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מבוא
הורים ומחנכים יקרים,

יצירת הספר,  עינינו בכל שלבי  לנגד  לימוד המשנה היו  החוויה וההבנה של 
ממסד ועד הטפחות.

דרכנו בפירוש

הראשונים  דברי  על  התבססנו  אלא  המשנה,  את  מחדש  לפרש  התיימרנו  לא 
והאחרונים מפרשי המשנה והגמרא, כמו כן הוספנו מעט הוספות מהתוספתא 
ללשון  ביותר  הקרוב  הפירוש  את  להביא  הייתה  בפירוש  דרכנו  והירושלמי. 
כך  ולשם  המשנה,  לדברי  אוקימתא  נוספה  שבגמרא  פעמים  אמנם  המשנה. 

צירפנו את פירוש רבי עובדיה מברטנורה, שלרוב הזכיר אוקימתות אלו. 

ולשינון,  להבנה  העוזרת  סדורה',  'משנה  שיטת  פי  על  כאן  מובאת  המשנה 
ותודתנו נתונה לרב אליהו דורדק על כך ועל הליווי והעצות.

דרכנו בציורים

ישנם שני סוגים של ציורים: יש ציורים מבארים ויש ציורים מלווים. הציורים 
פעמים  שכן  המדוברת,  המציאות  את  להבין  ללומד  לעזור  באים  המבארים 
רבות בלי ציור מוחשי קשה להבין את דין המשנה והמציאות שדיברו בה. יש 
מקומות שבהם הראשונים נחלקו באיזו מציאות מדובר ובהם לא הבאנו כמה 

ציורים, אלא ציור אחד, התואם למובא בפירוש. 

הציורים המלווים באים לאו דווקא לתוספת הבנה, אלא כדי שלימוד המשנה 
ילווה בחוויה חיובית של לימוד, ולכן הציורים באו בסגנון חי ונושם.

בכלל  התורה  ללימוד  החיבה  את  יגדיל  זו  במשנה  הלימוד  כי  תפילה  אנו 
וללימוד המשנה בפרט.
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מבוא למסכת ברכות

מסכת ברכות, המסכת הראשונה בסדר זרעים ובמשנה כולה, עוסקת בקריאת 
שמע, תפילה וברכות. הסיבה לפתיחת המשנה בהלכות אלו דווקא היא שהן 

מצוות המקיפות את כל יומו של האדם: 

בשוכבו על מיטתו בלילה ובקומו בבוקר – קבלת עול מלכות שמים בקריאת 
וערבית כנגד הקרבנות.  – תפילות שחרית, מנחה  וערב  שמע. בוקר, צהריים 
וברכות  והריחות  המאכלים  על  הנהנין  ברכות   – היום  במשך  תמידי  ובאופן 

השבח וההודיה.  

קריאת שמע

זמן  מתחיל  מתי  ובבוקר:  בלילה  שמע  בקריאת  עוסק  א  פרק 
מהן  לקרוא,  יש  ותנוחה  אופן  באיזה  מסתיים,  ומתי  המצווה 
ברכותיה של שמע והלכותיהן וזכירת יציאת מצרים בפרשת 

ציצית.

פרק ב ממשיך לעסוק בקריאת שמע וברכותיה. דיני הפסקה 
הברכות  סדר  וברכותיה,  שמע  קריאת  במהלך  בדיבור 
והפרשיות וההסבר לסדר זה, הלכות נוספות הנוגעות לדקדוק 
בקריאה ובכוונת המילים ומתוך כך דין חתן שטרוד ואינו יכול 

לכוון כהוגן.

אדם  שמע:  מקריאת  והפטורים  החייבים  הם  מי  דן  ג  פרק 
והקטנים.  העבדים  הנשים,  במצווה,  והעוסקים  מת  לו  שמת 
ומבוארים פרטי דינים של הטמא טומאת קרי, שמתקנת עזרא 

הסופר הוא אסור בתפילות, ברכות ולימוד תורה. 

תפילה

השונות:  התפילות  בזמני  העמידה,  בתפילת  עוסק  ד  פרק 
שתיקן  נוספת  בתפילה  וכן  ומוסף,  ערבית  מנחה,  שחרית, 
רבי נחוניא בן הקנה למי שנכנס ללמוד תורה בבית המדרש. 
דנים מה התוכן של תפילת העמידה, כיצד מתפלל אותה אדם 

הנמצא בדרך או במקום סכנה, ובחובת תפילת המוסף.

איסור  שבה,  הראש  כובד  התפילה:  בדיני  עוסק  ה  פרק 
ההפסקה לדברים אחרים, תוספות שונות שתיקנו לומר בתוך 

התפילה, ובטעויות ובלבולים העשויים להיווצר בתפילה.



ברכות הנהנין

היין,  הפת,  ברכת  המזון:  על  ראשונה  בברכה  עוסק  ו  פרק 
ודיני  וטפל  עיקר  דין  בברכה,  טעות  דיני  והירקות,  הפירות 

ברכה אחרונה.

פרק ז עוסק בדיני ברכת הזימון, על איזה מאכל חייבים בזימון, 
מי חייב לזמן, נוסח ברכת הזימון, פיצול וצירוף קבוצות שונות 

לזימון.

דיני הסעודה

בנוגע  הלל  לבית  שמאי  בית  בין  מחלוקות  מובאות  ח  בפרק 
ידיים  נטילת  הקידוש,  ברכות  סדר  וסדריה:  הסעודה  לענייני 
הבית,  (=ִטאטוא)  כיבוד  במפה,  הידיים  קינוח  הכוס,  ומזיגת 
ושכח  שאכל  מי  הבדלה,  דיני  כמה  כך  ומתוך  ההבדלה  סדר 

לברך – היכן יברך, וברכת המזון על כוס יין.

ברכות השבח

מקום  על  ברכה  ומיוחדות:  שונות  ברכות  מובאות  ט  בפרק 
שנעשו בו ניסים, ברכה על תופעות טבע שונות, ברכה על בית 
גדולה  לעיר  כניסה  על  ברכה  שווא,  תפילת  חדשים,  וכלים 
כשם  הרעה  על  לברך  שחובה  מובא  בהמשך  ממנה.  ויציאה 
שמברך על הטובה ומסיימים בדיני העלייה להר הבית וברכת 

שלום.





   פרק ראשו�   
מקיימים  כיצד  שמע,  קריאת  במצוות  עוסק  זה  פרק 
אותה, מתי זמנה ומה הן ברכותיה. מצווה מן התורה 
לקרוא את פרשת "שמע" פעמיים ביום, שנאמר: "שמע 
ישראל, ה' אלהינו, ה' אחד... ודברת בם בשבתך בביתך 
ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך", בזמן השכיבה בלילה 

ובקימה בבוקר.

קריאת שמע כוללת שלוש פרשות: 

"שמע ישראל" – ובה קבלת עול מלכות שמים. א. 

ובה ב.   – מצוותי"  אל  תשמעו  שמוע  אם  "והיה 
קבלת עול מצוות התורה. 

פרשת ציצית – ובה הזכרה של יציאת מצרים.ג. 

מצרים  יציאת  את  להזכיר  בחובה  דנים  הפרק  בסוף 
בכל יום.
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רבי עובדיה מברטנורה

משנה אפרק אברכות
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משנה זו עוסקת בזמן המצווה של קריאת שמע בלילה, מתי תחילת 
הזמן ומתי סוף הזמן.

את  לקיים  בלילה,  שבו הזמן מתחיל 
מצוות "ודברת בם... בשכבך"?

משנה אפרק אברכות
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וזמן זה הוא בצאת הכוכבים, 
כשנראים ברקיע שלושה כוכבים. כעשרים דקות אחרי שקיעת השמש.

בתורה כתוב שהקריאה היא בזמן שבני אדם שוכבים לישון (ראה 
להלן משנה ג), ועל פי זה נחלקו התנאים מהו סוף הזמן של מצוות 
קריאת שמע בלילה: האם זמן שכיבה הוא הזמן שאנשים הולכים 

לישון או כל זמן שהם כבר ישנים עד שמתעוררים. 

המשמרת זמנה של מצוות קריאת שמע הוא
הלילה מתחלק לשלושה חלקים וכל אחד  של הלילה,
נקרא "משמרת". לדעת רבי אליעזר בסוף השליש הראשון של הלילה עובר 
זמן המצווה ואי אפשר עוד לקיימה כי רוב האנשים הולכים לישון עד זמן 
זה. בימי קדם, קודם המצאת השעון, היו משתמשים במערכת הכוכבים כדי 
לדעת את השעה, וכן בסימנים נוספים מעולם הטבע, כגון שבשליש הלילה 

היה נשמע קול החמור שנוֵער (ראה גמרא ג, א).

משנה אפרק אברכות
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חצי הלילה.

כל הלילה, עד שאור הבוקר 
נראה במזרח עוד קודם שהשמש נראית, שזהו הזמן שאנשים ישנים. 

של  בלילה מאוחר  גמליאל  רבן  של 
חתונה,

ורצו לדעת אם צריכים לקרוא. "עדיין

רבן גמליאל: 
כפי דעתו, שזמן קריאת שמע הוא במשך כל הלילה.

המשנה מוסיפה כלל: חכמים הגבילו את זמנן של חלק מהמצוות 
שזמנן בלילה כדי לזרז את האדם שיקיים את המצווה מוקדם ולא 

ימתין עד הרגע האחרון, שמא יפספס את זמן המצווה.

מעיקר  זמן
כגון הדין הוא במשך כל הלילה,

מצווה להעלות חלקים אלו על מזבח העולה   של הקרבנות, 
לאחר שחיטתם הקרבנות שיישרפו, 

להיאכל כל  בלבד, כגון קרבן תודה (ראה זבחים ה, ה-ו),
הלילה

שמן הדין הזמן הוא עד עלות השחר,
לזרז את האדם שיקיים את  בלבד?
המצווה מוקדם, לפני חצות, ולא ימתין עד הרגע האחרון, שמא ישכח או 

יירדם ויעבור הזמן.

משנה אפרק אברכות
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משנה זו עוסקת בזמן המצווה של קריאת שמע בבוקר, מתי תחילת 
הזמן ומתי סופו. 

שיאיר 
ובין  התכלת  פתיל  בין  הציצית,  חוטי  בין  להבחין  יוכל  שהאדם  עד  היום 

פתיל הלבן הסמוך לו.

 שיאיר היום יותר, עד שהאדם יוכל 
להבחין בין צבע התכלת לצבע הירק "כרתי" (כרישה, מעין בצל), והוא צבע 

ירקרק.

משנה בפרק אברכות
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משנתם,  אדם  בני  של  הקימה  בזמן  היא  שהקריאה  כתוב  בתורה 
ועל פי זה נחלקו התנאים מהו סוף הזמן של מצוות קריאת שמע 

שבבוקר.

שעד אז בני האדם קמים משנתם. את קריאת שמע

מתחילת הבוקר,
של  המוקדמות  בשעות  קמים  היו  האדם  בני  רוב 
למלאכה  מיהרו  לא  המלכים  בני  אך  עיסוקיהם,  את  להתחיל  כדי  הבוקר 

וישנו עד שעה מאוחרת יותר.

למרות  – המצווה זמן  לאחר  שמע את 
הוא  הרי  שמע,  קריאת  מצוות  את  מקיים  שאינו 

ומקיים מצוות לימוד תורה.

משנה בפרק אברכות
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