
 

 

 

 

 
 

  טעה ולא הזכיר של שבת, יו"ט וראש חודש

יתיב רבי זירא אחורי דרב גידל, ויתיב רב גידל קמיה דרב הונא, ויתיב )מ"ט א'( 
אומר "ברוך שנתן שבתות למנוחה לעמו  ,טעה ולא הזכיר של שבת :וקאמר

 ישראל באהבה לאות ולברית. ברוך מקדש השבת". 

 מאן אמרה? רב. :אמר ליה

, אומר "ברוך שנתן )יעלה ויבוא(טעה ולא הזכיר של יום טוב  :קאמרהדר יתיב ו
 ימים טובים לעמו ישראל לשמחה ולזכרון. ברוך מקדש ישראל והזמנים". 

 מאן אמרה? רב. :מר ליהא

, אומר "ברוך שנתן )יעלה ויבוא(טעה ולא הזכיר של ראש חודש  :הדר יתיב וקאמר
שמחה  )בראש חודש(דענא אי אמר בה ". ולא ילזכרוןראשי חדשים לעמו ישראל 

)ברוך מקדש ישראל וראשי , אי לא אמר בה שמחה. אי חתים בה "(ולשמחה)"לזכרון 

 , אי לא חתים בה. אי דידיה, אי דרביה.חדשים(

, אלא )שאומר "ברוך שנתן"(לא שנו  :אמר רב מנשיא בר תחליפא אמר רב )מ"ט ב'(
 .)ברכת המזון(חוזר לראש  ,המטיבשלא פתח בהטוב והמטיב. אבל פתח בהטוב ו

טעה ולא הזכיר  :אמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם אמר רב נחמן אמר שמואל
 של ראש חודש, בתפילה מחזירין אותו, בברכת המזון אין מחזירין אותו. 

תפילה דחובה היא, מחזירין אותו. ברכת מזונא, דאי בעי אכיל אי בעי לא )ומבאר( 
 , אין מחזירין אותו.לאכול פת()שאינו חייב אכיל 

 ! אלא מעתה, שבתות וימים טובים דלא סגי דלא אכיל, הכי נמי דאי טעי הדר?

 . (חוזר )אם פתח בברכת הטוב והמטיב, ולא אמר ברוך שנתן וכו',אין  )ומתרץ(

 שיטות הראשונים 

 בגמרא מובא הנוסח בלא שם ומלכות, וכן דעת  :ברוך שנתן שבתות למנוחה וכו'
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, שאומרים בפתיחתה הרשב"אם רק בחתימה. ודעת מוזכר ש   ברמב"ם ואילו .אב"דהר
", וחותמים בשם, "ברוך ...שם ומלכות "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שנתן שבתות

 .1השו"עאתה ה' מקדש השבת", כשאר ברכות. וכן פסק 

, הירושלמי על פי באור זרועביאר  :טעה בשבת וי"ט, ופתח בהטוב והמטיב, חוזר לראש
 . 2)מברכה שלישית(דכשפתח בהטוב והמטיב, הסיח דעתו 

שכיון שלא סיים ברכת הטוב  ורשב"א, ,ראב"ד, רבנו יונה, הרוקחדעת : להיכן חוזר
רא"ה, , רש"י, רמב"ם, רבי יהודה שירליאוןוהמטיב, חוזר לתחילת בונה ירושלים. דעת 

 4.5השו"עוכן פסק  .3ת המזוןשחוזר לתחילת ברכרא"ש, אור זרוע ורבינו ירוחם, 

דלא גריעא ברכה , שחוזר לראש ברכה שלישית, ראב"ד: דעת טעם השיטות להיכן חוזר
כתב דחוזר לתחילת בהמ"ז,  ורש"י. 6ממי שרגיל לומר תחנונים אחר תפלתו ,רביעית

דבבהמ"ז ליכא עקירת רגליים, וסיום הברכה נחשב כעקירת רגליים. וכעין זה ביאר 
שכבר גמר כל ברכות התורה ופתח בהטוב והמטיב, דסילק עצמו מברכות לפי  הרא"ה

 ביאר,  והרא"ש. 7של תורה לברכה אחרת, והא חשיבא הפסקה לגמרי, ובעי חזרה לראש

                                                

, ואפילו אם ספק לו אם הזכיר או לא, תלינן דמסתמא בודאי לא הזכיר. )ס"ק טז(כתב המשנ"ב  או"ח קפח,ו. . 1
 .)הל' ברכות ב,יב(. רמב"ם )מ"ט א', ד"ה ברוך(. רשב"א )הו"ד ברשב"א(ראב"ד  -ת מקורו

, יסיים אבל אם אמר רק בא"י אמ"הוהמטיב, היינו שאמר ברוך אתה ה' אמ"ה האל; כתב החיי אדם שפתח בהטוב  . 2
שמשאר כתב  ד"ה עד שהתחיל()קפח,ו, אשר נתן שבתות למנוחה וכו' ואח"כ יחזור ויאמר ברכת הטוב והמטיב. אבל הביה"ל 

. וכתב הביה"ל שכדבריהם משמע מהירושלמי שהובא האחרונים משמע דמשהתחיל ברכה זו, שוב אין תקנה וחוזר לראש
באור זרוע, שכשפתח בהטוב והמטיב חוזר לראש משום שניכר שהסיח דעתו, וא"כ מאי מהני שיגמור אשר נתן מנוחה, 

 ית!אדעת ברכה רביעית, וממילא הסיח דעתו מברכה שלישהרי עכ"פ כשאמר ברוך אתה ה', חשב 

 סברות מחלוקתם ראה בפיסקה להלן. . 3

)מ"ט א', ד"ה והני  רא"ה .)מ"ט ב', ד"ה אבל( , רבי יהודה שירליאון)הל' ברכות ב,יב(וראב"ד  רמב"ם -מקורות  או"ח קפח,ו. . 4

 .)לו ב ברי"ף, ד"ה לאות( רבנו יונה .)נתיב יב חלק יט( רבינו ירוחם .)ח"א, הל' סעודה, סי' ר( אור זרוע .)סי' כג( רא"ש .מילי(
 .)מ"ט ב', ד"ה לא שנו( רשב"א. )הל' שבת, סי' נב(רוקח 

שחוזר לראש  )קפח,ו ד"ה לחזור, על פי ברכי יוסף(, כתב בביה"ל ואם נרדם בבהמ"ז ואינו יודע באיזה ברכה עומד . 5
 .שאז אינו חוזר אלא למקום שמסתפק ,מהברכות אם לא שיודע בודאי שאמר איזה .בהמ"ז

הלכך  .ואינו חוזר לראש ,שסיים שים שלום חוזר לעבודה , אע"פבעבודה אש חודששאם טעה ולא הזכיר של ר . 6
 .הכא נמי פוסק וחוזר לתחלת בונה ירושלים

ר לעבודה, ונימא דהכא נמי ברגיל לומר תחנונים אחר תפילתו, דחוז )כ"ט ב'(ליכא לדמוייה כלל לההיא דלעיל ו . 7
דרגיל לומר תחנונים כתפילה אריכתא דמיין. אבל כאן קבעו להפסיק ביניהן באמן, חוזר לנחמה, דלא דמו כלל, 

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"ו שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 מ"ט| דף: 



 

 

 

 

 

וכן בהמ"ז נמי חשובות כולן , 8דג' ברכות אחרונות חשובות כברכה אחת תפילה,דשאני 
  .9כברכה אחת וצריך לחזור לראש

אומר בא"י אמ"ה אשר נתן ימים טובים לישראל  :ום טובא ביולה ויבטעה ולא הזכיר יע
לששון 'צריך לומר  הראב"דבא"י מקדש ישראל והזמנים. כתב  ,לששון ולשמחה

 .10השו"ע'. וכן פסק ולשמחה את יום חג פלוני הזה

דהא דמחזירין  )סוכה( רשב"א ותוספות: דעת האם יש לכל סעודות יום טוב דין אחד
 והרא"ש. 11וב, הני מילי בליל ראשון של יום טוב, שבו חובת אכילת פתאותו ביום ט

משום חלקהו  ,דחייב אדם לאכול פת ביום טוב משום שמחה ר"יכ, ומסקנתו 12הקשה
. וכן ור"ן )ברכות( תוספותוכן דעת  .ועיקר אכילה הוא לחם ,("ו ב')ביצה טחציו לאכילה 

 .13השו"עסתם 

                                                                                                                                                                         

 , ופתחו בה בברוך, עשאוה כברכה בפני עצמה לגמרי. ועשאוה לנחמה סוף ברכותיו

וכן וכתוב לחיים במודים לדברי רבינו  שהרי אם טעה ולא הזכיר בשים שלום בספר חיים בעשרת ימי תשובה . 8
דמחזירין אותו אינו חוזר לאותה ברכה שדילג בה אלא חוזר לתחלת רצה דהנך  )פ"א סי' ט"ז(יצחק דכתב למעלה 

 . רא"ש.שלש חשובות כאחת לענין דילוג

רית ותורה בברכת )כגון שלא הזכיר בהוליד מדברי הרא"ש דין חדש, דהוא הדין בכל מקום שטעה  )ס"ק ח(המג"א ו . 9

פקפק מאוד בדינו  )קפח, א"א, סי' קפח, ס"ק ח(דחוזר לראש בהמ"ז. והפמ"ג  הארץ, או מלכות בית דוד בבונה ירושלים(
)שמא הטעם הוא כמש"כ רש"י, שאמנם שלוש ברכות אינן נחשבות כאחת, אלא שנחשב סיום הברכה כעקירת רגליים, ולדבריו, אם 

, עיי"ש )קפח,ו, ד"ה לראש(. והסכים לדבריו הביה"ל רכה, יש לומר שחוזר רק לראש אותה ברכה(טעה באחת מהן וסיים אותה ב
 בהרחבה.

בא"י אמ"ה שנתן ימים טובים לעמו ישראל את יום הזכרון שבראש השנה אומר:  )ס"ק יט(כתב המשנ"ב  או"ח קפח,ו.. 10
אל ויום הזכרון. ודלא כמג"א הסובר שאינו . ודעת כנסת הגדולה והרבה אחרונים שחותם בה: בא"י מקדש ישרהזה

, יש לענין חולה שצריך לאכול בו וצריך לומר בו יעלה ויבוא ם הכיפוריםביוחותם בה, כמו בראש חודש. עוד כתב, ד
דבזה לא תקנו  ש אומריםוי .דצריך לומר ברוך שנתן ימים קדושים לישראל את יוהכ"פ הזה בלי חתימהאומרים 

 .מסתברא וכן ,שוב אינו חוזר ,וכל שלא אמר במקומו ,ה להשלים הזכרת יעלה ויבואחכמים כלל נוסח ברכ

 .דאי בעי לא אכיל פת ,הא כולהו שאר עונות דיום טוב ואפילו דיום טוב הראשון אין מחזירין אותו. 11

ן אותו דאילו בלילה אפילו בתפילה אין מחזירי ,וראש חודש דוקא ביום ;דמשמע יום טוב דומיא דראש חודש. 12
 !' ב'()ברכות ל

כתב,  )שנה א, פרשת חוקת, אות כא(. וה'בן איש חי' ולא חילק בין סעודת לילה הראשון לשאר לילות .ואו"ח קפח,. 13
שאף שכתבו הפוסקים שיחזור, מכל מקום כיון דיש אומרים דאין לחזור ביו"ט, קיי"ל סב"ל, ואינו חוזר, חוץ מליל 

)שלושה שאכלו, . רא"ש )מ"ט ב', ד"ה תפילה(. רשב"א ד"ה אי( "ז א',)סוכה כתוספות  -ורות א' דפסח, וליל א' דסוכות. מק

 .ד"ה מתני' ר"א( ב ברי"ף, יב, פרק הישן)סוכה,  ר"ן. ד"ה אי בעי( "ט ב',)ברכות מתוספות . סי' כג(
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, ר"יבה"ג, ראב"ן,  הגמרא נשארת בספק. :חותםהאם  טעה ולא הזכיר של ראש חודש
וכן  .14ירושלמיכתלמוד  ,מקדש ישראל וראשי חדשים פסקו שיש לחתום , וריטב"ארא"ש

שאין לחתום  וראבי"ה, רמב"ם, רי"ף. ודעת יפסיקתא רבתבחתימה בשם  הרוקחכתבה 
 . 15השו"ע וכן פסקבה. 

צריך לפתוח בשם  משמע שעכ"פ מראשונים רבים: פתיחת הברכה בראש חודש
 16השו"עהסוברים שאף חותמים בה. ומסתימת  הראשוניםומלכות. וכל שכן לסיעת 

 משמע שאף בפתיחתה אין אומרים בשם ומלכות.

, דחולו של מועד דינו סמ"ג, ריטב"א, מאירי, וכלבו: כתבו טעה בסעודת חול המועד
שאע"פ שחייב  יהרמב"ם ורש"דנראה מדברי , רבינו ירוחםכראש חודש. וכמו שכתב 

. יכול להשלימן בפירות ,אחת ביום ואחת בלילה ,לאכול בשבעת ימי החג י"ד סעודות
 .17השו"עוכן פסק 

 רבינו תםשבסעודה שלישית, לדעת  רשב"א: כתב טעה בסעודה שלישית של שבת
, 18שאף היא צריכה פת הסובריםהסובר שאין צריך בה פת, אין מחזירין אותו. ולדעת 

 פסק שאין מחזירין אותו.  19והשו"ע ראשונים.. וכעין דבריו כתבו עוד מחזירין אותו

                                                

 אש חודש. רא"ש.דלא שייך שמחה בר ,אבל שמחה מסתברא שלא יאמר . 14

 -. וכ"כ ב'פסקי הגר"א'. מקורות נראה שסובר להלכה כירושלמי, ודלא כשו"ע )ס"ק יד( רי הגר"אומדבז. או"ח קפח,. 15
ברכות סי' )ח"א . ראבי"ה )הל' ברכות ב,יג( רמב"ם. )לו א בדפיו(רי"ף . )ריש פסיקתא א(פסיקתא רבתי  .)פ"ז ה"ה( ירושלמי

. ר"י )סי' קפו(. ראב"ן סי' ב, הל' קידוש והבדלה() ת גדולותהלכו .)אות ז(. הגהות מיימוניות (; הו"ד בהגהות מיימוניותקלא
 . )הו"ד בראשונים(. ירושלמי )הל' ראש חודש, סי' רכח(. רוקח )סי' כג(רא"ש . )הו"ד ברא"ש(

)על פי רוב פסק  )ס"ק כה(. אמנם המשנ"ב )ס"ק לא(ז. כן דייקו הברכי יוסף ועוד. וכן פסק כף החיים או"ח קפח,. 16

)בביה"ל . וכתב )וק"ו לפי פסיקת הגר"א בפיסקה לעיל, שגם החתימה בברכה(שצריך לומר שם ומלכות בפתיחתה  הפוסקים(

)על מה שאומרת הגמרא ולא ידענא שכתב בתוספותיו  )מ"ט א', ד"ה אי(שכן מוכח מדברי רבי יהודה שירליאון  ד"ה אומר(

ות וברכת המצוות, ואינה אלא הודאה בעלמא "דלא חשיבא הך ברכה אלא כמו ברכת הפיר אי חתים בה או לא(
)עניין ראש הלקט שיבולי . )פ"ז, הל' א, סעי' יט(ריא"ז  -. מקורות ומשמע דעכ"פ פותח בשם ומלכות וזכרון המאורע".

 . )נתיב יא ח"א( רבינו ירוחם. חודש, סי' קפב(

. )ד"ה ואם לא(. מאירי )מ"ט ב', ד"ה ואמרינן(ריטב"א  .)תולדות אדם וחוה, נתיב ח, ח"ב(רבינו ירוחם  -ז. מקורות או"ח קפח,. 17
 .ד"ה במיני תרגימא( "ז א',)סוכה כרש"י . (ו,זסוכה הל' )רמב"ם . )הל' ברכת המזון, סי' כה(. כלבו )עשין כז(סמ"ג 

 " שבת, פרק כל כתבי, קי"ז ב', סוגיית סעודות שבת.נתיבי הלכהוראה בהרחבה ". 18

, ואף שאין דבריהם עיקר .שסעודה שלישית אין צריך פת ש אומריםלפי שי, (לא)ס"ק משנ"ב או"ח קפח,ח. וביאר ה. 19
)א, ובבן איש חי לספק ברכה לבטלה.  להיכנסש לחוש לדבריהם שלא , מכל מקום י)רצא,ה(כמו שפסק השו"ע 
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ומיהו אם אכל סעודה רביעית ושכח של  ,תוספותכתבו : טעה בסעודה רביעית בשבת
 הרא"ה. ודעת דודאי אי לא בעי לא אכיל הך סעודה רביעית כלל ,שבת לא הדר לרישא

 .21רשב"ץ. וכן דעת 20וזרשאפילו אכל מאה פעמים ביום, ולא הזכיר באחרונה, ח

ראבי"ה, רשב"א, : דעת חל ראש חודש בשבת, והזכיר של שבת, ולא של ראש חודש
 ה"ר יוסף. ודעת 22דכיון דלא סגי דלא אכיל, חוזר גם משום ראש חודש ורבינו יחיאל

 .24השו"ע. וכן פסק 23שאין מחזירים אם פתח בהטוב והמטיב

שאין לו להזכיר  הרא"ש: דעת ת הסעודההיה אוכל ויצאה שבת, האם אזלינן בתר התחל
. וכן התחיל סעודת פורים ביום ונמשכה עד הלילה, אין אומרים 25כלל של שבת בחול

 שגם אם יצאה שבת, מזכיר של שבת בברכת המזון, שהכל  מהר"םעל הניסים. ודעת 

                                                                                                                                                                         

י"ל דאין הפרש כתב דאע"ג דשורת הדין מחייבת דסב"ל ואינו חוזר, מכל מקום כיון שעל פי הסוד קי חוקת, כ(
בחיובא בין סעודה ג' לבין שתי סעודות, דשוים הם בחיוב, לכך צריך להורות דגם בסעודה שלישית חוזר. מקורות 

 .)ד"ה ואמרינן טעמא(. ריטב"א )סי' קעו(. מרדכי )מ"ט ב', ד"ה תפילה(. רשב"א ד"ה אי( "ט ב',)מתוספות  -

אלא בהאי  סעודתא, ולא אמרינן בהאי יומאא אכיל פת בהאי דטעמא דעיקר חזרה קאמרינן משום דא סגיא דל. 20
. ומשום דהאי גברא לא סגיא דלא אכיל פת בהאי יומא, איכא חיובא לחזור. והאי טעמא לכולהו סעודות. יומא

 וגם זה ברור. רא"ה.

אם נזכר כל מקום ומ )ס"ק לא(כתב כדעת התוספות. וכתב המשנ"ב  )קפח, ס"ק כו; ס"ק לא(ולעניין הלכה, המשנ"ב . 21
אז  ין צריךשאאע"פ  אש חודש,כמו שאומר בר יאמר ברוך שנתן שבתות וכו' קודם שהתחיל ברכת הטוב והמטיב

ביאר דבסעודה שלישית אף חותם בברכה, כיון דמעיקר הדין חיובה דווקא  )ד"ה דינה(. ובביה"ל פת כלל באותו יום
סעודות חייב.  4שאפילו אכל  )הל' ברכות ב,יב(דייק מהרמב"ם  ציון'()בספרו 'ראשון ל. ור"ח בן עטר )או"ח רצא,ה(בפת 

וכתב בטעמו, כיון דנתחייב בהזכרת קדושת שבת בברכת המזון של סעודת שבת, הרי היא כמטבע ברכת המזון, 
 )מ"ט ב', ד"ה איתוספות  -והוי ליה כשאר דברים המעכבים בברכת המזון, דלא יצא אם לא אמרן. עיי"ש. מקורות 

 .)ברכות מ"ט א', ד"ה ובין לדברי(. רשב"ץ )מ"ט א', ד"ה ולענין(. רא"ה בעי(

 .צריך לחזור ולברך ,כיון דסוף סוף לא סגי דלא אכיל , הכי נמיוראיה משום יום שנתחייב בד' תפלות. 22

וגם חיוב אכילה דהאי  .עוטא לא תיקנו להחזירמשום האי מי , מכל מקוםאף על גב דהשתא לא סגי דלא אכיל. 23
 . טור.יומא משום שבת הוא

. ה"ר יוסף )מ"ט ב', ד"ה שבתות(. רשב"א )ברכות, סי' קלא(ראבי"ה  -ו"ח קפח,ז. דספק ברכות להקל. ב"י. מקורות א. 24
 .)הו"ד בטור(ורבינו יחיאל 

כי אין להזכיר  ,ים של חוליבמוצאי שבת שת שאם לא התפלל אותה מתפלל ,מידי דהוי אתפילת מנחה של שבת. 25
דקאמר רבי יוסי  ,וכן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום .שנתחייב תפילה זו בשבת, אע"פ של שבת בחול

שונה בדברי  )פ"ה ה"ד(בתוספתא דברכות  ,גמרו סעודתן כוס ראשון אומרים עליו ברכת המזון וכו' ("ב א')פסחים ק
הכי  ,דסעודת חול היתה כיון דמברך בשבת צריך להזכיר של שבת , אע"גשל שבת בברכת המזון רבי יוסי ומזכיר

 ת.נמי אף על גב דסעודת שבת היתה כיון דמברך בחול לא יזכיר של שב
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 .27השו"ע. והוא הדין בראש חודש ופורים. וכן פסק 26הולך אחר התחלת הסעודה

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קפח(

בֹא,  ה.  יָּ ֲעֶלה וְּ ר: יַׁ ד אֹומ  ל מֹוע  ֻחּלֹו ׁשֶ יֹום טֹוב וְּ רֹאׁש חֶֹדׁש וְּ נּו, ּובְּ ֲחִליצ  הַׁ ה וְּ צ  ּה: רְּ ר ּבָּ ת אֹומ  ּבָּ ׁשַׁ ּבְּ
בֹא, יָּ ֲעֶלה וְּ : יַׁ ךְּ ר ּכָּ חַׁ אַׁ נּו, וְּ ֲחִליצ  הַׁ ה וְּ צ  ר: רְּ ת אֹומ  ּבָּ ׁשַׁ ֶהם ּבְּ ד מ  ל ֶאחָּ ִאם חָּ ל  וְּ יר ׁשֶ ּכִ זְּ ינֹו מַׁ א  וְּ

ה  צ  רְּ רֹאׁש חֶֹדׁש ּבִ ד וְּ ל מֹוע  ֻחּלֹו ׁשֶ ל יֹום טֹוב וְּ לֹא ׁשֶ בֹא, וְּ יָּ ֲעֶלה וְּ יַׁ ת ּבְּ ּבָּ נּו. ׁשַׁ ֲחִליצ  הַׁ  וְּ
תֹות  ו.  ּבָּ ן ׁשַׁ תַׁ ּנָּ ם ׁשֶ עֹולָּ ינּו ֶמֶלךְּ הָּ ה ה' ֱאלֹה  ּתָּ רּוךְּ אַׁ ר: ּבָּ ת, אֹומ  ּבָּ ל ׁשַׁ יר ׁשֶ ּכִ לֹא ִהזְּ ה וְּ עָּ טָּ

נ ת; ִלמְּ ּבָּ ַׁ ׁשּ ׁש הַׁ ּד  קַׁ ה ה' מְּ ּתָּ רּוךְּ אַׁ ִרית ּבָּ ִלבְּ אֹות וְּ ה לְּ ֲהבָּ אַׁ ל ּבְּ א  רָּ ּמֹו ִיש ְּ עַׁ ה לְּ  ּוחָּ
ן  תַׁ ר נָּ ם ֲאׁשֶ עֹולָּ ינּו ֶמֶלךְּ הָּ ה ה' ֱאלֹה  ּתָּ רּוךְּ אַׁ ר: ּבָּ ל יֹום טֹוב, אֹומ  יר ׁשֶ ּכִ לֹא ִהזְּ ה וְּ עָּ ִאם טָּ וְּ

מְּ  ש ִ ֹון ּולְּ ש  ש ָּ ל לְּ א  רָּ ִיש ְּ ִמים טֹוִבים לְּ ׁש יָּ ּד  קַׁ ה ה' מְּ ּתָּ רּוךְּ אַׁ ה ּבָּ ּזֶ לֹוִני הַׁ ג ּפְּ ה ֶאת יֹום חַׁ חָּ
ים;  ּנִ מַׁ ּזְּ הַׁ ל וְּ א  רָּ  ִיש ְּ

אֹות  ה לְּ ֲהבָּ אַׁ ל ּבְּ א  רָּ ּמֹו ִיש ְּ עַׁ ה לְּ נּוחָּ תֹות ִלמְּ ּבָּ ן ׁשַׁ תַׁ ּנָּ ר: ׁשֶ ת, אֹומ  ּבָּ ׁשַׁ ל יֹום טֹוב ּבְּ ִאם חָּ וְּ
ה ֶאת חָּ מְּ ש ִ ֹון ּולְּ ש  ש ָּ ִמים טֹוִבים לְּ יָּ ִרית וְּ ִלבְּ ׁש  וְּ ּד  קַׁ ה ה' מְּ ּתָּ רּוךְּ אַׁ ה ּבָּ ּזֶ לֹוִני הַׁ ג ּפְּ יֹום חַׁ

ים.  ּנִ מַׁ ּזְּ הַׁ ל וְּ א  רָּ ִיש ְּ ת וְּ ּבָּ ַׁ ׁשּ  הַׁ
ִחיל  ִהתְּ ר קֶֹדם ׁשֶ ּכַׁ זְּ ּנִ ׁשֶ א ּכְּ קָּ וְּ ה, ּדַׁ כָּ רָּ ךְּ ּבְּ הָּ י ּבְּ ג  סָּ א ּדְּ הָּ כּות. וְּ לְּ ם ּומַׁ ׁש  לּו ּבְּ ּלָּ כֹות הַׁ רָּ ל ּבְּ כָּ וְּ

ל ִאם לֹא ִנזְּ  ִטיב, ֲאבָּ ּמ  הַׁ ּטֹוב וְּ רֹאׁש הַׁ ֲחזֹר לְּ ִריךְּ לַׁ ִטיב, צָּ ּמ  הַׁ ּטֹוב וְּ ִחיל הַׁ ִהתְּ ד ׁשֶ ר עַׁ ּכַׁ
זֹון. ּמָּ ת הַׁ ּכַׁ רְּ  ּבִ

י  ז.  אׁש  ן רָּ תַׁ ּנָּ רּוךְּ ׁשֶ ר: ּבָּ ה, אֹומ  לָּ יְּ ּלַׁ ין ּבַׁ ּיֹום ּב  ין ּבַׁ ל רֹאׁש חֶֹדׁש, ּב  ּה ׁשֶ יר ּבָּ ּכִ לֹא ִהזְּ ה וְּ עָּ  ִאם טָּ

                                                

 )שו"ת מהרי"ל סי' נו(שובה אשכנזית . וכתב ב"י בשם תרב צלי של שבת במוצאי שבת ("ז א')ברכות ככדאשכחן . 26
דזמן תפילת מנחה עבר ואינו מתפלל במוצאי שבת  ,תיקשי מתפילת מנחה דשבת דמייתי הרא"ש דלסברא זו לא
 ,אבל ברכת המזון אתי על סעודה שסעד בשבת; ודינו להבדיל בראשונה ?!האיך יתפלל של שבת ,אלא לתשלומין

 .וכיון דאכתי לא צלי ערבית של חול צריך להזכיר מעין המאורע בברכת המזון

, וגמר סעודתו מבעוד יום, יזכיר של שבת חל ראש חודש במוצאי שבתשאם  )ס"ק לג(,י. וכתב המשנ"ב או"ח קפח. 27
לבד. ואם אכל פת גם בלילה, ושניהם אי אפשר להזכיר דהוי תרתי דסתרי, יזכיר של ראש חודש. ויש אומרים 

סעודה, וגם בתר שעה שהוא מברך , דאזלינן בתר התחלת ה)וכן כשחל יו"ט במוצ"ש(שיזכיר גם רצה וגם יעלה ויבוא 
)הו"ד בהגהות . מהר"ם סי' ו(שו"ת, כלל כב, )רא"ש  -בו, ולא קפדינן במה שנראה כסותרים אהדדי, עיי"ש. מקורות 

 .()הל' מגילה ב,יד, אות א. הגהות מיימוניות מיימוניות(
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רֹון, וְּ  ִזּכָּ ל לְּ א  רָּ ּמֹו ִיש ְּ עַׁ ים לְּ ׁשִ ּטֹוב ֳחדָּ ִחיל הַׁ ִהתְּ ר קֶֹדם ׁשֶ ּכַׁ זְּ ּנִ הּוא ׁשֶ ּה, וְּ ם ּבָּ ינֹו חֹות  א 

ב  ּיָּ ינֹו חַׁ א  י ׁשֶ נ  ר ִמּפְּ ינֹו חֹוז  ִטיב, א  ּמ  הַׁ ּטֹוב וְּ ִחיל הַׁ ִהתְּ ד ׁשֶ ר עַׁ ּכַׁ ל ִאם לֹא ִנזְּ ִטיב; ֲאבָּ ּמ  הַׁ וְּ
ּמ  חֹל הַׁ זֹון; וְּ ּמָּ ת הַׁ ּכַׁ רְּ ךְּ ּבִ ר  בָּ ב לְּ ּי  חַׁ תְּ ּיִ י ׁשֶ ד  ת ּכְּ רֹאׁש חֶֹדׁש. ֶלֱאכֹל ּפַׁ ינֹו ּכְּ ד ּדִ ר  הגה:ֹוע  ׁשָּ ֶאפְּ וְּ

אוּ  ים; וְּ ּסִ ּנִ ל הַׁ י עַׁ ּב  יל סי' קפ"ז ּגַׁ ע  ר לְּ א  ּבָּ תְּ ּנִ מֹו ׁשֶ ן, ּכְּ ֲחמָּ רַׁ ר הָּ אָּ תֹוךְּ ׁשְּ רֹו ּבְּ מְּ אָּ ׁש לְּ קֹום י  ל מָּ ִמּכָּ י ּדְּ לַׁ
מְּ  אָּ ין לְּ א  מֹות וְּ ת ׁש  רַׁ ּכָּ זְּ ׁש ּבֹו הַׁ בֹא י  יָּ ֲעֶלה וְּ יַׁ י ּבְּ ק ּכִ ּל  חַׁ ׁש לְּ ן נֹוֲהִגין.י  כ  ֶאה ִלי וְּ ן ִנרְּ ה, ּכ  לָּ ּטָּ בַׁ   רֹו לְּ

ד  ר עַׁ ּכַׁ לֹא ִנזְּ ל רֹאׁש חֶֹדׁש, וְּ יר ׁשֶ ּכִ לֹא ִהזְּ ת וְּ ּבָּ ל ׁשַׁ יר ׁשֶ ּכִ ִהזְּ ת, וְּ ּבָּ ׁשַׁ ל רֹאׁש חֶֹדׁש ּבְּ ִאם חָּ
ר;  ינֹו חֹוז  ִטיב, א  ּמ  הַׁ ּטֹוב וְּ ִחיל הַׁ ִהתְּ  ׁשֶ

ִאם  ח וְּ כַׁ ם)ׁשָּ ר (ּגַׁ ּכַׁ ִנזְּ ת וְּ ּבָּ ל ׁשַׁ ל רֹאׁש חֶֹדׁש ִעם  ׁשֶ ִטיב, ּכֹול  ּמ  הַׁ ּטֹוב וְּ ִחיל הַׁ ִהתְּ קֶֹדם ׁשֶ
ִטיב,  ּמ  הַׁ ּטֹוב וְּ הַׁ ח ּבַׁ תַׁ ִאם ּפָּ רֹון; וְּ ִזּכָּ ים לְּ ׁשִ י ֲחדָּ אׁש  רָּ ה וְּ נּוחָּ תֹות ִלמְּ ּבָּ ן ׁשַׁ תַׁ ּנָּ ר: ׁשֶ אֹומ  ת וְּ ּבָּ ׁשַׁ

ל רֹאׁש  ׁשֶ ת וְּ ּבָּ ל ׁשַׁ יר ׁשֶ ּכִ זְּ זֹון ּומַׁ ּמָּ ת הַׁ ּכַׁ רְּ רֹאׁש ּבִ ר לְּ ח  חֹוז  כַׁ ִאם ׁשָּ ר ׁשֶ אֹומ  ׁש ִמי ׁשֶ י  חֶֹדׁש; וְּ
תֹות  ּבָּ ן ׁשַׁ תַׁ ּנָּ ר: ׁשֶ ִטיב, אֹומ  ּמ  הַׁ ּטֹוב וְּ ִחיל הַׁ ִהתְּ ר קֶֹדם ׁשֶ ּכַׁ ִנזְּ רֹאׁש חֶֹדׁש וְּ ת וְּ ּבָּ ל ׁשַׁ ׁשֶ

ל רֹאׁש  ׁשֶ ם ּבְּ ינֹו חֹות  א  ת וְּ ּבָּ ל ׁשַׁ ׁשֶ ם ּבְּ חֹות  רֹון, וְּ ִזּכָּ ים לְּ ׁשִ י ֳחדָּ אׁש  רָּ ה וְּ נּוחָּ  .חֶֹדׁש ִלמְּ
רֹאׁש חֶֹדׁש.  ח.  ּה ּכְּ ינָּ ת, ּדִ ּבָּ ׁשַׁ ית ּבְּ ִליׁשִ ה ׁשְּ ֻעּדָּ  סְּ
רֹאׁש ט.  ֲחזֹר לְּ ִריִכים לַׁ ם צְּ ה  ע וְּ אֹרָּ ּמְּ ין הַׁ ע  יר מ  ּכִ זְּ הַׁ חּו לְּ כְּ ׁשָּ יֹום טֹוב, וְּ תֹות וְּ ּבָּ ׁשַׁ לּו ּבְּ כְּ אָּ ג' ׁשֶ

י ד  י ִמּיְּ מֹו, ּכִ צְּ י עַׁ נ  פְּ ד ּבִ ל ֶאחָּ ךְּ ּכָּ ר  בָּ זֹון, יְּ ּמָּ ת הַׁ ּכַׁ רְּ אּו.  ּבִ צְּ ר יָּ בַׁ  ִזּמּון ּכְּ
ּסְּ  י.  ת הַׁ לַׁ חָּ תְּ ר הַׁ תַׁ ן ּבָּ ִלינַׁ זְּ אָּ זֹון ּדְּ ּמָּ ת הַׁ ּכַׁ ִברְּ ת ּבְּ ּבָּ ל ׁשַׁ יר ׁשֶ ּכִ זְּ ת, מַׁ ּבָּ א ׁשַׁ צָּ יָּ ל וְּ ה אֹוכ  יָּ ה; הָּ ֻעּדָּ

ה. ֲחֻנּכָּ רֹאׁש חֶֹדׁש ּופּוִרים וַׁ ין לְּ ּדִ הּוא הַׁ  וְּ

 שיעור אכילה שמזמנים עליה

)כמה יאכל עמהם ויתחייב עמהם בזימון. ונפקא מזמנין עד כמה ( :משנה)המשך  ()מ"ה א'

 :רבי יהודה אומר (2)עד כזית.  (1)? מינה להוציאם ידי חובתם אם יתנו לו הכוס לברך(
 עד כביצה.

  -ומבאר אביי דבקראי פליגי  )מ"ט ב'(

", זו שתייה. ואכילה  ּתָּ עְּ בָּ ש ָּ ", זו אכילה. "וְּ ּתָּ לְּ כַׁ אָּ  בכזית. )בכל מקום(רבי מאיר סבר "וְּ

", אכילה שיש בה שביעה. ואיזו זו? כביצה.  ּתָּ עְּ בָּ ש ָּ ּתָּ וְּ לְּ כַׁ אָּ  ורבי יהודה סבר "וְּ

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"ו שבט
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 מ"ט| דף: 



 

 

 

 

 

 :)כ' ב'(בפרק היה קורא גרסינן לעיל, 

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם, כתוב בתורתך  :דרש רב עוירא
ֲאדֹנִ " י הָּ ֲאדֹנ  ֱאלִֹהים וַׁ י הָּ יֶכם הּוא ֱאלֹה  י ה' ֱאלֹה  א()ּכִ ּנֹורָּ הַׁ ּבֹר וְּ ּגִ דֹל הַׁ ּגָּ ל הַׁ א  ר  ים הָּ אֲאׁשֶ ָּ  לֹא ִיש ּ

ד"; והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב ח ׁשֹחַׁ לֹא ִיּקַׁ ִנים וְּ א" :פָּ ָּ ֶליךָּ  ִיש ּ יו א  נָּ ה' ּפָּ
לֹום"! אמר להם ךָּ ׁשָּ ם לְּ ש   יָּ וכי לא אשא פנים לישראל?! שכתבתי להם בתורה  :וְּ

ּתָּ  לְּ כַׁ אָּ ְעת ָׂ "וְּ בָׂ ", והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד ּוב   ְוש ָׂ ּתָּ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיךָּ כְּ רַׁ
 כביצה! 

 שיטות הראשונים 

כרבי מאיר, שמזמנים על מי שאכל  כל הפוסקיםפסקו  :שיעור אכילה שמזמנים עליה
 .29השו"ע. וכן פסק 28כזית פת ולמעלה

, רשב"ארמב"ן, ויראים, ראבי"ה, ראב"ד, דעת  :שיעור המחייב ברכת המזון מן התורה
, רי"ד, רא"ש ,רבנו יונה, תוספותר"ת, רש"י, רמב"ם, בה"ג, הוא כזית וכביצה. ודעת ש

כן פסק . ו30רק כששבע מתחייב מן התורה, וכזית וכביצה הם שיעורים דרבנןש וריא"ז
  .31השו"ע

                                                

 .)לעיל ל"ח ב'( ך עליו תחלה וסוףדאכל זית מליח ובר ,ורבי יוחנן נמי קאי כותיה .כותיה תיןמשום דסתם מתני. 28
 ,נמי אמרינן ולהוציא אחרים ידי חובתן עד שיאכל כזית דגן, דאלמא בכזית דגן חייב ברכה לעצמו )מ"ח ב'( ולעיל

 רשב"א. והילכך מוציא את הרבים ידי חובתן.

. )הל' ברכות ה,ח(. רמב"ם ב בדפיו()לו . רי"ף )סי' כד(. רא"ש )הו"ד ברא"ש(ר"ח, בה"ג, ושאילתות  -או"ח קצו,ד. מקורות . 29
 שאר ראשונים, ראה פיסקה הבאה. 

נמי לעיל  נןואמרי .אלמא דהני שיעורי דרבנן נינהו ,והם מדקדקין בעצמם עד כזית ועד כביצה )כ' ב'(לעיל  מדאמר. 30
דר'  ('ו ב")ככה נמי בפ"ב דסו. ואמרינן ש"י דלא אכל אלא כזיתש רופיר ,כגון דאכל שיעורא דרבנן ,בההיא פירקא

 ,ואי כזית או כביצה הוי מן התורה ;פחות מכזית לר' מאיר וא הדיןוה ,צדוק אכל פחות מכביצה ולא בירך אחריו
מי שמתו  נן בפרקא"כ במאי משכחת לה הא דאמרי ,כדחזינן בעובדא דר' צדוק ,לברך ין צריךופחות משיעור זה א

להוציא רבים ידי חובתן עד שיאכל כזית  ('ח א")מלעיל  נןהא דאמריו ?!דאכל שיעור דרבנן דחייב אדם לברך מדרבנן
 רא"ש. .לא אכל כלל יכול להוציא המחויב מן התורהלו דאפי ,לאו משום דכזית הוי שיעורא דאורייתא ,דגן

 כל מקוםמ ,דאף לשיטת רוב הפוסקים דבעינן שביעה ממש, )קפד, ד"ה בכזית(; קצז,ד. וכתב בביה"ל או"ח קפו,ב. 31
כל כיון דמ ,לכו"ע מחויב מן התורה לברך ,והוא שבע ע"י כזית או בכביצה ,בחולה או זקן או שכבר אכל מקודם

 ת”בעזהשי
 פ”תש כ"ו שבט
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קפד(

רְּ  ו.  ֶליהָּ ּבִ ךְּ עָּ ר  בָּ ה לְּ עּור ֲאִכילָּ ִית.ׁשִ ּזַׁ כַׁ זֹון, ּבְּ ּמָּ ת הַׁ  ּכַׁ
 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קפו(

ה,  ב.  ִביעָּ י ש ְּ ד  ב ּכְּ אָּ ל הָּ כַׁ ּלֹא אָּ ׁשֶ ִביו, ּכְּ אָּ ךְּ לְּ ר  בָּ ן מְּ ב  ִהיא ּדְּ הַׁ כֹו; וְּ ּנְּ חַׁ י לְּ ד  ן, ּכְּ נָּ ּבָּ רַׁ ב ִמּדְּ ּיָּ ן חַׁ טָּ קָּ
ן. נָּ ּבָּ רַׁ א ִמּדְּ ב ֶאּלָּ ּיָּ ינֹו חַׁ א   ׁשֶ

 סימן קצו()או"ח, הלכות ברכת המזון, 

ִית. ד.  ּזַׁ חֹות ִמּכַׁ ל ּפָּ כַׁ אָּ ל ִמי ׁשֶ ִנין עַׁ ּמְּ זַׁ ין מְּ  א 

  נוסח ברכת הזימון

ברכו  :נברך. בשלושה והוא, אומר :כיצד מזמנין? בשלושה אומר :משנה)מ"ט ב'( 
 ברכו. :נברך אלהינו, בעשרה והוא, אומר :. בעשרה אומר)שגם בלעדיו יש זימון(

ה ואחד עשרה (1) רָּ )מעשרה ומעלה, שראויים להזכיר השם, הנוסח רבוא  אחד ֲעשָּ

 . 32שווה(

. במאה )שמוסיף את שם ה'(אלהינו  ה'נברך  :במאה הוא אומר (2( )33דעה חולקת)
 ברכו. :והוא, אומר

 ברכו.  :נברך לה' אלהינו אלהי ישראל. באלף והוא, אומר :באלף הוא אומר

                                                                                                                                                                         

)ואין . עוד מביא פמ"ג, שכתב דמסתברא לו דבעינן שביעה מפת לבד, ורק אז חייב מן התורה הוא שבע מקום

בה"ג  -, עיי"ש. מקורות אר דברים בפני עצמם(כוונתו לאפוקי כשאוכל דבר ללפת הפת, שזה ודאי מצטרף, אלא כשאוכל ש
 סי' רנג; הו"ד)יראים  .(מלחמות, יב א ברי"ף)רמב"ן  .)מ"ח א', ד"ה עד שיאכל(רש"י . )הל' ברכות א,א(. רמב"ם )הו"ד ביראים(

)ד"ה הא ח א' רשב"א מ" .פרק ז, סי' קעד()מרדכי . )הו"ד ביראים ובמרדכי(רבינו תם . )ברכות, סי' קכט(. ראבי"ה (במרדכי

; כתוב שם, יב א ברי"ף, ד"ה ונשים )הלכות ברכות ה,טו. ראב"ד )מ"ח א', ד"ה עד(וספות ת. דאמרינן איצטרופי. וכ"כ כ' ב', ול"ח ב'(

. )פ"ז, הלכה ב, אות ח(. ריא"ז )מ"ח ב', ד"ה אמר רב הונא(רי"ד  .)סי' כד(רא"ש  .)מ"ט ב', ד"ה רבי מאיר(תוספות  .(בבהמ"ז
 יל יותר באריכות, בסוגיא של חיוב נשים בברכת המזון, פרק שלישי, דף כ' ב'.וראה לע

 זו דעת רבי עקיבא, המובאת בהמשך המשנה.. 32

 זו דעת רבי יוסי הגלילי המובאת בהמשך המשנה.. 33
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באות יושב הכרובים על המזון נברך לה' אלהינו אלהי ישראל אלהי צ :ברבוא אומר
 ברכו. :שאכלנו. ברבוא והוא, אומר

ברוך ה' אלהינו אלהי  )כגון בריבוא, עונים( :כענין שהוא מברך כך עונים אחריו
 ישראל אלהי צבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו.

כּו , שנאמר "לפי רוב הקהל הם מברכים :רבי יוסי הגלילי אומר רְּ לֹות ּבָּ ה  קְּ מַׁ ּבְּ
ל ה'לִֹהים ֱא  א  רָּ קֹור ִיש ְּ  ".ִמּמְּ

אחד מרובים ואחד מועטים  )בתפילה(מה מצינו בבית הכנסת  :אמר רבי עקיבא
 .)כך גם בברכת המזון, אין חילוק בין רבים למועטים(אומר "ברכו את ה'" 

 .)שמעשרה ומעלה הנוסח שווה(הלכה כרבי עקיבא  :אמר רבא (ומסיק) )נ' א'(

 )ומוסיפים(ברכו את ה'  :רבי ישמעאל אומר (:ואינו נוגע לזימון ,משנה)המשך  )מ"ט ב'(
 , דנהוג עלמא כרבי ישמעאל.)נ' א'(המבורך. ומסיק 

)ואע"פ שבארבעה לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל  :אמר שמואל )מ"ט ב'(

 .רשאי לומר ברכו, עדיף שיאמר נברך, ואל יוציא עצמו מכלל המברכים(

בין שאמר ברכו בין שאמר נברך אין תופסין אותו על כך,  :הכי נמי תניא )נ' א'(
. )על שהוציא עצמו מן הכלל, וכשמואל(תופסין אותו על כך  )הדייקנים(והנקדנין 

"ובטובו" הרי זה  :ומברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא, אם לאו. כיצד? רבי אומר
 .שמע דבר מועט כדי חיים()שממעט תגמוליו של הקב"ה, שמבור  רי זהת"ח. "ומטובו" ה

, הרי זה בור )"ובטובו חיים"(רבי אומר "בטובו חיינו", הרי זה ת"ח. "חיים"  :תניא
"נברך שאכלנו משלו" הרי  :. אמר רבי יוחנן)שמשמע אחרים, והוציא עצמו מן הכלל(

 הרי זה בור. 34זה ת"ח. "למי שאכלנו משלו"

                                                

 . רש"י.משמע מרובים הן, זה זן את זה וזה זן את זה, ולפי דבריו מברך את בעל הבית. 34
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 שיטות הראשונים

 'נברך לאלהינו'ולא גרסינן  .גרסינן 'נברך אלהינו' פותתוס: כתבו נוסח הזימון בעשרה
ה כתב, " והרמב"ם .35בסדר רב עמרםוכן מפורש . בלמ"ד לָּ עְּ מַׁ ה ּולְּ רָּ ֲעש ָּ ִלין מ  אֹוכְּ יּו הָּ  -הָּ

ן עֹוִנין "ּבָּ  ה  ּלֹו", וְּ ֶ נּו ִמׁשּ לְּ כַׁ אָּ ינּו ׁשֶ אלֹה  ךְּ ל  ר  בָּ ר "נְּ ךְּ אֹומ  ר  בָּ ּמְּ ד? הַׁ יצַׁ ם. ּכ  ׁשּ  ִנין ּבַׁ ּמְּ זַׁ רּוךְּ מְּ
ּלֹו  ֶ נּו ִמׁשּ לְּ כַׁ אָּ ינּו ׁשֶ רּוךְּ ֱאלֹה  ר "ּבָּ אֹומ  ר וְּ הּוא חֹוז  ִיינּו", וְּ טּובֹו חָּ ּלֹו ּובְּ ֶ נּו ִמׁשּ לְּ כַׁ אָּ ינּו ׁשֶ ֱאלֹה 

זֹון. ּמָּ ת הַׁ ּכַׁ רְּ ִחיל ּבִ תְּ ִיינּו", ּומַׁ טּובֹו חָּ  .כתוספותפסק  36והשו"ע" ּובְּ

כתב ין תופסין אותו על כך. וכתוב בברייתא והנקדנ :האם אומר המזמן ברכו או נברך
 יליף מינה דנברך עדיף לגמרי. והראב"דדווקא נקדנין. אבל אחריני, לא.  :הריטב"א

המזמן בעשרה  ואם טע בארחות חייםכתב : טעו בזימון בעשרה ולא בירכו בשם
מיהו אם לא ענו  .דאין זימון למפרע ,אין יכולים לחזור ,ולא בירכו בשם ,והעונים

דאין זה כמי שבירך עד שיענו  ,ומסתברא דאף הוא מזמן .הם ודאי מזמנין עליו, אחריו
 .37השו"ע. וכן פסק אחריו

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ברכת המזון, סימן קצב(

ם עֹוִני א.  ה  ּלֹו, וְּ ֶ נּו ִמׁשּ לְּ כַׁ אָּ ךְּ ׁשֶ ר  בָּ ֶהם: נְּ ד מ  ר ֶאחָּ אֹומ  ִזּמּון ׁשֶ ִבים ּבְּ ּיָּ ין ג', חַׁ ֻסּבִ ּמְּ יּו הַׁ ם הָּ
ּלֹו  ֶ נּו ִמׁשּ לְּ כַׁ אָּ רּוךְּ ׁשֶ ר: ּבָּ אֹומ  ר וְּ הּוא חֹוז  ִיינּו, וְּ טּובֹו חָּ ּלֹו ּובְּ ֶ נּו ִמׁשּ לְּ כַׁ אָּ רּוךְּ ׁשֶ ִרים: ּבָּ אֹומְּ וְּ
כֹול  ם ד' יָּ ִאם ה  כו'; וְּ ם וְּ עֹולָּ ן ֶאת הָּ ּזָּ ם הַׁ עֹולָּ ינּו ֶמֶלךְּ הָּ ה ה' ֱאלֹה  ּתָּ רּוךְּ אַׁ ִיינּו ּבָּ טּובֹו חָּ ּובְּ

כּו  רְּ ר: ּבָּ ל; לֹומַׁ לָּ ּכְּ מֹו ִמן הַׁ צְּ הֹוִציא עַׁ ּלֹא לְּ , ׁשֶ ךְּ ר  בָּ ר נְּ ר טֹוב לֹומַׁ ל יֹות  ּלֹו, ֲאבָּ ֶ נּו ִמׁשּ לְּ כַׁ אָּ  ׁשֶ
ִרים:  אֹומְּ ם עֹוִנים וְּ ה  כו', וְּ ינּו וְּ ךְּ ֱאלֹה  ר  בָּ ר: נְּ אֹומ  יר ֶאת ה', ׁשֶ ּכִ זְּ הַׁ ִריךְּ לְּ ה, צָּ רָּ ם ֲעש ָּ ִאם ה  וְּ

ר נְּ  ין לֹומַׁ א  כו'. וְּ ינּו וְּ רּוךְּ ֱאלֹה  מֶ ּבָּ לָּ ינּו ּבְּ אלֹה  ךְּ ל  ר   ד. "בָּ
ִכים;  רְּ בָּ ם מְּ ךְּ ה  ה אֹו ֶאֶלף אֹו ִרּבֹוא, ּכָּ אָּ ה אֹו מ  רָּ יּו ֲעש ָּ הְּ ּיִ ין ׁשֶ  ּוב 
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ִמי  ר: לְּ אֹומ  נּו, אֹו ׁשֶ לְּ כַׁ אָּ זֹון ׁשֶ ּמָּ ל הַׁ ךְּ עַׁ ר  בָּ ר: נְּ אֹומ  גֹון ׁשֶ ח, ּכְּ סָּ ּנֻ ה הַׁ ה ִמּזֶ ּנֶ ׁשַׁ מְּ ל הַׁ כָּ וְּ

ּלֹו, אוֹ  ֶ נּו ִמׁשּ לְּ כַׁ אָּ י  ׁשֶ ים, ֲהר  ּיִ ר חַׁ ִיינּו אֹומ  קֹום חָּ מְּ טּובֹו ִמּטּובֹו, אֹו ּבִ קֹום ּובְּ מְּ ר ּבִ אֹומ  ׁשֶ
זֹון  ּמָּ ל הַׁ ינּו עַׁ ךְּ ֱאלֹה  ר  בָּ ר: נְּ כֹול לֹומַׁ ם יָּ ׁשּ  יִרים ֶאת הַׁ ּכִ זְּ ּמַׁ ן ׁשֶ יוָּ ה, ּכ  רָּ ם ֲעש ָּ ה  ׁשֶ ֶזה ּבּור; ּוכְּ

ּלֹו. ֶ נּו ִמׁשּ לְּ כַׁ אָּ  ׁשֶ
ן  ב.  ּמ  זַׁ מְּ ה הַׁ עָּ ל ִאם ִאם טָּ ֲחזֹר; ֲאבָּ כֹוִלים לַׁ ין יְּ ינּו, א  ירּו ֱאלֹה  ּכִ לֹא ִהזְּ עֹוִנים, וְּ הָּ ה וְּ רָּ ֲעש ָּ ּבַׁ

ם. ׁשּ  ן ּבַׁ ּמ  ֲחזֹר ִויזַׁ יו, יַׁ ֲחרָּ נּו אַׁ ִין לֹא עָּ  ֲעדַׁ
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