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תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

 כסיכום מהיר.   העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן 

 

 דף יז 

 

 ישמעאל גדול מיצחק ארבע עשרה שנה 

ישמעאל  בן  כשנולד  אבינו  אברהם  היה   ,

ן  , " נאמר שמונים ושש שנים, ש  ְשֹמִנים  ְוַאְבָרם בֶּ

ָשִנים  ש  ְושֵׁ ָמֵעאל    ָשָנה  ִישְּ ֶאת  ָהָגר  ֶלֶדת  בְּ

ָרם  ַאבְּ    ט"ז(.   בראשית ט"ז ) "  לְּ

יצחק  מאה  וכשנולד  בן  אבינו  אברהם  היה   ,

ן ְמַאת ָשָנה , " נאמר שנה, ש  ִהָוֶלד לֹו    ְוַאְבָרָהם בֶּ בְּ

נֹו  ָחק בְּ    ה'(.   בראשית כ"א ) "  ֵאת ִיצְּ

ארב  מיצחק  גדול  שישמעאל  עשרה  ומכאן  ע 

 . שנה 

 

 ישמעאל גדול מיעקב שבעים וארבע שנים 

, היה יצחק אביו בן ששים שנה,  כשנולד יעקב 

 " ָשָנה שנאמר  ִשִשים  ן  בֶּ ֹאָתם   ְוִיְצָחק  ֶלֶדת  "  בְּ

 כ"ו(.    בראשית כ"ה ) 

מאחר שישמעאל גדול מיצחק בארבע  ואם כן  

עשרה שנים, ויצחק גדול מיעקב בששים שנה,  

ש  שבעים  היה    ישמעאל נמצא  מיעקב  גדול 

 . וארבע שנים 

 

 בשעה שמת ישמעאל היה  

 יעקב בן ששים ושלוש 

שנה,   ושבע  שלושים  מאה  בן  מת  ישמעאל 

 " ָשָנה  שנאמר,  ְמַאת  אל  ִיְשָמעֵׁ י  ַחיֵׁ י  ְשנֵׁ ה  לֶּ ְואֵׁ

ָשִנים  ַבע  ְושֶּ ָשָנה  ֶאל    ּוְשֹלִשים  ַוֵיָאֶסף  ַוָיָמת  ַוע  ַוִיגְּ

 י"ז(.    בראשית כ"ה " ) ַעָמיו 

שבעים   מיעקב  גדול  ישמעאל  שהיה  ומאחר 

שנה  בן  ישמעאל    כשמת ,  וארבע  יעקב  היה 

 [. 137  -   74=    63]   ששים ושלוש 

 

 ישמעאל מת באותו הפרק שנתברך יעקב 

מבואר מהכתובים, שבאותו זמן שמת ישמעאל  

 נתברך יעקב.  

יעקב  ,  נאמר ונשלח לחרן    שכן אחרי שנתברך 

ֵבַרְך  "  ִכי  ֵעָשו  א  ַפֶדָנה  ַוַירְּ ֹאתֹו  ִשַלח  וְּ ַיֲעֹקב  ֶאת  ָחק  ִיצְּ

ַצו ָעָליו ֵלאֹמר לֹא   ָבֲרכֹו ֹאתֹו ַויְּ ֲאָרם ָלַקַחת לֹו ִמָשם ִאָשה בְּ

ָנַען  נֹות כְּ אל ַוִיַקח  ...    ִתַקח ִאָשה ִמבְּ ל ִיְשָמעֵׁ ָשו אֶּ ְך עֵׁ ַויֵׁלֶּ

ת ָמֲחַלת ַבת ִיְשמָ  אל אֶּ ָרָהם    עֵׁ   ֲאחֹות ְנָביֹות ֶבן ַאבְּ

ִאָשה   ט'(.  - ו'   בראשית כ"ח " ) ַעל ָנָשיו לֹו לְּ

 " שנקראת  לכך  שהסיבה  ַבת  ואמרו  ָמֲחַלת 

ָמֵעאל   ָביֹות   ... ִישְּ שנתקדשה  ,  לומר לך ",  ֲאחֹות נְּ

ישמעאל  ידי  קיים,    על  ידי  בעודו  על  ונשאת 

 , כי כבר מת ישמעאל.  נביות 

כן  מת  ,  ואם  יעקב  שנתברך  לזמן  סמוך 

הוא  .  ישמעאל  יעקב  ומכאן שבשעה שנתברך 

 שנים.   היה בן ששים ושלוש 

 

 ארבע עשרה שנה היה יעקב בבית עבר 

לאחר ששהה יעקב ארבע עשרה שנה בבית לבן  

 .  נולד יוסף 

שכן יעקב עבד את לבן ארבע עשרה שנה עבור  

ולאה   " רחל  שנאמר  ַבע  בנותיו,  ַארְּ ִתיָך  ֲעַבדְּ

ֹנֶתיָך  ֵתי בְּ ֵרה ָשָנה ִבשְּ  )ל"א מ"א(.  "  ֶעשְּ

ֵשש  ולאחר מכן עבד בשכר הצאן, כמו שאמר "  וְּ

צֹאֶנָך   ".  ָשִנים בְּ

נולד כששלמו אותן   בכתובים, שיוסף  ומבואר 

ארבע עשרה שנים שבהן עבד עבור רחל ולאה,  

ִהי  שנאמר, "  ָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ַויֹאֶמר  ַויְּ ַכֲאֶשר ָילְּ

 )ל' כ"ה(. ..."    ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן 

כשהיה יוסף בן  ,  ולאחר שלושים שנה נוספות 

 .  עמד לפני פרעה ,  שלושים 

ֹעה  נאמר "  ֵני ַפרְּ דֹו ִלפְּ ָעמְּ ֹלִשים ָשָנה בְּ יֹוֵסף ֶבן שְּ וְּ

עֹ  ַפרְּ ֵני  ִמִלפְּ יֹוֵסף  ַוֵיֵצא  ָרִים  ִמצְּ ֶאֶרץ  ֶמֶלְך  ָכל  בְּ ַוַיֲעֹבר  ה 

ָרִים   " )בראשית מ"א מ"ו(. ִמצְּ

 .  ולאחר תשע שנים נוספות ירד יעקב למצרים 

שבע   באו  פרעה,  לפני  יוסף  שעמד  לאחר  שכן 

שנות שובע, ועוד שתי שנות רעב, שכך אמר יוסף  

ֶקֶרב ָהָאֶרץ  באותה שעה, "  ָנַתִים ָהָרָעב בְּ ִכי ֶזה שְּ

עֹוד ָחֵמש ָשִנים   ָקִציר וְּ  " )בראשית מ"ה ו'(. ֲאֶשר ֵאין ָחִריש וְּ

שבא   ועד  לחרן  יעקב  שבא  שמשעה  נמצא 
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 [. 14+30+9] למצרים עברו חמישים ושלוש שנה  

כשהיה  ,  ואם בא יעקב לחרן מיד אחרי שנתברך 

ושלוש  ששים  לו  ,  בן  היה  למצרים  כשירד 

 .  להיות בן מאה ושש עשרה 

למצרים היה  ובכתובים מבואר שכשירד יעקב  

ושלושים  " בן מאה  ֶאל  , שנאמר,  ֹעה  ַפרְּ ַויֹאֶמר 

ֵני ַחֶייָך  ֵמי שְּ ֹעה  . ַיֲעֹקב ַכָמה יְּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַפרְּ

ַאת ָשָנה   ֹלִשים ומְּ גוַרי שְּ ֵני מְּ ֵמי שְּ ָרִעים ָהיו  יְּ ַעט וְּ מְּ

ַחיֵ  ֵני  שְּ ֵמי  יְּ ֶאת  ִהִשיגו  לֹא  וְּ ַחַיי  ֵני  שְּ ֵמי  ִביֵמי  יְּ ֲאֹבַתי  י 

גוֵריֶהם  ואם כן חסרות ארבע  ט(,  - ח'   בראשית מ"ז " ) מְּ

 . עשרה שנה 

יעקב ,  ואמרו  שנתברך  ארבע  ,  שאחר  נטמן 

ובא לחרן רק  ,  עשרה שנה בבית מדרשו של עבר 

ושבע  שבעים  בן  שנים    , בהיותו  היה שתי  וזה 

 קודם מותו של עבר. 

 

 שתי שנים התעכב יעקב בדרכו חזרה מחרן 

התעכב  ו   , מארם נהרים בא לסכות יעקב  יצא  כש 

 .  שמונה עשר חודש   בסוכות 

ַיֲעֹקב ָנַסע ֻסֹכָתה ַוִיֶבן  " י"ז(,  בראשית ל"ג ) שנאמר   וְּ

ֵנהו ָעָשה ֻסֹכת "   לימות החורף "  לֹו ָבִית  ִמקְּ שתי  "  ולְּ

 .  פעמים בשני קייצים הרי שמונה עשרה חודש 

והקריב    , ששה חדשים   התעכב עוד   ובבית אל 

 . זבחים 

 

 שנים שלא קיים יעקב כיבוד  

 אב ושנים שנענש עליהם 

ארבע  .  שלושים ושש שנה פירש יעקב מאביו 

עבר   בבית  שנטמן  שנה  תורה,  עשרה  ללמוד 

ועוד שתי שנים  ,  ועשרים שנה שהיה בבית לבן 

 .  שנתעכב בדרך 

ועל ידי  שיוסף פירש מאביו  ,  ומבואר בברייתא 

כנגד  ,  עשרים ושתים שנה זה התאבל עליו אביו  

 .  עשרים ושתים שנה שפירש יעקב מאביו 

על  אף שפירש יעקב מאביו שלושים ושש שנים,  ו 

 . ארבע עשרה שנה שנטמן בבית עבר לא נענש 

 

 מגילה נקראת סליק פרק  

 

 פרק שני הקורא למפרע 

 

 הקורא את המגילה למפרע 

הקורא את המגילה למפרע, כלומר לאחור, ולא  

 .  לא יצא ידי חובתו כסדר שהיא כתובה,  

כן מבואר במשנתנו, ובברייתא בדף י"ח. ושם נקראת  

קריאה זו בשם סירוסין, מלשון מסורס, כמו סרס  

 . המקרא ודרשהו 

רבא  אמר  מהכתוב ,  מתחילה  למד  זה  ,  שענין 

הָ "  ַהָיִמים  ֵני  ֹעִשים ֵאת שְּ יֹות  ְוִכְזַמָנם  ֵאֶלה  ִלהְּ ִכְכָתָבם 

ָשָנה  וְּ ָשָנה  ָכל  כ"ז(.  בְּ ט'  )אסתר  ש "  כשם  המלמד 

כסדר   שזמנם  שלא  להיות  יכול  שהרי  אינו   ,

כך כתבם  לעולם ארבעה עשר לפני חמישה עשר,  

 . אין לעשות שלא כסדר 

זאת  על  ודחו  מדבר  אינו  הזה  הכתוב  כי   ,

העשיה   שתהא  העשיה,  על  אלא  הקריאה, 

יֹות  ככתוב ובזמן. שכך נאמר בכתוב הזה, "  ִלהְּ

ַמָנם  ִכזְּ ָתָבם וְּ ֵני ַהָיִמים ָהֵאֶלה ִככְּ  ". ֹעִשים ֵאת שְּ

הסוגיה  זה  ,  ומסקנת  יוצאים  שענין  שאין 

ה  , " למד מהכתוב בקריאה למפרע,   לֶּ ְוַהָיִמים ָהאֵׁ

ְוַנֲעִשים ִנזְ  הוקשה זכירה  )אסתר ט' כ"ח(.  "  ָכִרים 

תהא  ,  לעשייה  לא  לעולם  שהעשיה  כשם 

 לא תהא למפרע.   כך הקריאה ,  למפרע 

 

 דברים נוספים שאין  

 יוצאים בקריאתם למפרע 

המגילה   שבקריאת  שכשם  בברייתא,  מבואר 

(  ב אין יוצאים ידי חובה כשהיא למפרע, כן הדין ) 

ב ג )   , ההלל בקריאת   שמע (  (  ד )   , קריאת 

 שלא ישנה בה את סדר הברכות.   , בתפילה ו 

 

 מנין שיש לקרוא את  

 ההלל כסדר ולא למפרע 

 " מהכתוב,  למד  זה  ענין  רבה,  ִמִמְזַרח  לדברי 

ם   ש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָלל שֵׁ מֶּ   ג'(.   תהלים קי"ג ) "  ה' שֶּ

ששקיעת  כלומר,   לא    ה וזריחת החמה  כשם 

 ולא למפרע. ,  כסדר   , כך מהולל שם ה' יהפכו 
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 יז  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

    ?הריד  כרומ/ שכרו 
 בר וןסיינ םע  ד"ו עלה יפנל  ןאכ ץחל

ה ַהיֹום  "   ענין זה למד מהכתוב,   , רב יוסף לדברי   זֶּ

בֹו   ה' ָעָשה   ְוִנְשְמָחה  קי"ח ) "  ָנִגיָלה  כ"ד(.    תהלים 

היום כלומר,   בשעותיו  ,  כסדר  משתנה  שאינו 

 . למפרע לא בהילול ה'  , כך  להיפך 

ם  ענין זה למד מהכתוב, "   , רב אויא לדברי   ְיִהי שֵׁ

עֹוָלם ְמֹבָרְך    ה'  ַעד  וְּ ) ֵמַעָתה  קי"ג "    " ְיִהי " ב'(    תהלים 

הווה  כלומר  לשון  השם    כהוייתו ,  הלול  יהא 

 . ולא ישנה הסדר ,  כמו שהוא סדור   , וברכתו 

רב אחא בר יעקב    או רב נחמן בר יצחק  ולדברי  

ַעָתה ְוַעד  ענין זה למד מסוף הפסוק שנאמר "  מֵׁ

  כשם שהזמנים אינם הולכים למפרע ",  עֹוָלם 

 כך הילול ה' וברכתו לא תהא למפרע. 

 

 באיזה לשון יוצאים ידי  

 חובה בקריאת פרשת שמע 

רבי  את  לדעת  לקרוא  שמע,  קריאת  מצוות   ,

הקודש הפרשה   כתובה  בלשון  שהיא  כמו   ,

 " שנאמר  ָהיו  בתורה.  ָהֵאֶלה וְּ ָבִרים  ללמד  ",  ַהדְּ

 שיהיו כמו שהם, כלומר בלשון הקודש. 

חכמים  חובה  ולדעת  ידי  אדם  יוצא  אף  , 

הפרשה   את  שהוא  כשקורא  לשונות  בשאר 

ַמע . שנאמר, " מבין  , ללמד, שבכל  ד'(   דברים ו' ) "  שְּ

 אתה יכול לקרוא.  ]=מבין[,  לשון שאתה שומע  

 

 קריאת פרשת שמע בלחש או בקול 

אין אדם יוצא ידי חובת קריאת שמע  ,  לדעת רבי 

הדברים  ,  בלחש  משמיע  אינו  .  לאוזניו אם 

 " ַמע שנאמר,  מה  שְּ לאזניך  השמע  לומר   ,"

 שאתה מוציא מפיך.  

חכמים  קריאת  ,  ולדעת  חובת  ידי  יוצא  אדם 

 .  גם אם לא השמיע לאזניו ,  שמע 

 

 מנין שהקורא את שמע למפרע לא יצא 

חובת   ידי  יוצא  אדם  שאין  לעיל,  נתבאר  כבר 

הפרשה   את  קרא  כן  אם  אלא  שמע,  קריאת 

ה למפרע, לא יצא ידי  כסדרה, אבל הקורא אות 

 חובה. אכן נחלקו חכמים מנין הדבר למד. 

חכמים  למד לדעת  זה  דין  ְוָהיּו  " מהכתוב    , 

ָבִרים ָהֵאֶלה  , כלומר  כמו שהם המלמד שיהיו  ", ַהדְּ

 כסדר שהם כתובים, ולא ישנה הסדר.  

רבי,  למד   ולדעת  זה  ה"א   דין  בכתוב  ,  מריבוי 

ָהיו  "  הדברים  המלמד,  ",  ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים  וְּ שיהיו 

שהם  ולא  כמו  כתובים,  שהם  כסדר  כלומר   ,

 . דברים הדברים לא משמע להו   , ורבנן ישנה הסדר.  

 

 באיזה לשון יוצאים ידי  

 חובה בקריאת כל התורה 

בסוגיה  להסתפק ,  מבואר  כל  ,  שיש  האם 

או רק בלשון  ,  בכל לשון נאמרה ,  התורה כולה 

 . הקודש 

שהכוונה לקריאת  ,  מתוך פירוש רש"י מבואר 

התורה  פרשיות  בכל  כל  קוראים  שאנו  כמו   ,

לשון שבוע.   בכל  לקרות  ניתן  שיש  או  ,  האם 

 . דווקא בלשון הקודש לקרות  

, שקריאה זו שאנו קוראים בכל שבוע, היא  והתוס' כתבו 

בקריאת הפרשיות  מתקנת עזרא, ולא בה נסתפקו, אלא  

מהתורה  לקרותם  מצות    או זכור  פרשת  כמו  ,  שחייבים 

ערופה ופרשת    , חליצה  מעשר   , עגלה  וכל    , ובכורים   , וידוי 

   . פרק אלו נאמרין   השנויים אלו  

בסוגיה  כאן  שאף  ואמרו  רבי  ,  הוצרך  שלדעת 

אין  הכתוב ללמד שקריאת שמע בלשון הקודש,  

שאר התורה בכל לשון  לדעתו  ש מזה  להוכיח  

, ולכן נאמר בפירוש שקריאת שמע דינה  נאמרה 

 שונה.  

הקודש   בלשון  התורה  ששאר  שאף  יתכן  כי 

נאמרה, נאמר בפירוש שגם קריאת שמע בלשון  

מהכתוב   ללמוד  מקום  שהיה  משום  הקודש, 

ַמע "   ", שהיא נאמרת בכל לשון. שְּ

כן  ש וכמו  אף  חכמים  ,  הכתוב  לדעת  הוצרך 

זה  מ אין להוכיח  ללמד שקריאת שמע בכל לשון,  

,  שאר התורה בלשון הקודש נאמרה לדעתם  ש 

 ולכן נאמר בפירוש שקריאת שמע דינה שונה.  

כי יתכן שאף ששאר התורה בכל לשון נאמרה,  

לשון,   בכל  שמע  קריאת  שגם  בפירוש  נאמר 

 " מהכתוב  ללמוד  מקום  שהיה  ָהיו משום    ", וְּ

 שהיא נאמרת דווקא בלשון הקודש. 

 

 טעם סדר ברכות תפילת העמידה 
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 יז  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

    ?הריד  כרומ/ שכרו 
 בר וןסיינ םע  ד"ו עלה יפנל  ןאכ ץחל

ר  יוחנן אמר  שנינו    , בי  שכך  אומרים  ויש 

זקנים בברייתא,   ועשרים  כמה    , מאה  ובהם 

  . תיקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר   , נביאים 

כלומר, תקנו את נוסח הברכות, וגם תקנו אותן  

כפי   המקראות,  משפט  פי  על  מסוים,  בסדר 

 שיתבאר בעזה"י בסמוך, ואין לשנות את הסדר. 

חכמים  שכחום  זמן  שמעון  ,  ולאחר  וחזר 

הברכות  ,  הפקולי  עשרה  שמונה  את  והסדיר 

 . הללו על הסדר לפני רבן גמליאל ביבנה 

על פי משפט    , כפי שתקנו ואלו הן הברכות וסדרן 

 המקראות. 

 .  אבות   - ברכה ראשונה  .  א 

למדוהו   אבות,  ברכת  שמברכים  זה  ענין 

ָדִוד  " מהכתוב   מֹור לְּ ִלים    ה' ָהבּו לַ ִמזְּ י אֵׁ   ה' ָהבו לַ ְבנֵׁ

הזכירו לפניו את    כלומר,   א'(.   תהלים כ"ט " ) ָכבֹוד ָוֹעז 

 . הם האבות ,  אילי הארץ 

 .  גבורות   - ברכה שניה  .  ב 

למדוהו   גבורות,  ברכת  שמברכים  זה  ענין 

 ".  ָכבֹוד ָוֹעז   ה' ָהבּו לַ " מהכתוב  

 .  קדושות   - ברכה שלישית  .  ג 

למדוהו   קדושות,  ברכת  שמברכים  זה  ענין 

לַ " מהכתוב   לַ   ה' ָהבו  ַתֲחוו  ִהשְּ מֹו  שְּ בֹוד    ה' כְּ

ש   ב'(.   תהלים כ"ט ) "  ְבַהְדַרת ֹקדֶּ

 ]=חונן הדעת[.  בינה    -   ברכה רביעית .  ד 

זו   כי    , אחר קדושה הסיבה לכך שתקנו ברכה 

ִמי  " ,  נאמר  ִדישו שְּ בֹו ַיקְּ ִקרְּ ָיַדי בְּ ָלָדיו ַמֲעֵשה  יְּ ֹאתֹו  ִכי ִברְּ

ֱאֹל ְוִהְקִדישּו   ֶאת  וְּ ַיֲעֹקב  דֹוש  קְּ ָרֵאל  קֵ ֶאת  ִישְּ י 

לו, ו   כ"ג(.   ישעיהו כ"ט ) "  ַיֲעִריצו  ֹתֵעי  ְוָיְדעּו  "   סמוך 

ֶלַקח ִביָנה  רוַח   דו  מְּ ִילְּ ִנים  רֹוגְּ ) וְּ כ"ט "  כ"ד(.    ישעיהו 

 מלמד שאחר הקדושה באה הבינה. 

 .  תשובה   -   ברכה חמישית .  ה 

זו   ברכה  שתקנו  לכך  בינה הסיבה  כי    , אחר 

ֵעיָניו ָהַשע ֶפן  " ,  נאמר  ֵבד וְּ ָניו ַהכְּ ָאזְּ וְּ ֵמן ֵלב ָהָעם ַהֶזה  ַהשְּ

ָמע   ִישְּ ָניו  ָאזְּ ובְּ ֵעיָניו  בְּ ֶאה  ָוָשב  ִירְּ ָיִבין  לֹו ּוְלָבבֹו  ָרָפא  "  וְּ

ו' )  ש י'(,    ישעיהו  באה  מלמד  הבינה  לאחר 

 . התשובה 

 .  סליחה   -   ברכה ששית .  ו 

זו   כי    , אחר תשובה הסיבה לכך שתקנו ברכה 

" נאמר  ל  ,  אֶּ ֱאֹל   ה' ְוָיֹשב  ֶאל  וְּ ִכי  ינו  ֵק ִויַרֲחֵמהו 

ִלְסלֹוחַ  ה  נ ) "  ַיְרבֶּ ש ז'(.    ה " ישעיהו  לאחר  מלמד 

 . התשובה באה הסליחה 

" ו  גם  שנאמר  לֹו אף  ָרָפא  וְּ ללמוד  ָוָשב  אין   ."

מהכתוב הזה שברכת רפואה תהא אחר ברכת  

 תשובה.  

שרפואה וגאולה הם  אחר,  מבואר בכתוב  שהרי  

א  , " שנאמר .  אחר סליחה  ִכי ָהֹרפֵׁ ַח ְלָכל ֲעֹונֵׁ ַהֹסלֵׁ

ַתֲחֻלָאְיִכי  ַחָיְיִכי  .  ְלָכל  ִמַשַחת  ל  ֵרִכי  ַהּגֹואֵׁ ַעטְּ ַהמְּ

ַרֲחִמים   ד'(.  - ג'   תהלים ק"ג " ) ֶחֶסד וְּ

ָרָפא לֹו ובאמת גם בכתוב "  ", אין הכוונה  ָוָשב וְּ

שאחר   אלא  רפואה,  תהא  התשובה  שאחר 

התשובה תהא סליחה. שהרפואה האמורה בו,  

 אינה רפואה מחולאים, אלא סליחת העוון. 

ש  רפואה  ואף  באות  הסליחה  שאחר  נתבאר 

ולכאורה   יהיה סדרן וגאולה,  שכן  ראוי  ,  היה 

שמינית,   וגאולה  שביעית  את  רפואה  הפכו 

 . הסדר 

 .  גאולה   -   ברכה שביעית .  ז 

מתוך  לדברי רבא, הטעם לכך שהיא שביעית,  

בשביעית  ליגאל  בשנת    שעתידין  כלומר 

 .  לפיכך קבעוה בשביעית שמיטה,  

עתידים   בשביעית  לא  שבאמת  פי  על  ואף 

שנינו,   שכך  שביעית.  במוצאי  אלא  להיגאל, 

בשביעית   קולות,  בששית  בא,  דוד  שבן  שבוע 

 ובמוצאי שביעית בן דוד בא.    מלחמות, 

אתחלתא  מכל מקום המלחמות של שביעית הן  

, ולכן ראוי לברכה שביעית להיות ברכת  דגאולה 

 גאולה. 

 .  ברכת רפואה   - ברכה שמינית  .  ח 

שמינית,   שהיא  לכך  הטעם  אחא,  רבי  לדברי 

בשמינית  מילה  שנתנה  ביום  מתוך  כלומר   ,

ללידה,  רפואה ו   שמיני  קבעוה    , צריכה  לפיכך 

   . בשמינית 

 .  ברכת השנים   - ברכה תשיעית  .  ט 

זו   שערים ברכה  כנגד מפקיעי  ביאר  ו ,  נתקנה 

כי  ,  לכן תקנו אותה תשיעית רבי אלכסנדרי, ש 

, שאמר  גם דוד התפלל עליהם במזמור תשיעי 
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ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
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    ?הריד  כרומ/ שכרו 
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רֹוַע ָרָשע עליהם "  ֹבר זְּ ָצא שְּ עֹו ַבל ִתמְּ רֹוש ִרשְּ "  ָוָרע ִתדְּ

 ט"ו(.    תהלים י' ) 

 .  קיבוץ גלויות   - עשירית  ברכה  .  י 

  . אחר ברכת השנים הסיבה לכך שתקנו ברכה זו  

נאמר  " כי  ַאֶתם  ,  נּו  וְּ ִתתֵׁ ם  ַעְנְפכֶּ ל  ִיְשָראֵׁ י  ָהרֵׁ

ם   ְרְיכֶּ ָרֵאל  ּופֶּ ִישְּ ַעִמי  לְּ או  ָלבֹוא ִתשְּ ְרבּו  קֵׁ "  ִכי 

ל"ו )  השנים  ח'(.    יחזקאל  שיתברכו  שלאחר  הרי 

 יתקבצו הגלויות. 

 .  עשיית משפט   - עשרה  ברכה אחת  .  יא 

,  אחר קיבוץ גלויות הסיבה לכך שתקנו ברכה זו  

ברשעים   דין  נעשה  גלויות,  שנתקבצו  כיון  כי 

   קודם שנתיישבו בירושלים. 

ֹרף ַכֹבר  ְוָאִשיָבה ָיִדי ָעַלִיְך  תחילה, " שנאמר   ֶאצְּ וְּ

ִדיָלִיְך ִסיָגִיְך   ָאִסיָרה ָכל בְּ ומיד אחר    כ"ה(.   ישעיהו א' " ) וְּ

ִחָלה  ְוָאִשיָבה ֹשְפַטִיְך ְכָבִראֹשָנה  "   כך,  ַבתְּ ֹיֲעַצִיְך כְּ וְּ

ָיה ֶנֱאָמָנה   כ"ו(.   ישעיהו א' " ) ַאֲחֵרי ֵכן ִיָקֵרא ָלְך ִעיר ַהֶצֶדק ִקרְּ

 .  מינים או צדוקים   - ברכה שתים עשרה  .  יב 

זו   ברכה  שתקנו  לכך  עשיית  הסיבה  אחר 

כיון שנעשה דין מן  .  משפט  כלו  ,  הרשעים כי 

, שאינם מאמינים בדת משה שהיתה  הפושעים 

ויש גורסים כלו המינים, הם תלמידי  מן השמים,  

 ישו הנוצרי.  

  ישעיהו א' ) ובברכה זו כולל גם את הזדים, שנאמר  

" כ"ח(  ִעים ,  ֹפשְּ ֶשֶבר  ָדו  "   ]=זדים[ "  וְּ ַיחְּ ַחָטִאים  וְּ

ֵבי   ֹעזְּ לו   ה' וְּ    ". ִיכְּ

 .  הצדיקים   - ברכה שלוש עשרה  .  יג 

זו   ברכה  שתקנו  לכך  ברכת  הסיבה  אחר 

מתרוממת קרן  כי כיון שכלו המינים  ,  המינים 

ֲאַגֵדַע  "   שנאמר,   . צדיקים  ָשִעים  רְּ ֵני  ַקרְּ ָכל  וְּ

נֹות ַצִדיק  ָנה ַקרְּ רֹוַממְּ  י"א(.    תהלים ע"ה ) "  תְּ

ֵני  "   , שנאמר   . וכולל גירי הצדק עם הצדיקים  ִמפְּ

ן ֵשיָבה ָתקום   י ָזקֵׁ ָיֵראָת ֵמֱאֹל   ְוָהַדְרָת ְפנֵׁ ה'"  יָך ֲאִני  קֶ וְּ

י"ט )  לו,   ל"ב(.   ויקרא  ר "   וסמוך  ּגֵׁ ִאְתָך  ָיגּור    ְוִכי 

ֶכם לֹא תֹונו ֹאתֹו  צְּ ַארְּ  ל"ג(.   ויקרא י"ט " ) בְּ

 .  בונה ירושלים   - ברכה ארבע עשרה  .  יד 

זו   ברכה  שתקנו  לכך  ברכת  הסיבה  אחר 

כי בירושלים מתרוממת קרנם של  .  הצדיקים 

ָליו  , שנאמר, " צדיקים  רוָשָלִם ִישְּ יְּ לֹום  ַשֲאלו שְּ

 ו'(   תהלים קכ"ב ) "  ֹאֲהָבִיְך 

 .  מלכות בית דוד   -   ברכה חמש עשרה .  טו 

זו   אחר ברכת בונה  הסיבה לכך שתקנו ברכה 

ירו .  ירושלים  שנבנית  כיון  דוד כי  בא  ,  שלים 

ָרֵאל שנאמר, "  ֵני ִישְּ   לבית המקדש "  ַאַחר ָיֻשבו בְּ

שו ֶאת  "  ָכם  ֵק ֱאֹל   ה' וִבקְּ ֵאת ָדִוד ַמלְּ וָפֲחדו ֶאל  יֶהם וְּ

ַאֲחִרית ַהָיִמים   ה'  ֶאל טובֹו בְּ  ה'(.    הושע ג' " ) וְּ

 דף יח 

 .  שומע תפילה   -   ברכה שש עשרה .  טז 

אחר ברכת מלכות  הסיבה לכך שתקנו ברכה זו 

תפילה .  דוד  באה  דוד  שבא  כיון  שנאמר,    כי 

ֵבית  "  בְּ ִתים  ִשַמחְּ וְּ ִשי  ָקדְּ ַהר  ֶאל  ַוֲהִביאֹוִתים 

ִפָלִתי   ִחי ִכי ֵביִתי ֵבית  תְּ בְּ ָרצֹון ַעל ִמזְּ ֵחיֶהם לְּ ִזבְּ עֹוֹלֵתיֶהם וְּ

ָכל ָהַעִמים  ִפָלה ִיָקֵרא לְּ  ז'(.   נ"ו   ישעיהו " ) תְּ

 .  עבודה   -   ברכה שבע עשרה .  יז 

,  אחר ברכת תפילה הסיבה לכך שתקנו ברכה זו  

עבודה  באה  תפילה  שבאה  כיון  שנאמר,  כי   .

ִפָלִתי "  תְּ ֵבית  בְּ ִתים  ִשַמחְּ כך    " וְּ אחר  ומיד 

ִחי "  בְּ ָרצֹון ַעל ִמזְּ ֵחיֶהם לְּ ִזבְּ  ". עֹוֹלֵתיֶהם וְּ

 .  הודאה   -   ברכה שמונה עשרה .  יח 

,  אחר ברכת עבודה הסיבה לכך שתקנו ברכה זו  

תודה  באה  עבודה  שבאה  כיון  שנאמר  כי   .

כלומר עובד עבודה.  "  ֹזֵבחַ , " כ"ג(   תהלים נ' ) תחילה  

ִני "   ומיד אחר כך  ָדנְּ ַכבְּ  . " תֹוָדה יְּ

כהנים  ברכת  אומרים  הודאה  ברכת  ,  ולאחר 

" שנאמר משום   ָהָעם    ַוִיָשא ,  ל  ָיָדו אֶּ ת  אֶּ ַאֲהֹרן 

ְוָהֹעָלה   ַהַחָטאת  ֲעֹשת  מֵׁ ד  רֶּ ַויֵׁ ם  ַוְיָבְרכֵׁ

ט' ) "  ְוַהְשָלִמים  העבודה    כ"ב(   ויקרא  גמר  אחרי 

 .  בירך את העם 

ותודה סמוכה לעבודה כפי שנתבאר, והן עניין  

כך   ואחר  הודאה,  ברכת  תחילה  ולכן  אחד, 

 ברכת כהנים. 

 .  שלום שים    -   ברכה תשע עשרה .  יט 

.  אחר ברכת כהנים הסיבה לכך שתקנו ברכה זו  

ִמי ַעל  , " כי נאמר לאחר ברכת כהנים  ָשמו ֶאת שְּ וְּ

ָרֵאל   ֵני ִישְּ ם בְּ  כ"ז(.    במדבר ו' ) "  ַוֲאִני ֲאָבֲרכֵׁ

,  וברכה של הקדוש ברוך הוא היא ברכת שלום 

ַעמֹו ִיֵתן    "ה'   , שנאמר  ָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום   ה' ֹעז לְּ "  יְּ

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972504533888&text=%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%A9%20%D7%A9%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94.%0A%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%3A
https://api.whatsapp.com/send?phone=972504533888&text=%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%A9%20%D7%A9%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94.%0A%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%3A
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20


 

 

 

 

 
 יח  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

    ?הריד  כרומ/ שכרו 
 בר וןסיינ םע  ד"ו עלה יפנל  ןאכ ץחל

כ"ט )  ברכת  י"א(,    תהלים  לאחריה  תקנו  ולפיכך 

 שים שלום. 
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