
 

 

  

  

  

  זמני הרביעות

בי דברי ר ,אפילה בשבעה עשר בו ,בינונית בשבעה בו ,שה במרחשוןוהבכירה בשל ?איזו היא רביעה :תניא ' א')ו(

ובראש  ,שהוובעשרים ושל ,בי"ז :יוסי אומר ביר .שהוובעשרים ושל ,ובי"ז ,בשבעה :יהודה אומר ביר מאיר.

   .דש כסליווח

   .דש כסליוומתענין עד שיגיע ראש ח(חסידים) אין היחידים  :יוסי אומר ביוכן היה ר

   .יוסי ביהלכה כר :אמר רב חסדא

   ?למאי שניה ;להתענות ,שלישית ;לשאול ,בשלמא רביעה ראשונה

   .היו הגשמים עד שתרד רביעה שניה: הנודר עד הגשמים, עד שי)ה,ה(נדרים  דתנן ,לנדרים :זירא ביאמר ר') ו' ב(

 ?מותרין בלקט בשכחה ובפאה(אפילו העשירים) י כל אדם מאימת: )ח,א(פאה  דתנן ,לזיתים :רב זביד אמר

דמכאן ואילך נתייאשו שאר העניים לפי שיודעין אם נשאר לקט שכחה  ,לשון ממשש, נמושות בשדה( משילכו הנמושות

כלומר שלקטו וחזרו ובאו פעם שניה והשתא מסחי ( משילכו עניים בכרם ויבואו ?תבפרט ובעוללו .)ופאה נמושות נטלום

   .משתרד רביעה שניה ,בזיתים .)דעתייהו עניים

 לקוטי בתר לקוטי :אמר יש לקישר .)הולכין בנחת ומעייני טפי( סבי דאזלי אתיגרא :אמר ר' יוחנן ?מאי נמושות

   .)שאר עניים מללקוטשמכאן ואילך פוסקים  .עני מוליך בנו אחריו(

 :דאמר מר ,)כלומר שיש רשות מב"ד לעוברי דרכים לקצר שבילן לילך בשדות( כדי להלך בשבילי הרשות :רב פפא אמר

   .הרגל) שמכאן ואילך גדלה התבואה וקשה לה דישת( מהלכין כל אדם בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה

עד מתי נהנין ושורפין בתבן ובקש של : )ט,ז (שביעית ןדתנ ,לבער פירות שביעית :רב נחמן בר יצחק אמר

עד שתרד רביעה  ?או תבואה שגדלה בשביעית לאחר שנכנסה) ,(ספיחים שגדלו בשביעית דיש בהן איסור שביעית שביעית

   .שניה

ַאְרֶצךָ " :דכתיב ?מאי טעמא ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוַלַחּיָ ה לָ כָּ  ;בהמתך בביתהאכל ל ,כל זמן שחיה אוכלת בשדה ,"ְוִלְבֶהְמתְּ

שהגשמים עושין אותן  ,ומשירדה רביעה שניה מכאן ואילך אין תבן וקש בשדות( ה לבהמתך מן הביתלֵ כַּ  ,לחיה מן השדה

   .)זבל

  שיטות הראשונים

רק עד  ,, עד מתי נהנין ושורפין, מותר לשרוף וליהנות מקש ותבן של שביעיתרש"י: לגרסת שריפה והנאה של קש ותבן

  מאימתי נהנין ושורפין, שמותר לשרוף וליהנות מקש  2גרס להיפך, רמב"םוה 1יעה שעדיין יש בשדה לבהמה.זמן הרב

                                                
 ,ועוד ורפו, משום דכתיב לאכלה ולא להפסד!אסור לש ,דכל דבר שקדושת שביעית נוהגת בו וחזי לאכילה ,ואי אפשר לקיים גרסה זו  . 1

דהכא  ,ר"ש (שביעית פ"ט מ"ז). ושתי הגירסאות אמת הםעשירים. דלאחר הביעור שרי להאכיל לכל הפחות לעניים, ואית דשרי אף ל

 ,כל שאינו אוכל מיוחד לאדם ):פ"א(דגדולה מזו שנינו  .המה שאסור לשרפן או לגבלן בטיט משום הפסדמיירי כשלקטן למאכל ב
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   3ותבן של שביעית רק לאחר רביעה שניה.

   שולחן ערוך

"ד, הלכות נדרים, סימן רכ) ו י )  

מִ   .יח ׁשָ ם, ֲהֵרי ֶזה ָאסּור ַעד ְזַמן ַהּגְ ׁשֶ ָדָבר ַעד ַהּגֶ יַע ְזַמן ָהאֹוֵסר ַעְצמֹו ּבְ ְסֵלו. ִהּגִ ָרֵאל רֹאׁש חֶֹדׁש ּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ הּוא ּבְ ים ׁשֶ

ִמים, ֲהֵרי ֶזה מ ׁשָ ִמים, הֲ ןֻ ַהּגְ ׁשָ ר. ְוִאם ָאַמר: ַעד ַהּגְ ָון, ֻמתָּ ַמְרֶחׁשְ ין לֹא ָיְרדּו. ְוִאם ָיְרדּו מי"ז ּבְ ִמים ּבֵ ׁשָ ין ָיְרדּו ּגְ ר ּבֵ ֵרי ֶזה תָּ

ְרדּו הַ  ּיֵ ָרֵאל ּוְמקֹומֹות ַהְסמּוִכים ָלּה מכ"ג ָאסּור ַעד ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ הּוא ּבְ ה ׁשֶ ִנּיָ ַמן ְרִביָעה ׁשְ ְרדּו ִמּזְ ּיֵ ִמים, ְוהּוא ׁשֶ ׁשָ ּגְ

ָון ָוֵאיָלְך.  ְרֶחׁשְ ֵאָלה הגה:ִמּמַ ְ ְתִחיִלין ָאז ַהׁשּ ּמַ קּוָפה ׁשֶ ים יֹום ַאֵחר ַהתְּ ִ ׁשּ ִמים ׁשִ ׁשָ ְבִעים יֹום ַאַחר ּוְזַמ  ,ּוַבּגֹוָלה, ְזַמן ַהּגְ ה ׁשִ ִנּיָ ן ְרִביָעה ׁשְ

קּוָפה (טּור)   .ַהתְּ

  שיעור הגשם ברביעה

דבר שרובע את הקרקע, כדרב יהודה. דאמר רב יהודה: מיטרא בעלה  ?אמר רבי אבהו: מאי לשון רביעה (ו' ב')

ַמִים וְ " 4דארעא הוא, שנאמר ָ ֶלג ִמן ַהׁשּ ֶ ם ְוַהׁשּ ׁשֶ ר ֵיֵרד ַהּגֶ ֲאׁשֶ י ּכַ י ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָא ּכִ ה לֹא ָיׁשּוב ּכִ ּמָ ֶרץ ְוהֹוִליָדּה ׁשָ

  ."ְוִהְצִמיָחהּ 

   .כדי לגוף בה פי חבית ,שניה ;כדי שתרד בקרקע טפח ,רביעה ראשונה :אמר רבי אבהוו

ַמִיםְוָעַצר ֶאת "אין זו קללה של ( 5"ְוָעַצר"אין בהן משום  ,גשמים שירדו כדי לגוף בהן פי חבית :אמר רב חסדא ָ    .)"ַהׁשּ

) קודם זמן ק"ש דכתיב ביה ועצר את השמים אע"פ שלא יהיה רוב גשמים( "ְוָעַצר"גשמים שירדו קודם  :ואמר רב חסדא

   ."ְוָעַצר"אין בהן משום 

הואיל ולא ( "ְוָעַצר"יש בהן משום  ,דצפרא "ְוָעַצר"אבל קודם  ,דאורתא "ְוָעַצר"לא אמרן אלא קודם  :אמר אביי

ָך " 6:דכתיב ,הני ענני דצפרא לית בהו מששא :דאמר רב יהודה בר יצחק .)ום ואין יפין לעולםירדו בי ה ּלְ ָמה ֶאֱעׂשֶ

ֲעַנן ּבֶֹקר ֶכם ּכַ ָך ְיהּוָדה ְוַחְסּדְ ה ּלְ    .וגו' )שאין בו ממש( "ֶאְפַרִים ָמה ֶאֱעׂשֶ

   7!וגני בר חמרא מוך שקך ,במפתח בבי מיטרא :והא אמרי אינשי :רב פפא לאביי "לא

                                                                                                                                                                         

מותר מן הביעור ואילך. והתם קאמר שמותר  ,ודין איסור זה , וכל שכן שריפה.משום הפסד ,עושים ממנו מלוגמא לאדם ולא לבהמה

משם ואילך מותרים אף לשריפה שיבערם. רא"ש (שביעית  והוא הדין .דמאכל בהמה עד שתרד רביעה שניה ,ליהנות מהם בלא ביעור

  פ"ט מ"ז).
  וכך גם גרסת המשניות לפנינו.   . 2
דדוקא אם ליקטן  ש אומריםוי. וכתב ב'דרך אמונה' (ה,יט, ס"ק קמה), ומותר לשורפו שת שביעית,רח ופקע ממנו קדוכי אז כבר נס  . 3

וכן אם הוא גס או סרוח שאין ראוי למאכל  .ומותר לשורפו, כלל שת שביעיתאבל אם ליקטן להסקה אין בו קדו; למאכל בהמה

  כג).: רמב"ם (הלכות שמיטה ויובל ה,יט, והל' מקורות. מותר להסיק בו ,בהמה
  ישעיהו נה,י.   . 4
  יא,יז. , פר' עקב,דברים  . 5
  הושע ו,ד.  . 6
יקפל החמר שמוכר תבואה את שקו ליכנס לישן, מפני שהשנה מתברכת, ויהיה שובע בעולם  ,יםם יורדין בבקר, כשפותחין הפתחא  . 7
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  .)שהיא קלושה מעב אין בו ממש( הא דקטיר בענני ,דקטיר בעיבא הא ,לא קשיא

דאותן של ( "ְוָעַצר"אין בהן משום  ,ועל מקצת מדינה לא ירדו ,גשמים שירדו על מקצת מדינה :ואמר רב חסדא

   .)קצת מדינה שירדו להן גשמים מוכרין לאחרים

י ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ְוַגם ָאנִֹכי ָמַנְעתִּ " 8והכתיב ?!איני ִציר ְוִהְמַטְרתִּ ים ַלּקָ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ עֹוד ׁשְ ם ּבְ ׁשֶ ם ֶאת ַהּגֶ י ִמּכֶ

ֵטר ּמָ  ,אותן שירדו ואותן שלא ירדו( שתיהן לקללה :ואמר רב יהודה אמר רב ,וגו' "ַאַחת לֹא ַאְמִטיר ֶחְלָקה ַאַחת תִּ

   !)מפני שרוב גשמים קלקלו את תבואתם

שקצת מדינה  ,אין בהם משום ועצר( הא דאתא כדמבעי ליה ,)יותר מדאי שתיהן לקללה( הא דאתא טובא ,יאלא קש

  .)תספק לקצת מדינה

  שיטות הראשונים

 הבתיםספר ורש"י . 9ונראה שנקטו שאינן הלכתיות ,לא הביא סוגיות אלו ראשוניםהרוב ככל : כדי שתרד בקרקע טפח

היא  ק"מכי הנפ ,כתבהראב"ד הן כדי לדעת האם צריך להתענות.  ,גשמים ברביעותכי השיעורים של כמויות ה ,וביאר

  11.אינה הלכתיתכתב כי סוגיה זו  המאירי 10.האם צריך לעצור את התענית צע התעניתמאם ירדו גשמים בא

  ברכת הגשמים

שהטפה נופלת (שירדו כל כך שכאבהו: מאימתי מברכין על הגשמים? משיצא חתן לקראת כלה  מר רביא (ו' ב')

  . )12יוצאה אחרת ובולטת כנגדה

  מאי מברך? 

  אמר רב יהודה אמר רב: מודים אנחנו לך ה' אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו. 

יוחנן מסיים בה הכי: אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו כו' עד ַאל יעזבונו רחמיך ה'  ביור

  אות. אלהינו ולא עזבונו, ברוך רוב ההוד

  רוב ההודאות ולא כל ההודאות?! 

                                                                                                                                                                         

  . רש"י.כר במכירת תבואתו, אלמא יפין הןולא ישת
  עמוס ד,ו.  . 8
והר"ם והרי"ף ורבים מן הפוסקים לא הביאו דבר זה, ויראה לי שדעתם בזה שלא נאמרו ענינים אלו לעניני התענית אלא להודעת   . 9

  העתים. ספר הבתים.
 ).'בכפי המבואר בהמשך המסכת (כ"ה   . 10
של אדם בטוח בהן לעשות אלא להודיע טבע ותכסיס של רביעות אלו על אי זה צד יהא לבו  ,לא נאמרו דברים אלו לשום הוראה  . 11

. ספר הבתים (שערי תענית שער )'במקורות: רש"י (ו'  אלא בדברים אלו. מאירי. ,נם לשלימות גמוריואמר שלא יבא עני כראוי להן.

  ).'במאירי (בית הבחירה ו' ). ף ד). ראב"ד (הו"ד במאירישלישי סעי
  רש"י מפי מורו.   . 12
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  אמר רבא: אימא אל ההודאות. 

 .(במרבית ההודאות האל של כל ההודאות) יהו: אל ההודאות ורוב ההודאותאמר רב פפא: הלכך נימרינהו לתרוי

  שיטות הראשונים

כבר ירדו מים ש ,ביארו "ןותלמיד הרמב ,מכתם ,מאירירבינו ירוחם,  ריבב"ן, ,(פירוש א) רש"י :משיצא חתן לקראת כלה

, סמ"ג, ספר רמב"ם ואילו .רבינו גרשוםוכעין זה בפירוש  .תחתונה בולטת לקראתה טיפהבכמות שכשיורדת טיפה, 

והן הולכות אחת  ,שהטיפות יוצרות בועות על גבי המים ,ביארו שירד גשם בכמות כזו (פירוש א) ור"ן ,הבתים, מאורות

נוצרים זרמי מים הנפגשים אחד ש ופירש (פירוש ב) ור"ן (פירוש ב) רש"י 13.ריא"זרי"ד ו באופן דומה פירשו לקראת השניה.

   15.הרמב"םפסק כפירוש  השו"ע 14עם השני.

אף על פי שלא ירדו עדיין כדי רביעה מברכין  ,אם יוצא חתן לקראת כלהש הר"ןכתב : ברכה כשלא ירדו כדי רביעה

  16.השו"עפסק . וכן עליהם

צריך דברי רב פפא נסובים על המשפט האחרון, ולכן ביארו ש 17הראשוניםורוב  הגאונים :רוייהוהלכך נימרינהו לת

 'נסובים על מח יודברש וביאר ורבינו יהונתן מלוניל ,, מאיריהריב"ב ,הרז"הלומר גם רוב ההודאות וגם אל ההודאות. 

 השו"עו 18.'אל ההודאות' רק , וחותם'ו פינו מלא שירהאיל'וגם  'מודים אנחנו לך'צריך לומר גם  רב ורבי יוחנן, ולכן

  19.הראשוניםרוב כפסק 

אל ההודאות ורוב 'פסק שיש לחתום  ריטב"אה 20.'רוב ההודאות אל ההודאות'גרסו  הראשוניםרוב : נוסח החתימה

חֹות'פסק שיש לחתום  הרמב"ם. 'ההודאות ּבָ ׁשְ    ,רמב"ן ואילו 22.ות חייםארחסמ"ג ודומה גרסו וב 21,'רֹב ַההֹוָדיֹות, ֵאל ַהתֻּ

                                                
  שכתבו כי יורדים גשמים עד "שיעשו על הארץ אבעבועות והטיפין של גשמים יורדין על האבעבועות".  . 13
  ה עם הבדל דק ביניהם.ויעויין בערוך (ערך חתן) שהביא שני פירושים בכיוון ז  . 14
). רבינו ירוחם (נתיב יג חלק ב). מכתם (ברכות 'במקורות: רבינו חננאל ורש"י, ריבב"ן ומאירי, ותלמיד הרמב"ן, ומאורות ורי"ד (ו'   . 15

. ערוך (ערך רי"ף). רמב"ם (הלכות ברכות פרק י הלכה ו). סמ"ג (עשין כז). ספר הבתים (הלכות ברכות שער יב סעיף ה)ר"ן (ב א נט,ב). 

  ). ריא"ז (הלכה א, סעי' טחתן). 
  ).ב א ברי"ףאו"ח רכא,א. מקורות: ר"ן (  . 16
  , ועוד, ר' להלן. רש"י, רי"ף, רמב"ם, ראבי"ה, רמב"ן, רי"ד, רא"ש, רשב"א  . 17
כיון דלא איפסיקא לן  ,הילכך ', ולא נהיר, דהא זה הפך זה!רוב ההודאות ואל ההודאות'מפורש בהלכות  רבינו יהונתן מלוניל כתב:  . 18

 ורמב"ן הקשהנמרינהו לתרויהו מודים אנחנו לך וגם אילו פינו. , אי כרבי יוחנן דאמר ואלו פינו, הלכתא אי כרב יהודה דאמר מודים

למימר לא שייך  ,וכיון שכן : ורבי יוחנן מסיים בה.כדאמרינן ,דהא רבי יוחנן מוסיף הוא !האי פירושא לית ביה ממשא: (על דברי הרז"ה)

  יוחנן.  : דהלכה כרביהוה ליה למימר ,דהא כולה כר' יוחנן עבדינן, ואי הוה צריך למיפסק ביה מידיבהא הלכך נימרינו לתרוייהו, 
ברכות י,ה). ראבי"ה  ). רמב"ם (הל'ב מדפיוברכות מג וא; ). רי"ף (ב 'א). רש"י (תענית ז' שב"אבר הו"דאו"ח רכא,ב. מקורות: גאונים (  . 19

רי"ף). ב ב(ברכות מג  וריב"ב רמב"ן ). רז"ה'ב(ברכות נ"ט  ומאירי טו). רשב"אט,ג; ברכות  'סי). רא"ש ('בו'  ו,רי"ד (פסקיתתמז).  'סי(

  ).'; ב א ברי"ףב 'ותענית וניל (רבינו יהונתן מל
 . ויש ביניהם שינויים קלים: בה"ג, ר"יורבינו ירוחם ,רלאון, רא"ש, רשב"א, רי"ף, תלמידי רבינו יונה, רי"ד, ריא"ז, רבי יהודה שיבה"ג  . 20

  שירלאון ורבינו ירוחם גרסו רוב ההודאות ואל ההודאות. הרא"ש גרס רוב ההודאות האל ההודאות.
  ."י. בלא ידעתי למה 'והתושבחות'ותוספת זה ד  . 21
. כנוסח זה כתבו גם הרא"ה והמאורות 'רוב ההודאות ואל התושבחות'. הארחות חיים גרס 'אל ההודאות והתשבחות'הסמ"ג גרס   . 22
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  24.השו"עוכן פסק  23.'אל רוב ההודאות'פסקו לומר  ,התוספותבשם  וריטב"א ,ר"ן

וביאר . האגורוהביאו להלכה  ,כי ברכת הגשמים לא נוהגת עתה הסמ"קכתב : ברכת הגשמים בזמן עצירת גשמים

אין לברך ברכה זו אלא ש פסק על פי דבריהם השו"עו 25.נהגו כך משום שהגשמים תדירים אצלםש הארחות חיים

  26.הרמ"א כסמ"קוכן פסק  לאחר שהגשמים נעצרים.

   שולחן ערוך

ח, הלכות ברכות ההודאות, סימן רכא)   (או"

ּלֹא ָיְרדּו ֲעַדיִ   א.  י ׁשֶ ִמים, ְמָבְרִכים ֲעֵליֶהם ַאף ַעל ּפִ ׁשָ ִמים, ְוָיְרדּו ּגְ ׁשָ ַצַער ֵמֲחַמת ֲעִציַרת ּגְ ֵדי ְר ִאם ָהיּו ּבְ ְרדּו ן ּכְ ּיָ ֶ ִביָעה, ִמׁשּ

ֲעלּו  ּיַ ַרּבּו ַעל ָהָאֶרץ ׁשֶ ְך ׁשֶ ל ּכָ ָטר ְוֵיְלכּו ֶזה ִלְקַראת ֶזה.  )ֲעֵליֶהם(ּכָ ה  הגה:ֲאַבְעּבּועֹות ִמן ַהּמָ ַמן ַהּזֶ ּזְ ֵאין ָאנּו נֹוֲהִגים ּבַ ֶ ּוַמה ׁשּ

ִדיִרים בִּ  ְמִדינֹות ֵאּלּו תְּ ּום ּדִ ִמים, ִמׁשּ ׁשָ ת ַהּגְ ִבְרּכַ ְך ּבְ ל ּכָ ִמים ְוֵאיָנן ֶנֱעָצִרין ּכָ  ג ְוָאגּור ְוָכל ּבֹו). "(ְסמַ ְגׁשָ

ָבֵרךְ   ב.  הֹוַרְדתָּ ָלנּו, ְוִאּלּו ִפינוּ  ?ּוַמה ּמְ ה ׁשֶ ה ְוִטּפָ ל ִטּפָ ֶדה אֹוֵמר: מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ה' ֱאלֵֹהינּו ַעל ּכָ יָרה ִאם ֵאין לֹו ׂשָ  ָמֵלא ׁשִ

ם ְוכו' ַעד ֵהן ּיָ תָּ  ּכַ ׁשֻ ֶדה ּבְ ה ה' ֵאל רֹב ַההֹוָדאֹות; ְוִאם ֵיׁש לֹו ׂשָ רּוְך ַאתָּ נּו, ְוחֹוֵתם: ּבָ ְמָך ַמְלּכֵ פּות ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ

ֶהֱחָינּו.  ֶדה, ְמָבֵרְך ׁשֶ ָ ׂשּ ף ּבַ תָּ ִטיב; ְוִאם ֵאין לֹו ׁשֻ ִמים ְמָבֵרְך ְוֵיׁש אֹוְמִרים דְּ  הגה:ִעם ַאֵחר, ְמָבֵרְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ׁשָ ְרדּו ּגְ ּיָ ֹוֵמַע ׁשֶ ַהׁשּ

ִטיב  בָּ ַהּטֹוב ְוַהּמֵ   .א)"(ַרׁשְ

  

                                                                                                                                                                         

 פסקו לא כך.בחידושיהם על מסכת ברכות, אולם במסכת תענית 
, דכיון שהוא מזכיר אל תו לא ובתוספות היו אומרים שאין צריך לומר ההודאות שני פעמים אלא שנאמר בא"י אל רב ההודאות  . 23

משמע אלא שהוא גדול ואל ברבוי ההודאות. ריטב"א. והר"ן הביא בשם הרמב"ן שאפשר לומר גם "מלך רוב ההודאות ואל 

 ההודאות".
 , ריטב"אדא). רי"ולות (ברכות פרק תשיעי). רי"ף (ב א; ברכות מג א). תלמידי רבינו יונה (ברכות מג או"ח רכא,ב. מקורות: הלכות גד  . 24

חם (נתיב יג חלק ב). רמב"ם רבינו ירוט,טו). ). רא"ש (ברכות 'ב. רבי יהודה שירלאון ורשב"א (ברכות נ"ט ט) 'סי). ריא"ז (הלכה א 'ב(ו' 

מג ב ברי"ף). ר"ן (תענית ב א  נה). רמב"ן (מלחמות ה' ברכות 'סיברכות י,ה). סמ"ג (עשין כז). ארחות חיים (הלכות ברכות  (הל'

 "ף). ריב
   כדרך ששמחים בארצות שיש בהן יובש וצריכים לבקש רחמים על המטר. ,אין מתאוים ושמחים בגשמיםו  . 25
שאין  הסתפק האם בארץ ישראל צריך לברך גם בשנים רגילות או"ח רכא,א (וביהגר"א ס"ק א). במשנ"ב (ס"ק א) ובביה"ל (ד"ה אם)  . 26

 .זמנו כל אחד שמח בו אפילו בסתמא'שמצוי שם יובש גדול וכשבא עת הגשמים והגשם יורד במיוחדת, משום ' עצירת גשמים

  נה). 'סי ,הלכות ברכותח"א, שיט). ארחות חיים ( 'סימקורות: סמ"ק (מצוה קנא). אגור (ולהלכה פסק לברך ללא שם ומלכות. 
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