
 

 

 

 

 
 

 שאילת שלוםובמקדש, ברכות  תקנת חתימת

)בסיום של כל ברכה. כגון ברוך אתה ה' היו אומרים עד "העולם"  )הראשון(כל חותמי ברכות שבמקדש  :משנה )נ"ד א'(

)עזרא . משקלקלו המינים, ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו ם, ברוך חונן הדעת. וכן בכולם(ישראל מן העולי אלה

 . )לומר ששני עולמות יש. להוציא מלב הצדוקים הכופרים בתחיית המתים(שיהו אומרים "מן העולם ועד העולם"  וסיעתו(

)של הקב"ה, ואינו נחשב כמזלזל בכבודו ום חברו בשם שיהא אדם שואל את של )תקנה נוספת(והתקינו ( :משנה)המשך 

ית ֶלֶחם ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה'  :1, שנאמרשל מקום בשביל כבוד הבריות שמוציא מפיו שם שמים עליו( א ִמּבֵּ ה בַֹעז ּבָּ "ְוִהּנֵּ
ֶרְכךָּ ה'". ואומר ֶכם ַוּיֹאְמרּו לֹו ְיבָּ יו ַמְלַאְך " :2ִעּמָּ לָּ א אֵּ רָּ יו(ַוּיֹאֶמ  ה')ַוּיֵּ לָּ ִיל".  ר אֵּ ּבֹור ֶהחָּ ךָּ ּגִ  ה' ִעּמְ

(" :3ואומר( :משנה)המשך  ֶדךָּ ִביךָּ ֶזה ְילָּ ַמע ְלאָּ ְ "  )ש  ךָּ ה ִאּמֶ ְקנָּ י זָּ בּוז ּכִ תך לעשות מה שראית ְוַאל ּתָּ )למוד מדברי זקני אּומָּ

" :4. ואומרשעשו הם( ֶתךָּ רּו ּתֹורָּ פֵּ ת ַלֲעׂשֹות ַלה' הֵּ  ., משום עת לעשות לה'הפרו תורתך :. רבי נתן אומר5"עֵּ

" :דרש בר קפרא )ס"ג א'( ר אְֹרחֶֹתיךָּ ֵּ ּ הּו ְוהּוא ְיַיש  עֵּ ֶכיךָּ דָּ רָּ ל ּדְ כָּ  . 6איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה, "ּבְ

 אפילו לדבר עבירה. :אמר רבא

 תא. דרש בר קפרא: לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה. מה היא? אמר רב חסדא: מחטא דתלמיו

עַ " 7רבי אומר: לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו, שנאמר :תניא ִעים ְלִהְתרֹעֵּ   ".ִאיש  רֵּ

ופוס בתוך רבי אומר: אל ימנה אדם אפטרופוס בתוך ביתו, שאלמלי לא מינה פוטיפר את יוסף אפטר: תניא
 לא בא לאותו דבר. ,ביתו

 שיטות הראשונים

 הרמב"םפירש כגון אליהו בהר הכרמל, אם צורך מצוה הוא, עבור עליה.  רש"י: בכל דרכיך דעהו, אפילו לדבר עבירה
בו, אפילו בעת המרי והכעס והרוגז, שכל זה הוא יצר הרע. עוד פירש, אפילו  והאמונהפירש שישים בלבו אהבת האל 

 .8חתרתא רחמנא קריתוספת: היינו דאמרי אינשי, גנבא אפום מ רבינו יונהובגירסת  בצד מן הצדדים. ,היתה עבירה בו

                                                

 רות ב,ד.  . 1

 שופטים ו,יב.  . 2

 משלי כג,כב.  . 3

 תהילים קיט,קכו.  . 4

 :לד,טו( )תהיליםפעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה'. אף זה המתכוין לשאול לשלום חברו, זהו רצונו של מקום, שנאמר  . 5
הּו". מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור. רש"י. ְדפֵּ לֹום ְורָּ ָּ ש  ש  ּקֵּ  "ּבַ

ופירש רבינו יונה: בכל פרטי מעשיך, בכל דרך ופעולה, זכרהו והשב אל לבך כי אין לך כוח ויכולת בפועל ההוא, ואיננו משלי ג,ו.  . 6
ת אל הבטחון. עיי"ש עוד.בידך רק ביד ה', ותלה בו תקותך וצפייתך לחסד ה' יתב  רך. ועל ידי ההרגל הזה, תקבל הנפש המתאוֵּ

 יח,כד.משלי  . 7

)פירוש המשנה; שמונה פרקים, פ"ה, ד"ה וזה הוא; רמב"ם  -מקורות  . עיי"ש.)וכן הוא בגירסה בעין יעקב(כת"י שכן הגירסה ב וכן מבואר בדק"ס . 8

 .)משלי ג,ו(. רבינו יונה בהתאמה(

 ת”בעזהשי

 פ”תש י' אדר
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות הנהגת אדם בבוקר, סימן א(

ֱאלִֹהים הגה:... א.  י הָּ ר הֹוְלִכים ִלְפנֵּ ֶ יִקים ֲאש  ּדִ ה ּוְבַמֲעלֹות ַהּצַ ּתֹורָּ דֹול ּבַ ל ּגָּ לָּ ִמיד הּוא ּכְ י תָּ יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִ יו ש  ם ּוְתנּועֹותָּ דָּ אָּ יַבת הָּ ִ ין ְיש  י אֵּ , ּכִ

קָּ  דֹולַוֲעסָּ י ֶמֶלְך ּגָּ יו ְוהּוא ִלְפנֵּ קָּ יו ַוֲעסָּ תֹו ּוְתנּועֹותָּ יבָּ ִ יש  יתֹו ּכִ בֵּ יו  ,יו ְוהּוא ְלַבּדֹו ּבְ יתֹו ּוְקרֹובָּ י ּבֵּ ֵּ ְרצֹונֹו ְוהּוא ִעם ַאְנש  יו ּכִ ַבת ּפִ ּבּורֹו ְוַהְרחָּ ְולֹא ּדִ

ֶלךְ  ב ַהּמֶ ַ מֹוש  ִדּבּורֹו ּבְ דָּ  ,ּכְ אָּ ים הָּ ׂשִ ּיָּ ֶ ש  ן ּכְ ּכֵּ ֶ ל ש  יוּכָּ ַמֲעׂשָּ יו ְורֹוֶאה ּבְ לָּ ד עָּ בֹודֹו עֹומֵּ ֶרץ ּכְ אָּ ל הָּ ר ְמלֹא כָּ ֶ ''ה ֲאש  ּבָּ ּקָּ דֹול הָּ ֶלְך ַהּגָּ ַהּמֶ ֶ מֹו  ,ם ֶאל ִלּבֹו ש  ּכְ

ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה' ְסּתָּ ּמִ ר ִאיש  ּבַ תֵּ ֱאַמר: ִאם ִיּסָּ ּנֶ ֶ ה ,ש  עָּ ה ְוַהַהְכנָּ ְראָּ יו ַהּיִ לָּ יַע אֵּ ד ַיּגִ ה  ִמּיָּ ִמיד )מֹורֵּ ּנּו ּתָּ ּתֹו ִמּמֶ ְ ש  ַרְך ּובָּ ּוַפַחד ה' ִיְתּבָּ

ְכבּ  ,ְנבֹוִכים ח''ג פ' כ''ב( ָּ ַע ֶלֶכת. ּוְבש  ֶהְצנֵּ ם ּבְ ַרְך ּגַ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָּ יו ּבַ לָּ ְלִעיִגים עָּ ם ַהּמַ דָּ י אָּ נֵּ י ּבְ נֵּ ש  ִמּפְ ּיֵּ י ִמי הּוא ְולֹא ִיְתּבַ ַדע ִלְפנֵּ בֹו יֵּ ּכָּ ְ ֹו ַעל ִמש 

בש   ם )טּור( ,ֹוכֵּ ה ְוִיְתרֹומֵּ ְזִריזּות ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ִיְתַעּלֶ קּום ּבִ תֹו יָּ נָּ ְ ּ עֹור ִמש  ּיֵּ ֶ ש  ד ּכְ  .ּוִמּיָּ

 תורה ןקניי

אליעזר בנו של  כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי :תנו רבנן )ס"ג ב'(
ם ַלה'  :ח רבי יהודה בכבוד תורה ודרשפת.. ועוד רבי יוסי הגלילי. יתָּ ְלעָּ ה ִנְהיֵּ ל ַהּיֹום ַהּזֶ אֵּ רָּ ַמע ִיׂשְ ְ ת ּוש  "ַהְסּכֵּ

"  הסכת, עשו כתות כתות ועסקו בתורה. לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה; 9ֱאלֶֹהיךָּ

ים וְ  10מאי דכתיב :כדרבי יוסי ברבי חנינא. דאמר רבי יוסי ברבי חנינא ּדִ לּו" חרב על שונאיהם "ֶחֶרב ֶאל ַהּבַ נֹאָּ
 של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. ולא עוד אלא שמטפשים.

רָּ  ַמע ִיׂשְ ְ ת ּוש  ל", כתתו עצמכם על דברי תורהדבר אחר, "ַהְסּכֵּ  ;אֵּ

 :11מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר :כדאמר ריש לקיש. דאמר ריש לקיש
אֶֹהל".  "זֹאת מּות ּבְ י יָּ ם ּכִ דָּ ה אָּ  ַהּתֹורָּ

מַ  ְ ת ּוש  ל", הס ואחר כך כתתדבר אחר, "ַהְסּכֵּ אֵּ רָּ  ;12ע ִיׂשְ

 . )יעיין(לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יהגה  :כדרבא, דאמר רבא

ה", במי אתה מוצא חמאה של תורה, במי  13מאי דכתיב :אמרי דבי רבי ינאי ב יֹוִציא ֶחְמאָּ לָּ י ִמיץ חָּ שמקיא "ּכִ
  14חלב שינק משדי אמו עליה.

היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכה ומקבל פני שכינה,  :אמר רבי לוי בר חייא )ס"ד א'(
ִצּיֹון".  :שנאמר ֶאה ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ רָּ ִיל יֵּ ַחִיל ֶאל חָּ ְלכּו מֵּ  "יֵּ

                                                

 ט. דברים כז, . 9

 ירמיהו נ,לו.  . 10

 במדבר יט,יד.  . 11

שתוק והאזן לשמועתך עד שתהא שגורה בפיך, ואע"פ שאינה מיושבת לך. ואח"כ כתתנה והקשה עליה מה שיש לך להקשות, ותרץ  . 12
 . רש"י.תירוצים עד שתתיישב לך

 משלי ל,לג.  . 13

", מועד קטן -נתיבי הלכה וכו', שמובאת כאן בגמרא, הובאה ב", : הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלוםמימרא דרבי אבין הלוי . 14
 בשלהי המסכת, כ"ט א'.

 ת”בעזהשי

 פ”תש י' אדר
| דף:  ’ט| פרק:  ברכותמסכת: 
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 שיטות הראשונים

י :הרמב"ם: כתב ערך היגיעה בלימוד התורה ּלֹוְמִדין ִמּתֹוְך אֵּ ֶ ּלּו ש  אֵּ יֶהן, ְולֹא ּבְ ה ַעְצמֹו ֲעלֵּ ַרּפֶ ּמְ ֶ ִמי ש  ִמין ּבְ ה ִמְתַקּיְ י ּתֹורָּ ְברֵּ ן ּדִ
 ְ ן ש  ִמיד, ְולֹא ִיּתֵּ ר ּגּופֹו ּתָּ יֶהן ּוְמַצעֵּ ִמית ַעְצמֹו ֲעלֵּ ּמֵּ ֶ ִמי ש  א ּבְ ה, ֶאּלָּ ִתּיָּ ְ ה ּוש  יו, ְלַעפְ ִעּדּון ּוִמּתֹוְך ֲאִכילָּ ינָּ ה.ַנת ְלעֵּ נּומָּ יו ּתְ  ַעּפָּ

ְמרּו  ֶרְך ֶרֶמזאָּ ִמים ּדֶ אֶֹהל"  :ֲחכָּ מּות ּבְ י יָּ ם ּכִ דָּ ה, אָּ ִמית  - )במדבר יט,יד("זֹאת ַהּתֹורָּ ּמֵּ ֶ ִמי ש  א ּבְ ֶמת ֶאּלָּ ה ִמְתַקּיֶ ין ַהּתֹורָּ אֵּ

תוֹ  ְכמָּ חָּ לֹמֹה ּבְ ְ ַמר ש  ְך אָּ ה. ְוכָּ ְכמָּ י ַהחָּ ֳהלֵּ אָּ יֹום צָּ  :ַעְצמֹו ּבְ יתָּ ּבְ ה "ִהְתַרּפִ ה"  -רָּ ַמר)משלי כד,י(ַצר ּכֶֹחכָּ ִתי  :. ְועֹוד אָּ ְכמָּ "ַאף חָּ
י"  ה ּלִ ְמדָּ ה ִלי - )קהלת ב,ט(עָּ ְמדָּ 'ַאף', עָּ י ּבְ ַמְדּתִ ּלָּ ֶ ה ש  ְכמָּ  .חָּ

ִמים ְמרּו ֲחכָּ ֶנֶסת  :אָּ ית ַהּכְ בֵּ ַתְלמּודֹו ּבְ ַע ּבְ גֵּ ל ַהּיָּ ּכָּ ֶ ה, ש  רּותָּ ִרית ּכְ ַח; -ּבְ ּכֵּ ַ ה הּוא ְמש  רָּ ְמהֵּ ה  לֹא ּבִ ִצְנעָּ ַתְלמּודֹו ּבְ ַע ּבְ גֵּ ל ַהּיָּ  -ְוכָּ
ֱאַמר ּנֶ ֶ ים, ש  ה"  :ַמְחּכִ ְכמָּ ְלמּודֹו )משלי יא,ב("ְוֶאת ְצנּוִעים חָּ ַעת ּתַ ְ ש  ִמיַע קֹולֹו ּבִ ְ ש  ל ַהּמַ ל  -. ְוכָּ דֹו; ֲאבָּ יָּ ם ּבְ ְלמּודֹו ִמְתַקּיֵּ ּתַ

ַלַחש   א ּבְ ַח. -ַהּקֹורֵּ ֹוכֵּ ה הּוא ש  רָּ ְמהֵּ  15ּבִ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות בית הכנסת, סימן קנה(

בּועַ  א.  ת ִיְהֶיה קָּ אֹותֹו עֵּ ֶ ִריְך ש  ת ִלְלמֹד, ְוצָּ ע עֵּ ; ְוִיְקּבַ ש  ְדרָּ ית ַהּמִ ְך ְלבֵּ לֵּ ֶנֶסת, יֵּ ית ַהּכְ א ִמּבֵּ צֵּ ּיֵּ ֶ ּלֹא ַיֲעִביֶרּנּו ַאף ִאם ַאַחר ש  ֶ  ש 
בּור ְלַהְרִוי ה.הּוא סָּ  ַח ַהְרּבֵּ

ינֹו י הגה: אֵּ ֶ דוֹ ְוַאף ִמי ש  יָּ ה ּבְ ַכר ֲהִליכָּ ש  ּוׂשְ ְדרָּ ית ַהּמִ ְך ְלבֵּ לֵּ ַע ִלְלמֹד יֵּ ס  ,ֹודֵּ נֵּ יו ְוִיּכָּ נָּ ִעְניָּ ֹב ּבְ ַע ְוַיֲחש  ּיֹודֵּ ֶ ּ ַמה ש  קֹום ְוִיְלמֹד ְמַעט ּבְ ע לֹו מָּ אֹו ִיְקּבַ

ַמִים  ָּ ִלּבֹו ִיְרַאת ש  כֹות(ּבְ ְברָּ  .)הר''י פ''ק ּדִ

 

 

 הדרן עלך הרואה

 וסליקא לה מסכת ברכות

 

 

 

 

  

                                                

ובעלי בתים שאינם לומדים  .חייב אדם ללמוד בכל יום תורה שבכתב שהוא תנ"ך ומשנה וגמרא ופוסקים, )קנה, ס"ק ג(כתב המשנ"ב   .15
. עוד אלא צריך שילמוד דוקא גם ספרי פוסקים כל אחד כפי השגתו ,בזה אינו יוצאלא ילמדו בגמרא לחוד ד ,רק ג' או ד' שעות ביום

שצריך האדם ליחד עת קבוע בכל יום שלא יעבירנו בשום פעם. ואם אירע לו אונס שלא היה יכול להשלים  )ס"ק ד(כתב המשנ"ב 
א. יף ביממא ופרע בלילרב אחא בר יעקב יז א'( העירובין ס")וכדאמרינן  ,יהיה עליו כמו חוב וישלימנו בלילה ,הקביעות שלו ביום

 .(יב)הל' תלמוד תורה ג,רמב"ם  -מקורות 

 ת”בעזהשי

 פ”תש י' אדר
| דף:  ’ט| פרק:  ברכותמסכת: 

 ס"ג


