אי� קדוש כה

 כאלהינו
 והאל הקדוש צבאות במשפט ' ויגבה ה ישעיה  ה טז 4

 הנקדש בצדק
 צבאות מלא כל 'קדוש קדוש קדוש ה ישעיה  ו ג 5

 האר� כבודו
 ונודעתי לעיני גוי� והתקדשתי והתגדלתי יחזקאל לח כג 6

 'רבי� וידעו כי אני ה
 אלהי קדשי' ההלוא אתה מקד�  חבקוק א יב 7
  יושב תהילות ישראלואתה קדוש תהילי� כב ד 8

 



  קדיש�הלכות ברכות השחר . נה
 מקורות

 �"פרשנות על התנ
 ).'תורת כהני�'" ( א� את� מקדשי� עצמכ� מעלה אני עליכ� כאילו קדשת� אותי."1
י על "רש(" מסור עצמ� וקדש שמי." נלמדת  מצות קדוש הש�"ונקדשתי"מהמלה . 2

 ).הפסוק
עד שזכתה ללדת את שמואל , שזמ� רב היתה עקרה, מתפילת חנה הנביאה.3

 האצלת ולכ� �" ' אי� קדוש כה. " ילדה עוד שלושה בני� ושתי בנותלאחר מכ�.הנביא
   .'נובעת רק מרצו� ה �לזמ� או לכל דבר , למקו�� קדושה

  ).'מצודת ציו�'(? "ומי מהנבראי� אשר ידמה קדושתו לקדושת הבורא "�"אי� בלת�"
כי הייתי עקרה ולא ,שהופ� הטבעי� כרצונו, אי� חזק כאלהינו " �"ואי� צור כאלהינו"

 ).  ק על הפסוק"רד(" היה בטבעי ללדת
 .  מול שפלות האד�' מובלטת רוממות ה,עושה משפט' כאשר ה. 4
 .י המלאכי� בטקס הכתרתו של הנביא ישעיהו"אמירת קדושה ע.5
על ' ראה נספח ב( ".יתגדל ויתקדש שמיה רבא"�על פסוק זה מיוסדת תפילת הקדיש.6

העתידה להתחולל באחרית ,לחמת גוג ומגוגהנביא יחזקאל מנבא על מ) קדיש
מימי קד� ועד לזמננו ניסו .שתהיה הרסנית ביותר ותסתיי� בגאולה שלמה,הימי�

א� על , )הגאולה השלמה(' הק�'ליחס נבואה זאת למלחמות שארעו ולחשב את את 
... סת� הדברי� וחת� הספר עד עת ק� : "'איש חמודות'נצטוה " ק� הפלאות"

 .  .) יב. ד. דניאל יב(" אשרי המחכה ויגיע
אב� עזרא על ("לא אלוה אחר, ואתה קדושי, מיו� היות ישראל אתה היית אלוהיו."7

 ).הפסוק
'  אמנ� ה).י על הפסוק"רש("אתה קדוש ויושב לשמוע תהילות ישראל מימי� קדמוני�."8

 .  א� אינו מתעל� מתהילות ישראל, מרומ� ונעלה על הכל,קדוש
 
 

 דושה בזיקה לקדיש סוגי ק�� "תנ
 קדושה בזיקה לזמ�

פרשנות פסוק פרק   בפסוק' דבר ה ספר
בראשית ב ג 1   אתוויקדש יו� השביעיויבר� אלהי� את 
 לקדשו יו� השבתזכור את  שמות כ ח 2
 קדש אשר תקראו את� מקראי ' מועדי ה ויקרא כג ב 3
 לקדשו יו� השבתשמור את  דברי� ה יב 2
  חגהתקדשהשיר יהיה לכ� כליל  ישעיה ל כט 4
  כאשר צויתייו� השבת את וקדשת� ירמיה יז כב 
  קדשו  ואת שבתותי יחזקאל כ כ 
 המקדשי� 'ולכל מועדי ה עזרא ג ה 
 ואל תעצבו  לאדנינוקדש היו�כי  נחמיה ח י 3

 
 
 



  קדיש�הלכות ברכות השחר . נה
 מקורות

 
 �"פרשנות על התנ

 יו�ויבר� אלהי� את  "�שונה בתורה בזיקה לזמ�מושג הקדושה מופיע לרא. 1

 דמות כח בתולדות �וביו� זה תתחדש בגופות ".). ג. בראשית ב("אתו השביעי ויקדש
הזמ� לא נועד לבילוי . )ע על הפסוק"ראב,רבי אברה� אב� עזרא("  כח ההכרה והשכל�ובנשמות

 .                למצות ולמעשי� טובי�� אלא יש להקדישו לקדושה )בילוי אלא שחיקה ואי�(
 .).פרק ז' בחודש'י על הפסוק  לפי מכילתא על ספר שמות בקטע "רש("זכור ושמור בדבור אחד נאמרו."2
שתהא השביתה בענינו בעבור ". ).ח.שמות כ, י"רש(" תנו לב לזכור תמיד את יו� השבת "

 .).ח.מות כש, �"רמב(".להפנות בו מעסקי המחשבה והבלי הזמני�. שהוא יו� קדוש
 ).ע"ראב(  )בימי� אחרי�("שלא נעשתה בו מלאכה כמו חבריו ").י"רש("ויבר� ויקדש"
רבי ("  שיהיו מבורכי� קדושי�)שומרי שבת(ברכת היו� וקידושו ישוב על השומרי� "

 ).  ע על הפסוק"� וראב"כמצוטט בפרושי הרמב, סעדיה גאו�
כי מצוה .שיהיו ביו� הזה כול� קרואי� ונאספי� לקדש אותו "�" מקראי קודש."3

היא על ישראל להקב� בבית האלהי� ביו� מועד לקדש היו� בפרהסיה בתפילה 
 .   ) �"רמב() .י.ראה נחמיה ח... (ולעשות אותו יו� משתה כמו שנאמר ...והלל לאל 

ביו� שתגאלו  "�" השיר יהיה לכ�".) ב.מסכת פסחי� צה(" לילה המקודש לחג טעו� הלל."4
בליל הפסח תבוא לכ� שמחה  " �" כליל התקדש חג") ל"י במסכת פסחי� הנ"רש(" ותמ� הגל

  .     )י על הפסוק"רש(" זו
   

  סוגי קדושה בזיקה לקדיש�� "תנ
 קדושה בזיקה למקו�

פרשנות פסוק פרק   בפסוק' דבר ה ספר
 אדמת קדשהמקו� אשר אתה עומד עליו  שמות ג ה 1

 הוא
 וקדשתוהגבל את ההר  שמות יט כג 1
  ושכנתי בתוכ�ועשו לי מקדש שמות כה ח 2
מד.מג 3  וקדשתי את אהל מועדונקדש בכבדי   שמות כט
 והיתה הר קדשי בציו�אלהיכ� שכ� ' אני ה יואל ד יז 

 ירושלי� קדש
  קדש תהיה פליטה והיהובהר ציו� עובדיה א יז 
 הר קדשאלהי על  ' ומפיל תחינתי לפני ה דניאל ט כ 

 
 �"רשנות על התנפ
� על "רמב("כי נתקדש כל ההר ברדת השכינה אל ראש ההר כאשר בשעת מת� תורה."1
  .)ה.ג
 .)ע על הפסוק"ראב(" נקרא מקדש בעבור היותו משכ� הש� הקדוש.  "2
 .  )ע על הפסוק"ראב(" כי כבודי יקדש�... האהל יהיה נקדש בכבודי .  "3

 



  קדיש�הלכות ברכות השחר . נה
 מקורות

  שונות�� "תנ
)1 (ונקדשתי בתו� בני ישראל.א

 .)ויקרא כב (
)2(חטא ישראל .יב.יא

 .)יא.יהושע ז (
)3(אלהיכ� ' בני� את� לה       

 .)א. דברי� יד (
 �"   פרשנות על התנ

  .)ב.מגילה כג. ב.ברכות כא: מסכתות(כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה . 1
 .)א.מסכת סנהדרי� מד( הוא  א� על פי שחטא ישראל�ישראל . 2
 שיטת רבי � את� קרויי� בני� )והנכ� עבריני�( את� נוהגי� מנהג בני� שאי�ג� בזמ� .3

      .)א.מסכת קדושי� לו(.מאיר
 

  בבלי וירושלמי �תלמוד 
)  משנה. (ב.מט" ולית הלכתא"תוספות בקטע . א. מח) משנה. (א.מה.  ב. בבלי כא:ברכות.א

 .ז.סופרי� י. ב. מגילה כג)  משניות. (ג.ב:ירושלמי ז
 .ד. מגילה ירושלמי ד.ג. ב
" ולית הלכתא"תוספות בקטע . א. מח"  קט� פורח"י ותוספות בקטע "רש. ב.בבלי מז:ברכות.ד

 .יב.סופרי� טז.  א.נידה מו.  א.ערכי� ג.  א.גיטי� נט  .ב.ירושלמי ז
 .ב.ברכות ירושלמי ז: הגה)  שנהמ. (ב. נידה מז. ב. בבא בתרא קנה. א.צז. א.יבמות פ.ט.ה
 .ב.ברכות בבלי מז.ו
 .  א.ירושלמי א. ב.בבלי ב: חגיגה.  א.ירושלמי א. משנה ב. בבלי פרק א: תרומות.ח

 .ד.יבמות ירושלמי יב
 .ב. ערכי� לא.  א.בבא בתרא קה)  משנה. (ח.ירושלמי ח)  משנה. (ב.א. בבלי קב: בבא מציעא.י

 .א.מד. א.סנהדרי� כז. ב.בבא מציעא נט. א.טז. א. מועד קט� טו.יב.יא
פסחי� ".  תשעה"תוספות בקטע "  אי� יוצאי�" "יוצאי�"י בקטעי� "רש. ב. עירובי� צב.יז.טז.יג
תוספות בקטע . ב.סוטה לח  "ושמע"תוספות בקטע . ב.ראש השנה כז"  וכ�"תוספות בקטע . ב.פה

 ".מחיצה"
 .א.פו. ב.פסחי� פה.יד

 .ה.ברכות ירושלמי ז.טו 
 "מחיצה מאי"תוספות בקטע . ב.סוטה  לח.יט
. ב.סוטה לח "ושמע"תוספות בקטע . ב.ראש השנה כז" וכ�"תוספות בקטע . ב.פסחי� פה.כ

 ".  מחיצה"תוספות בקטע 
  הלכות  ��"רמב

 .ו.ה:תפילה ח. ג.ב.א
 .ז.ברכות ה.  ד.תפילה ח. ד
 .יא.י: אישות ב. ט.ה
 .א. חגיגה ב�קרבנות .  ד. תרומות ד� זרעי�.ח
 .ו. שמיטה ויובל יב.י

 .א. קרב� פסח ט� קרבנות .יג
 .ח. נשיאות כפי� טו� תפילה .יד
 .ד. תלמוד תורה ז�מדע . יב.יא
.ט.בית הבחירה ו.  ב.מחוסרי כפרה ד.  א. קרב� פסח ט�קרבנות  .ז. תפילה ח. כ�. יג



 
  קדיש�הלכות ברכות השחר 

 
  די� עניית הקדיש על ידי הקהל.נו

 )סעיפי�' ובו ה( 
 . יש לכוי� בעניית הקדיש.א
 

 dbd: 
  oia wiqti `le"jxan `ax diny `di." 

 
 .ולהשתדל לרו� כדי לשמוע קדיש. ולענות אותו בקול ר�

 
dbd: 

dyecway xac lke yicw oiperyk cenrl yie . ldwd rneye zqpkd zial `ay ine
 yicw miper- xn`y xeaiv gily rny `ly it lr s` mdnr dper "lcbzi "ek' .

 xnel jixv xeaiv gilyd mbe"diny `di ." ligznyke"lcbzi "xnel yi": lcbi dzre
gk `p) "ci xacna.fi (.ebe'" .jingx xkf) "dk milidz.e (.nebe'. 

 
וכ� " . ברי� הוא"וכ� כשאומר . כל הע� עוני� אמ�" יתבר�" כששליח ציבור אומר .ב

 ".ואמרו אמ�"כשאומר 
 

dbd:  
 xg` on` xnel ebdp `le"jxazi", xg` `le"`ed jixa ." oia wiqti `le"`ed jixa "

l-"`zkxa lkn `lir "ek'. 
  
" עלמייא"כי אסור להפריד בי� , בלבד טועי� ה�" לעל� עלמייא"העוני� עד . ג
 ".יתבר�"ל
 
�וכ� ב ".יתבר�"�וכ� ב ". יהא שמיה רבא"�וכ� ב . כורע" יתגדל" כשאומר החז� .ד
 . אמ��וכ� ב ". ברי� הוא"
 
 .'וכו" עושה שלו�"ואחר כ� אומר . לאחר שסיי� הקדיש פוסע שלוש פסיעות. ה
 

 הלכות ברכות השחר .נו
 מקורות

 
 תלמוד בבלי

כל "תוספות בקטע "  בכל כחו"י בקטע "רש. ב.שבת קיט"  ועוני�"תוספות בקטע . א.ברכות ג.א
 .א.סוטה מט"  העונה

 
 ות תפילה הלכ��"רמב

 .א. ט.א
 .  נוסח הקדיש�סדר תפילות כל השנה 

 



 הלכות ברכות השחר
 

  די� ברכו וענייתו.נז
 )סעיפי�' ובו ב(

 
 המבור� 'ברו� ה: "ועוני� אחריו". המבור�' ברכו את ה: " אומר שליח ציבור.א

 ". המבור� לעול� ועד'ברו� ה: "וחוזר שליח ציבור ואומר". לעול� ועד
 

dbd: 
a jix`n xeaiv gilydy ebdpe-"ekxa "mixne` ldwde" :gazyie jxazi "ek ' cera

a jix`ny-"ekxa." 
 

או לדבר בצרכי " יוצר אור"�ל' ברכו"� מקו� שנהגו לצעוק על חבריה� בי� קדיש ו .ב
 . טועי� ה��רבי� 

 
dbd: 

p oniq seq lirl oiire"c. 



 הלכות ברכות השחר.נז
 מקורות

 
  המרומ� על כל ברכה ותהילה, 'ברו� הש�' �� "תנ

 בפסוק' דבר ה האומר ספר פרק  פסוק
  אלהי ש�'ברו� ה נח בראשית ט כו
אליעזר  בראשית כד כז

 עבד
 אברה�

 אלהי אדני אברה� 'ברו� ה
 אשר לא עזב חסדו 

 אשר הציל אתכ� 'ברו� ה יתרו שמות יח י
 מיד מצרי� ומיד פרעה

דוד המל� שמואל א כה לב   אלהי ישראל'ברו� ה
דוד המל� שמואל א כה לט  אשר רב את ריב 'ברו� ה

 חרפתי מיד נבל
 אחימע� שמואל ב יח כח

מאנשי 
 דוד

  אלהי�'ברו� ה

דוד המל� מלכי� א א מח   אלהי ישראל'ברו� ה
חיר�  מלכי� א ה כא

 מל� צור
 היו� אשר נת� 'ברו� ה

 לדוד ב� חכ�
שלמה  מלכי� א ח טו

 המל�
 אלהי ישראל 'ברו� ה

שלמה  מלכי� א ח נו
 המל�

 אשר נת� מנוחה 'ברו� ה
 לעמו ישראל 

   ממקומו'ברו� כבוד ה מלאכי� יחזקאל ג יב
כי שמע קול  'ברו� ה  תהילי� כח ו

 תחנוני
 כי הפליא חסדו לי 'ברו� ה  תהילי� לא כב

 בעיר מצור
אלהי ישראל  'ברו� ה  תהילי� מא  יד

 מהעול� ועד העול�
אשר לא  ברו� אלהי�  תהילי� סו כ

 מאתי הסיר תפלתי וחסדו
 יו� יו� יעמס ברו� אדני  תהילי� סח כ

 לנו האל ישועתנו סלה 
שלמה  תהילי� עב יח

 המל�
אלהי� אלהי  'ברו� ה

 ישראל עשה נפלאות לבדו
אית�  תהילי� פט נג

 האזרחי
 לעול� אמ� ואמ� 'ברו� ה

אלהי ישראל מ�   'ברו� ה  תהילי� קו מח
 העול� ועד העול� 

 למדני חקי�' ה אתה ברו�  תהילי� קיט יב
 



 
 הלכות ברכות השחר.נז

 מקורות
 המרומ� על כל ברכה ותהילה', ברו� הש� '�� "תנ

 בפסוק' דבר ה האומר ספר פרק  פסוק
 שלא נתננו טר� 'ברו� ה  תהילי� קכד ו

 לשניה�
 מציו� שכ�   'ברו� ה  תהילי� קלה כא

 ירושל� הללויה
דוד המל� תהילי� קמד א  צורי המלמד 'ברו� הלדוד 

ידי לקרב אצבעותי 
 למלחמה

חברות  רות ד יד
 של נעמי

 אשר לא השבית 'ברו� ה
 ל� גאל

עזרא  עזרא ז כז
 הסופר

 אלהי אבותינו  'ברו� ה

דברי  טז לו
 הימי� א

אס� 
 ואחיו

ישראל מ�  אלהי 'ברו� ה
  העול� ועד העל�

דברי  כט י
 הימי� א

דוד המל�  כל לעיני' ויבר� דויד את ה
  ויאמר דויד הקהל
 ' האתה ברו�

דברי  ב יא
 הימי� ב

חיר� 
 מל� צור

 אלהי 'ברו� ה ויאמר חור�

 ישראל
דברי  ו ד

 הימי� ב
שלמה 
 המל�

 ישראל אלהי 'ברו� ה
 

דברי  ט ח
 הימי� ב

מלכת 
 שבא

 ברו�  אלהי� 'ה יהי
 

 
 ברכות ותהילות     

 בפסוק' דבר ה ספר פרק  פסוק
וצדקה מאלהי '  מאת הברכהישא  תהילי� כד ה

 ישעו
  ..אלהיכ�' ברכו את ה נחמיה ט ה

 ומרומ� על כל ברכה ותהלה
 ברכו אלהי�במקהלות  תהילי� סח כז

 
    בבלי וירושלמי�תלמוד 

 )   משנה. (ג. ירושלמי ז.  א.נ". אמר רבי עקיבא"תוספות בקטע ) משנה. (ב.בבלי מט: ברכות.א
 

  הלכות תפילה��"רמב
 .ה.יב. א. ט. א
 
 

                                                           
 


