
מסכת ברכותהכנה למבחן משנהבס"ד

How should one approach prayer?In a proper mindset.

 שהחסידם הראשונים חיכו כמה זמן לפני התפילה, כדימה ההוככה שמביא המשנה לדין זו?
להכין את עצמם.

לעצור לשום דבר.מה אסור בזמן ש"ע?
”משיב הרוח ומוריד הטל"מה היא גבורת גשמים?

statement.שה' נותן גשמים 
 בחלק הראשון של הש"ע (גבורת ה'), בברכה של תחייתמתי אומרים, ולמה?

המיתים, כי גשם הוא מקור של חיים.
”ותן טל ומטר"מה הוא שואלין גשמים?

בקשה לגשמים.
 בחלק הראשון של הש"ע (בקשות), בברכת השנים, כי כאןמית אומרים, ולמה?

מבקשים פרנסה וגשם הוא מקור של פרנסה.
 בברכת "אתה חונן", כי צריכים דעת כתי להבדיל, וגם כימתי אומרים הבדלה בש"ע, ולמה?

זה הברכה הראשונה שרק אומרים בימי חול.
אומרים הבדלה כברכה לבד.לפי רבי עקיבה?
בברכת "מודים“.לפי רבי אליעזר?

זה סימן רע למיתפלל.מה הוא משמעות של תעות בתפילה?
"שלוחו של אדםזה שימן רע לכל הקהל, כי מה המשמעות עם החזן תעה? למה?

 - אם אדם שלח שליח, השליח כמו. פה, החזן הואכמותו“
שליח של הקהל.

 מה ידע רבי חנינא בן דוסא מתפילתו,
ואיך?

 הוא היה מתפלל לחולים. עם הוא התפלל בלי תעויות,
 הוא ידע שתפילתו מקובל והחולה יהיה, ואם לא, הוא ידע

שתפילתו לא מקובל ושהחולה ימות.
”בורא פרי העץ".מה היא ברכה ראשונה לפירות?

”בורא פרי הגפן".מה היא ברכה ראשונה ליין?
”בורא פרי האדמה".מה היא ברכה ראשונה לפר האדמה?

”המוצאי לחם מן הארץ". מה היא ברכה ראשונה ללחם?
 מה היא ברכה ראשונה לירקות, לפי

התנא קמה?
”בורא פרי האדמה". 

 מה ההלכה עם אמרו "בורא פרי
האדמה" על פרי של עץ?

יוצא- בדיעוד.

 מה ההלכה עם אמרו "בורא פרי
העץ" על פרי האדמה? 

לא יוצא- חייבים לאומר הברכה הנכונה.

"שהכל“, ו"מזונות" טוב לכל חוץ ממים.מה הברכה שטוב לכל אכל?
 לאיזה מיני אכל אומרים, לכתחילה,

שהכל?
אכל שלא גדל מן האדמה.

אכל שלא בצורה הנכונה- הטבעי- שלו.
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 לפי התנא קמה, מה הברכה
?unripe או spoiledהראשונה לאכל ש

שהכל.

לא אומרים ברכה, כי זה מן קללה.לפי רבי יהודה?
 לפי רבי יהודה, אם יש כמה מיני

אכל, מה הברכה שאומרים תחילה?
  מינים- ובין מין למין, מה שכתוב קרוב למילה "ארץ"7

בפסוק.
האכל שמעדיפיםלפי חכמים?

 אם שני אנשים אוכלים
independentlyאחד יכול להוצאי , 
השני בברכו?

לא.

כן.אם הם אוכלים ביחד?
 אם הם אוכלים ביחד, אחד יכול

 להוצאי אחר בברכה על יין באמצא
הסעדה?

לא.

כן.אחרי הסעדה?
 אם אכל אכל מלוחלך וגם לכם להקל

המלך, איזה ברכה אומרים?
על האכל המלוחלך.

 “כל שהוא עיקר ועמו טפילה, מברך על העיקר ופוטר אתלמה?
.הטפילה"

”שהכל".מה הברכה שאומרים על מים?
לא. אומרים ברכה לטרופות במים?

 לפי רבי טרפון, מה הברכה הראשונה
למים?

בורא נפשות.

בורא נפשותברכה אחת מעין שלשברכת המזון
 מינים7שלא ___מינים 7רבן גמליאל

 מינים7שלא מינים 7לחםחכמים
 מינים7חטיף שלא  מינים7חטיף של סעדהרבי עקיבה

"ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורימון
ארץ זית שמן ודבש"

לפני ברכהלה' הארץ ומלאה-
אחרי ברכההשמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם- 


