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SUMÁRIO

Atenção: Este sumário tem por finalidade indi-
car a localização do tema. Portanto, nenhuma hala-
chá (lei) deve ser deduzida daqui.

I – Capítulo Um – O Texto das Bênçãos

Três categorias de berachot; o texto das “birchot
hamitsvot” – as bênçãos sobre as mitsvot; o texto das
“birchot hashêvach” ou “birchot hodaá” – bênçãos
pelas quais nós louvamos ou agradecemos a D’us;
toda bênção precisa ter o Nome de D’us; se omitir a
palavra Atá; se omitir um dos dois Nomes de D’us;
se omitir os dois Nomes de D’us; se omitir a palavra
Haolam.

II – Capítulo Dois – A Intenção nas Bênçãos

O que devemos pensar ao recitar as berachot; de-
claração no início do dia que valha para o resto do

Sumário cap. 1-2   Veten Berachá
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dia; o pensamento e a intenção que devemos ter ao
recitar as berachot.

III – Capítulo Três – Cem Bênçãos por Dia

Devemos recitar, no mínimo, cem berachot (bên-
çãos) por dia; consideração das cem bênçãos; cálculo
das cem berachot nos dias da semana e no Shabat;
como completar cem berachot em Yom Kipur; tabela
das cem berachot para os dias da semana, Shabat e
yamim tovim; as berachot que um indivíduo ouve de
outro para cumprir com a obrigação; as mulheres.

IV – Capítulo Quatro – Sobre Quais
Alimentos Recita-se Shehacol

A berachá de Shehacol é uma bênção abrangen-
te; no safek (na dúvida) o que deverá recitar; sobre
quais alimentos se recita a berachá de Shehacol; a
explicação da berachá de Shehacol; deve ser recita-
da, quando o indivíduo estiver com sede, ou quando
o paladar ficar saciado; em caso de engasgamento ou
se tiver de tomar remédio; quando estiver em dúvida
se deve ou não recitar a berachá sobre algum alimen-
to cuja berachá é Shehacol.

Sumário   cap. 3-4
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V – Capítulo Cinco – As Bênçãos Sobre
os Diversos Alimentos

A berachá sobre frutas, hortaliças e verduras; so-
bre cebola crua ou cozida; sobre cebola frita em man-
teiga; a berachá do palmito, do mamão, da papaia e
da banana; a berachá sobre pão torrado; sobre água
de coco; a berachá sobre frutas ou verduras que fo-
ram amassadas, moídas ou trituradas; alguns exem-
plos práticos.

VI – Capítulo Seis – O Procedimento
Adequado com as Bênçãos

Sobre a necessidade de saber e estar ciente de
qual berachá irá pronunciar; se um indivíduo se equi-
vocou; se um indivíduo interromper entre a berachá
e a ingestão do alimento ou entre a berachá e as
mitsvot; recitar as berachot articulando os lábios e
de maneira que seja audível a si mesmo; requisitos
para pronunciar uma bênção (tanto para homens,
como para mulheres); detalhes gerais; não fazer bên-
çãos desnecessárias; não se lembra se recitou ou não
o Bircat Hamazon; não consegue se lembrar se reci-
tou ou não a Berachá Meên Shalosh; quando alguém

Sumário cap. 5-6   Veten Berachá
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pronunciou uma bênção em vão; quando alguém
iníciar uma bênção e perceber que sua berachá é
desnecessária; quando se louva o Criador a boca deve
estar vazia; responder amen; comportamento adequa-
do.

VII – Capítulo Sete – Definição dos Shiurim
de Reviit e de Cazáyit

Shiur de líqüidos; reviit; no Shabat, na Havdalá
e no sêder; shiur de sólidos; cazáyit; cabetsá (em vo-
lume); alguns exemplos de shiur de cazáyit.

VIII – Capítulo Oito – Regras Gerais Sobre
as Bênçãos Anteriores e Posteriores

Bênção anterior ao consumo; bênção posterior;
procedimento correto em relação a líqüidos; Havda-
lá e copo do Bircat Hamazon; consumo de cazáyit
dentro de 4 minutos; prazo para o consumo de líqüi-
dos; berachá acharoná sobre líqüidos quentes ou
muito frios; sorvete; chá; alimentos diferentes com a
mesma berachá acharoná; alimentos diferentes com
berachá acharoná diferente; a ordem de prioridade
das berachot; o que a berachá de Hamotsi isenta;

Sumário   cap. 7-8
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quando se recita a berachá sobre a sobremesa que é
feita de massa; os líqüidos servidos na refeição; as
bênçãos posteriores; regras gerais das bênçãos poste-
riores; regras gerais sobre as bênçãos anteriores e
sobre as bênçãos posteriores.

IX – Capítulo Nove – Comia Frutas
e Serviram-lhe Mais

Serviram-lhe frutas do mesmo tipo; de outro tipo;
se as frutas que lhe forem servidas posteriormente
pertencerem às cinco espécies; uma fruta que ele
aprecia mais do que uma das cinco frutas; se a fruta
cair de sua mão.

X – Capítulo Dez – Sobre Quais Massas
Recita-se a Berachá de Mezonot
Pat Habaá Bekisnin

Definição de pat habaá bekisnin.

XI – Capítulo Onze – Berachot Sobre
Alimentos Ligados com Pat Habaá Bekisnin

Matsá: sefaradim e ashkenazim; pizza; sonhos;
pastel de queijo ou de carne, esfiha fechada; se a

Sumário cap. 9-11   Veten Berachá
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massa for igual à de pão; pastéis feitos bem peque-
nos; Wafer; panquecas.

XII – Capítulo Doze – Pat Habaá Bekisnin
em Grande Quantidade
Keviut Seudá

Definição de keviut seudá.

XIII – Capítulo Treze – Bênção Sobre o Arroz
e Detalhes Ligados à Bênção de Mezonot

A berachá sobre o arroz; arroz com feijão; ma-
carrão misturado com carne; mezonot sobre outros
alimentos; berachá abrangente (“kolelet”).

XIV – Capítulo Quatorze – Vinho na Refeição
e Quando o Vinho Isenta Outros Líqüidos

Vinho na refeição; a berachá do vinho isenta os
outros líqüidos; Meên Shalosh (Al Haguêfen) dispen-
sa Borê Nefashot; quantidade consumida de vinho
para isentar outros líqüidos; o vinho do Kidush isenta
o vinho da refeição.

Sumário   cap. 12-14
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XV – Capítulo Quinze – Bênçãos Posteriores
Sobre Alimentos Consumidos Antes de
Refeição com Pão

Quem comer massas como bolo ou biscoitos
(cuja berachá é Borê Minê Mezonot) antes da refei-
ção; quem comer frutas antes da refeição; aperitivos;
o costume dos sefaradim.

XVI – Capítulo Dezesseis – Bênçãos Sobre
Alimentos Consumidos na Refeição
Seudá com Pão

Berachá sobre alimentos que são consumidos na
refeição (seudá com pão).

XVII – Capítulo Dezessete – Interrupção
Durante as Refeições

O que é considerado interrupção durante as re-
feições; não sair antes da berachá acharoná; caso te-
nha saído do lugar antes do Bircat Hamazon ou de
Meen Shalosh; Borê Nefashot; quando intencionava
comer em outro lugar ao fazer a berachá inicial;
shinuy macom – mudança de lugar.

Sumário cap. 15-17   Veten Berachá
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XVIII – Capítulo Dezoito – Desvio de Atenção
na Refeição e Leis do Hóspede

Após fazer máyim acharonim; entre máyim a-
charonim e Bircat Hamazon; quando declarar “vamos
recitar o Bircat Hamazon”; se quiser beber; decidiu
não beber mais; leis do hóspede; o marido é conside-
rado hóspede.

XIX – Capítulo Dezenove – Bênçãos Sobre
os Diversos Tipos de Sopas

Sopa de verduras; sopa com massas sobre as
quais se recita a berachá de Mezonot; caldo de ver-
duras e carne; sopa sem verduras e carne; sopa de
carne e verdura; sopa de carne, verduras e massas; ar-
roz na sopa; sopa instantânea.

XX – Capítulo Vinte – Quando o Principal
Isenta o Secundário

Conceitos de icar e tafel; as definições de icar
(principal); no caso de os dois alimentos serem im-
portantes; se não conseguir definir; berachá acharo-
ná; diversos exemplos; torta de queijo; vinho; pão ou
bolacha e Hering; massas e líqüidos; biscoito com

Sumário   cap. 18-20
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queijo; panquecas recheadas; arroz misturado com
feijão ou se estiverem separados; panados apenas
com farinha ou à milanesa; bolo de sorvete e cassata;
sorvete de casquinha; observações.

XXI – Capítulo Vinte e Um – Bircat Hamazon
O Texto e Outros Detalhes

As bênçãos que constituem o Bircat Hamazon;
devemos sussurrar as palavras do Bircat Hamazon ar-
ticulando-as para que nós mesmos possamos ouvi-
las; devemos estar sentados; a importância de citar
Êrets Chemdá Tová Urchavá, Berit (o pacto do berit
milá) e Torá; caso tenha omitido Berit (o pacto do be-
rit milá) e Torá; caso esteja na dúvida se disse Berit
(o pacto do berit milá) e Torá; as mulheres com rela-
ção a Berit e Torá; ao Bircat Hamazon foi dada a
mesma importância que à Amidá; com relação a res-
ponder amen, cadish ou kedushá; sobre cobrir as fa-
cas durante o Bircat Hamazon.

XXII – Capítulo Vinte e Dois – Bircat
Hamazon no Shabat e Yom Tov

Sobre “Retsê Vehachalitsênu” no Shabat; se

Sumário cap. 21-22   Veten Berachá
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Shabat coincidir com Rosh Chôdesh, yom tov ou chol
hamoed; caso tenha invertido; ao esquecer de recitar
“Retsê Vehachalitsênu” na primeira e segunda refei-
ção de Shabat; o procedimento das mulheres; quem
estiver em dúvida se disse “Retsê Vehachalitsênu”;
caso tenha esquecido de dizer “Retsê Vehachalitsê-
nu” no Bircat Hamazon da Seudá Shelishit (terceira
refeição); no Rosh Chôdesh; em chol hamoed; se es-
queceu de recitar Yaalê Veyavô nos Yamim Tovim.

XXIII – Capítulo Vinte e Três – Bênçãos
Anteriores e Posteriores
Transliterações e Traduções

Netilat yadáyim; Hamotsi; Mezonot; Haguêfen;
Haets; Haadamá; Shehacol; Borê Nefashot; Berachá
Achat Meen Shalosh: Al Hamichyá, Al Haguêfen, Al
Haets, Al Hamichyá... Veal Haguêfen, Al Hamichyá...
Veal Haets, Al Haguêfen... Veal Haets, Al
Hamichyá... Veal Haguêfen... Veal Haets; tradução
da Berachá Achat Meen Shalosh; Bircat Hamazon.

Sumário   cap. 23
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XXIV – Capítulo Vinte e Quatro – Lista de
Alimentos e Suas Respectivas Bênçãos

Lista de alimentos e suas respectivas bênçãos em
ordem alfabética.

Sumário cap. 24   Veten Berachá
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PREFÁCIO

Baruch shehecheyánu vekiyemanu vehiguiánu
lazeman hazê.

O Yaavets (Rav Yaacov Ben Harav Tsvi de
Emden) escreve em sua obra “Mor Uktsiá”, que
quando alguém publica um livro, somente deverá re-
citar a berachá de Shehecheyánu se a publicação é
Leshem Shamáyim – por amor ao Criador.

Na introdução do livro de perguntas e respostas
“Lehorot Natan”, volume 9, do Rabino Natan
Güshtetner shelita, consta a importância da publica-
ção de livros de Torá, principalmente em nossos dias,
para manifestar a grandeza de nossa Torá e de quan-
to a amamos. Isto é chamado de Kidush Shem Sha-
máyim Berabim – santificação do Nome de Hashem
em público.

Esta obra é fruto principalmente dos freqüenta-
dores do shiur de motsaê Shabat, que no último perí-
odo foi dedicado a hilchot berachot. A freqüência as-

Prefácio
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sídua a esse shiur e o entusiasmo dos participantes,
foi o que nos deu força e coragem de enfrentar esta
árdua tarefa de compilar estas halachot.

Durante todo o trabalho, constatamos a Seyatá
Dishmayá que nos acompanha por mérito do públi-
co, pois já disseram nossos sábios no “Pirkê Avot”,
cap. 2, mishná 2, “Vechol haossekim im hatsibur
yihyu ossekim imahem Leshem Shamáyim, shezechut
avotam messaya’tam vetsitcatam omedet laad,
veatem maalê ani alechem sachar harbê keilu
assitem” – Todos os que trabalham com o público,
que o façam pelo amor a D’us; serão assim ampara-
dos pelo mérito dos seus antepassados (do público),
a (recordação da) sua justiça subsistirá sempre, e as
suas boas intenções serão consideradas como feitos
(realizados).

Na realidade, todos os que trabalham com o pú-
blico, sentem nitidamente, que algo grandioso os im-
pulsiona; este é o zechut – mérito – dos antepassados
do público que nos auxilia.

De qualquer forma, a halachá – lei judaica –
conclui que ao publicar um livro, recita-se a berachá
de “Shehecheyanu” sem Shem Umalchut (Baruch
shehecheyanu vekiyemanu vehiguianu lazeman

Veten Berachá
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hazê), como consta no livro “Machzik Berachá” do
Chidá (Rav Chayim Yossef David Ben Refael Yits-
chac Zerachyá Azulay) cap. 233 par. 7.

Nossa satisfação, no entanto, é muito grande em
poder contemplar esta obra concluída; por conseguin-
te, agradecemos ao Todo-Poderoso que nos concedeu
este mérito.

Tentamos compilar as principais halachot das be-
rachot numa linguagem acessível a todos, apesar da
dificuldade de expressar termos e conceitos de hala-
chá em qualquer outro idioma que não o mecori (ori-
ginal), ou seja, o lashon hacôdesh (idioma sagrado).

Para os interessados em conhecer as fontes bi-
bliográficas, elaboramos os marê mecomot sobre
cada halachá.

Nossos sábios nos ensinam que precisamos hon-
rar aqueles que nos acolhem. A Congregação Mekor
Haim é uma entidade formada por pessoas possuido-
ras de gestos nobres, generosas e caridosas.

Agradeço àqueles que, por intermédio de sua
participação, apoio, empenho e contribuição colabo-
raram para a concretização deste e de vários outros
projetos, no serviço sagrado para o avanço espiritual
da comunidade e a divulgação da Torá e das mitsvot.

Prefácio
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Agradeço também à colaboração valiosa de Ivo e
Geni Koschland e Saul Menaged ‘éù.

Que Hashem abençoe e retribua todos os seus
feitos; eleve e engrandeça seu brilho e seu esplendor.
Que Ele dê vida longa e boa a todos os seus familia-
res, com alegrias e riqueza. E que sejam merecedo-
res de ver filhos, netos e bisnetos trilhando o cami-
nho da Torá e das mitsvot.

Que seja a vontade do Todo-Poderoso, que todos
juntos mereçamos ver o florescimento da comunida-
de, prosperando na elevação espiritual contínua,
constante e permanente. E que Yehudá seja redimido
e Yisrael se estabeleça em segurança, com a vinda do
justo Mashiach, brevemente em nossos dias. Amen.

Isaac Dichi
Rabino da Congregação Mekor Haim

Veten Berachá
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INTRODUÇÃO

A IMPORTÂNCIA
DAS BERACHOT

As berachot equivalem ao cumprimento
de todas as mitsvot!

“Ta’amu Ur’u ki tov Hashem” – Provai (sabore-
ai) e vede que D’us é bom (Tehilim 34:9). “Disse o
Todo-Poderoso: ‘Cumpre todas as mitsvot que te dei
na Torá. Se comeres dos frutos da terra ou das árvo-
res, recita a berachá sobre eles, pois se os comeres e
não fizeres a berachá, estarás roubando os frutos, a
árvore e a terra, Àquele Que os faz crescer. Se, no
entanto, o indivíduo comer e recitar a berachá, ele
coroa Aquele Que os criou. Por isso, provai (sabore-

Introdução
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ai) e vede que D’us é bom.’” (Yalkut Shim’oni, para
Tehilim 34).

O comentário Zayit Ra’anan sobre o Yalcut
Shim’oni (Tehilim 34), declara: “‘Todas as mitsvot’
significa que se recitares as devidas berachot sobre
todas as coisas, é como se cumpriste todas as mits-
vot.”

Pelas palavras do Yalcut Shim’oni e do Zayit
Raanan conclui-se, que aquele que recita as devidas
berachot antes de comer, alcança um grau muito ele-
vado e se compara àquele que cumpre todas as mits-
vot da Torá. Por que será?

O Rabi Ya’acov Chayim Sofer Shelyt”a, em seu
livro Ner Yehudá, escreve, que esse midrash ajusta-
se perfeitamente com o que o Yalcut Shim’oni escre-
ve a respeito do capítulo 16 do Tehilim: “Disse o San-
to, bendito seja Ele: ‘Se comeste e disseste: Baruch
Atá Hashem (Bendito és Tu, Hashem) – ‘Tovati bal
alêcha’ – não penses que te fiz um favor em te dar
de comer do que é Meu; pois comeste do que é teu, e
é como se tiveste cumprido toda a Torá, conforme
está escrito: ‘Veachaltá vessaváta uverachtá’ (Deva-
rim, Parashat Êkev, cap. 8, versículo 10) – Comerás,
satisfazer-te-ás e abençoarás – e pouco antes no ca-

Veten Berachá
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pítulo 8, versículo 1 está escrito: ‘Col hamitsvá...’
(Devarim, Parashat Êkev, 8:1) – Toda a mitsvá...”

Portanto, aquele que faz a berachá sobre os ali-
mentos, é como se tivesse obtido licença de D’us
para tirar proveito do Seu mundo. Faz com que a co-
mida seja considerada sua e dessa maneira não a está
roubando de D’us. E mais ainda: seu mérito é tão
grande, como se ele tivesse cumprido toda a Torá.
Por que o peso das berachot equivale ao cumprimen-
to de todas as mitsvot da Torá?

As berachot levam à fé em D’us

Na continuação do midrash trazido no Yalkut
Shim’oni está escrito: “Outra explicação para ‘Bal
alêcha’ – é somente de você: Yuvelu col hatovot
shelchá vivalu vach. Ainda outra explicação: mevalê
ani col hatovot shebegufchá vegufchá enô balê.”

O livro Alê Shur (parte 2 pág. 316) explica as pa-
lavras do midrash: “Por intermédio das berachot po-
demos degustar a bondade Divina na fruta da qual ti-
ramos proveito: cada prazer e o seu gostinho especi-
al. Se comermos sem fazer a berachá, estamos sim-
plesmente ingerindo um bom alimento. Em contra-
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partida, aquele que faz a berachá coroando o Cria-
dor e percebendo que está comendo coisas sagradas,
acaba por experimentar a essência da bondade Divi-
na dentro do seu prazer. Assim, adquire mais fé e re-
conhecimento da benevolência de D’us em cada pra-
zer que tiver neste mundo.”

Baseando-se em suas palavras, podemos deduzir
que as berachot são a chave para uma compreensão
mais aprofundada e para uma sensação mais clara da
Providência Divina no mundo. Ou seja; aquele que
come algo e deixa de fazer a berachá, acaba ficando
somente com o lado material, físico. Em compensa-
ção, a consciência de que tudo aquilo que o homem
alcança, emana da bondade Divina, fortifica-se den-
tro daquele que faz a berachá do fundo de seu cora-
ção antes de comer. Esta contemplação incute no co-
ração do homem uma fé concreta em D’us, reconhe-
cimento de Sua bondade e sentimentos de gratidão
para com Ele. As berachot que fazemos com fervor e
com atenção, nos conduzem a um reconhecimento
geral da bondade Divina, a uma ligação espiritual
mais profunda com a Torá e também ao cumprimento
mais preciso das mitsvot de Hashem. Portanto, vemos
que as berachot realmente podem nos levar a cumprir

Veten Berachá



27

todas as mitsvot. Agora, o midrash que interliga as
duas coisas torna-se bem claro.

A berachá e seu significado – uma chave
para o serviço Divino

O livro “Cad Hakêmach” traz, no verbete “be-
rachá”: “Já que encontramos um versículo inteiro na
Torá que nos ordena a fazer berachá sobre o alimen-
to, concluímos que temos uma obrigação veemente
em tomar cuidado com as berachot obrigatórias e
também com as berachot de deleite. Todo aquele que
zela pelas berachot, manifesta sua fé e a pureza de
seu coração, e demonstra que seu judaísmo tem raí-
zes fortes e que ele é um chassid (pio, devoto) e yerê
chet (temente ao pecado).

Ou seja, o modo pelo qual o indivíduo faz a be-
rachá e o costume de fazer questão de recitar a bera-
chá com intenção e fervor, demonstram sua fé e seu
temor a D’us. Ser temente a D’us e temer o pecado é
facilmente reconhecido pela maneira com que o indi-
víduo faz a berachá. É algo que atesta a interioridade
do homem.

Subentende-se que há também um caminho do
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exterior para o interior, ou seja, aquele que faz ques-
tão de prestar atenção ao significado das berachot,
acabará sentindo a bondade Divina; e seu amor e seu
temor a D’us ficarão cada vez mais fortes. Quanto
maior for a intenção, mais sagrado será seu interior e
mais ligado estará a D’us.

O Midrash Tanchumá (Parashat Vayêshev, 7) es-
creve sobre a declaração da Torá “A morte e a vida
estão nas mãos da língua e aqueles que a amam co-
merão dos seus frutos”. “Diz Rabi Chiya bar Aba:
‘Alguém tem um alimento feito com figos perante si.
Se comer dele sem fazer a berachá – a morte está nas
mãos da língua [a morte como ausência de espiritua-
lidade; insensibilidade e apatia aos fatos espirituais].
Se, no entanto, fizer a berachá antes de comer – a
vida está nas mãos da língua.’”

Vemos, pelas palavras do midrash, que a diferen-
ça entre a berachá e a falta dela é tão decisiva que é
equiparada à diferença entre a vida e a morte. A be-
rachá traz vida e a falta dela é comparada à morte,
porque aquele que comeu (sem fazer a berachá),
transgride o mandamento Divino que ordena fazer-
mos a berachá, ficando somente com o lado físico,
absolutamente destituído de espiritualidade.
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Rabi Yehonatan Eibeschütz z”l escreve em seu
livro Yearot Devash, parte 1, derashá 11: “Deve-se
tomar cuidado em não transgredir os preceitos Divi-
nos, estudar as leis da Torá e resguardar os pequenos
pecados que se costuma desprezar – principalmente
as leis de Shabat e yom tov e as leis de birchot
hanehenin.

De acordo com suas palavras, a chave para o ser-
viço Divino é o conhecimento das leis de forma cla-
ra. Afinal, não há meios de servir o Rei sem saber
qual é a Sua vontade. Assim também, não há possi-
bilidade de cumprir as mitsvot de Hashem sem saber
de forma clara os detalhes das mitsvot que Ele quer
que cumpramos, e os detalhes das proibições que Ele
está interessado que nos distanciemos. As leis de
Shabat e yom tov são leis que possuem muitos deta-
lhes e, sem conhecimento claro, é muito fácil errar.
As leis de berachot também são muito complexas, e,
sem conhecimento profundo, é muito fácil enganar-
se. A forma de passar por estas leis sem incorrer em
obstáculos é estudá-las minuciosamente. Aquele que
é perito, poderá seguir o caminho das mitsvot, sem
tropeçar. O indivíduo não deve se iludir, que sem co-
nhecimento profundo das leis, ele também cumpre as
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mitsvot devidamente. As coisas não são assim e a ex-
periência atesta que somente a perícia na lei é a ga-
rantia para impedir que sucumbamos à cilada dos pe-
cados.

Meticulosidade em fazer a berachá
com intenção traz muita fartura

Encontramos em várias fontes que aquele que faz
questão de fazer a berachá com devoção e fervor, pa-
ralelamente ao cuidado minucioso das leis das bera-
chot, atrai uma profusão de bênçãos dos Céus sobre
si e sobre aqueles que o cercam. Ele faz a berachá
para D’us e, medida por medida, o Criador o aben-
çoa com fartura e sucesso.

Rabi Chayim Faladji zt”l escreve em seu livro
Col Hacatuv Lachayim: “Cem berachot prolongam a
vida; portanto, não despreze este assunto de cem be-
rachot, pois por meio dele teremos vida longa”. Vide
capítulo três – Cem Bênçãos por Dia.

Ou seja, a quantidade de pelo menos cem bera-
chot que nossos sábios definiram para fazermos todo
dia, atrai das Alturas uma fartura de bênçãos e vida
para aquele que faz a berachá.

O livro Ner Yehudá traz as palavras do sagrado
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Zôhar (folha 72, lado 2) das quais aprendemos que
aquelas berachot que fazemos sobre tudo o que co-
memos, bebemos e temos prazer, trazem vida da ver-
dadeira fonte da vida, que é o Criador.

O livro Ner Yehudá (ibidem) traz uma prova in-
teressante para o fato de que, ao fazermos cem bera-
chot por dia, temos o mérito da longevidade. O Bá’al
Haturim traz, sobre o passuc em Parashat
Vaetchanan “Veatem hadevekim Bashem Elokechem,
chayim culechem hayom” – E vós, que vos unistes a
Hashem, vosso D’us, estais todos vivos hoje – que as
‘coroazinhas’ que aparecem sobre a letra kuf insinu-
am sutilmente as cem (valor numérico de kuf) bera-
chot que devemos fazer todo dia; e o final do passuc
é: “...chayim culechem hayom” – estais todos vivos
hoje. Kuf – cem – faz com que todos vocês estejam
vivos.

Como já foi dito acima, por meio da berachá,
nós mostramos que a sensação profunda de nosso co-
ração é que tudo pertence a Hashem e que nós não
possuímos nada. A berachá é uma espécie de pedido
de licença para tirar proveito do mundo de D’us.
Concluímos também que aquele que acha, erronea-
mente, que tudo lhe pertence e que sua vida não é
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uma dádiva Divina, mas sim, seu próprio patrimônio,
dos Céus não concordarão em continuar a lhe gratifi-
car com vida adicional. Afinal ele nem reconhece o
valor do presente e Daquele que o concede. Em con-
trapartida, um indivíduo que sente que nada lhe per-
tence e que tudo é uma dádiva gratuita de D’us – Que
o ama e Que quer o seu bem – consentirão em outor-
gar a este indivíduo muita benevolência, bênção e
vida longa, pois este sim sente gratidão Àquele que
tudo lhe concede e percebe a generosidade contínua
que lhe é oferecida diariamente.

Os justos são chamados de vivos

O Midrash Tanchumá (final de Parashat Vezot
Haberachá) diz: “Disse Rabi Shemuel bar Nachmani:
‘Os justos, até mesmo em sua morte são chamados de
vivos; mas os ímpios, até mesmo em vida são chama-
dos de mortos.’ O ímpio, em vida, é considerado mor-
to, pois vê o Sol nascendo e não faz a berachá de
“yotsêr or”; o Sol se pôs e ele não faz a berachá de
“ma’ariv aravim”, come e bebe e não faz as berachot.
Mas os justos fazem a berachá a cada coisa que co-
mem e bebem, que vêem e que ouvem...”

Nas palavras deste midrash encontramos um
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ponto maravilhoso: como se não bastasse que aquele
que faz as berachot traz sucesso e bênçãos abundan-
tes e vida longa para si, ainda faz com que sua vida
se torne melhor. Todos os seres humanos vêem fatos
maravilhosos que exigem certa consideração. O Sol
nasce e se põe, o homem sobrevive comendo e be-
bendo e assim por diante. Aquele que contempla es-
ses fenômenos sente que eles são ocultos e encober-
tos, sem ter uma compreensão simples e material. A
contemplação acrescenta fé e o homem agradece a
D’us por todos os favores que Ele lhe faz. Este é o
modo de vida verdadeiro: vida na qual se expressam
a contemplação adequada e a reação correta. Aquele
que faz as berachot – é um homem vivo! Em contra-
partida, a vida daquele que não faz as berachot é
comparada à morte; ele não entende e não reage às
coisas que acontecem à sua volta. Do ponto de vista
espiritual ele é considerado morto, ou seja, insensí-
vel, apático e indiferente a fatos espirituais.

Hoje, infelizmente, deparamo-nos com indivídu-
os senis, cujas células cerebrais começam a degene-
rar e perdem o contato com o ambiente à sua volta.
Não entendem o que falamos a eles; não respondem
àqueles que lhes dirigem a palavra e sua vida é muito
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inferior – uma vida parcial, plena de pesar para eles
e para todos os que os cercam.

Podemos comparar isso à vida daqueles que não
fazem berachot para D’us, ou seja, aqueles que não
observam os fenômenos espirituais que ocorrem a sua
volta. Eles podem comer, beber e tirar proveito, mas
todos os seus propósitos se detêm no plano material
simples. Acima desse plano eles não possuem com-
preensão e não se interessam por ele. Essas pessoas se
desligam de seu ambiente e sua vida não é vida.

“O ímpio em vida é considerado morto, porque
vê o Sol nascendo e não faz a berachá de ‘yotser
or’”. Se os seus sentidos fossem sãos e vivos, o fe-
nômeno do nascer do Sol – fenômeno maravilhoso
sobre o qual o homem não tem controle – deveria
despertar nele emoção, admiração e vontade de en-
tender o que é que se oculta por trás desse fenômeno.
Será que uma Força Superior é Que dirige e faz fun-
cionar todo o cosmos? Assim, chegaria à conclusão
espiritual, teria fé em D’us e Lhe faria uma berachá!
No entanto, aquele que ainda não alcançou esse nível,
sua vida é mundana e inferior; e em relação à verda-
deira vida, ele é considerado morto por ser insensível
e apático a fatos espirituais.
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Aquele que não faz a berachá, destrói a Criação

O livro Ner Yehudá (pág. 72) traz as palavras do
Ritv”á, em sua introdução às leis de berachot: “Por
isso todos os membros do povo de Yisrael que que-
rem ter proveito do mundo, devem fazer uma bera-
chá para D’us, Rei do Universo, sobre cada coisa que
tenham prazer. Se não fez a berachá – profanou a
santidade (ma’ál bacodashim)... Por esse motivo, pri-
meiramente é aconselhável estudar e ensinar seus fi-
lhos e alunos as leis de berachot, para que não che-
guem a cometer traição e destruam, profanem e des-
prezem a obra da Criação, porque isso é muito gra-
ve.”

As palavras do Ritv”á: “...para que não cheguem
a cometer traição e destruam, profanem e desprezem
a obra da Criação” – das quais subentende-se, que co-
mer e tirar proveito sem berachá causam uma vasta
destruição – podem ser explicadas segundo o assunto
de guilgulim (reencarnações). Conforme citado no li-
vro Naguid Umtsavê, cujas palavras foram transcri-
tas no livro “Milê Devrachot”: “O indivíduo deve
concentrar-se e ter muita intenção nas berachot de
nehenin, para reabilitar o que estiver relacionado ao
mineral, vegetal ou animal. Porque às vezes, em cada
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um desses níveis, há reencarnações, e quando o indi-
víduo come algum alimento que contém a reencarna-
ção de um ímpio, poderá acabar se tornando ímpio
também. Por isso, às vezes, encontra-se um indivíduo
cujos atos são todos bons e, inesperadamente torna-
se uma pessoa sectária das doutrinas que divergem da
Torá e que renegam os fundamentos de nossa fé, ou
fica confuso, assim como aconteceu com Yochanan
Cohen Gadol, que serviu como Cohen Gadol e no fi-
nal, transformou-se em saduceu. Porque se aquele
que não é um justo absoluto ingere algo onde se
reencarnou um ímpio, não só que ele não o retifica,
como ainda acaba se tornando igual a ele.

De suas palavras aprendemos que a berachá tem
poder de proteger o indivíduo, para que não seja pre-
judicado pelas almas dos ímpios que podem, porven-
tura, encontrar-se nos alimentos que são introduzidos
no nosso corpo, e que passam a fazer parte da nossa
essência. Aquele que não faz a berachá, seu ato de
comer é mundano e totalmente desprovido de santi-
dade, e ele não está protegido de forma alguma con-
tra os danos espirituais que podem atrapalhar o curso
de sua vida e aproximá-lo, da impureza e das trans-
gressões.
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O alimento espiritual da alma

Concluindo, acrescentaremos um ponto surpre-
endente que está ligado ao nosso assunto. Como é co-
nhecido, muitos sábios debateram a famosa questão
de como é que o alimento físico nutre a alma espiri-
tual, para que esta não se desprenda (afaste) do cor-
po. O que a alma encontra no alimento físico e como
é que este consegue animá-la. Traremos, para tanto,
as palavras do livro Yibanê Hamicdash (pág 143):

“Por meio disto podemos resolver uma questão:
como é que o pão material alimenta a parte espiritual
do homem? E se o homem não come nenhum tipo de
alimento durante alguns dias, morrerá de fome e sua
alma saíra do seu corpo! E se comer pão, viverá.
Como é que o pão pode manter a alma? Ou seja: as-
sim como o corpo morre, a alma também morre. As-
sim como o homem morre e seu corpo se degenera,
assim também sua alma se desintegra; afinal ela é nu-
trida a partir de algo material. Porém, essa não é a
verdade. Pois eles não conheciam o que escrevemos
– que o alimento tem vitalidade, que é a sua parte es-
piritual, que mantém a parte espiritual do homem.
Rabi Chayim Vital z”l escreve: ‘A vitalidade do ali-
mento é a palavra Divina na Criação, pois “... que de

Introdução



38

tudo o que sai da boca de Hashem, disso vive o ho-
mem” (Devarim 8:3), ao dizer à terra que produza
tudo o que foi criado. Essa fala (declaração Divina)
penetrou naquele alimento e é ela que nutre e man-
tém o ser humano vivo. Por isso, devemos fazer a be-
rachá sobre o alimento, porque por intermédio da be-
rachá, despertamos esta vitalidade. Assim também
com qualquer mitsvá; ao fazermos a berachá sobre
ela, também despertamos sua vitalidade.”

Nessas maravilhosas palavras, encontramos uma
explicação profunda à vitalidade que se encontra no
alimento. Tudo o que existe no Universo foi criado
com a palavra Divina. Esta palavra continua a man-
ter toda a Criação e está incluída em todas as coisas,
sendo sua parte espiritual. Esta parte espiritual é que
constitui o alimento da alma humana e é ela quem
continua a manter a alma no corpo. Daqui entende-
mos melhor a importância da berachá. Quando faze-
mos a berachá com fervor antes de comer, desperta-
mos o potencial de espiritualidade que está contido
dentro do alimento e assim, sua alma se nutre com
mais dignidade, mais força e com muito mais provei-
to do alimento. Em contrapartida, aquele que não faz
as berachot, ou não as faz com a devida intenção e
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fervor – sem concentração – a parte espiritual do ali-
mento não é despertado o bastante e por isso, sua
alma não deriva o sustento suficiente do alimento que
penetrou no seu corpo.

Trouxemos neste ensaio várias fontes nas quais
vemos a importância da berachá e a importância da
intenção e da concentração na hora de fazer a bera-
chá. Bem-aventurado é o homem que todo dia e a
cada uma das cem berachot diárias, tem a devida in-
tenção, faz a berachá com calma, agradece ao seu
Criador e reconhece Seus favores e transforma o ato
de comer e os outros prazeres em assuntos espiritu-
ais ligados ao Criador, bendito seja. Este indivíduo,
mediante as berachot, é capaz de melhorar seu dia-a-
dia e transformar-se em uma pessoa espiritual, com
uma fé palpável em D’us, que sente que tudo o que
possui é uma dádiva do Criador – Que quer o seu
bem. Por intermédio disso, terá o mérito de se elevar,
durante toda a sua vida, a níveis cada vez mais altos
e intensos de fé e de confiança, e uma vida plena de
temor a D’us.
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CAPÍTULO UM

O TEXTO DAS BÊNÇÃOS

Introdução – Três categorias de berachot:
nehenin, mitsvot e hodaá

Há três categorias de berachot:
1. Birchot Hanehenin – bênçãos que são recita-

das sobre alimentos, bebidas e fragrâncias.
2. Birchot Hamitsvot – bênçãos para o cumpri-

mento das mitsvot, como aquelas que são recitadas ao
colocar as tefilin, antes de acender as velas de Sha-
bat, etc.

3. Birchot Hashêvach ou Birchot Hodaá – bên-
çãos para o louvor e agradecimento, como aquelas
que são recitadas ao testemunhar fenômenos naturais
como raios, trovões, arco-íris, etc.; como as três últi-
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mas bênçãos da Amidá e outras preces (Rambam, Hil-
chot Berachot 1:2-5).

O texto das birchot hamitsvot

1. O texto das “birchot hamitsvot” – as bênçãos
sobre as mitsvot que fazemos, como por exemplo, te-
filin, shofar, sucá, lulav, meguilá é: “Baruch Atá,
Ad*nay El*hênu Melech Haolam, Asher kideshanu
bemitsvotav vetsivanu...”

Ao colocar as tefilin: ...“Lehaniach Tefilin”.
Ao ouvir e tocar o shofar: ...“Lishmoa Col Sho-

far”.
Ao sentar para comer na sucá: ...“Leshev

Bassucá”.
Ao tomar o lulav: ...“Al Netilat Lulav”.
Ao ler e ouvir a meguilá: ...“Al Micrá Meguilá”.

O texto das birchot hashêvach

2. O texto das “birchot hashêvach” ou “birchot
hodaá” – bênçãos pelas quais nós louvamos ou agra-
decemos a D’us – é: “Baruch Atá Ad*nay El*hênu
Melech Haolam...” Nestes casos não se acrescenta
“asher kideshanu bemitsvotav vetsivanu”, pois não
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fomos ordenados na prática de alguma mitsvá como
no parágrafo 1.

Toda bênção precisa ter o Nome de D’us

3. Toda bênção precisa ter o nome de D’us – Ad-
nay, El-hênu – e também Melech Haolam, que é a de-
claração que D’us é o Rei do Universo1.

Se omitir a palavra Atá

4. Se o indivíduo omitir a palavra “Atá” (de ba-
ruch Atá), bediavad, a posteriori – após o fato con-
sumado – a bênção será válida2.

Se omitir um dos dois Nomes de D’us
e se omitir os dois Nomes de D’us

5. Se o indivíduo disser ou Ad’nay ou El-hênu,
ou seja, omitindo um dos dois nomes, a bênção será
válida bediavad (após o fato), contanto que tenha dito
ou Ad-nay ou El-hênu3. Se omitir os dois nomes de
Hashem, a bênção não será válida e haverá a neces-
sidade de repeti-la1.
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Se omitir a palavra Haolam

6. Se o indivíduo omitir a palavra haolam, a bên-
ção não será válida, havendo a necessidade de repeti-
la4.

O Texto das Bênçãos   cap. 1 6



44

à ÷øô

úåëìîå íù úåéäì êéøö äëøá ìëá

.à"ñ ã"éø 'éñ ò"åù .01
.'â ÷"ñ ã"éø 'éñ á"î .02

.'ã ÷"ñ íù á"î .03
øæåòä ïáà øôñáù 'å ÷"ñá á"îä áúëå à"ñ ã"éø 'éñ ò"åù .04
éøáã ïéàù óàù áúë âìéã àì åìéôàå ä"ã ì"äááå æ"ò ÷ìåç
íéðåøçà äîëå ò"åùä éøáã úåçãì ïéçøëåî äæá øæåòä ïáàä
àøáúñî äòéãéä à"äá êìîä øîà íà î"î ,åéøçà åëùîðù
à"çá è"÷ìä íâù àéáä 'â 'åà ã"éø 'éñ ç"äôëáå .øæåç åðéàã
àöé úåëìî øéëæä àìå åðé÷ìà é"àá øîà íàã áúë ç"ñø 'éñ
éàãåã áúëå ,åéìò ÷ìåç æ"ì 'åà 'à 'éñ úåëøá 'òî ç"ãùáå
ç"é àöé àì íìåòä êìî øîà àì íàã ïðéè÷ð äùòîìå äëìäì
äáøä ç"äôëä àéáä êùîäáå ,äð÷úë øîåàå øæåçå äëøá
ì"æ é"øàä éøáãî òîùî ïëå ò"åùä úòãë íéøáåñù íéðåøçà
úåëìî åà íù âìéã íàù ì"æ ïøî éøáãë úåøåäì âäðîäù íééñå
ãåáë íù êåøá ì"é î"îå .êøáîå øæåçù íìåòä úáéú åìéôà åà
øæåç ë"çàå äìèáì íéîù íù øéëæäù ìò ãòå íìåòì åúåëìî

.êøáîå
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CAPÍTULO DOIS

A INTENÇÃO
NAS BÊNÇÃOS

O que devemos pensar ao recitar as berachot?

1. Ao recitar alguma bênção, devemos pensar na
tradução literal do texto.

a) Ao pronunciar o nome de D’us – Ad-nay – de-
vemos pensar literalmente que o Criador é “Adon
Hacol” – o Dono, o Possuidor de tudo. Também de-
vemos pensar na grafia do nome de D’us, pois ele é
escrito com a letra yud, a letra hê, a letra vav, e a le-
tra hê. Estas letras significam que Hashem “Hayá,
Hovê Veyihyê” – Foi, É e Será1.

b) Ao pronunciar El-hênu, devemos pensar que
o Criador é “Takif, Báal Haycholet Uváal hacochot
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culam” – o Todo-Poderoso, Que possui o Poder ab-
soluto sobre tudo e sobre todos2.

2. Consta nos possekim (legisladores da lei judai-
ca) em nome de um dos grandes possekim3 do
passado, que é correto fazer uma declaração no iní-
cio do dia que valha para o resto do dia. Agindo as-
sim, o indivíduo atesta, que toda a vez que ele pro-
nunciar o nome de D’us – Ad-nay e El-hênu – estará
incluído na declaração que fez de manhã.

O texto da declaração é o seguinte: “Harêni
mekaven meatá ad lemachar, baet hazot, bechol
páam sheazkir shem Hashem Hacadosh, Shehu
biktivatô Hayá, Hovê Veyihyê, uvcriatô shehu Adon
hakol. Uksheazkir shem Elokim, Shehu Takif Uváal
haycholet Uváal hacochot culam, Ilat hailot Vessibat
hassibot.”

Há quem sustente4 que essa declaração não tem
o efeito desejado e que o ideal é pensar todas as ve-
zes conforme o esclarecido no parágrafo 1.

Para aqueles que tiverem dificuldade em pensar
o citado no parágrafo 1 todas as vezes que pronunci-
arem os Nomes Divinos, esta declaração poderá ser-
vir em parte5.
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3. Há quem tenha escrito que este pensamento
apenas se faz necessário em especial na pronúncia
das bênçãos e não nos textos corridos que figuram os
nomes de D’us6. Vide parágrafo 6.

O pensamento e a intenção
ao recitar as berachot

4. Disseram nossos sábios (Berachot 47), que o
indivíduo não deve “jogar” a berachá de sua boca,
mas sim refletir durante a pronúncia recitando as be-
rachot devagar e tranqüilamente.

5. O Mishná Berurá7 traz em nome do Sêfer
Chassidim que, quando alguém recita uma berachá,
antes de ingerir frutas ou antes de fazer alguma mits-
vá, deve dirigir sua mente ao Criador, refletindo que
por intermédio de Suas maravilhas e de Sua bonda-
de, Ele nos dá as frutas e o pão para que tenhamos
proveito. Não devemos recitar as bênçãos como há-
bito e sem ponderar sobre o que estamos pronunci-
ando. Referente a esse comportamento, o Todo-Pode-
roso zangou-se com Seu povo, e enviou Seu profeta
Yeshayá com a seguinte mensagem: “Este povo se di-
rigiu com sua boca, e com seus lábios Me respeitam,
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porém seu coração está distante de Mim.”
(Yesha’yáhu 29:13)

6. O pensamento e a intenção que devemos ter
ao recitar as berachot se faz necessária especialmen-
te8 no primeiro versículo do “Keriat Shema”, onde a
concentração nele é indispensável9.
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úåëìî ìåò úìá÷ ø÷éò åá ùéù ïåùàø ÷åñôá ÷ø àáåëéòì
àáåëéòì àåä ,úàöì äðåë åìéôàù à"éå êøáúé åúåãçàå íéîù

.ïåùàø ÷åñôá ÷ø
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CAPÍTULO TRÊS

CEM BÊNÇÃOS POR DIA

1. Devemos recitar, no mínimo, cem berachot
(bênçãos) por dia1.

O Rei David instituiu cem berachot por dia, por-
que em sua época houve um período no qual morriam
cem pessoas por dia2 e não se sabia o motivo. O rei
David pesquisou e constatou, por intermédio do ruach
hacôdesh3 que recitando cem bênçãos ao dia esta tra-
gédia cessaria, como de fato aconteceu.

Nossos sábios encontraram um semach (uma sus-
tentação para esta instituição) no versículo4 “Veatá
Yisrael, má Hashem Elokêcha shoel meimach? Ki im
leirá et Hashem!” – E agora Israel, o que Hashem teu
D’us pede de ti? Apenas que se tema Hashem. Nossos
sábios disseram: “Al tikrê má (não leia o que) ela
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meá” (mas sim, cem) berachot. E assim, por intermé-
dio das cem bênçãos, o indivíduo teme e ama o Criador
e lembra Dele todos os dias5 (vide prefácio – “meticu-
losidade em fazer a berachá com intenção traz muita
fartura”).

Consideração das cem berachot

2. Para a consideração das cem berachot, calcula-
se a partir de Arvit até o fim da tarde seguinte; conse-
qüentemente, inclui-se as três orações do dia – Arvit,
Shachrit e Minchá6.

Quando o indivíduo recitar o Bircat Hamazon da
Seudá Shelishit do Shabat após a saída das estrelas, as
4 bênçãos desse Bircat Hamazon serão consideradas
como parte das bênçãos do dia seguinte (domingo)7.

Há quem sustente que, já que a seudá foi iniciada
quando ainda era dia e a refeição pertence ao Shabat,
então as bênçãos do Bircat Hamazon da Seudá Sheli-
shit serão consideradas parte das bênçãos dos Shabat8.

Quando as cem berachot não forem atingidas

3. Quando as cem berachot não forem atingidas,
devemos completar o que estiver faltando com as bên-
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çãos de “Asher Yatsar” e com as bênçãos sobre os ali-
mentos9.

Veja o cálculo do número de berachot recitadas em
todos os dias do ano no final deste capítulo.

4. Se alguém no Shabat não tiver frutas ou quais-
quer outros alimentos para completar cem berachot, a
mitsvá poderá ser cumprida, em caso extraordinário,
ao prestar atenção e responder amen sobre as bênçãos
dos que sobem para ler a Torá e sobre as berachot do
maftir10.

Como completar cem berachot em Yom Kipur

5. No Yom Kipur, por faltar um número razoável
de berachot, também é possível cumprir esta obriga-
ção ao ouvir as bênçãos da Torá e do maftir de Shach-
rit e Minchá, que totalizam vinte e nove berachot.
Contudo, mesmo assim faltarão algumas berachot –
quatro para ashkenazim e cinco para sefaradim – para
completar cem. Para perfazer a cota necessária, pode-
mos recitar a berachá sobre bessamim, ao cheirar es-
peciarias. Porém neste caso, devemos tomar cuidado
para não recitar novamente a berachá enquanto não
desviarmos nossa atenção. As cem berachot podem
ser atingidas também com a berachá de “Asher Ya-
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tsar”11.
No caso das bênçãos da Torá e do maftir, é neces-

sário ouvir na íntegra a berachá de quem a está pro-
nunciando12.

6. As berachot que um indivíduo ouve de outro
para cumprir com a obrigação – como por exemplo a
berachá sobre o shofar, sobre a sucá, o Kidush, o Ha-
motsi – estão incluídas no número de cem berachot13.

O chazan que recita a chazará da amidá (repeti-
ção da tefilá), considerará (somente para ele mesmo)
essas bênçãos como parte das cem berachot14.

7. As mulheres não têm esta obrigação de cem
berachot por dia15.

8. Consta16 ainda em nome do Rabino Shelomô
Zalman Oyerbach z”tl, que quando consultado sobre o
que se deve fazer em momentos de dificuldade, ele
recomendava o cumprimento deste preceito de recitar
cem bênçãos por dia.

Cálculo das cem berachot

9. A seguir, o cálculo do número de berachot reci-
tadas em todos os dias do ano para sefaradim (S) e
ashkenazim (A).
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Berachá Dias de Semana Shabat
S A S A

Netilat Yadáyim ............................. 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Asher Yatsar ................................... 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Birchot Hasháchar ........................ 16 ... 16 ................ 16... 16
Birchot Hatoráa .............................. 3 ..... 3 .................. 3..... 3
Berachá do talet ............................. 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Berachá do tefilin ........................... 1 ..... 2 .................. - ..... -
Baruch Sheamar ............................. 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Yishtabach ..................................... 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Birchot Shemá
(Shachrit e Arvit) ........................... 7 .... 7b ................. 7..... 7
Amidá
(Arvit/Shachrit/Mussaf/Minchá) .. 57 ... 57 ................ 28... 28
Kidush da noitec .............................. - ..... - .................. 2..... 2
Kidush do dia .................................. - ..... - .................. 1..... 1
Bircat Hamapil (para quem
a recita com Shem e Malchut) ........ - ..... 1 .................. - ..... 1
Netilat Yadáyim
(três refeições do Shabat)................ - ..... - .................. 3..... 3
Hamotsi
(três refeições do Shabat)................ - ..... - .................. 3..... 3
Bircat Hamazon
(três refeições do Shabat)................ - ..... - ................. 12... 12

Total ......................................... 89 .. 91 .............. 80 . 81
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Berachá Yom Kipur
S A

Netilat Yadáyim ...................................... 1 .... 1
Asher Yatsar ............................................ 1 .... 1
Birchot Hasháchar ................................. 15 .. 15d

Birchot Hatoráa ....................................... 3 .... 3
Berachá do talet ...................................... 1 .... 1
Baruch Sheamar ...................................... 1 .... 1
Yishtabach .............................................. 1 .... 1
Birchot Shemá
(Arvit/Shachrit) ....................................... 7 .... 7
Amidá
(Arvit/Shachrit/Mussaf/Minchá/Neilá) .. 35 .. 35
Bircat Hamapil ........................................ - .... 1
Shehecheyánu do Kidush........................ 1 .... 1

Total ..................................................66 .. 67
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Berachá 1º Pêssach 2º Pêssach
S A S A

Netilat Yadáyim ............................. 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Asher Yatsar ................................... 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Birchot Hasháchar ........................ 16 ... 16 ................ 16... 16
Birchot Hatoráa

..................................................... 3 ..... 3 .................. 3..... 3
Berachá do talet ............................. 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Baruch Sheamar ............................. 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Yishtabach ..................................... 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Birchot Shemá (Arvit/Shachrit) ..... 7 ..... 7 .................. 7..... 7
Amidá (Arvit/Shachrit/Mussaf/Minchá) . 28 ... 28 ................ 28... 28
Halel ............................................... 2 ..... 2 .................. 2..... 2
Kidush da noitec ............................. 2e ... 2e ................ 2e ... 2e

Kidush do dia ................................. 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Duas refeições do yom tov ........... 12 ... 12 ................ 12... 12
Bircat Hamapil ................................ - ..... 1 .................. - ..... 1
Shehecheyánu
do Kidush ....................................... 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Sefirat Haômer ................................ - ..... - .................. 1..... 1
Quatro copos na noite
do Sêderf ........................................ 1 ..... 3 .................. 1..... 3
Hagadá ........................................... 2 ..... 2 .................. 2..... 2
Al Achilat Matsá ............................ 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Al Achilat Maror ........................... 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Meen Shalosh (se tomou reviit) ..... 1 ..... 1 .................. 1..... 1
Halel (Arvit)g ................................. 1 ..... 1 .................. 1..... 1

Total ......................................... 84 .. 87 .............. 85 . 88
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Berachá 7º/8º Pêssach 1º/2º Shavuot
S A S A

Netilat Yadáyim ............................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Asher Yatsar .................................. 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Birchot Hasháchar ....................... 16 ...16 ............... 16... 16
Birchot Hatoráa ............................. 3 ..... 3 ................. 3 ..... 3
Berachá do talet ............................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Baruch Sheamar ............................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Yishtabach .................................... 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Birchot Shemá
(Arvit/Shachrit) ............................. 7 ..... 7 ................. 7 ..... 7
Amidá
(Arvit/Shachrit/Mussaf/Minchá) . 28 ...28 ............... 28... 28
Halel ............................................... - ..... 2 ................. 2 ..... 2
Kidush da noitec ............................ 2e ... 2e ............... 2e ... 2e

Kidush do dia ................................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Duas refeições do yom tov .......... 12 ...12 ............... 12... 12
Bircat Hamapil ............................... - ..... 1 ................. - ..... 1
Shehecheyánu do Kidush............... - ..... - ................. 1 ..... 1
Sefirat Haômer .............................. 1 ..... 1 ................. - ..... -

Total ........................................ 75 .. 78 ............. 77 ..78
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Berachá 1º R. Hashaná 2º R. Hashaná
S A S A

Netilat Yadáyim ............................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Asher Yatsar .................................. 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Birchot Hasháchar ....................... 16 ... 16 ............... 16... 16
Birchot Hatoráa ............................. 3 ..... 3 ................. 3 ..... 3
Berachá do talet ............................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Baruch Sheamar ............................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Yishtabach .................................... 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Birchot Shemá
(Arvit/Shachrit) ............................. 7 ..... 7 ................. 7 ..... 7
Amidá
(Arvit/Shachrit/Mussaf/Minchá) . 30 ... 30 ............... 30... 30
Kidush da noitec ............................ 2 ..... 2 ................ 2e ... 2e

Kidush do dia ................................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Duas refeições do yom tov .......... 12 ... 12 ............... 12... 12
Bircat Hamapil ............................... - ..... 1 ................. - ..... 1
Shehecheyánu do Kidush.............. 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Shehecheyánu do shofarh .............. 1 ..... 1 ................. - ..... 1
Bênção do shofar .......................... 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Bircat Haets (simanim) ................. 1 ..... 1 ................ 1i .... 1i

Total ........................................ 80 .. 81 ............. 79 ..81
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Berachá 1º Sucot 2º Sucot
S A S A

Netilat Yadáyim ............................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Asher Yatsar .................................. 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Birchot Hasháchar ....................... 16 ...16 ............... 16... 16
Birchot Hatoráa ............................. 3 ..... 3 ................. 3 ..... 3
Berachá do talet ............................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Baruch Sheamar ............................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Yishtabach .................................... 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Birchot Shemá
(Arvit/Shachrit) ............................. 7 ..... 7 ................. 7 ..... 7
Amidá
(Arvit/Shachrit/Mussaf/Minchá) . 28 ...28 ............... 28... 28
Halel .............................................. 2 ..... 2 ................. 2 ..... 2
Kidush da noitec ............................ 2 ..... 2 ................ 2e ... 2e

Kidush do dia ................................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Duas refeições do yom tov .......... 12 ...12 ............... 12... 12
Bircat Hamapil ............................... - ..... 1 ................. - ..... 1
Shehecheyánu do Kidush.............. 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Shehecheyánu do lulav ................. 1 ..... 1 ................. - ..... -
Bênção do lulav ............................ 1 ..... 1 ................. 1 ..... 1
Bênção Leshev Bassucá ................ 2 ..... 2 ................. 2 ..... 2

Total ........................................ 81 .. 82 ............. 80 ..81
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Berachá 1º e 2º Dias de Shemini Atsêret
S A

Netilat Yadáyim ...................................... 1 .... 1
Asher Yatsar ............................................ 1 .... 1
Birchot Hasháchar ................................. 16 .. 16
Birchot Hatoráa ....................................... 3 .... 3
Berachá do talet ...................................... 1 .... 1
Baruch Sheamar ...................................... 1 .... 1
Yishtabach .............................................. 1 .... 1
Birchot Shemá
(Arvit/Shachrit) ....................................... 7 .... 7
Amidá
(Arvit/Shachrit/Mussaf/Minchá) ........... 28 .. 28
Halel ........................................................ 2 .... 2
Kidush da noitec ...................................... 2e .... 2e

Kidush do dia .......................................... 1 .... 1
Duas refeições do yom tov .................... 12 .. 12
Bircat Hamapil ........................................ - .... 1
Shehecheyánu do Kidush........................ 1 .... 1

Total ..................................................77 .. 78

Observações sobre as tabelas

a. Há aqueles que contam duas berachot em
Birchot Hatorá.

b. Para os ashkenazim que recitam a berachá de
“Baruch Hashem leolam amen veamen” antes da be-
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rachá de Arvit, haverá mais uma berachá na conta-
gem total, ou seja 92 berachot.

c. Os que ouvem o Kidush, devem beber do vi-
nho para que esta berachá entre na contagem total de
berachot.

d. Para os que recitam “Sheassa li col tsorki” ha-
verá mais uma berachá na contagem total, ou seja 68
berachot.

e. Quando o Yom Tov coincide com Motsaê Sha-
bat, há mais duas berachot.

f. Sefaradim recitam a berachá somente sobre o
primeiro e terceiro copo. Ashkenazim recitam a bera-
chá sobre cada um dos quatro copos. Uma das bera-
chot já foi feita no Kidush do Sêder.

g. Para os que têm este costume.
h. Os ashkenazim recitam “Shehecheyánu” no

segundo dia também. Os sefaradim não recitam
“Shehecheyánu” no segundo dia, a menos que o pri-
meiro dia coincida com o Shabat.

i. Para os que têm o costume de fazer os Simanim
na segunda noite também.
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ìò êøáî àì íàå ñåëä úééúù éøçà äðåøçà äëøáå äãåòñ
ìéôîä úëøá êøáì àì íéâäåðä éôìå .úåëøá 19 åøñçé ñåëä
20 úáùá åøñçé ,ñåëä ìò íéëøáî àì íà íâ úåëìîå íùá

.úåëøá
.ã"é ÷"ñ å"î 'éñ á"î .10

.íù á"î .11
.à"ñ ÷ìá úùøô ø"ù ç"àá .12
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.äëìä çéù øôñ íùá ã"ëñ ã"ë ÷øô äîìù úåëéìä .13
.íù .14

åáúë ã"î äøòäáå - â"ñ â"éñ äúéá úåëéìä íùá ä"ëñ íù .15
íåéä úåìéôú 'âî åø÷éòá ìåìë úåëøá äàî ìù ïåáùçäù ïåéëã
éàãåù ,íéùðì åäåáééç àì àø÷éòîã øáúñî ïëì ù"÷ úëøáå
úåáøäì ïúåøùôàáù óàå ,úåëøáäå úåìéôúä ïî ÷ìçî úåøåèô
ïðéàù íéùðì à"à úéðòúä éîéá éøä î"î ,ïéðäðä úåëøáá
úåáééç ïðéàù øáúñî ïëìå ,úåëøá äàî íéìùäì úåììôúî
èáù ú"åùá àåä ïëå .äúéá úåëéìä íùá ,äæ áåéçá àø÷éòî

.â"ë 'éñ ä"ç éåìä
ç"áä íùá íù ãåò àáåîå - 92 äøòä â"ëô äîìù úåëéìä .16
åîë ,å"ç äúéî úðëñî äìöäì àåä íåé ìëá úåëøá äàî úáåçã

.åìà úåëøá äàî ãåã ï÷éúù íãå÷ äéäù
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CAPÍTULO QUATRO

SOBRE QUAIS
ALIMENTOS RECITA-SE

SHEHACOL

Os sefaradim pronunciam: Shehacol Nihyá
Bidvarô.

Os ashkenazim pronunciam: Shehacol Nihyê
Bidvarô.

A berachá de Shehacol é abrangente

1. A berachá de Shehacol é uma bênção abran-
gente; de modo que quando recitada por engano so-
bre qualquer alimento, até mesmo sobre pão ou vi-
nho, a berachá será válida1.

2. Todos os alimentos têm sua berachá apropria-
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da; portanto, quem não tem conhecimento sobre qual
berachá deverá recitar por um determinado alimen-
to, deverá perguntar e não comer antes de saber a be-
rachá adequada2.

3. Depois que o indivíduo pesquisar, estudar e
consultar sobre qual a berachá de um determinado
alimento e não chegar a nenhuma conclusão, no safek
(na dúvida) deverá recitar a berachá de Shehacol3.

4. Se o indivíduo pesquisar, estudar e consultar
qual é a berachá de determinada fruta e não chegar a
nenhuma conclusão, deverá recitar a berachá de Borê
Peri Haadamá4.

Sobre quais alimentos se recita
a berachá de Shehacol

5. A berachá de Shehacol é recitada sobre os se-
guintes alimentos: carne bovina, caprina, ovina, car-
ne de aves e de pescados, ovos, leite e seus derivados
(como queijos, coalhadas, iogurtes), cogumelos,
água5.

A explicação da berachá de Shehacol

6. A explicação da berachá de Shehacol é a se-
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guinte: sabe-se que D’us criou o mundo com dez
enunciações (bereshit e 9 vezes vayômer); D’us de-
clarou a expressão: “Que seja assim”, e assim ocor-
ria (“yehi chen vayhi chen”). Tudo o que foi criado
por D’us se revestiu da espiritualidade da palavra de
Hashem. E esta é a explicação da berachá: “Sheha-
col” – tudo – “nihyá” – passou a existir e existe –
“bidvarô” – por intermédio da palavra de Hashem –
“Ki al col motsá pi Hashem yichyê haadam”6.

7. Como foi esclarecido no parágrafo 5, a bera-
chá sobre água é Shehacol. Porém a berachá só de-
verá ser recitada, quando o indivíduo estiver com
sede7, ou quando o paladar ficar saciado (pois neste
caso, provavelmente estava com sede)8. Água com
gás tem as mesmas leis de refrigerantes, ou seja, mes-
mo que o indivíduo não esteja com sede, deverá reci-
tar a berachá pois seu paladar tem proveito9.

Em caso de engasgamento ou de tomar remédio

8. Ao tomar água em caso de engasgamento, a
berachá não deverá ser recitada. O mesmo ocorre
quando houver necessidade de tomar algum remédio:
ao tomar água para engoli-lo a berachá não deverá
ser recitada10.
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Porém, se para engolir o remédio o indivíduo to-
mar refrigerante, deverá fazer a berachá de Shehacol.
Também é necessário fazer a berachá adequada, an-
tes de ingerirmos alimentos ou bebidas usados como
cura e que possamos ter proveito pelo seu sabor11.

Em caso de dúvida

9. Quando alguém estiver em dúvida se deve ou
não recitar a berachá sobre algum alimento cuja be-
rachá é Shehacol (vide capítulo 19 – As Bênçãos So-
bre os Diversos Tipos de Sopas, parágrafo 5 e 6) e
quiser recitar a berachá sobre a água, para desta ma-
neira, desobrigar-se de recitar a berachá sobre o ali-
mento, a berachá sobre a água somente poderá ser
proferida, se estiver com vontade de beber. Caso con-
trário, não poderá recitar a berachá sobre a água12.
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ã ÷øô

åøáãá äéäð ìëäù úëøá íéëøáî äî ìò

.à"ñ å"ø 'éñ ò"åù .01
.'ã ÷"ñ å"ø 'éñ á"îå ã"ô ÷"ñ á"ø 'éñ á"î 'ééò .02

àåä íà î"îå 'ñ ÷"ñá íù á"îä óéñåäå .â"éñ ã"ø 'éñ ò"åù .03
.éôè óéãò äãåòñä êåú åøèåôì ìåëéù øáã

.à"ñ å"ø 'éñ ò"åù .04
.à"ñ ã"ø 'éñ ò"åù .05

.ç"ì 'åà ã"ø 'éñ ç"äôë .06
ùîî åàîöì à÷åã åàì áúë 'î ÷"ñ á"îáå æ"ñ ã"ø 'éñ ò"åù .07
úö÷ àîö àåä àîúñî íéîäî äðäð êéçäù ìë àîúñá àìà
.åðîî äðäð êéçä äéä àì ììë àîö åðéà íàã äëøáì êéøöå
.åàîöì íéî äúåùä ä"ã íù ì"äáå 'î ÷"ñ ã"ø 'éñ á"îá 'ééò .08
ïåéë .311 'åîò ã"ñ à"î 'éñ äëìä øåøéá äëøáä úàæå .09
úåáéùç åì ùéå ,íéîä ìò ä÷ùî íù úúì úåîøåâ úåòåáäù

.úåòåáäî äðäðå úãçåéî
.íù ò"åù .10

.ç"ñ ã"ø 'éñ ò"åù .11
.åàîöì íéî äúåùä ä"ã ã"ø 'éñá ì"äáá áèéä 'ééò .12
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CAPÍTULO CINCO

AS BÊNÇÃOS SOBRE OS
DIVERSOS ALIMENTOS

Frutas, hortaliças e verduras

1. Todas as frutas, hortaliças e verduras que po-
dem ser consumidas tanto cruas quanto cozidas, a be-
rachá a ser feita é a original. Ou seja, se for de árvo-
re, recita-se “Borê Peri Haets” e se for da terra,
“Borê Peri Haadamá”.

Hortaliças como abóbora, abobrinha, beterraba,
etc., cujo costume é consumi-las cozidas, a berachá
sobre elas quando cozidas será de “Borê Peri Haa-
damá” e quando consumidas cruas, a berachá será de
“Shehacol Nihyá Bidvarô”1. Na hipótese de que ve-
nha a se confundir e recitar “Borê Peri Haadamá”,
esta berachá terá sido válida2.
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Cebola

2. A berachá sobre cebola crua ou cozida é She-
hacol, pois não há o hábito de comê-las cruas sem se-
rem acompanhadas de outra comida3.

3. Porém devemos recitar a berachá de Borê Peri
Haadamá4 se comermos cebola frita em manteiga ou
algo parecido.

Palmito

4. A berachá sobre o palmito é Borê Peri Haa-
damá, pois, no Brasil, as árvores de palmito são plan-
tadas exclusivamente para o seu consumo5.

Mamão, papaia e banana

5. A berachá sobre o mamão e sobre a papaia é
Borê Peri Haadamá6.

6. A berachá sobre a banana é Borê Peri Haada-
má7.

Pão torrado

7. A berachá sobre pão torrado, que foi feito pri-
meiramente como pão normal e depois foi torrado, é
Hamotsi8.
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Água de coco

8. A berachá sobre água de coco é Shehacol. Se
o indivíduo quiser comer também da fruta, deverá re-
citar Borê Peri Haets sobre a fruta, comer um peda-
ço e assim a berachá terá validade sobre a água do
coco, não necessitando então recitar a berachá de
Shehacol 9.

Frutas ou verduras amassadas, moídas
ou trituradas

9. A berachá que deve ser recitada sobre frutas
ou verduras que foram amassadas, mas que ainda po-
dem ser reconhecidas, será a sua berachá original –
Borê Peri Haets ou Borê Peri Haadamá10. Porém se
elas foram moídas ou trituradas, deve-se recitar a be-
rachá de Shehacol11.

10. Quando trituradas ou moídas, mas se houver
um pedaço delas inteiro, a berachá original – Borê
Peri Haets ou Borê Peri Haadamá – deverá ser reci-
tada e com ela isentará o resto12.

Exemplo: há alguns doces sírios que são normal-
mente servidos em ocasiões festivas, como os feitos
de damasco moído ou de amêndoas moídas. Se estes
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apresentarem alguns pedaços de pistache sobre sua
superfície, deve-se recitar a berachá de “Borê Peri
Haets” sobre o pistache e dessa maneira isentará o
resto.

Alguns exemplos práticos:
a) Purê de batata – Borê Peri Haadamá13.
b) Vitamina de frutas batida no liqüidificador –

Shehacol14.
c) Verduras ou frutas raladas que não perderam

seu aspecto original – Borê Peri Haets ou Borê Peri
Haadamá dependendo de sua origem15.

As Bênçãos Sobre os Diversos Alimentos   cap. 5 10



74

ä ÷øô

íéðåù íéìëàî ìò úåëøá éðéã

.à"ñ ä"ø 'éñ ò"åù .01
.'â ÷"ñ å"ø 'éñ á"î .02

.'ä ÷"ñ ä"ø 'éñ á"î .03
.ã"ñ 'éñ à"ç ç"åà î"øâà ú"åù .04

íùá 298 'åîò úùãåçî úéùéîç àøåãäî äëøáä úàæå øôñ .05
ìò éøô úçðî øôñá áúë ïëå .à"èéìù ùèéååàéìéà .à î"øâä
.éøô úëøá ñøèðå÷á ,øôñä óåñá 99 'ñî äøòäá úåëøá úåëìä

.'ì 'éñ á"ç íéìòô áø ú"åù .06
.â"ñ â"ø 'éñ ò"åù .07

.è"ñ 'éñ äëøáä øå÷î .08
'éñ å"ç äîëçä ìöá ú"åùá àåä ïëå .á"ñ 'åà á"ø 'éñ ç"äôë .09
àöîúîä àìà éøô óåâ åðéà æåâàä êåúáù ìæåðäù áúëù á"ö
úåçéì àöîúî éøôä ìãâéù ìëë éë ,åìåãéâ úòá éøôä øùáî
åìåãéâ êë éë íàå .åòöîàá ììçá õá÷úî àåäå éøôä øùá êåúî

.éøô úòéæ àìà åðéà óåñ óåñ íãà é"ò èçñð àìå
à"îøå ò"åùá ,ïëòéîù íéøîú ïéãá æ"ñ á"ø 'éñá áèéä 'ééò .10
á"ø 'éñ ç"äôë .ïëòéîù íéøîú ä"ã ì"äáå á"î ÷"ñ á"îå íù
íéìòô áø ú"åù ,á"éñ ñçðô úùøô ø"ù ç"àá .ç"ð - æ"ð 'åà

.ç"ë 'éñ á"ç
.à"î ÷"ñ íù á"î .11

.'â 'åà à"ö 'éñ à"ç äîìù úçðî ú"åù .æ"ð 'åà á"ø 'éñ ç"äôë .12
ã"øò ïåâë à"äô ïéðòì ä"äå áúëù 'î ÷"ñ á"ø 'éñ á"î 'ééò .13

.äñéòë ïàùòå ïëòéîù ì"ôò
.'â 'éñáå úåëøáä çåìá äëøáä øå÷î 'ééò .14

.á"é äìàù ã"é ÷øô á"ç ïåéöì øåà ú"åù 'ééò .15
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CAPÍTULO SEIS

O PROCEDIMENTO
ADEQUADO COM AS

BÊNÇÃOS

Saber e estar ciente
de qual berachá pronunciará

1. É necessário saber e estar ciente de qual bera-
chá irá pronunciar, antes de recitar a berachá, logo
no início da berachá, ao pronunciar “Baruch Atá
Hashem Elokênu Mêlech Haolam”1.

Em caso de equívoco

Caso tenha iniciado uma berachá com a intenção
de dizer Borê Peri Haets e perceber, no término da
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berachá, que precisa dizer Borê Peri Haadamá, po-
derá corrigir no prazo que se leva para dizer “shalom
alêcha rabi” (chamado de toch kedê dibur)2.

2. Se um indivíduo tinha um copo de água na
mão ou qualquer outro líqüido cuja berachá é Sheha-
col, e ao dizer “Baruch Atá Hashem Elokênu Mêlech
Haolam” pensava dizer Shehacol e acabou se equi-
vocando e disse Borê Peri Haguêfen (mesmo que não
tenha corrigido no prazo – toch kedê dibur), o Ram-
bam3 sustenta que ele cumpriu com sua obrigação e a
berachá estará valendo. Isso porque durante a recita-
ção do início da berachá – onde há Shem Umalchut
(Hashem El’hênu Mêlech Haolam) – ele tinha a in-
tenção de dizer a berachá correta. Assim sustenta o
Bet Yossef4; portanto para os sefaradim, a berachá es-
tará valendo.

Porém muitos legisladores discordam da opinião
do Rambam5 e sustentam que uma vez que o indivíduo
não finalizou devidamente a berachá (no exemplo
deste parágrafo, Shehacol Nihyá Bidvarô) a berachá
de Borê Peri Haguêfen não estará valendo, a não ser
que tenha se corrigido a tempo (toch kedê dibur). Os
ashkenazim devem seguir esta segunda opinião6.

3. Conforme esclarecido no parágrafo anterior:
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a) O mesmo se aplica para quem tinha diante de
si frutas da terra; ao iniciar a berachá tinha a inten-
ção de concluir com Borê Peri Haadamá, porém
equivocou-se e terminou com Borê Peri Haets. Con-
forme o Rambam, a sua berachá estará valendo7.

Conforme os outros possekim, a berachá será
considerada válida, quando for corrigida no prazo
(toch kedê dibur)8.

b) O mesmo se aplica para quem tinha diante de
si um alimento cuja berachá é Mezonot. Ele iniciou a
berachá com a intenção de concluir borê minê mezo-
not, porém equivocou-se e terminou dizendo hamotsi
lechem min haárets. Conforme o Rambam, a sua be-
rachá estará válida9.

E conforme os outros possekim, a berachá será
considerada válida quando for corrigida no prazo
(toch kedê dibur)10.

– Na prática, os sefaradim devem seguir nos três
exemplos citados acima conforme a opinião do Ram-
bam, pois assim sustenta também o Beth Yossef11.
Quando não conseguir corrigir no prazo (toch kedê
dibur), é recomendável pensar no texto correto da be-
rachá sem pronunciá-la novamente12.

– Os ashkenazim, se conseguirem corrigir no pra-
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zo (toch kedê dibur), a berachá estará valendo. Caso
contrário, deverão refazer a berachá com o texto cor-
reto13, exceto no caso do exemplo “b” do parágrafo
três: se recitar a berachá de Hamotsi no lugar de Me-
zonot, a berachá estará valendo14.

4. Se a berachá de Borê Peri Haadamá for reci-
tada sobre frutas da árvore, a berachá estará válida e,
portanto, não se deve repetir e recitar a berachá de
Borê Peri Haets15. Porém, se o indivíduo perceber
seu erro em seguida – antes de passar o prazo que se
leva para dizer “shalom alêcha rabi” – recitará ime-
diatamente Borê Peri Haets. Assim, sua berachá
será: “Baruch Atá... borê peri haadamá borê peri
haets”16.

5. Porém se errou e recitou sobre frutas da terra
Borê Peri Haets, a berachá não será válida17. Se per-
ceber seu erro de imediato, antes de passar o prazo
que se leva para dizer “shalom alêcha rabi” – recita-
rá imediatamente Borê Peri Haadamá18.  Se o prazo já
tiver passado, deverá refazer a berachá na íntegra18a.

Não demorar após recitar a berachá

6. Ao recitar qualquer berachá, seja antes de um
alimento ou antes de uma mitsvá19, deve-se introdu-
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zir o alimento na boca ou iniciar o ato da
mitsvá imediatamente após a berachá, dentro do pra-
zo que se leva para dizer “shalom alêcha rabi”20.

7. Caso o prazo que se leva para dizer “shalom
alecha rabi” tenha passado, bediavad – após o fato –
a berachá é válida e não deve ser repetida21.

Interrupção entre a berachá e a ingestão
ou entre a berachá e as mitsvot

8. Se um indivíduo interromper entre a berachá e
a ingestão do alimento ou entre a berachá e as mitsvot
com alguma conversa que não tenha nada a ver com o
assunto – até mesmo com uma única palavra – ele de-
verá refazer a berachá22.  Se conversou depois de ter
colocado o alimento na boca, mesmo que ainda não o
tenha engolido não deverá refazer a berachá23, embo-
ra não se deva falar antes de engolir.

9. Alguns exemplos do que vem a ser algo que
tem a ver e está ligado com o assunto da berachá:

Quando alguém recitar a berachá de Hamotsi so-
bre o pão e antes de introduzir a fatia de pão na boca,
pede que lhe tragam o sal ou diz: “Dêem para o fula-
no comer”, não será necessário repetir a berachá24.
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Porém lechatechilá – em princípio – não se deve
interromper nem mesmo com assuntos ligados à be-
rachá25.

Quando alguém quiser valer-se das berachot
de Hamotsi ou do Kidush recitadas por outro

10. Quando alguém ouvir outra pessoa recitar a
berachá de “Hamotsi” e quiser valer-se desta bera-
chá, deverá tomar o cuidado de não conversar en-
quanto não comer um pedaço de pão25a.

Caso tenha conversado antes de comer um peda-
ço de pão, não deverá refazer a berachá25b. E assim
devem agir os sefaradim.

Já os ashkenazim deverão refazer a berachá,
caso tiverem conversado entre a berachá que ouvi-
ram de outrem e antes de comer um pedaço de pão25c.

A mesma halachá se aplica ao indivíduo que
ouve o Kidush de outra pessoa: ele deverá ter o cui-
dado de não conversar após ouvir o Kidush até tomar
um pouco do vinho.

Caso tenha interrompido, é preferível não beber
o vinho25d para ambas opiniões citadas (ashkenazim e
sefaradim).
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Alimentos muito quentes ou muito frios

11. Uma vez que não se deve interromper, nem
mesmo ficando em silêncio, entre a berachá e o ato
de introduzir o alimento na boca, não se deve recitar
uma berachá sobre algum alimento muito quente ou
muito frio, pois o indivíduo não poderá introduzi-lo
imediatamente na boca após recitar a berachá e con-
seqüentemente terá feito uma interrupção26.

Se entorna o líqüido antes de beber

12. Quem costuma entornar um pouco de líqüido
do copo antes de beber, deverá fazê-lo antes da bera-
chá, porque se o fizer entre a berachá e ato de beber,
além de estar fazendo uma interrupção, estará tam-
bém desprezando a berachá27.

Verificação de vermes

13. Se houver dúvida a respeito da existência de
algum verme em alguma fruta, esta deverá ser parti-
da para verificação antes da berachá. Uma vez cons-
tatado de que está apta ao consumo, antes de pronun-
ciar a berachá, junta-se as duas partes para que fique
como inteira, pois é mitsvá fazer berachá sobre a fru-
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ta inteira28.
14. Quando se tem certeza de que a fruta esteja

livre de vermes, deve-se recitar a berachá sobre ela
ainda inteira. Nesse caso, não é considerado interrup-
ção entre a berachá e o partir29.

Frutas sem casca

15. Quando quiser comer uma fruta sem a casca,
o indivíduo deve descascá-la primeiro e conservá-la
inteira e então recitar a berachá30.

16. Frutas secas e sementes como, pistaches, no-
zes, avelãs, amêndoas, sementes de abóbora e giras-
sol devem ser descascadas antes de pronunciarmos a
berachá. Chocolates e balas devem ser desembalados
antes de recitarmos a berachá30a.

Os líqüidos devem ser vertidos no copo ou na xí-
cara antes de pronunciarmos a berachá.

Não responder amen antes de
começar a comer

17. Quando há muitas pessoas que estão comen-
do juntas – como por exemplo, quando cada uma re-
cita a berachá sobre seu pão – não se deve responder

cap. 6 14-17   Veten Berachá



83

amen sobre a berachá do próximo, enquanto não co-
meçar a comer sua própria fatia31.

18. Se entre a berachá e o início de comer, o in-
divíduo ouvir Cadish, Kedushá ou alguma berachá,
não deverá responder amen. Porém, se tiver respon-
dido, não deverá refazer a berachá32.

19. Entre a berachá de Netilat Yadáyim e Hamo-
tsi pode-se responder qualquer amen33.

Recitar as berachot articulando os lábios
e de maneira que seja audível a si mesmo

20. Deve-se recitar as berachot articulando os lá-
bios e de maneira que seja audível a si mesmo. Caso
não tenha ouvido, bediavad (após o fato)
valeu34. Entretanto, se apenas refletir (pensar) na be-
rachá, sem se expressar verbalmente – proferindo
suas palavras (articulando seus lábios) – a berachá
não será válida35, havendo a necessidade de
pronunciá-la.

Requisitos para pronunciar uma bênção

21. O homem está proibido de pronunciar qual-
quer berachá ou mencionar qualquer assunto ligado
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com tefilá ou Torá, se não estiver com o órgão mas-
culino coberto e com uma separação entre a parte su-
perior e inferior do corpo36. Esta separação pode ser
feita até mesmo cruzando os braços no tronco, abai-
xo da região do coração37.

22. Já em relação à mulher, mesmo que esteja
sem roupa, ela poderá pronunciar a berachá, desde
que esteja sentada38. Porém, é correto que a mulher
casada cubra a cabeça antes de rezar ou de recitar
qualquer berachá39.`Conforme as leis da Torá, a mu-
lher casada deve estar sempre com os cabelos cober-
tos.

23. a) É proibido ao homem pronunciar qualquer
berachá ou mencionar qualquer assunto de Torá, sem
cobrir a cabeça40.  Caso tenha recitado a berachá sem
kipá, não deverá repetir a berachá bediavad (após o
fato)41.

b) Colocar a própria mão sobre sua própria ca-
beça não é considerado cabeça coberta42.

c) Em caso extraordinário de não ter como co-
brir a cabeça, poderá cobri-la com a manga de sua ca-
misa43.

d) Caso não tenha como cobrir a cabeça para re-
citar a berachá, pode pedir a um amigo que cubra sua
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cabeça com a mão dele44.
e) Para recitar uma berachá, as mãos devem es-

tar livres de sujeira e até mesmo de gordura45.
24. Não se pode rezar a amidá com o peito des-

coberto46  e não se pode colocar os tefilin com o peito
descoberto47.

25. Ao pronunciar a berachá, deve-se segurar o
alimento com a mão direita48.

26. Conforme os ashkenazim, o canhoto deve se-
gurar o alimento com a mão esquerda49. Conforme os
sefaradim, o canhoto deve segurar com a mão direita
igual aos destros50.

DETALHES GERAIS
Não fazer berachot desnecessárias

27. Devemos tomar cuidado para não fazer bên-
çãos desnecessárias, pois é considerado estar pronun-
ciando o nome de D’us em vão, como se estivésse-
mos jurando em vão51. Ao ouvir alguém pronuncian-
do alguma bênção desnecessária, não se deve respon-
der amen após esta bênção52.

28. Devemos ter cuidado em não mencionar o
Nome de Hashem em vão53.

Procedimento Adequado com as Bênçãos   cap. 6 24-28



86

29. Se o indivíduo estiver em dúvida se pronun-
ciou ou não alguma bênção, na dúvida nunca deve re-
peti-la54.

Exemplo 1: Se o indivíduo começou a comer e
não se lembra se recitou a bênção devida ou não, na
dúvida não deverá repeti-la.

Exemplo 2: Se o indivíduo comeu o shiur de ca-
záyit ou bebeu o shiur de líqüidos e não lembra se
fez a bênção de Borê Nefashot, na dúvida não deverá
repeti-la.

Não se lembra se recitou o Bircat Hamazon

30. Quando o indivíduo ingeriu uma porção de
pão que o deixou satisfeito55 (shiur seviá) e não lem-
bra se fez ou não o Bircat Hamazon, deverá repetir o
Bircat Hamazon (caso não tenham se passado 72 mi-
nutos do término da refeição, vide cap. 8, parág. 43 e
44), pois neste caso, a sua obrigação é da Torá56.

31. No caso de o Bircat Hamazon ser deraba-
nan57 – como quando o indivíduo comeu apenas um
cazáyit de pão – e ele não se lembra se recitou ou não
o Bircat Hamazon, é correto que ele faça novamente
netilat yadáyim (sem berachá), recite o Hamotsi e
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coma uma porção de no mínimo cazáyit, para poder
fazer o Bircat Hamazon e livrar-se da dúvida58.

32. No caso do parágrafo 30, que o Bircat Ha-
mazon (deorayta) deve ser refeito na dúvida, os ash-
kenazim dirão as 4 bênçãos do Bircat Hamazon59 (ou
seja, recitarão o Bircat Hamazon inteiro) e os sefara-
dim dirão apenas as 3 primeiras bênçãos sem pronun-
ciar a última bênção do Bircat Hamazon que é o Ha-
tov Vehametiv60.

33. As mulheres também têm a obrigação de re-
citar o Bircat Hamazon após consumirem no mínimo
um cazáyit (27g em volume) de pão61.

34. Caso a mulher não lembre se recitou o Bircat
Hamazon, após ter ingerido uma quantidade que a
deixou satisfeita, na dúvida não deverá repeti-lo62.

35. Os menores de 13 anos e as menores de 12
anos também precisam recitar o Bircat Hamazon,
para poderem se acostumar com essa mitsvá e tam-
bém para que possam fazê-la corretamente quando se
tornarem bar mitsvá (completarem 13 anos) e bat
mitsvá (completarem doze anos)63.

Um menor que comeu uma quantidade que o dei-
xou satisfeito e não se lembra se fez o Bircat Hama-
zon, na dúvida deverá repeti-lo64.
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36. Quando um indivíduo ficar em dúvida se re-
citou ou não o Bircat Hamazon, após ter ingerido pão
(no mínimo cabetsá) e outros alimentos que normal-
mente acompanham o pão, e sentir-se saciado – tanto
pelo pão quanto pelos outros alimentos – deverá re-
peti-lo.

Porém, se o indivíduo ficar em dúvida se recitou
ou não o Bircat Hamazon, após ter ingerido junta-
mente com pão alimentos que não costumam acom-
panhar o pão, e sentir-se saciado – tanto pelo pão
quanto pelos outros alimentos, e não somente pelo
pão – não deverá repetir o Bircat Hamazon65.

Há quem sustente que há necessidade de sentir-
se saciado unicamente com pão66. Portanto, nesse
caso, é recomendável voltar a comer pelo menos ca-
záyit de pão67.

Não se lembra se recitou
a Berachá Meen Shalosh

37. Há várias opiniões que sustentam que a be-
rachá de “Meen Shalosh” seja deorayta68. Por con-
seguinte, se um indivíduo comer uma das frutas so-
bre as quais a Terra de Israel é louvada (como: azei-
tona, tâmara, uva, figo, romã), ou comer mezonot e
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ficar satisfeito, e não conseguir lembrar se recitou ou
não a Berachá Meen Shalosh, deverá comer nova-
mente pelo menos o shiur de cazáyit para sair da dú-
vida69.

Quando alguém pronunciou
uma berachá em vão

38. Quando alguém pronunciou uma bênção em
vão ou disse o nome de D’us em vão, deve
recitar“Baruch Shem Kevod Malchutô leolam
vaed”70.

39. Quando alguém iniciar uma bênção e ao di-
zer Ad*nay de Baruch Atá Ad*nay perceber que sua
berachá é desnecessária, deverá imediatamente con-
cluir com “lamedêni chukêcha” que é o versículo 12
do capítulo 119 do Tehilim71.

40. Se perceber que a berachá é desnecessária
após ter iniciado a palavra El*hê, porém ainda não
tenha dito a última sílaba “nu”, deverá concluir com
o versículo “Yisrael Avinu meolam vead olam”, que
é um versículo do Divrê Hayamim Alef, capítulo 29,
versículo 10. Mas como o início desse versículo é
“Vayvárech David” e depois continua com “Baruch
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Atá...”, deverá recitar em seguida também “Baruch
Shem kevod malchutô leolam vaed”72.

Quando se louva o Criador
a boca deve estar vazia

41. Quando proferimos uma berachá, a boca deve
estar vazia, sem nenhum alimento73. Por exemplo,
quando começamos a comer algum alimento e depois
queremos comer outro que tem outra berachá, deve-
mos primeiramente terminar o que temos na boca para
depois recitar a outra berachá. Isso nos foi ensinado
pelos nossos sábios por intermédio do versículo
“Yemalê fi tehilatecha” – Que minha boca se encha de
Teu louvor. Quando se louva o Criador a boca deve
estar vazia, para que somente o louvor a preencha.

As pessoas que costumam mascar chiclete, de-
vem tirar o chiclete da boca para recitarem as bera-
chot ou para fazerem tefilá, pelo mesmo motivo aci-
ma citado.

Responder amen

42. É permitido responder amen quando tiver co-
mida na boca74.
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Esqueceu de fazer a berachá anterior

43. Quando alguém introduzir algum líqüido em
sua boca e o engolir sem ter feito a berachá anterior
e perceber que tomou shiur de reviit (86ml), deverá
fazer a berachá posterior75 – mesmo que não tenha re-
citado a berachá anterior. Nessa circunstância, é pre-
ferível lançar o líqüido para fora da boca, no caso de
ter se lembrado antes de engoli-lo76; porém somente
se ainda tiver o que beber.

44. É evidente que se quiser continuar a beber,
deverá recitar a berachá sobre o restante77.

45. Quando se trata de sólidos, se for uma espé-
cie de comida, que ao tirá-la da boca ela não se torna
repugnante (como uma bala, por exemplo), deve-se
tirá-la da boca e recitar a berachá esquecida. Se for
um alimento que ao tirá-lo da boca se torna repug-
nante, deve-se deslocá-lo para um canto da boca e re-
citar a berachá correspondente78.

Comportamento adequado

46. Durante o proferimento da berachá, não de-
vemos nos ocupar com outra coisa79, por mais insig-
nificante que seja80. E o mesmo se aplica durante o
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período que estivermos cumprindo alguma mitsvá81.
O motivo dessa halachá é que aplicando nossa aten-
ção a outras coisas no momento da bênção ou da
mitsvá, demonstramos com isso que a ocupação com
a berachá e com a mitsvá é apenas passageira e ca-
sual82.
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.à"ñ å"ô÷ 'éñ ò"åù .61

ì"äáå 'â ÷"ñ å"ô÷ 'éñ á"îá 'ééòå ä"ë 'åà ã"ô÷ 'éñ ç"äôë .62
.ïðáøãî àìà ä"ã íù
.á"ñ å"ô÷ 'éñ ò"åù .63

íé÷ñåôä íâù íù áúëå ç"ô 'éñ ã"ç øéàîä àâøù ú"åù .64
øæåç ïè÷ù íéãåî ,úøæåç äðéà äæ ïåâëá äùàù íéøáåñä

.àùú àì ìù øåñéà ïéà åìöàù
ãçéá íäéðùî äúéä åúòéáùå íéøçà íéøáã íò úô ìëà íàå .65
ç"ìöäå â"îôä úòã ,àì åà æ"îäøá êøéá íà ÷ôúñî úòëå
áééçúéù éãë åãáì úôî à÷åã äéäú åúòéáùù êéøöù
åôåñá úéæëá ä"ã ã"ô÷ 'éñ ì"äáá á"îä úòãìå .àúééøåàãî
éãë äòéáù éãë úôä úà ïäá úôìì ïéàáù íéøáã øàù ïéôøèöî
úôìì ïéàá ïéàù íéøáã ìáà ú"ãî æ"îäøá êøáì áééçúäì
æ"îäáá áééçúäì äòéáù éãëì ïéôøèöî ïéàù åãåî ò"åë úôä
åúòãù 'å äìàù â"é ÷øô á"ç ö"ìåà ú"åùá 'ééòå àúééøåàãî
ìëà íà äçåðî úéáä úòã àéáä ç"äôëáå .á"îä úòãë ÷åñôì
äöéáë úìéëà é"òå íéìëàî øàù åîò ìëàå äöéá øåòéù úô
êøáì áééç äøåîâ äòéáùã å"öé÷ ãò àá íéøáã øàù íò úôî
æ"îäøá êøéá íà åæ äìéëàî ÷ôúñð íàå ú"äî ïåæîä úëøá
ã"é 'åà 'ã 'éñ úåëøá 'îò ã"ñàá ç"ãùä ÷éúòä ïëå .êøáì áééç
ì"é÷ àîù øéîçäì ñ"ñ çëî .äëìäì äçåðî úéáä éøáã úà
íéøáåñäë ì"úàå äöéáë àåä 'åàã äòéáù øåòéùù íéøáåñäë
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àåäù óà äøåîâ äòéáù òáùù ìë àîù äøåîâ äòéáù ïðéòáã
íàå ú"äî æ"îäá áééçå äøåîâ äòéáù éåäå óøöî íéìëàî é"ò

.÷ôñî êøáî ÷ôúñð
êøáì ú"äî áåéç ïéàã äëìäì øáåñù å"î 'éñ á"ç íåìù éøáã .66
éìá ùîî åòáåù éãë ìëàùë àìà úô úìéëà øçàì æ"îäøá
äáøä úòãëå ãáìá úôî òáùù àìà íéøçà íéìëàî óåøéö
í"áîøä úòã ïëå äìá÷ éøáã åéøáãù ì"æ â"äá èøôáå íéðåùàø

.ì"æ à"îøå ïøîå
äëìäì åòéøëäù äî úîâåãëå ú÷åìçîäî úàöì éãë ïë åðáúë .67
'ééò æ"îäøá êøéá íà ÷ôúñîå úéæë ìëàù éîá ç"äôëå á"îä

.57 äøòä
íà íé÷ñåôä úòã àéáäì êéøàäù 'å 'éñ äãåäéì øð øôñá 'éò .68
íéùåìùë íù äðîå ïðáøãî åà àúééøåàãî ùìù ïéòî úëøá

.àúééøåàãî 'â ïéòî úëøáù íéøáåñä íéðåùàø
ç"àá 'ééò æ"è 'åà è"ø 'éñ ç"äôëå 'é ÷"ñ è"ø 'éñ á"î 'éò .69
áúë 75 äøòä à"ô äëìä éçúô øôñáå .è"ñ ú÷ç úùøô ø"ù
,äìéëàá (äãåòñá) úòãä çñéä ïéàù äðåùàø äëøá êøáé àìù
'éñ ç"äôëå ,å"è ÷"ñ á"î ã"ô÷ 'éñî àðù éàîã ,ò"ö åéøáãå

.ùãçî àéöåîä êøáì êéøöù áúëù á"ë 'åà ã"ô÷
.å"ñ å"ø 'éñ ò"åù .70

.íù ò"åù .71
.ã"î 'åà å"ø 'éñ ç"äôë .72

.á"ò÷ ïîéñ óåñ á"î .73
øáãä ïéàã ïåéë úåøå÷îá øàéáå 'ð - å"îô á"ç ïåéöì øåà ú"åù .74
çëùì éîã ,ïîà úåðòì çøëåîå äëøá åì äðîãæðù àìà ,åá éåìú
íéìëåà íä íàù ,êøéá àìù øëæðå åéô êåúì ïéìëåà ñéðëäå
á"ò÷ 'éñ ò"åùá øàåáîë êøáîå åéô ãöì ï÷ìñî íéñàîðù
íéðåøçàä åáúëù êúìéäú éô àìîé ïéã íåùî äæá ïéàå ,á"ñ
áúëù 'à 'åà ò"÷ 'éñ é"ëøáá äàøå .åéôá ìëåà ùéùë êøáé àìù
.èùåì äð÷ íã÷é àîù ùåçì ïéà äáéñäá íéìëåà àìù íåéëù
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íé÷ñåôä áåø úòãù áúëù 'ä ÷"ñ á"îå à"ñ á"ò÷ 'éñ ò"åù .75
.äðåøçà äëøá ÷ø êøáî åðéàù ò"åùäë

.ã"éñ úåèî úùøô ø"ù ç"àáå 'á ÷"ñ á"ò÷ 'éñ á"î .76
íù ãåò áúëå .íäéìò êøáî åðéàå ä"ã á"ò÷ 'éñ ì"äá .77
áúëù à"áùøá àáåäù ã"áàøä úòãì ùåçì ïåëð äìéçúëìù
åîëå äëøá éìá äðäé àìå èåìôé úåúùì ïé÷ùî ãåò åì ùé íàù
ë"òå åéøáã åøéëæä àì íéðåùàøä éøàùå ,á"÷ñ á"îá åðáúëù
á"éñ å"îô á"ç ïåéöì øåàáå ì"ëò .åãéá úåçîì ïéà äæá ì÷éîä
äî úà íâ åúëøáá øåèôì ïéåëéù áåè ,ãåò ìåëàì êøáîùë áúë

.òøôîì äìéòåî äëøáäù úåòã ùé éë äëøá éìá ìëà øáëù
.á"ñ á"ò÷ 'éñ ò"åù .78

ïéá ÷ìçì ïéàå â"ñ à"ö÷ 'éñ ò"åùå á"éñ â"ô÷ 'éñ ò"åù .79
.'ä 'åà ç"ø 'éñ á"ç ÷çöé úìåò ú"åù 'ééò úåëøá øàùì æ"îäøá

.'ä ÷"ñ à"ö÷ 'éñ á"î .80
.äëàìî úåùòì øåñà ä"ã à"ö÷ 'éñ ì"äá .81

î"îå áúë ,êøáî åãåòá ä"ã ì"äáå 'ä ÷"ñ à"ö÷ 'éñ á"î .82
.àöé ãáòéãá
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CAPÍTULO SETE

DEFINIÇÃO DOS
SHIURIM DE REVIIT

E DE CAZÁYIT

Shiur de líqüidos – reviit

1. O shiur (a quantidade) de reviit para recitar a
berachá acharoná sobre os líqüidos é de 86ml, que
corresponde a mais ou menos uma betsá e meia (a
betsá é de 56 gramas). Esta é a opinião do Rabino
Chayim Naê zt"l e assim é o costume. O valor numé-
rico da palavra “cos”é (caf 20) (vav 6) (samech 60)
= 86.

Por outro lado, o Chazon Ish zt"l sustenta que nos-
sos shiurim diferem em relação a épocas anteriores e
sua opinião é de que o shiur de reviit é de 150ml. O

cap. 7 1   Veten Berachá
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valor numérico das palavras “cos hagun” é cos = 86,
hagun (hê 5) (guimel 3) (vav 6) (nun 50) = 1501.

No Shabat, na Havdalá e no Sêder

2. Quando se trata de mitsvá da Torá, como o Ki-
dush de sexta-feira à noite, é correto fazer este Ki-
dush sobre um copo que comporta 150ml2.

Porém ao indivíduo que fez o Kidush é suficien-
te tomar rov reviit (a maioria de um reviit de 86ml)
que arredondando será 45ml3.

3. O Kidush de Shabat de manhã, a Havdalá4 e
os quatro copos da noite do sêder são mitsvot dera-
banan, sendo então suficiente usar um copo cujo con-
teúdo é de 86ml.

Shiur de sólidos – cazáyit, cabetsá

4. O shiur (quantidade) de sólidos para berachá
acharoná é cazáyit. Cazáyit é equivalente a 27g, que
mais ou menos é a metade do shiur de betsá (56g).
Este shiur é calculado em volume5.

5. Em cada uma das três refeições de Shabat6 é
necessário comer um pouco mais que dois cazáyit, ou
seja, um pouco mais que uma betsá (mais que 56g em
volume).

Definição dos Shiurim de Reviit e de Cazáyit   cap. 7 2-5
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6. Quando abluímos as mãos (fazemos netilat ya-
dáyim) para comer pão, só devemos recitar a bera-
chá7 de Al Netilat Yadáyim quando temos a intenção
de comer o shiur de cabetsá – 56 gramas em volume
– que são dois cazáyit.

7. Há alimentos que com uma pequena quantida-
de atingimos o shiur de cazáyit. Por exemplo: pipoca
– com cinco gramas já temos o shiur de cazáyit em
volume8.

Wafer com 7,5cm de comprimento, 2,5cm de lar-
gura e 1cm de espessura: ao comer quatro bolachas,
já atingimos o shiur de cazáyit. Conforme todas as
opiniões, convém comer sempre, pelo menos, 4 bo-
lachas Wafer para não entrar em dúvida (safec)9, pois
entre duas e quatro bolachas é safec.

Alguns exemplos de shiur de cazáyit

Os exemplos foram extraído do livro “Cazáyit
Hashalem”, de autoria do Rabino Yisrael Pinchás
Bodner Shelita.

Atenção: Como estes shiurim são em volume, é
muito difícil precisar com exatidão; portanto estes
valores são aproximados.
Chocolate (suíço): 4 quadrados.
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Chocolate (israelense): 6 quadrados.
Amendoim recoberto com chocolate: 19 unidades.
Uva passa recoberta com chocolate: 30 unidades.
Lentilha de chocolate: 50 unidades.
Bala de goma tipo jujuba pequena: 17 unidades.
“Licorice” comprido médio: 4 unidades e meia.
“Licorice” comprido grande: 3 unidades e meia.
“Licorice” quadradinhos pequenos: 17 unidades.
Biscoito “Din Crackers”: 4 unidades.
Biscoito “Cream Crackers” (água e sal): o indivíduo

deve comer menos de 2 unidades ou mais de 3
(para não entrar em safec – dúvida).

Frutas:
Banana de tamanho médio: metade de uma banana.
Cereja americana: 4 unidades.
Cereja chilena: 6 unidades.
Grão-de-bico: 30 unidades.
Tâmara da Califórnia: 5 unidades.
Uva pequena (tipo Thompson): 13 unidades.
Uva média: (tipo Moscatel, Niágara): 6 unidades.
Uva grande (tipo Itália, Rubi): 4 unidades.
Laranja: 2 gomos e meio.
Mexerica: 2 gomos e meio.
Passas de uva: 1/3 de xícara.

Definição dos Shiurim de Reviit e de Cazáyit   cap. 7 7
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Morango: entre 4 e 6 unidades.
Amêndoa: 25 unidades.
Castanha-do-pará: 10 unidades.
Castanha de caju: 13 unidades.
Pistache (pistácia): 36 unidades.
Avelã grande: 13 unidades.
Avelã pequena: 36 unidades.
Bissli sabor pizza: 18 unidades.
Bissli sabor churrasco: 20 unidades.
Bissli sabor cebola: 12 unidades.
Bamba: 7 unidades.
Medidas em xícara de chá de 240ml:
Pipoca estourada: 1/3 de xícara (80ml).
Batatas chips redondas: 3/4 de xícara (180ml).
Arroz: 1/3 de xícara (80ml).
Corn Flakes (flocos de milho): 1/3 de xícara (80ml).
Honey Nutos: 1/4 de xícara (60ml).
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105

æ ÷øô

úéòéáøå úéæë øåòéù éðéã

ì"äáå ç"ñ ÷"ñ á"îå à"òø 'éñ ò"åù 'ééòå - à"ñ é"ø 'éñ ò"åù.01
.ì"äáå á"îáå å"ôú 'éñ ò"åùå íù

.úéòéáø ìù ä"ã à"òø 'éñá ì"äá .02
.úéòéáø ìù ä"ã à"òø 'éñ ì"äá .03

ì"ñ íé÷ñåôä øàù ìáà .àúééøåàã äìãáäù í"áîøä úòã .04
.íéøôåñ éøáãî äìãáäù

çñô øåãéñ .íù úåøå÷îå 'ä 'éòñ á"é ÷øô äöî úåöî øôñ 'ééò .05
ïåéöì øåà ú"åùå .íù úåøå÷îå 'ã 'éòñ 'ç ÷øô 'á ÷ìç åúëìäë
÷éúòàå ,úéæë øåòéù ìëå ä"ã úåøå÷îá æ"é äìàù ã"é ÷øô á"ç
,ì÷ùî úåãéî àìå çôð úåãéî íä úéæë éøåòéù ìëå :åðåùì úà
'ñîáå ,å"î á"ô äìç 'ñîá äðùîä ùåøôá í"áîøá øàåáîë
áúë ïëå á"éä äöîå õîç ì"äî ä"ôá áúë ïëå á"î å"ô úåéåãò
çôð úãéîá åúåà íéøòùîù øáã ìë ë"àå .å"ðú 'éñ ò"åùá ïøî
ìù ì÷ùîá äöîáå ,éòáèä åì÷ùî éôì åì÷ùî äðúùé úéæë ìù
ùéå .äîåãëå èéå÷ñáá ïëå ,úéæë øåòéù éàãååá ùé íøâ íéøùò
úåçôáù ïøå÷ôåô ïåâë ãàî ìåãâ çôð ùé ì÷ùî èòîáù íéøáã
íøâ 'ëî úåçôá ïëå ,íéî íøâ ç"ë ìù çôð ùé íøâ äùéîçî
éåùòä) äáîáå æøåà úåéëøô ïëå ,úéæë ùé (äååìù) äçåôú äèéç
ùé ïëìå ,íì÷ùîì ñçéá ìåãâ íçôð (íéðèåá úàîçå ñøéúî
ùé íéî íøâ ç"ë ìù çôð åá ùéù ìëå ,åîöò éðôá ìëàî ìë øòùì
úñôå÷ ìù çôðáù åàöîå åãîàù ùéå] .äðåøçà äëøá åéìò êøáì
íà äæ éôìå ,úéæë øåòéù éàãå ùé (é"àá) íåéë äéåöîä íéøåøôâ
[äðåøçà äëøá åéìò êøáì åì ùé ,äæ çôðá àåä ìëàîäù äàåø

.ì"ëò
à÷åã åàì äöéáëá :ì"æå 'á ÷"ñ á"îå ,à"ñ à"öø 'éñ ò"åù .06

Definição dos Shiurim de Reviit e Cazáyit   cap. 7 î î 1-6
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ù"îë éàøò úìéëà ïééãò éø÷î äöéáëã äöéáëî øúåé èòî àìà
àöåé úéæëá åìéôàù à"éå .äãåòñ áéùç àìå á"ìø ïîéñ óåñá

.ì"ëò åì øùôà íà äìéçúëì øéîçäì ïåëðå ,äãåòñä éãé
.á"ñ ç"ð÷ 'éñ ò"åù .07

.ç"é äìàù ã"éô á"ç ö"ìåà ú"åù .08
.â"ñ ä"ô äëøáä úàæå .09
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CAPÍTULO OITO

REGRAS GERAIS
SOBRE AS BÊNÇÃOS

ANTERIORES E
POSTERIORES

Bênção anterior ao consumo

1. Antes de comer ou beber qualquer alimento,
deve-se recitar a berachá adequada, independente-
mente da quantidade a ser consumida1.

Bênção posterior

2. Entretanto, após comer ou beber, a bênção
posterior à ingestão de sólidos ou líqüidos será pro-
nunciada somente se o consumo tiver sido de cazáyit

Regras Gerais das Bênçãos   cap. 8 1-2
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(27 gramas em volume) de sólidos e 86ml de líqüi-
dos. Caso tenha consumido menos do citado, não re-
citará a berachá posterior2.

Procedimento correto em relação a líqüidos

3. Para que o indivíduo não entre no safec (não
tenha dúvida) se deve ou não recitar a bênção poste-
rior, os líqüidos devem ser consumidos em quantida-
de menor que 27ml ou maior que 86ml3. Caso tenha
bebido mais do que 27ml, somente recitará a bênção
posterior se beber 86ml4.

Havdalá e copo do Bircat Hamazon

4. Pelo motivo anteriormente citado, quando be-
bermos o vinho da Havdalá, ou o vinho depois do
Bircat Hamazon – cuja quantidade mínima é de 45ml
para cumprir a mitsvá – devemos ingerir no mínimo
86ml para não entrar no safec (dúvida) mencionado
no parágrafo anterior5.

PRAZO PARA CONSUMO

Consumo de cazáyit dentro de 4 minutos

5. Para poder recitar a bênção posterior sobre só-
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lidos após o consumo de no mínimo um cazáyit, é ne-
cessário que este cazáyit seja ingerido no prazo de-
nominado “kedê achilat perás”6, que é de 4 minutos
de preferência7. Caso tenha consumido no período de
6 minutos ainda fará a berachá acharoná. Porém se
o cazáyit tiver sido consumido em mais de 6 minutos
não recitará a berachá acharoná8.

Berachá acharoná sobre líqüidos quentes
ou muito frios

6. Com relação a líqüidos, para poder recitar a
berachá acharoná, deve-se beber o líqüido de 86ml
no tempo que se levaria para tomar 86ml9.

Este é o costume dos sefaradim. Por esse motivo
os sefaradim não recitam a berachá acharoná sobre
líqüidos, quando consumidos quentes ou muito frios,
pois não se pode bebê-los no prazo (shiur) que se le-
varia para tomar 86ml. Por conseguinte, os sefaradim
não recitam a berachá acharoná sobre chá, café10 ou
algum líqüido muito frio, que por estarem muito
quentes ou muito frios não se consegue consumi-los
no prazo que se levaria para tomar 86ml.

O mesmo se aplica à sopa quente. Porém, se ela
contiver verduras (em quantidade de cazáyit), será

Regras Gerais das Bênçãos   cap. 8 6
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necessário recitar a berachá acharoná sobre as ver-
duras, quando estas forem consumidas dentro do pra-
zo de 4 minutos, de preferência, ou no máximo de 6
minutos. Vide neste capítulo, parágrafo 5.

Sorvete

Os sefaradim não recitam berachá acharoná so-
bre sorvete, a não ser que tenham ingerido 27g em
volume no prazo que se levaria para tomar reviit
(86ml) de líqüido11.

De qualquer forma, é aconselhável que antes de
recitarem a berachá de Shehacol para consumirem o
sorvete, os sefaradim tenham a intenção de tomar um
copo de água de uma vez após o sorvete, para poder
recitar a berachá de Borê Nefashot12.

Os ashkenazim recitam berachá acharoná sobre
sorvete36quando ingerem a quantidade de cazáyit no
prazo denominado “kedê achilat perás”.

Chá

7. Entre os ashkenazim há diferentes costumes
sobre o citado no parágrafo anterior. Muitos recitam a
berachá acharoná sobre líqüidos quentes ou muito
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frios, contanto que sejam tomados 86ml no mínimo e
que estes 86ml sejam consumidos em 4 minutos13.

8. Os sefaradim não recitam a berachá acharoná
sobre líqüidos cujo costume é bebê-los quentes como
chá e café, mesmo quando são tomados mornos e de
uma vez14. Há aqueles que sustentam que ao bebê-los
mornos, de uma vez, deve-se fazer a berachá acha-
roná. Portanto, para que não entre em safec (dúvida),
é correto tomar o chá com interrupções15. Aqueles
que tomarem chá morno, de uma só vez e recitarem
a berachá acharoná, têm sobre quem se basear15a.

Obs.: Hoje é comum tomar vários tipos de chá
como refresco e há o costume de beber leite frio no
verão. Neste caso, seguindo a regra do parágrafo 6, a
berachá acharoná será recitada normalmente.

Alimentos diferentes
com a mesma berachá acharoná

9. Conforme todas as opiniões, se um indivíduo
comer dois alimentos diferentes sobre os quais a be-
rachá acharoná seja igual e os dois alimentos juntos
perfizerem um cazáyit, então ele recitará a berachá
acharoná16.

Regras Gerais das Bênçãos   cap. 8 8-9
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Exemplo 1: Comeu uma porção de maçã e uma
porção de banana e juntando as duas há um cazáyit,
recitará Borê Nefashot.

Exemplo 2: Comeu uma porção de figo e um
porção de uvas e juntando as duas há um cazáyit, re-
citará Al Haets Veal Peri Haets.

Alimentos diferentes
com berachá acharoná diferente

10. No caso de ashkenazim que tenham comido
uma quantidade menor de cazáyit de frutas sobre as
quais a berachá acharoná é Borê Nefashot e menos
de cazáyit de frutas sobre as quais a berachá acharo-
ná é Al Haets Veal Peri Haets e juntas essas frutas
perfizerem um cazáyit, deverão recitar Borê Ne-
fashot. A mesma regra se aplica se o ashkenazi co-
mer uma fatia de pão com menos de cazáyit (que não
o permite fazer Bircat Hamazon) e comer menos de
cazáyit de algum outro alimento sobre o qual a bera-
chá acharoná é Borê Nefashot e juntos o pão e este
outro alimento perfizerem um cazáyit, deverá recitar
Borê Nefashot17.

11. Se ingeriu meio cazáyit de pão e meio cazáyit
de massa sobre a qual se recita a berachá de Borê
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Minê Mezonot, recitará a berachá posterior de Al
Hamichyá18.

12. Com relação aos sefaradim, há uma discus-
são entre os possekim (legisladores). De um lado há
quem sustente19 conforme o citado nos parágrafos an-
teriores. E há outros possekim que sustentam, que ao
comer duas espécies sobre as quais as bênçãos poste-
riores são diferentes, não havendo a quantidade de
cazáyit em cada uma para poder fazer sua berachá
acharoná corretamente, não recitará nenhuma bera-
chá acharoná20.

É recomendável que o indivíduo não se coloque
nessa situação e tente comer a quantidade mínima ne-
cessária de um dos alimentos para poder recitar sua
berachá correspondente21. Caso se encontre numa
situação como esta, não deverá recitar nenhuma be-
rachá acharoná22.

13. No caso em que um indivíduo tenha comido
menos de cazáyit, até 18g em volume, das frutas so-
bre as quais Êrets Yisrael é louvada e também tenha
comido menos de cazáyit de outras frutas sobre as
quais a bênção posterior é Borê Nefashot e juntas as
frutas perfizerem um cazáyit, a berachá a ser recita-
da é Borê Nefashot. Porém se o indivíduo tiver comi-
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do mais do que 18g das frutas sobre as quais Êrets
Yisrael é louvada, não fará Borê Nefashot nem Al
Haets Veal Peri Haets. Quem tiver comido menos do
que cazáyit de pão e menos do que cazáyit de massa
sobre a qual se recita Mezonot e juntos perfizezem
um cazáyit: poderá recitar Al Hamichyá, caso tenha
comido menos de 18g em volume de pão23. Confor-
me os possekim citados no parágrafo 12 e na nota bi-
bliográfica (marê macom) 20, neste caso também não
deverá recitar nenhuma berachá acharoná.

Ordem de prioridade das berachot

14. Quando alguém consumir vários tipos de ali-
mentos deverá obedecer a uma ordem de prioridade.
A ordem de importância das bênçãos anteriores ao
consumo de alimentos é a seguinte:

“Hamotsi Lêchem min Haárets” – sobre pães
feitos com farinha dos cinco cereais24. Esta berachá
será chamada daqui para frente de Hamotsi.

“Borê Minê Mezonot” – sobre massas assadas,
fritas ou cozidas feitas com farinha dos cinco cereais
como bolo, biscoitos, macarrão25. Esta berachá será
chamada daqui para frente de Mezonot.
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“Borê Peri Haguêfen” (ashkenazim dizem Ha-
gáfen) – sobre vinho, champanhe, conhaque de uvas,
suco de uvas26. Esta berachá será chamada daqui para
frente de Haguêfen.

Obs.: Qualquer bebida elaborada com uvas tem
de ser produzida sob supervisão rabínica competente
(hashgachá).

“Borê Peri Haets” – sobre frutos da árvore27.
Esta berachá será chamada daqui para frente de
Haets.

“Borê Peri Haadamá” – sobre frutos da terra28.
Esta berachá será chamada daqui para frente de Ha-
adamá.

“Shehacol Nihyá Bidvarô29” (ashkenazim dizem
“Shehacol Nihyê Bidvarô”) – sobre água, carne, pei-
xe, ovos, laticínios, cogumelos, bebidas alcoólicas
destiladas ou fermentadas como aguardentes, licores,
whisky, vodca, cerveja, chope, sidra, etc. Esta bera-
chá será chamada daqui para frente de Shehacol.

Exemplos:
a) Se o indivíduo tiver diante dele bolo e frutas e

quiser comer dos dois, recitará primeiro Mezonot so-
bre o bolo e depois a berachá correspondente da fru-
ta.
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b) Se o indivíduo tiver diante de si frutos da ár-
vore e frutos da terra e quiser comer dos dois, recita-
rá primeiro a berachá sobre os frutos da árvore e pos-
teriormente sobre os frutos da terra. Porém, se sua
preferência for a fruta da terra, então deverá recitar
Haadamá antes. Esta é a opinião do Mishná Berurá30.
Porém, o Caf Hachayim30a e o Ben Ish Chay30b sus-
tentam que a berachá de Borê Peri Haets tem sem-
pre precedência.

c) Se o indivíduo tiver diante de si uma fruta e
um refrigerante ou qualquer alimento que sua bera-
chá seja Shehacol e quiser comer dos dois, recitará
primeiro a berachá sobre a fruta – independentemen-
te se for Haets ou Haadamá – e depois recitará She-
hacol.

d) Se o indivíduo tiver diante de si várias frutas
e entre elas houver uma fruta sobre as quais Êrets Yis-
rael (a Terra de Israel) é louvada – como azeitona,
tâmara, uva, figo ou romã – e uma outra fruta, recita-
rá primeiro a berachá sobre uma das cinco frutas31 e
depois comerá a outra – se for também de árvore,
com a mesma berachá. Se a outra fruta for proveni-
ente da terra, deverá recitar Haadamá, depois de co-
mer da anterior.

cap. 8 14   Veten Berachá



117

Não somente que as frutas das cinco espécies so-
bre as quais a Terra de Israel é louvada têm prece-
dência sobre as outras frutas, como também há uma
ordem de precedência de consumo que deve ser res-
peitada, entre as próprias frutas das cinco espécies
sobre as quais a Terra de Israel é louvada. A ordem é
a seguinte:

1º. azeitonas.
2º. tâmaras.
3º. uvas.
4º. figos.
5º. romãs.

A berachá de Hamotsi dispensa a berachá
dos outros alimentos, exceto a sobremesa

15. A berachá de Hamotsi dispensa a berachá de
todos os outros alimentos que são consumidos como
parte da refeição32, exceto a sobremesa sobre a qual
deverá ser recitada a berachá correspondente33. Ar-
roz, feijão, carne, peixe e ovos são considerados par-
te da refeição. As frutas, de uma forma geral, neces-
sitam de berachá, pois são consideradas sobremesa e
a berachá de Hamotsi não as inclui.
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Quando se recita a berachá
para a sobremesa que é feita de massa

16. A berachá sobre as massas que são servidas
como sobremesa (após uma refeição com pão e antes
de recitar o Bircat Hamazon) é Borê Minê Mezonot,
somente se elas tiverem as três características seguin-
tes: crocantes, doces e recheadas34.

Se o indivíduo tem conhecimento de que comerá
alguma massa como sobremesa, que não seja crocan-
te, doce ou recheada, é correto que ao recitar a bera-
chá de Hamotsi tenha isso em mente para incluí-la na
berachá. E se isso não for feito e a sobremesa de
massa não tiver as três características mencionadas
acima, é recomendável deixar para comê-la depois do
Bircat Hamazon35, recitando a berachá corresponden-
te.

Sorvete como sobremesa

17. Se o sorvete servido como sobremesa for um
picolé ou semelhante a ele (feito a partir da mistura
de água com algum sabor, como refrigerante), não se
recita berachá. Porém se o sorvete for feito de ovos,
ou leite, ou frutas deve-se recitar Shehacol36.
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Vinho durante a refeição

18. A berachá de Hamotsi não inclui o vinho que
se toma na refeição; portanto deve-se recitar Borê
Peri Haguêfen (ashkenazim:Borê Peri Hagáfen) so-
bre o vinho ou suco de uva37.

Nos shabatot e yamim tovim, nos quais recitamos
Kidush antes do Hamotsi, todos aqueles que tomaram
do vinho do Kidush e possuem o hábito38 de tomar
vinho durante a refeição, não precisam recitar de
novo a berachá de Borê Peri Haguêfen39. Vide capí-
tulo 14. Se não possui o hábito de tomar vinho du-
rante a refeição e quiser beber, ao recitar o Kidush
deverá ter em mente sua intenção (cavaná).

Os líqüidos servidos na refeição

19. Todos os líqüidos, exceto vinho, que são con-
sumidos nas refeições que se fez “Hamotsi”, não ne-
cessitam de berachá no meio da refeição40.

Porém é recomendável41 antes de fazer netilat ya-
dáyim, recitar Shehacol sobre água ou outro líqüido
(se tiver desejo de beber naquele momento, vide cap.
IV parág. 7)42 e pensar em isentar os líqüidos que for
tomar na refeição. Nesse caso deve tomar o cuidado
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de beber menos que 27ml, para não entrar na dúvida
de berachá acharoná43. Vide capítulo 16.

As bênçãos posteriores

20. As berachot acharonot (posteriores) são:
1) “Bircat Hamazon”.
2) “Meen Shalosh” (Al Hamichyá, Al Haguêfen,

Al Haets).
3) “Borê Nefashot”.
1) Bircat Hamazon é recitada após o consumo de

no mínimo 27 gramas (em volume) de pão. E ela in-
clui todos os alimentos que foram consumidos na re-
feição, até mesmo a sobremesa e o vinho44.

2) Meen Shalosh é feita após o consumo de no
mínimo 27g (em volume) de massas como bolo, bis-
coitos e macarrão (Al Hamichyá), após o consumo de
no mínimo 86ml de vinho (Al Haguêfen) e após o
consumo no mínimo 27g (em volume) de uma das
cinco frutas sobre as quais Êrets Yisrael é louvada –
como azeitona, tâmara, uva, figo ou romã, citadas no
parágrafo, 14 item 4 (Al Haets)45.

3) Borê Nefashot é recitada depois do consumo
de no mínimo 86ml de qualquer líqüido menos vinho,
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do consumo de no mínimo 27g (em volume) de qual-
quer alimento cuja berachá seja Haets (exceto as 5
frutas), Haadamá ou Shehacol46.

21. Ao recitar Bircat Hamazon47 e Meen Shalosh
devemos estar sentados48. Bircat Hamazon e Berachá
Meen Shalosh (sobre massas) devem ser recitados no
lugar onde o indivíduo tiver comido. É aconselhável
recitar a Berachá Meen Shalosh sobre as cinco frutas
e sobre o vinho também no lugar onde tiver comido.
Vide nota bibliográfica número 2 e 2a (marê macom)
no capítulo 17.

22. De preferência, convém estarmos sentados ao
recitar todas as berachot ligadas com alimentação;
porém não é obrigatório como no parágrafo anteri-
or49.

Regras gerais das bênçãos posteriores

23. Quando comer no mínimo 27g (em volume)
de massas como bolo e biscoitos e beber no mínimo
86ml de vinho e comer no mínimo 27g (em volume)
de uma das cinco frutas sobre as quais Êrets Yisrael é
louvada deverá recitar uma berachá (Meen Shalosh)
que engloba os três itens, na seguinte ordem: Al
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Hamichyá Veal Hacalcalá, Al Haguêfen Veal Peri
Haguêfen, Al Haets Veal Peri Haets, e no término da
berachá incluirá igualmente os 3 itens50.

Caso tenha comido dois dos três itens, incluirá na
berachá os dois itens que comeu.

24. Quando alguém comer 27g (em volume) de
uma das cinco frutas sobre as quais Êrets Yisrael é
louvada – azeitona, tâmara, uva, figo, romã – e tam-
bém alguma outra fruta de árvore, recitará somente a
berachá Meen Shalosh (Al Haets)51.

Se alguém, por engano, recitar Meen Shalosh (Al
Haets) após ingerir frutas de árvore que não façam
parte das cinco frutas sobre as quais a Terra de Israel
é louvada, essa berachá estará válida52.

25. Se alguém comer 27g (em volume) de uma
das cinco frutas citadas acima e também 27g (em vo-
lume) de algum fruto da terra, terá de recitar duas be-
rachot posteriores: “Meen Shalosh” (Al Haets) e
“Borê Nefashot”53.

26. Se alguém comer 27g (em volume) de uma
das cinco frutas citadas acima e também comer 27g
(em volume) de algo que sua bênção anterior é She-
hacol, terá de recitar duas bênçãos posteriores: Meen
Shalosh (Al Haets) e Borê Nefashot54.
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27. Se alguém comer 27g (em volume) de algu-
ma massa como bolo ou biscoito e também comer
27g (em volume) de alguma fruta que sua berachá
acharoná é Borê Nefashot, terá de recitar duas bên-
çãos posteriores: Meen Shalosh (Al Hamichyá) e
Borê Nefashot55.

28. Se alguém comer 27g (em volume) de algu-
ma massa como bolo ou biscoito e também beber
86ml de algum líqüido ou comer 27g (em volume) de
algum alimento que sua berachá acharoná é Borê
Nefashot fará duas bênçãos posteriores: Meen Sha-
losh (Al Hamichyá) e Borê Nefashot56.

29. Se alguém beber 86ml de vinho e também al-
gum outro líqüido, recitará apenas a berachá de Meen
Shalosh (Al Haguêfen) e nela estarão incluídos os ou-
tros líqüidos57. Vide capítulo XIV, parágrafo 2.

30. Se alguém beber 86ml de vinho e também
comer 27g (em volume) de uvas, deverá recitar a be-
rachá Borê Peri Haguêfen antes de beber do vinho e
a berachá de Borê Peri Haets antes de ingerir as
uvas. Posteriormente recitará a berachá Meen Sha-
losh e incluirá na mesma berachá os dois itens (Al
Haguêfen e Al Haets)58.

31. Se alguém beber 86ml de vinho e também
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comer 27g (em volume) de algum fruto da árvore que
sua berachá posterior é Borê Nefashot, fará duas bên-
çãos posteriores Meen Shalosh (Al Haguêfen) e Borê
Nefashot59.

32. Se alguém comer cazáyit de massa como
bolo ou biscoito e também beber mais de 27ml de vi-
nho, poderá na mesma berachá de Al Hamichyá in-
cluir Al Haguêfen. O mesmo se aplica para quem co-
meu cazáyit de massa como bolo e biscoito e está em
dúvida se comeu cazáyit de uma das cinco frutas so-
bre as quais Êrets Yisrael é louvada (mas comeu pelo
menos 18g em volume) – poderá na bênção de Al
Hamichyá incluir o Al Haets60.

33. Quem ingeriu massas como bolo ou biscoito
e também ingeriu tâmaras, ou massas como bolo ou
biscoito e também vinho, e distraiu-se e esqueceu de
incluir na berachá de Meen Shalosh, “Al Haets Veal
Peri Haets” ou “Al Haguêfen Veal Peri Haguêfen”,
e disse apenas “Al Hamichyá Veal Hacalcalá”, tanto
no início da berachá como no fim:

a) Se antes de recitar a berachá de Al Hamichyá
Veal Hacalcalá estava ciente e tinha a intenção de isen-
tar as tâmaras, ou estava ciente e tinha a intenção de
isentar o vinho, bediavad sua berachá estará valendo.
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Esta regra não é válida para azeitona, uva, romã e
figo. Neste caso se o indivíduo não incluir “Al Haets
Veal Peri Haets” na berachá , deverá repeti-la.

b) Se ao recitar a berachá de Al Hamichyá Veal
Hacalcalá, nem sequer lembrava de ter comido tâma-
ras ou de que bebera vinho, e perceber após concluir
a berachá, deverá recitar novamente a berachá de
Meen Shalosh desta vez com o texto correspondente
à tâmara – que é Al Haets Veal Peri Haets ou a bera-
chá correspondente ao vinho que é Al Haguêfen Veal
Peri Haguêfen61.

34. Se o indivíduo se confundir e recitar Al
Hamichyá em vez de Al Haets Veal Peri Haets sobre
tâmaras ou Al Hamichyá em vez de Al Haguêfen Veal
Peri Haguêfen sobre vinho, sua berachá estará valen-
do. Porém se comer azeitona, uva, figo ou romã e re-
citar Al Hamichyá em vez de recitar Al Haets Veal
Peri Haets, a berachá não terá sido válida62.

35. Quando alguém se confundir e recitar Bircat
Hamazon sobre qualquer alimento cuja berachá an-
terior for Mezonot (e conseqüentemente sua berachá
posterior é Al Hamichyá) como macarrão, bolo, etc.,
bediavad – após o fato – a berachá será válida63.

36. Quando alguém se equivocar e recitar Bircat
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Hamazon sobre vinho ou tâmaras, bediavad – após o
fato – a berachá será válida64.

37. Se nos dois casos acima mencionados, o in-
divíduo inadvertidamente recitar o primeiro parágra-
fo do Bircat Hamazon com a primeira berachá –
bircat hazan – e perceber que errou, esta berachá
(bircat hazan) vale como berachá posterior e ele não
precisa repetir a berachá correta. Todavia, se perce-
ber que está recitando a berachá errada antes de men-
cionar “Hashem” de “Baruch Atá Hashem Hazan et
hacol”, ele deverá continuar com “al shehinchálta
laavotênu êrets chemdá tová urchavá....e terminar o
texto da Berachá Meen Shalosh65.

38. Se em vez de recitar Bircat Hamazon após
comer pão, o indivíduo se equivocar e disser Al
Hamichyá, bediavad – após o fato – sua berachá es-
tará valendo, não sendo necessário recitar o Bircat
Hamazon, visto que recitou Al Hamichyá66. Contudo,
no caso de ter comido pão em shiur de seviá (quanti-
dade suficiente para ficar satisfeito)67, convém que
faça Netilat Yadáyim sem berachá68, recite Hamotsi
e coma um shiur de cabetsá de pão, ou pelo menos
de cazáyit, para poder recitar o Bircat Hamazon e en-
tão, ao recitá-lo, tenha em mente cumprir com a obri-
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gação pelo pão ingerido anteriormente.
39. Os dias de Shabat, Rosh Chodesh, Rosh Ha-

shaná, Pessach, Sucot, Chol Hamoed, Shemini
Atseret e Shavuot devem ser mencionados na bera-
chá de Meen Shalosh. Isto é denominado pelos nos-
sos sábios de Mazkirin Meen Hameorá69. Chanucá e
Purim não são citados nessa bênção, embora sejam
citados no Bircat Hamazon70.

As leis ligadas a Retsê Vehachalitsênu – trecho
que é recitado no Bircat Hamazon das três refeições
de Shabat – e as leis ligadas aos acréscimos de yom
tov constam do capítulo 22 deste livro.

40. Caso tenha esquecido de mencionar um des-
tes dias na berachá de Meen Shalosh, cumpriu com a
obrigação e não deve repetir a berachá71.

41. Se o indivíduo que esquecer de mencionar
“Meen Hameorá” está acostumado a dizer “Ki Atá
tov umetiv lacol venodê Lechá al haárets veal
hamichyá” (sem citar Hashem Elokênu no “Ki Atá
Tov Umetiv lacol venodê Lechá Hashem Elokênu”, e
lembrar que não mencionou “Meen Hameorá” antes
de dizer o Nome de Hashem no término da berachá,
voltará até antes de “bicdushá uvtahorá” e recitará
“Meen Hameorá”. Porém se está acostumado a di-
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zer Hashem Elokênu no “Ki Atá Tov Umetiv lacol
venodê Lechá Hashem Elokênu” não voltará72.

42. Quando alguém vomitar antes de recitar a be-
rachá acharoná, após ter comido ou bebido um shiur
(quantidade) sobre o qual é necessário recitar bera-
chá acharoná, não deverá recitá-la73.

43. Quando alguém comer pão, deve ter o cuida-
do de que não se passem mais de 72 minutos do fim
da refeição até o Bircat Hamazon, pois do contrário,
não poderá recitar mais o Bircat Hamazon74.

Porém se comer uma grande quantidade e esta o
mantiver satisfeito por um tempo prolongado após o
término da refeição e já se passaram mais de 72 mi-
nutos do término da refeição e ainda não recitou o
Bircat Hamazon, é correto consumir mais um cazáyit
de pão para recitar o Bircat Hamazon e não entrar em
safec (dúvida)75 ou então, que ouça o Bircat Hama-
zon de outra pessoa76.

O mesmo se aplica para quem comeu uma quan-
tidade pequena de pão e demorou para recitar o Bir-
cat Hamazon e não sabe avaliar se a comida já foi
digerida. Mesmo que não se tenham passado 72 mi-
nutos, é recomendável que coma mais um cazáyit de
pão e recite o Bircat Hamazon. Se ainda pretendia
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continuar comendo e não teve hessêach hadáat (não
desviou sua atenção, não interrompeu), não será ne-
cessário recitar novamente a berachá de Hamotsi76a.

44. Quando se tratar de berachá acharoná sobre
massas, como bolo, biscoito e macarrão e de frutas
ou líqüidos que normalmente se consome pequena
quantidade, deverá ter o cuidado de fazer a berachá
acharoná imediatamente após o término do seu con-
sumo77. Caso contrário, deve-se tomar o cuidado de
não deixar passar 30 minutos do término do seu con-
sumo78.

Se perceber que ainda não se passaram os 30 mi-
nutos, mas já está com vontade de comer de novo fru-
tas ou está com sede novamente, não deverá recitar
mais a berachá acharoná sobre o que foi consumi-
do79.

Neste caso, deve procurar ouvir a berachá acha-
roná de outra pessoa ou comer novamente um ca-
záyit, ou beber 86ml de líqüidos e fazer o borê ne-
fashot, isentando assim as duas vezes.
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øæçå èòî ÷éñôäå ääù íàù óéñåäå 'à ÷"ñ é"ø 'éñ á"î .09
óøèöîã à"éå ,óøèöî åðéàã à"é ,úéòéáøì íéìùäù ãò ääùå
úìéëà éãëî øúåé äéúùä óåñ ãò äéúùä úìéçúî ääù àì íà
åøåàéáá íù íéëñä à"øâäå [ é"ñ á"éøú 'éñá ïî÷ìî] ñøô
äéúù ïéðòì ,áúë 'è 'åà é"ø 'éñá ç"äôëäå .äéðù äòãë äëìäã
ãò äðåùàø äéúù úìéçúî ùé íà äúùå øæçå èòî äúù íà
úéòéáø øåòéùì ïéôøèöî úéòéáø úééúù éãë äðåøçà äéúù óåñ
ä"äå ë"äåé ïéðòì á"éøú 'éñá ïî÷ì ù"îë ïéôøèöî ïéà àì íàå

.äëøá ïéðòì
.'ä 'åà ã"ø 'éñ óñåé éëøá .10

.ç"é äìàù ã"éô á"ç ïåéöì øåà ú"åù .11
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àìù íé÷ñåôä ìò øéòä æ"èñ 'à ÷øô á"ç 'ã úëøá øôñá .12
øåîâ ìëåà àåäù øáåñå .äãéìâä ìò äðåøçà äëøá íéëøáî
àøåá êøáì áééç ñøô úìéëà éãëá äãéìâ úéæë øåòéù ìëåàáå
é"÷ é"ññ á"ç ÷çöé úçðî ú"åùî òééúñäì áúëå úåùôð
.äöéöî åà äñéòì íåù éìá åúåà äúåùù ìë éåä ä÷ùîù ,áúëù
äðåøçà äëøáì ìëåà ììëá éåä äöéöî åà äñéòì êéøöù ìëå
íéçåëð åéøáãå ì"öæ øáçîä íù íééñå .ë"ò úéæëá åøåòùå
ä"åùîå .ì"ëò èåîú àìù àåä ãúéå úòã éàöåîì íéøùéå ïéáîì
úáá úéòéáø øåòéù ïé÷ùî øàù åà íéî úåúùì äöòä åðáúë
øåèôì ïéåëúé ïáåîë) .úåùôð àøåá êøáéå äãéìâä éøçà úçà

.(äãéìâä ìò ìëäù úëøá úòá ä÷ùîä
äô÷å 'ééè úééúù ïéðòì äðäå áúë 'à ÷"ñ é"ø 'éñ á"îá .13
êøãë ÷ñôä àìá åúåúùì äù÷å íç àåäùë åúåúùì êøãäù
íà íé÷ñåôä ïéá äáø ú÷åìçî ùé èòî èòî à"ë ïé÷ùî øàù
ì÷ùä úéöçîáå ì"ðä äðåùàø äòãì ,äðåøçà äëøá êøáì êéøö
íìåòä âäðî àåä ïëå ç"äãá ë"ëå êøáì àìù íéããöî à"çáå
àéáä 'ä 'à ã"é÷ 'éñ â"ç äîëçä ìöá ú"åùá íìåà .ì"ëò
íäîå íç ä÷ùî ìò äðåøçà äëøá êøáì íúòãù íé÷ñåô äáøä
éøîà ìòá ïåàâä âäð ïëå ñ"úçä åáøì äàø ïëùå ÷éù í"øäîä
î"åù ìòá ïåàâä åâäð ïëùå âé úåúéøë øðì êåøòá ä"ëå ,ùà
á"éøú 'éñá à"øâä úîëñä éøä íâå .êåðéç úçðî ìòá ïåàâäå
àéðúä ìòá ïåàâä íâ ë"ëå ô"àãëá óåøéöä øåòéù ïé÷ùîá íâã
áúëù íéøáãäî úö÷ ë"ò ('å 'åà ç"ô) ïéðäðä úëøá øãñá
'åà è"ì 'éñ â"ç äùî øàá ú"åùá ãåò 'ééòå .äîëçä ìöá ú"åùá

.'ä ÷"ñ á"åè
.'å 'åà ã"ø 'éñ é"ëøá .14

.äæ ïéðòá úåëéøà å"èñ 'à ÷øô á"ç 'ã úëøá øôñá 'ééò .15
'éñ è"ç à"áé ú"åùå íù 'ã úëøá 'à ÷"ñ é"ø 'éñ á"î 'ééò .15a

.à"÷ 'åà ç"÷
.à"÷ñ é"ø 'éñ á"î .16
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.à"÷ñ é"ø 'éñ á"î .17
áåè 'åà è"ì 'éñ â"ç äùî øàá ú"åù ,ã"ñ à"ð 'éñ ò"åù÷ .18

.'â ÷"ñ
.'ãå 'â 'åà é"ø 'éñ ç"äôëå ä"ñ éòñî úùøô ø"ù ç"àá .19

ïëå á"é 'éñ à"ç à"áé ú"åùá à"èéìù óñåé ò"øâä ÷ñô ïë .20
ä"ðùú úðù äøåú øåàá øîàîá à"èéìù ùàùî ù"øâä úòã
úøèåô àì ø"ðá úëøáù íåùî íîòèå ,è"ñ 'åîò øãà ùãç

.'â ïéòî äëøá
ø"ðá úëøáì íéôøèöî íéìëåàäù íé÷ñåôä úòã éôì éë .21
,äðåøçà äëøá éìá úéæë øåòéùî äðäð ,êøáé àì íà ,êøáîù
äëøá úøèåô àì ø"ðáù íåùî êøáî àìù íé÷ñåôä úòã éôìå
éìéî ñøèðå÷ åäéìà ìå÷ øôñá 'ééòå .ì"áñ ïàë ùé 'â ïéòî
éîù åúòãù â"é 'éñá à"èéìù ÷éôåè ÷çöé éáø â"äøäî úåëøáã
úéæ éöçå úô åà äâåò åà ,'â ïéòî ïúëøáù úåøéô úéæ éöç ìëåàù
êøáì àìù âäåðäå ,ì"áñì ùåçì ïéàå ,ø"ðá óåñáì êøáî ø"ðáî
åúòã á"ô 'éñ á"ç íåìù éøáã øôñáå .ã"ëò åúåà íéçéðæî ïéà
êøáì åâäðù íå÷îáå íù ãåò áúë .ïãéã ïåãéðá ø"ðá êøáì àìù
äáøäå à"îäå â"äðëä íäì ùéù íäá úåçîì ïéà ø"ðá æ"ò

.ì"áñ íéøîåà ïéà âäðî íå÷îáå ,íäéìò êåîñì íéðåøçà
á"çáå è"é 'éñ ç"åà à"ç ïåéöì øåà ú"åùá 'ééòå .ì"áñ íåùî .22

.æ"îñ å"î ÷øô
.æ"îñ å"î ÷øô á"çáå è"é 'éñ ç"åà à"ç ïåéöì øåà ú"åù .23
úèéùì ùåçì ùé íéðéî 'æî íøâ ç"é ìëà íàù äæá ÷åîéðäå
ïéòî úëøáá áééçúð øáëå ,äöéá ùéìù àåä úéæëù í"áîøä

.ø"ðá úëøáì óøèöî åðéà 'â ïéòî úëøáá áééçúðù ìëå ùìù
.ä"ñ à"éø 'éñ à"îø .24
.ã"ñ à"éø 'éñ à"îø .25

.íù à"îø .26
.ã"é 'åà íù ç"äôë 'ééòå à"é íùá â"ñ à"éø 'éñ ò"åù .27

.íù .28
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.íù .29
.ç"é ÷"ñ à"éø 'éñ á"î .30

ò"äô íéã÷äì íìåòä íéâäåð ïëù 'å 'åà à"éø 'éñ ç"äôë .30a
ïøî íúñìã íåùî íòèä éì äàøðå ,áéáç à"äô åìéôàå à"äôì
äöøéù äæéà à"äôå ò"äô åðééäã úååù íäéúåëøá ïéàùë ïàë
úøçà äøáñ ãåò àëéàã ïåéëå áéáç øúá ïðéìæà àìå íéã÷é
à"é úøáñ íâ íéé÷ì éãë ò"äô íéã÷äì åâäð ë"ò ,íéã÷ ò"äôã

.ù"åòé 'â 'éòñáù
éøô àåä äîãàä éøô íà ïëå ë"ùîî ,ä"ñ úåèî 'øô ç"àá .30b
òîùî ,õòä éøô àøåá íéã÷é éøô éöç àåä õòä éøôå íìù

.õòä éøô íéã÷é íìåòìù
úîéúñî áúëù â"é ÷"ñ á"îå á"ñå à"ñ à"éø 'éñ ò"åù .31

.íé÷ñåôä áåø úòã àåäù äðåùàø äòãë ø÷éòäã øáçîä
.à"ñ æ"ò÷ 'éñ ò"åù .32

.íù ò"åù .33
øåà ú"åùå íäéðôì äëøá äðåòè ä"ã ç"ñ ç"ñ÷ 'éñ ì"äá .34

.'é äìàù á"éô ïåéöì
.à"ò 'åà ç"ñ÷ 'éñ ç"äôëá 'ééò .35

úåéåùòä úåãéìâäù áúë á"é äìàù á"é ÷øô á"ç ïåéöì øåàá .36
êåúá íäéìò íéëøáî àìå ïé÷ùîë íðéã ÷éèøà åîë ïé÷ùîî
úåãéìâäå .øåîâ ìëåà íä íéöéá úôö÷î úåéåùòä ìáà ,äãåòñä
åîë íðéã 'åëå äãù úåú ,íéæåâà åîë úåøéô íäá íéôéñåîù
å"è÷ 'éñ â"ç äîëçä ìöá ú"åùá íâå .íéöéá úôö÷î úåéåùòä
ä÷ùî äðéà ãåòå ïéìáú øëåñ ,íéöéáî äéåùòä äãéìâù åúòã
'éñ ò"åùì úåøòä ä"ø 'éñ à"ç éåìä èáù ú"åùá ò"òå .ììë
àèéùô ãìå÷åù åà äãéìâ ïåâë ä÷éúî éðéîã áúëù æ"ñ ã"ò÷
íéòåè äáøäå íäéðôì íäéìò êøáì êéøöå ïé÷ùîë íðéã ïéàã

.ì"ëò äæá
.à"ñ ã"ò÷ 'éñ ò"åù .37

.'ç ÷"ñ ã"ò÷ 'éñ á"î .38
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.ã"ñ ã"ò÷ 'éñ ò"åù .39
íù à"îøä áúëù åîëå .æ"ñ ã"ò÷ 'éñá íúñá ïøî áúëù åîë .40

.äðåùàø àøáñë âäðîäù
,÷ôñä ïî ÷ìúñäì äöåøäù æ"ñ ã"ò÷ 'éñ ò"åùá áúëù åîë .41
êåúá úåúùì ã"ò êøáéå åúãåòñ íå÷îá äìéèð íãå÷ áùé

.äãåòñä
.úåúùì ã"ò êøáéå ä"ã æ"ñ ã"ò÷ 'éñ ì"äá .42

.à"ñ é"ø 'éñ ò"åù .43
.â"ë ÷"ñ á"îå å"ñ ã"ò÷ 'éñ ò"åù .44

.á"ñå à"ñ ç"ø 'éñ ò"åù .45
.à"ñ æ"ø 'éñ ò"åù .46

.è"ñ â"ô÷ 'éñ ò"åù .47
.ä"ñ ç"ò÷ 'éñ ò"åùå é"ñ â"ô÷ 'éñ ò"åù .48

.ã"ñ ú÷ç úùøô ç"àá à"ð 'åà â"ô÷ 'éñ ç"äôë .49
.á"éñ ç"ø 'éñ ò"åù .50
.â"éñ ç"ø 'éñ ò"åù .51

.'à ÷"ñ æ"ø 'éñ á"î .52
.â"éñ ç"ø 'éñ ò"åù .53

.íù .54

.íù .55
.íù ò"åù .56

.æ"èñ íù ò"åù .57
.ã"éñ íù ò"åù .58
.â"éñ íù ò"åù .59

.ã"é 'éñ å"ç úòã äåçé ú"åùå è"÷ 'éñ á"ç ç"åà î"øâà .60
äéä àì íà íâ ÷ôñä úà ììåë ì"ðä î"øâàä úòã éôì äøåàëì
éúéàø úòëå ,ïé÷ùîá úéæëå ,íéìëåàá äöéá ùéìù ìù øåòéù åá
øå÷îî òîùù 48 'åîò úéùéîç äøåãäî äëøáä úàæå øôñá
áúëù äîî åéîé óåñá åá øæç ì"öæ ïééèùðééô î"øâäù ïîàð
ïéé äúùå øåòéùë ÷ôñ úåðåæî éðéî ìëàù ïôåàáå .ì"ðä î"øâàá
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íâäã øáúñî øåòéùë íéðéîä 'æî úåøéô ìëàùë ïëå øåòéùë
ë"çàå 'éçîä ìò íéã÷äì êéøöù á"éñ ç"ø 'éñ ò"åùá øàåáîù
ìáà ,áåéç éàãåá íä íäéðùùë à÷åã äæ ,õòä ë"çàå ïôâä
óéãò ÷ôñá àåä 'éçîä úëøáå éàãåá àåä õòä úëøáù ïôåàá
ú"åùáå 'ã 'éñ â"ç øéàîä àâøù ú"åùá áúë ïë .éàãåä íéã÷äì
ùé ãåòå .ãçà ìåãâî òîù ïëù íù áúëå æ"è 'éñ â"ç éåìä ééç
ïéá ÷ñôä ùùç ùé åàì íàã ,éàãåä íéã÷äì äæá ìåãâ íòè
àåä äæá íéðåøçàä åìé÷äù äîå .äëøáä ø÷éòì äëøáä úìéçú
äëøáä ìéçúäì àìå äëøáä êåú ìåìëìå óéñåäì ïéðòì ÷ø

.÷ôñäá
ìëàå íéðéîä 'äî ìëà íà áúë å"ò 'åà ç"ø 'éñ ç"äôëá .61
à"ë úåøéô àìå ïôâ àì øéëæä àìå çëùå ïéé äúù åà íéøîú
äéçîä ìò úëøáã ïåéë àöéã äàøð ãåçì äéçîä ìò êøéá
úåèéùôá áúë 'å 'åà à"ö 'éñ äîìù úçðî ú"åùáå ,ïúøèåô
á"ç íåìù éøáã øôñáå ,àöé àì úåøéô åà ïôâ øéëæäì çëù íàù
øåëæ äéä äéçîä ìò êøáù äòùá íàù ÷ìçì áúë è"ò 'éñ
àìù ô"òà àöé íøèåôì ïéåëúäå íéøîú úìéëàå ïéé úééúùî
ïééä úééúùî çëù íà ìáà ,äîéúçá àìå äçéúôá àì íøéëæä
,úåðåæî úìéëà ìò äéçîä ìò êøáù äòùá íéøîúä úìéëàå

.íéøîúäå ïééä ìò 'â ïéòî êøáìå øåæçì êéøö
.ó"è 'åà ç"ø 'éñ ç"äôë .62

.ä"ò ÷"ñ ç"ø 'éñ á"î .63
.æ"éñ ç"ø 'éñ ò"åù .64
.æ"éñ ç"ø 'éñ ò"åù .65

øôñá ä"àøä ë"ë .69 äøòä ç"éñ â"ô á"ç 'ã úëøá øôñ ì"æå .66
êøéáù äéôåâ íçì åìéôàã :ì"æå (.ãî úåëøá) íééåìä úãå÷ô
çëåî ïëå .ì"ëò àöé ,äìëìëå äéçî ïåâë ïåæî ìù ùìù ïéòî åéìò
ãåã áøäå :ì"æå (æë úåà äãåòñ 'ìä) íééç úåçøåà øôñá ù"îî
ìëå 'åëå ù"ìéôè ù"ìåôø÷ ïåâë ïðéøîàã éðä ìëá ,áúë éåì øá
åäá ïðéæçã ïåéë íúåà íéìáúîå íéöéáá íúåà íéùåòù íéøáãä
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äëøá óåñáìå úåðåæî éðéî àøåá åäá ïðéãáò à÷éôñî ,àúâåìô
íå÷îá úøèåô ùìù ïéòî úëøáã çëåîå .ì"ëò .ùìù ïéòî úçà
,äëøá íåù íäéøçàì êøáì êéøö äéä àì ë"ìàù ,ïåæîä úëøá
(ç"ñ÷ ïîéñ) é"áá ïøî ùîî çëåî ïëå .ì÷äì úåëøá ÷ôñù
:ì"æå äùåøéôá íéðåùàøä å÷ìçðù ïéðñéëá äàáä úô ïéðòá
íìåë éøáãë ïðéè÷ð ,àåä ïðáøã éãéîá à÷éôñã ïåéë äëìä ïéðòìå
àøåá àìà] úåëøá ùìùå àéöåîä íäéìò êøáî åðéàå .'åëå ì÷äì
çëåîå ('æ 'òñ íù) ò"ùá ô"ëå .ì"ëò [ùìù ïéòîå úåðåæî éðéî
.ïåæîä úëøá íå÷îá úøèåô ùìù ïéòî úëøáù øáåñù
úëøáá áééçù òáù íà 'éôàù òîùî ì"ðä íé÷ñåôä úîéúñîå
ú"åùá ë"ëå .ùìù ïéòî úëøáá ç"ãé àöåé ,äøåúä ïî ïåæîä
ïøî éøáãî ð"ëå ïøî úòãá (ã"ë 'éñ 'à ììë) ç"åàç íéãøå úðéâ
úéá øåãñá ë"ëå .ïøî úòãá ('é 'åà æ"ñ÷ 'éñ) é"ëøáá à"ãéçä
êéøöå .íéðåøçà äáøä ãåòå ('ç úåà àéöåîä úëøá éðéã) äçåðî
æ"îäá êøáì áééç òáùùëù ô"òàù àúååáø éðä ìëì ì"ñã øîåì
éøáãî ÷ø äøåúä ïî åðéà úåëøá 'â ïéðî î"î ,äøåúä ïî
í"áîøä éøáãî òîùî ïëù (à"ö÷ 'éñ) é"áá ïøî ù"îë íéøôåñ
ïøî ãåò ë"ëå .ù"ò .úåëøáä ïéðî úà øéëæä àìã úååöîä øôñá
ù"î ïééòå .ù"ò .ï"áîøä íùá (úåëøá 'ìäî á"ôø) äðùî óñëá
ãáòéãá àöåé ïëìå .16 äøòäå 'ã óéòñ 'ã ÷øôá 'ã úëøá øôñá
äøåú äáééçù íéðéðòä ìë úà äá ùéù äéçîä ìò úëøáá
÷"ñ ç"ñ÷ 'éñ) ø"îàî áøäì éúéàø íðîà .æ"îäáá øéëæäì
úëøáá äøåúä ïî àöåéù ì"ðä íéãøå úðâä ù"î àéáäù (ã"é
øåòù ìëà àìùá éøééî ïøî àäã çøëåî åðéàù áúëå .ùìù ïéòî
äøåúä ïî áééç åðéàå ,èòî ìëàùë àìà åéìò òåá÷ì êøãù
ìò êøáì éâñ éëä íåùîå ,éøîâì òáùå ìëàá àìà æ"îäáá
àìå äìèáì úçà äëøá êøáéù ïðáøãá àìå÷ì ïðéìæàã ,äéçîä
ô"òàù íéãøå úðâä íò ÷ãöä ã"òôì íìåà .ã"úëò .úåëøá ùìù
íãà úåáø íéîòô î"î ,äãåòñ òáå÷ åðéàù éîá éøééà ïøîù
ìëàé àìù øéäæä àì ïøîå ,äãåòñ úåòéá÷ øåòéùî úåçôá òáù
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ïî úøèåô äéçîä ìò úëøáù ïøîì ì"ñã êçøë ìòå ,äòéáù éãë
"äøåúå úéøá" äéçîä ìò úëøáá íéøéëæî ïéàù ô"òàå ,äøåúä
éîù (ã-â 'éñ æ"ô÷ 'éñ) ò"ùá øàåáîå "ãåã úéá úåëìî" àìå
.êøáì øæåçå åúáåç éãé àöé àì ïåæîä úëøáá ïë øéëæä àìù
äàøð íìåà .'å 'òñ 'ä ÷øô 'ã úëøá øôñá ù"î ãåò ïééòå .ù"ò
ù"îëå åìà íéðéðò øéëæä àìùë íâ åúáåç éãé àöé äøåúä ïîù
àì íà ãáòéãá äæ íòèîù (:çî úåëøá) .à"áèéøäå ä"àøä
ïøîå íé÷ñåôä áåø úòãì íâå .àöé ,æ"îäáá åìà íðéðò øéëæä
ïééò ,øæåç åìà íéðéðò øéëæä àì íà ãáòéãá 'éôàù íéøáåñù
äøåúä ïî äæ ïéà î"î .27 äøòä 'ä ÷øô 'ã úëøá øôñá ù"î
àìà ïë øéëæäì íéîëç åð÷éú àìå ,íéîëç úð÷úî àìà
êéøö äéäù ô"òàå .ùìù ïéòî êøáîëù àì ìáà æ"îäá êøáîùë
úëøá êøéá øáëù ïåéë î"î ,ùìù ïéòî úëøá àìå æ"îäá êøáì
àìù áùçð äæ ïéà ,åð÷ú íéîëçù çñåðá äúåà øîàå ùìù ïéòî
ú"åùá ë"ëù ø"åùå ,÷"åãå ãåã úéá úåëìîå äøåúå úéøá øéëæä
à"áèéøä íðîà .(æ"è úåà ã"é 'éñ ç"åàç) á"ç øîåà òéáé
êøáì éåàøù ìë :ì"æå áúë (à"ë 'ìä 'á ÷øô) úåëøá úåëìäá
êéøöå .ì"ëò .àöé àì ùìù ïéòî äëøá êøéáå ùìù úëøá åéìò
,úåëøá ùìù æ"îäáá êøáì åð÷éú íéîëçù ïåéëù øáåñù øîåì
òáèîî äðùî ì"åäã úçà äëøáá íììåëìå øö÷ì øùôà éà
ç"áä :íäîå íéðåøçà äáøä úòã ïëå .úåëøáá íéîëç åòáèù
çøôä úòã ïëùå ('ä úåà æ"ñ÷ 'éñ) äáø äéìàä ,(ç"ñ÷ 'éñ)
('à 'åà æ"î ììë) íãà úîùð ñøèðå÷á íãà ééçä ô"ëå .ïùåù
íúòéñå ,íúåçå ä"ã (.æè úåëøá) 'ñåúä úòãì ïëù ìëå
àöé àìù äøåúä ïî àåä ïåæîä úåëøá 'â ïéðîù íéøáåñù
éî î"î .ù"ò 18 äøòä 'ã ÷øôá ïìäì ù"îë .ùìù ïéòî úëøáá
÷ôñù æ"îäá êøáì øæåç åðéà ,ùìù ïéòî úëøá êøéá øáëù
åðéà äøåúä ïî æ"îäáá áééçù òáù íà 'éôàå .ì÷äì úåëøá
æ"îäáá 'éôà íé÷ñåô ú÷åìçî úîçî ìå÷ù ÷ôñáù ,øæåç
'ã 'òá 'á ÷øô 'à ÷ìçá ã"ñá ù"îëå êøáì àìù ì÷äì íéëìåä
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.ù"ò (á"é 'åà á"é 'éñ) á"ç øîåà òéáé ú"åùá ô"ëå .11 äøòäå
øôñá ò"ò .'à 'åà æ"ô÷ 'éñ ç"äôëå 'à ÷"ñ à"ö÷ 'éñ á"îå
ã"ç äùî øàá ú"åù .89 ãåîòá 7 äøòäå â"ñ é"ô äëøáä úàæå
.à"ò ÷"ñ ö"äòùå ä"ò ÷"ñ ç"ñ÷ 'éñ á"î ,â"ë 'éñ
ïî æ"îäá êøáì áééç æàù :70 äøòä íù 'ã úëøá øôñ ïåùì äæ.67
ì"åäå 'ä 'òñ 'ã 'ôá ïìäì ù"îë íé÷ñåôä ìë úòãì äøåúä
éãé àöé àìù íéøáåñä úòãì ùåçì éåàø ,àúééøåàã à÷éôñ
'ééò .íéðôá ù"îë âäðé ïëìå ,êøéáù ùìù ïéòî úëøáá åúáåç

.íù äëøáä úàæå
'éñ) ò"åùá øàåáîä ô"ò :71 äøòä íù 'ã úëøá øôñ ïåùì äæ .68
.äëøá éìá åéãé ìèåð úô äöéáë ãòå úéæëî ìëåàäù (á"ñ ç"ð÷
úòãì ,äéçîä ìò êøéáù øçà ãéî äòèù øëæð íàù ,ãåòå .ù"ò
çéñä àì ïééãòå ìéàåä íéãé ìåèéì 'éôà ö"à íéðåøçà äáøä
øåãñáå ,'å 'åà ç"ð÷ 'éñ) é"ëøáá ïééò ,äðåùàø äìéèðî åúòã
÷"ñ ç"ð÷ 'éñ) ú"òùáå (â"ë 'åà íéãé úìéèð éðéã) äçåðî úéá
ìåèéì êéøöù ïçìùä êøòäå äãåäé äèîä úòãù àìà .ãåòå (à"é
'åà íù) ç"äëá åàáåäå .ìåëàìî åúòã çéñäù ïåéë äæá íâ åéãé

.íù äëøáä úàæå 'ééò .ì"ëò äëøá éìá ìåèé êëéôì (è"é
.á"éñ ç"ø 'éñ ò"åù .69

.íù .70
.ù"ééò íòèä øàéá 'ô ÷"ñ ö"äòùå ç"ð ÷"ñ ç"ø 'éñ á"î .71

.æ"ò 'éñ á"ç íåìù éøáã .72
ìëòúðî òøâ àìù øáåñù é"ëøáä íùá 'à ÷"ñ ç"ø 'éñ ú"òù .73

.äðåøçà äëøá êøáî åðéàù ìëàîä
ä"ã ì"äáå 'ë ÷"ñ ã"ô÷ 'éñ á"î ,ç"ë 'åà ã"ô÷ 'éñ ç"äôë .74

.òãåé åðéà íà
.íù ç"äôë .75
.íù ç"äôë .76

.'ë ÷"ñ ã"ô÷ 'éñ á"î .76a
.ã"ëñ å"îô á"ç ö"ìåà ú"åù .77
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éìéî ñøèðå÷ åäéìà ìå÷ øôñá ò"òå è"ë 'åà ã"ô÷ 'éñ ç"äôë .78
.'ã 'éñ úåëøáã

.ä"ñ ã"ô÷ 'éñ ò"åù .79
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CAPÍTULO NOVE

COMIA FRUTAS
E SERVIRAM-LHE MAIS

Serviram-lhe frutas do mesmo tipo
ou de outro tipo

1. a) Quando um indivíduo estiver sentado co-
mendo frutas e trouxerem-lhe mais frutas, tanto do
mesmo tipo que está comendo como de outro tipo –
contanto que a berachá seja a mesma – e ele ainda
não terminou de comer as primeiras frutas, não será
necessário fazer a berachá anterior outra vez1.

b) Se já tiver terminado de comer as primeiras
frutas e trouxerem-lhe mais frutas do mesmo tipo que
estivera comendo (por exemplo: comia maçãs e trou-
xeram-lhe mais maçãs), também não será necessário

cap. 9 1   Veten Berachá



141

recitar a berachá novamente sobre as que lhe forem
trazidas agora2.

c) Se ao terminar de comer as primeiras frutas,
servirem-lhe outro tipo de frutas, porém de mesma
berachá, os sefaradim não recitarão novamente a be-
rachá3.

Entretanto, os ashkenazim deverão recitar nova-
mente a berachá sobre as servidas agora, por serem
estas frutas de outra espécie4.

d) Caso tenha sentado para comer frutas de for-
ma cavua (ou seja, demonstrando assim uma clara in-
tenção de se alimentar de frutas) mesmo que lhe trou-
xerem frutas de outra espécie, porém cuja berachá
anterior seja igual a das frutas anteriores, não será ne-
cessário recitar a berachá novamente5.

2. Quando alguém se sentar para comer é corre-
to, ao recitar a berachá, ter em mente incluir todos
os alimentos que porventura lhe sejam servidos e so-
bre os quais se recita a mesma berachá6.

Frutas pertencentes às 5 espécies
e frutas que aprecia mais

3. De qualquer forma, se as frutas que lhe forem
servidas posteriormente, pertencerem às cinco espé-
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cies sobre as quais Êrets Yisrael é louvada – azeito-
na, tâmara, uva, figo, romã – deverá recitar novamen-
te a berachá mesmo que não tenha terminado as ou-
tras e mesmo que são de árvore como as outras, caso
não tinha em mente incluí-las. A mesma halachá se
aplica se o indivíduo aprecia mais a fruta que lhe
trouxerem posteriormente, mesmo que não seja das
cinco espécies; deverá recitar novamente a bênção7.

4. Nestes dois casos – por se tratar de frutas que
pertencem às cinco espécies ou de uma fruta que ele
aprecia mais – mesmo se elas estiverem perante ele e
mesmo que ele tenha feito berachá sobre alguma ou-
tra fruta, que tem a mesma berachá – no momento
em que proferiu a berachá era necessário ter a inten-
ção de incluí-las8.

Uma fruta que aprecia mais do que
uma das cinco frutas

5. Se o indivíduo estava comendo uma fruta que
ele aprecia mais do que uma das cinco frutas sobre
as quais Êrets Yisrael é louvada e posteriormente esta
fruta pertencente às cinco espécies lhe for servida,
deverá obedecer às leis conforme citadas no parágra-
fo 1.
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Se o indivíduo estava comendo uma das cinco
frutas sobre as quais Êrets Yisrael é louvada e poste-
riormente lhe trouxerem uma fruta que ele aprecia
mais, deverá obedecer as leis conforme citadas no pa-
rágrafo um9.

Hóspedes

6. As leis citadas nos parágrafos 1 a 5 referem-se
a quando o indivíduo estiver em sua casa. Porém, na
condição de hóspede, após recitar determinada bera-
chá, tudo o que lhe for servido posteriormente – que
tenha a mesma berachá – estará incluído nela10. Isso
porque o hóspede depende do dono da casa, e mes-
mo que não tenha em mente os demais alimentos que
porventura lhe sejam servidos, não terá de recitar a
berachá novamente11.

Se a fruta cair da mão

7. Se o indivíduo tiver uma fruta na mão, recitar
a bênção correspondente e a fruta cair de sua mão12 a
ponto de não ser mais (totalmente) apropriada ao
consumo, e o indivíduo não pretendia comer outras
frutas da mesma espécie, ao comer outra fruta deverá
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recitar novamente a berachá.
Porém, se parte da fruta caída ainda é aproveitá-

vel, o indivíduo deverá comer a parte aproveitável
mesmo que seja um pedaço pequeno, para que sua
berachá não seja levatalá (à toa, sem razão de ser).

E se perante ele há outras frutas, mesmo que não
tenha pensado em ingeri-las de uma forma específi-
ca, poderá comer delas, não recitando de novo a be-
rachá13.
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è ÷øô

øúåé åì åàéáä ë"çàå åéðôìù úåøéô ìò êøáù éî

.á"ë ÷"ñ å"ø 'éñ á"î .01
.á"'ë ÷"ñ å"ø 'éñ á"î .02

.ä"ñ å"ø 'éñá ò"åùä úòã .03
.á"ë ÷"ñ á"îá åàáåä íéðåøçàä úòã .04

à"îîã óà áúë ä"ë ÷"ñ ö"äòùáå .á"ë ÷"ñåñ å"ø 'éñ á"î .05
àì æ"øâä íâå ,ãçà ïéîá à÷åã åúðåëù øùôàã äæì äéàø ïéà
úòã óøöì ùé î"î ,òá÷ù àëéä øçà ïéîá ì÷äì äæá ÷ìåç
.øçà ïéîì ãçà ïéî ïéá ÷ìçî ïéàã ì"ñã òîùîã ò"åùä

.ä"ñ å"ø 'éñ à"îø .06
ïéãá åðéàã á"ì ÷"ñá á"îä áúëå ,ä"ñ à"éø 'éñ à"îø 'ééò .07
'ééòå ,äðåëá àìà äøøâ êøã áåùçä úà áåùç åðéàù éî øèôéù
ïåéöì øåàá 'ééòå ,äëìäì áúë ïëù è"ñ ÷ìá úùøô ø"ù ç"àá

.æ"è äìàù ã"é ÷øô á"ç
úòùá åéðôì íäéðù åéä åìéôàå ì"æå á"ì ÷"ñ à"éø 'éñ á"î .08

.åøèåôì ùåøéôá åì ïéåëúéù ïéðòá äëøá
.äàøð î"îå ä"ã úåøòäá íù ïåéöì øåà ú"åùá áúë ïë .09

.ä"ñ è"ò÷ 'éñ ò"åù .10
åàéáä íà íâ éà÷ çøåà ïéãù è"ñ ÷ìá úùøô ø"ù ç"àá 'ééò .11
ãáìáå ä"ã à"éø 'éñ ì"äáá àåä ïëå .áéáçå 'æ ïéîî ë"çà åì
á"äòáã àëúàã ïåéë á"äòá ìöà ìëåà íà áúëù åúòã äéäéù
á"äòá äöøéù äî ìë øåèôì ùåøéôá åúòã åìéàë éåä êéîñ

.[ø"åâ úáåùú íùá à"òø 'éç] åì åàéáéå
åà ãáàðå åãéî ìôðå åéìò êøéáå åìëåàì éøô åãéá ìèðù éî ïéãá .12

:úåèéù 'â ùé ñàîð
åúòã äúéäå ïéîä åúåàî åéðôì åéäù é"ôòàù ,ò"åùä úèéù .à
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äéä åúëøá ø÷éòã êøáìå øåæçì êéøö ,ìëä ïî ìåëàì àéãäá
ìôðù ïåéë ë"òå ,àìéîî æ"çà øøâð øàùäå åãéá æçåàù æ"ò

.êøáìå øåæçì êéøö ãáàðå
øåæçì ö"à ,íìåëî ìåëàì åúòã äúéä íàù ,à"îøä úèéù .á

.êøáìå
óà úåøéô ïéðôì ùé íàù íéøáåñä íé÷ñåô ùé ,úéùéìù äòãå .â
,êøáìå øåæçì ö"à ,ïçìùä ìò åéðôì íéçðåî åéäù ïåéë àîúñá

.ì"áñ ïðéè÷ð äëìäìå
÷ø ä"ã íù ì"äáå å"ë ÷"ñ å"ø 'éñ á"îäî äëìäì àöåé æ"ë .13

.åúòã äéä àìù
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CAPÍTULO DEZ

SOBRE QUAIS MASSAS
SE RECITA A BERACHÁ

DE MEZONOT
PAT HABAÁ BEKISNIN

A berachá sobre pat habaá bekisnin

A berachá sobre pat habaá bekisnin é Borê Minê
Mezonot1.

Definição de pat habaá bekisnin

Cada uma das três definições que se seguem, in-
dividualmente, são consideradas pat habaá bekisnin.

1. É toda massa – mesmo que seja igual à massa
de pão – usada para fazer biscoitos, kaakim, ou qual-
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quer coisa crocante2.
Exemplo: A berachá do biscoito água e sal (tipo

Cream Cracker) é Borê Minê Mezonot3.
2. a) É toda massa que por ser feita com mel, ou

açúcar, ou leite, ou com sucos naturais de frutas, o
gosto doce ou o sabor dos sucos se faz sentir4.

Esta opinião é do Bet Yossef e assim é o costume
dos sefaradim5.

b) O Remá sustenta6, neste caso, que para a mas-
sa ser considerada pat habaá bekisnin, é necessário
que os ingredientes acima citados sejam em maior
quantidade que a água – quando esta for utilizada na
massa7 e que o sabor desses ingredientes se faça sen-
tir4.

E assim é o costume dos ashkenazim.
Porém, massas feitas com chá ou água de arroz,

mesmo que em grande quantidade, não se tornam pat
habaá bekisnin por esse motivo8.

c) De acordo com o citado acima, os sefaradim
não recitam a berachá de Hamotsi sobre uma chalá
que tem sabor adocicado. Para os ashkenazim, esta
chalá será pat habaá bekisnin – sendo sua berachá
mezonot – somente se os ingredientes como sucos na-
turais, açúcar e ovos sejam em quantidade maior que
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a água – se esta for utilizada.
Mais adiante será esclarecido o conceito de

keviut seudá (quantidade a ser ingerida), que é impor-
tante em relação aos itens 1, 2, 3.

3. Toda massa, mesmo igual à de pão, que for re-
cheada com frutas e/ou nozes9 antes de ser levada ao
forno – uma vez que as frutas e/ou nozes são em
quantidade grande – seu sabor se destaca na massa
tornando-a pat habaá bekisnin10.
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é ÷øô

úåðåæî éðéî àøåá íéëøáî äî ìò

.å"ñ ç"ñ÷ 'éñ ò"åù .01
.æ"ñ íù. ò"åù .02

éøô úëøá ñøèðå÷á éøô úçðî .å"ë 'éñå ã"é 'éñ äëøáä øå÷î .03
.ç"ë÷ 'åîò

ùé íàù çéëåäì áúë ,æ"ñ ç"ñ÷ 'éñ ú"òãá í"ùøäîä .04
,íòèä ùâøåéù êéøö ïéà íéîä úîåòì úåøéô éî áåø úáåøòúá
äñéòá øëéð úåøéô éî úáåøòú íòè äéäéù ò"åùä ë"ùîå
á"îäîå 'æ ÷"ñ ç"ñ÷ 'éñ æ"èäîå .úåøéô éî áåø ïéàùë øáåãî
øàùîå 5 äøòäá àáåîä ïéìáú äáøä ä"ã ì"äáå â"ì ÷"ñ
éî àåä áåø íà íâ íòèä ùâøåéù êéøöå ïë òîùî àì íé÷ñåô
'áå 'à 'åà 148 äøòä à"îñ á"ô á"ç 'ã úëøá øôñá 'ééòå .úåøéô
ò"òå .á"îäå æ"èäë íéøáåñä íé÷ñåôä úòã àéáäì êéøàäù

.ç"ð 'åà ç"ñ÷ 'éñ ç"äôëá
.íù ò"åù .05

.íù à"îø .06
.ùáã åà ïéìáú äáøä ä"ã ì"äáå â"ì ÷"ñ ç"ñ÷ 'éñ á"î .07
øëðéî äéäé äæ éãé ìòù ãò ïäá áøåòî ïéìáú ë"ëù áúë á"îá
äéäéù ïðéòá áìçå ïîùå ùáãá ïëå çî÷äî øúåé íòèá ïéìáúä
ãò ãàî äáøä íòèä ïäî ùâøð æ"éòù íéî èåòéîå ïäî áåøä
ùåìéðù â"äëå áúë ì"äááå .ìôè äñéòä íòèå ø÷éòä íä æ"éòù
íòè àäéù éãë íéî èåòéîå íéöéáî áåøä àäéù êéøö íéöéáá

.äáøä ùâøð íéöéáä
éðéî ãåò ùéå áúëù ïéìáú äáøä ä"ã æ"ñ ç"ñ÷ 'éñ ì"äá 'ééò .08
ïéìùáîù ÷ø ììë íéöéáå ùáã àìá ïúåà ïéùìù úå÷ã úåâåò
éðéàå ,åìà íéîá íúåà ïéùìå ìòåù úìåáéù èòî íò íéî íãå÷î
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äñéòä íòè ãáà åìà íéîá ùåìéðù íåùî åèàå äæì øúéä òãåé
ë"â äáøä ìòåù úìåáéùä íòè ùâøð äéä íà óà íâå] åðîî
áøòúî íà åèàã íçì úøåúî åàéöåäì àåä íåìë åàìã øáúñî
éðàù ùáãå ïîùå ,àåä íçì åàì ãçéá ïâã éðéî äîë äìéçúëì
ä÷éúî éðéî áùçð íéöéáå ïîùáã íâå íä íéøçà íéðéîã
ïéùåò íà êà .[äæá ë"àùî áåùç íîòèù çåðé÷ì ÷ø ïéìëåàù
éåä äæã íåùî øéúäì ùé ïéëøôðù ãò ãàî ïéùáéå ïé÷ã úåâåòä
êéøö ïéà íúñä ïî åìà íâã ò"åùá øëæðä ïéùáé ïéëòë ììëá
éèå÷ì øôñáå - .ì"ðä ïéëòë åîë çåðé÷ì ÷ø òéáùäì ïìëåàì
úáåùúá 'éòå áúë 'é ÷"ñ á"ô æ"øì ïéðäðä úëøá ìò è"éøäî
ïéìùáîù åðééäã æøåà éîá äùåìéðù äñéòá ìàùðù íéîùá éøä
äìòäå ,åéîéîá çî÷ä ïéùìå æøåàä ïéððñî ë"çàå íéîá æøåàä
ãò æøåà äáøä äéäùë à"ë ì÷äì åáì åàìî àì æøåà éîáã
åìéôàå ,úåøô éîì åáùçì ùé â"äøáã øúåéá íéáò åùòð íéîäù
úáåùúá ïééòå .äãåòñä êåúá à"ë íìëàì øäæð äéäé ù"øé äæá
,íéîá íúåà ïéùáåëù íéçåôú éîá äùåìéð íàã íäøáàì ãñç
øôñ íùá áúë à"é ÷"ñáå .äãåòñä êåúá à"ë ìåëàì éåàøù
äàåáú éðéòøâ íò íéî ïéìùáîù íéèåùô íéùðà ïúåàå ç"ùé
ïéàã ååòùèëàñî ïåàâä éì øîà àééè íò ïéùìù åà íäá ïéùìå
ïéàã éì øîàå ééøåâìéáî áøä éì øîà ïëå ë"áä úô ììë àø÷ð äæ
äøåùù íé÷åîéö ïééá ùåìì ÷ø øëùá äùéì é"ò åìéôà øúåî
àø÷ð äæ ,åîòèá õîçúð àìå â"äôá åéìò êøáì ïéé äùòðù ïôåàá

.ë"áäô
.æ"ñ ç"ñ÷ 'éñ ò"åù .09

.åôåñá â"ì ÷"ñ ç"ñ÷ 'éñ á"î .10
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CAPÍTULO ONZE

BERACHOT SOBRE
ALIMENTOS LIGADOS

COM PAT HABAÁ
BEKISNIN

Matsá

1. Os sefaradim costumam recitar Mezonot sobre
a matsá durante todo o ano (exceto Pêssach); porém
durante o ano fazem Netilat Yadáyim sem recitar a
berachá1.

De qualquer maneira, é preferível que o sefaradi
coma matsá somente em refeição na qual fez Netilat
Yadáyim, recitou Hamotsi e comeu pão2.

Os ashkenazim fazem Netilat Yadáyim e recitam
Hamotsi sobre a matsá sempre, durante o ano todo3.
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Pizza

2. Quando a massa da pizza for feita de farinha e
água – como a de pão – a berachá da pizza será Ha-
motsi.

Quando a massa for de farinha e sucos de fruta
(veja capítulo Pat Habaá Bekisnin, parágrafo 2, itens
a e b) a berachá será Mezonot. Porém, quando o in-
divíduo comer pizza na quantidade (shiur) de keviut
seudá (veja capítulo Keviut Seudá) deverá fazer Ne-
tilat Yadáyim, recitar Hamotsi antes e Bircat Hama-
zon depois4.

Sonhos

3. O costume é recitar Borê Minê Mezonot5 sobre
os sonhos, pois a massa é feita com a intenção de ser
frita em óleo, e isso é considerado maassê kederá
(algo cozido e não assado).

Pastel de queijo ou de carne assados
e esfiha fechada

4. Quando a massa é feita de farinha e sucos na-
turais (conforme esclarecido no capítulo 10, Pat
Habaá Bekisnin, parágrafo 2, itens a e b) e ingerir
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menos que o shiur de keviut seudá (veja capítulo 12,
Keviut Seudá, parágrafo 3 e conclusão), a berachá
anterior será Mezonot e a posterior será Al Hamichyá.

Porém se a massa for igual à de pão, ou seja, fa-
rinha e água, a berachá anterior será Hamotsi e a pos-
terior será Bircat Hamazon6.

Pastéis bem pequenos

Quando os pastéis forem feitos bem pequenos,
considera-se que foram feitos para petiscar e não para
alimentar; portanto a berachá será Borê Minê Mezo-
not6.

Wafer

5. A berachá sobre o Wafer é Borê Minê Mezo-
not. Mesmo que o indivíduo coma uma quantidade
grande de Wafer – que em relação a outras massas se-
ria considerado shiur de keviut seudá e seria neces-
sário Netilat Yadáyim, Hamotsi e Bircat Hamazon –
no caso do Wafer isto não acontece. Isso porque a
massa crua do Wafer é líqüida e não possui “toar
lechem”, termo usado pela halachá que caracteriza as
massas que se assemelham ao pão7.
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Panquecas

6. O mesmo – que foi explicado no parágrafo an-
terior sobre Wafer – aplica-se para as panquecas, pois
elas são feitas com massa líqüida e são fritas em fri-
gideira. Mesmo que o indivíduo coma o shiur de
keviut seudá, sempre recitará antes Borê Minê Mezo-
not e depois Al Hamichyá, independentemente da
quantidade consumida8.

Porém após uma análise mais minuciosa sobre as
panquecas, verificamos que elas são fritas em frigi-
deira, mas em quantidade mínima de óleo, apenas
para não grudar na frigideira. Por isso, quando al-
guém for comer panquecas em grandes quantidades
(shiur de keviut seudá), é correto que as coma dentro
de uma refeição feita com pão9.
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à"é ÷øô

ïéðñéëá äàáä úô éðéã

.ã"é÷ 'åîò íò éáéúð .01
òöîàá íâ àéöåîä äúëøá äöîù íéøáåñå íé÷ìåç ùé éë .02

.'â äìàù á"éô á"ç ïåéöì øåàá 'ééò .äðùä
.â"ñ â"ô äëøáä úàæå á"éñ ç"ô äëìä éçúô 'ééò .03

÷øô á"ç ö"ìåà ú"åù ,àø ãåîòå 19 úåà ç"ô äëìä éçúô 'ééò .04
äëøáä úàæå à"é 'éñ à"ç ìàåîù úçðî ú"åù 'ä äìàù á"é

.23 'åîò
àìá à÷åã äæã à"âîä áúë ä"ò ÷"ñ ç"ñ÷ 'éñá á"îä áúë .05
ïðéè÷ð êëì ïðáøãî ÷ø àåä åìù æ"îäá áåéçã äòéáù éãë ìëà
àåä æ"îäá áåéçã äòéáù éãë ìëàá ìáà ,ì÷äì äðåùàøä äòãë
æ"ë êà ,à"øâäî òîùî ïëå ÷ôñî æ"îäá êøáì êéøö àúééøåàã
ë"çàù àìà úô úåôàì åúòã äéä äáò åúìéìá äùòå ùìù äòùá
ìùáì äìéçúî åúòã äéäùë ìáà ,ïéðâôåñ äúåà äùòå êìîð
÷ø æ"îäá äéìò êøáî ïéà äòéáù éãë ìëà åìéôà äúåà ïâèìå

.'â ïéòî úçà äëøá
ì"æå áúë ,áâàå ä"ã úåøòäá 'ä äìàù á"é ÷øô á"ç ïåéöì øåàáå
àìà øåðúá åàôà àìù àìà ,íçì úñéòë ùåìéðù ÷öáù äàøð
áúë ïøîù é"ôòàå .úåðåæî éðéî àøåá åéìò êøáî ,ïîùá åðâéè
åðâè åà íéîá åìùéáå äáò åúìéìáù øáãù â"éñ ç"ñ÷ 'éñá
àøéå .î"îá åà àéöåîä êøáî éà øáãá ú÷åìçî ùé ,ïîùá
øçà íçì ìò êøáéù é"ò àìà ìëàé àìå íäéðù éãé àöé íéîù
éøäù ,íçì ïéãë åðéã ïéàù òéøëäå åá øæç ïøîù äàøð .äìéçú
äáò äúìéìáù äñéòù â"ñ è"ëù 'éñ ã"åéá äìç ïéðòì ÷ñô
àìå ,äìçî äøåèô ïë äùòå äðâèì åà äìùáì úòã ìò äìâìâå
åðà äæ ìòå ,é"áá íù øàåáîë íé÷ìåç ùéã óà øéîçäì íù áúë
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íéøáã ìåëàì íéøéîçî àìå úåðåæî äæ ïéòëá íéëøáîù ïéëîåñ
.ì"ëò äãåòñä êåúá åìà

.úôàðä àãéèùô ä"ã æ"èñ ç"ñ÷ 'éñá ì"äáä úð÷ñî éôë .06
äàáä úôì àãéèùô ïéá ìãáää øàáì áúë ã"ö ÷"ñ á"îå
äãåòñ çåðé÷ì àìà ïééåùò ïéàã íúä éðàùã æ"ñáù ïéðñéëá
ïåáòøì íìëàì êøã øùáá àìåîîù àãéèùô ë"àùî ä÷éúîìå
èåùô äàøðå ãçàë ìëåàùë øùáå úô øàù åîë éåäå òåáùì éãëå
øëéðå øùá ìù ïéúéúô íäá áøåòîå íéðè÷ ïé÷é÷ø ïééåùò íàã
áøåòîù úôë ùîî åðéã äãåòñä øçà çåðé÷ì à"ë íééåùò íäù
àìãá æ"îäøá åäééìò êøáî åðéàã ä÷éúî éðéî øàùáå úåøéôá
úåøå÷îá 'ä äìàù á"é ÷øô á"ç ïåéöì øåà ú"åùáå .åäééìò òá÷
úñéòë éåùòù ÷öá ìò àéöåîä íéëøáîù øàåáî äðäðå ä"ã
.ì"ðä ì"äáä úð÷ñî éôë äðéáâ åà íéâã åà øùá àìåîîå ,íçì
ããöîù à"âîä úòã àéáä 'ö ÷"ñáå ç"ì ÷"ñ ç"ñ÷ 'éñ á"î .07
'ééò .ò"åùäë òéøëî íéøåáâ ïâîå ,àéöåîä åéìò êøáî òá÷áã
àéáäù ,28 'åîò úùãåçî úéùéîç äøåãäî äëøáä úàæå øôñá
àéöåîä íéìôåå ìò íéëøáî àìù à"èéìù âøáðééù ô"çøâä íùá
÷çöé úìåò ú"åùáå - .äãåòñ úåòéá÷ ìù øåòéù ìëàùë åìéôà
èåùô äéäå à"èéìù é÷ñáééð÷ ç"øâä ìàùù áúë å"ì 'éñ à"ç
àéöåîä êøáî òá÷áù ïéðñëá äàáä úô øàù ïéãë íðéãù åéðéòá

.ò"öå
ä÷ùîá åðâèå äëø åúìéìáù øáã áúë ã"éñ ç"ñ÷ 'éñá à"îøä .08
,21 äøòäáå 28 'åîò äëøáä úàæå øôñáå .àåä íçì åàì ò"åëì
ïéà êà ìéùáú éðéî íðéàù ô"òà úå÷é÷ã úåúéáçä ìò áúë
éì åøåä êëå ,çì ç"ñ÷ á"î ô"ò - ïúå÷ã úîçî íçì øàåú íäì
éìåà äìàù äæá ùé øúåé úåáò úåúéáçá êà .êàáøòéåà æ"ùøâä
óåñá) .'ç äëìä øåøéá ïééò íù á"îá øëæåîä éðùä äø÷îä íä

.(äëøáä úàæå øôñ
íù úåøå÷îá áúëù è"ñ å"î ÷øô á"ç ïåéöì øåà ú"åù 'ééò .09
ù"îëå úô áåùç úáçîá ÷áãé àìù ïîù èòîá åùòð íà íìåàå
éåì î"øâäì 'ã úëøá øôñá éúàöî úòëå .ã"é 'éòñá íù à"îøä
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úåúéáçî ìåëàì àìù øéîçäì éåàøù æ"èñ 'á ÷øô á"ç ì"öæ
êøéáù äãåòñ êåúá àìà äìòîìå ÷"îñ 230 ìù úåîë ñ'öðéìá

.ìéâø íçì ìò àéöåîä äá
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CAPÍTULO DOZE

PAT HABAÁ BEKISNIN EM
GRANDE QUANTIDADE

KEVIUT SEUDÁ

Observação: É comum o conceito de pão mezo-
not que, segundo a halachá, não é tão simples, como
esclarecido neste capítulo. O Rabino Yechezkel Roth
shelita escreve em sua carta de recomendação ao li-
vro Pitchê Halachá, que se tivesse força, aboliria este
conceito. Portanto, devemos conhecer a halachá de
maneira clara, para não deixar de recitar o Bircat Ha-
mazon quando deveríamos fazê-lo, deixando assim
de cumprir uma mitsvá da Torá.

Keviut Seudá   cap. 12 observação
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Keviut seudá é quando se fixa uma refeição
sobre pat habaá bekisnin

1. Em todos os 3 casos citados anteriormente, no
capítulo 10, a berachá é Mezonot, porém somente
quando o indivíduo não os come como refeição (seu-
dat kêva). O que vem a ser refeição será definido
abaixo. Se a pessoa sabe que vai comer pat habaá
bekisnin como refeição, deverá fazer Netilat Yadáyim
com berachá e berachá de Hamotsi e no término da
refeição recitará Bircat Hamazon1.

Se após terminar de comer pat habaá bekisnin, o
indivíduo constatou ter comido shiur de keviut seu-
dá, mesmo que antes de comer recitou Borê Minê
Mezonot, deverá recitar Bircat Hamazon1.

Se o indivíduo estiver comendo pat habaá
bekisnin e constatar que de agora em diante comerá
shiur keviut seudá (4 betsim)2, deve interromper para
fazer Netilat Yadáyim com berachá, para poder con-
tinuar a ingerir pat habaá bekisnin.

No caso acima citado, o Mishná Berurá3 susten-
ta ser sim necessário recitar o Hamotsi, e o Caf Ha-
chayim4 sustenta que não é necessário recitar a bera-
chá de Hamotsi.

Na prática, neste caso que o indivíduo vai comer
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o shiur de seudá desse momento em diante, deverá
fazer Netilat Yadáyim com berachá, recitar Hamotsi
e Bircat Hamazon5.

2. Estão excluídos desta regra os denominados
maassê kederá, massas cozidas sobre o fogão ou fri-
tas em óleo, como macarrão e outros alimentos feitos
com uma das cinco espécies – trigo, cevada, espelta,
centeio e aveia – sobre as quais a berachá anterior é
Borê Minê Mezonot. Isso, ainda que sejam comidas
em grandes quantidades, pois elas não têm nenhuma
semelhança com o pão6.

Mesmo que o macarrão depois de cozido for le-
vado ao forno, não terá as leis de pat habaá bekisnin7.

3. Definição de keviut seudá:
a) Para os sefaradim, keviut seudá é quando co-

memos a quantidade de quatro betsim, 224g em vo-
lume.

Portanto, ao ingerir o shiur de até três betsim,
168g em volume, recita-se Mezonot antes de comer
pat habaá bekisnin e Al Hamichyá no final.

Não se deve comer de três a quatro betsim, pois
é considerado safec (dúvida). Ou comemos até três
betsim recitando antes Mezonot e depois Al
Hamichyá, ou mais de quatro betsim recitando antes
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Hamotsi e depois Bircat Hamazon8.
b) Entre os ashkenazim há discussão entre os

possekim a respeito. Há quem sustente que quando o
indivíduo come pat habaá bekisnin como refeição e
não como petisco – por exemplo: come pat habaá
bekisnin no café da manhã com outros alimentos –
considera-se seudá e é necessário recitar a berachá
de Hamotsi9.

c) Ainda entre os ashkenazim, há quem sustente,
que a definição de keviut seudá é de quatro betsim,
224g em volume.

E há quem sustente que é até mesmo mais de
quatro betsim10, pois é necessário ter seviá (que o in-
divíduo fique saciado).

d) Há um outro detalhe discutido na halachá: se
o shiur de quatro betsim é composto exclusivamente
de pat habaá bekisnin, ou se outros alimentos consu-
midos junto com o pat habaá bekisnin se tornam par-
te integrante do shiur de quatro betsim.

O Caf Hachayim11 escreve que o costume entre
os sefaradim é o de não levar em consideração na
soma total, os outros alimentos junto com o pat
habaá bekisnin e consideram somente o pat habaá
bekisnin para keviut seudá.

cap. 12 3   Veten Berachá



163

e) Já entre os ashkenazim há quem sustenta que
os outros alimentos completam o shiur de keviut seu-
dá12.

No entanto há quem sustente, que para fazer Bir-
cat Hamazon é sempre necessário o shiur de quatro
betsim e os outros alimentos vem somente completar
o shiur de seviá13 (estar satisfeito).

Conclusão:
Os sefaradim podem comer todos os tipos de pat

habaá bekisnin até o shiur de três betsim14, mesmo
que ao ingerir junto outros alimentos, o limite (shiur
de três betsim) seja ultrapassado15. Devemos lembrar
sempre que este shiur é calculado em volume e que
facilmente pode-se atingir três betsim.

– Entre três e quatro betsim é safec (dúvida), por
isso não se deve ultrapassar o shiur de três betsim.

– Quando comer quatro betsim ou mais, o sefa-
radi deverá fazer Netilat Yadáyim, recitar Hamotsi e
Bircat Hamazon, como se estivesse comendo pão
normalmente.

– Quando se tratar de pães ou chalot doces, de-
verá tomar o cuidado em lechatechilá (em princípio)
comê-los em refeição que se fez Hamotsi sobre pão
que sua berachá é Hamotsi16.
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Com relação aos ashkenazim (para que não en-
trem em dúvidas), é correto que façam Netilat Yadá-
yim, recitem Hamotsi, comam shiur de pão e recitem
Bircat Hamazon, sempre que comerem pat habaá
bekisnin (mezonot) junto com outros alimentos, em
refeições como café da manhã ou jantar17.
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á"é ÷øô

ïéðñéëá äàáä úô ìò äãåòñ úåòéá÷ éðéã

.å"ñ ç"ñ÷ 'éñ ò"åù .01
ç"ñ÷ 'éñá ç"äôëä áúë íéöéá 'ã ìù øåòéù ìëàé àì íàù .02
.íéöéá 'ãì 'â ïéá ìåëàì åúðåë íà äëøá éìá åéãé ìåèéù à"ð 'åà
éåä åððéðòáù â"ë ÷"ñ ö"äòùá øàéáå .å"ë ÷"ñ ç"ñ÷ 'éñ á"î .03

.äìéçúî ë"ë ìåëàì åúòã äéä àì éàãåã äæá ù"ëå êìîðë
úøèåô úåðåæî úëøáù íåùî à"ð 'åà ç"ñ÷ 'éñ ç"äôë .04

.êìîðë àåäù ö"äòùá á"îä úøáñ øéëæä àìå àéöåîä
áúëù éô ìò óàå ä"ã 'æ äìàù á"é ÷øô á"ç ïåéöì øåà ú"åù .05
ìåëàì ãîåòù äàø óåñáìå ,íúñá úåðåæî ìåëàì ìéçúäù éîã
.àéöåîä úëøá êøáì êéøöù àåä ïéãäù äãåòñ úåòéá÷ øåòéù
àìå åéãé ìèð àìù ïåéë íùù ,î"îá úëøáá àöéù ïðéøîà àìå
åúòãá ïéàù åúòã äìéâë äæ éøä åúìéëà íãå÷ àéöåîä êøéá
ãåò äàøå ,øåîâ êìîðë áåùçå ,äãåòñ úåòéá÷ øåòéù ìåëàì

.ù"ò â"ë ÷"ñ ç"ñ÷ 'éñá ö"äòùá
.è"î 'åà ç"ô÷ 'éñ ç"äôëå ã"éñ ç"ñ÷ 'éñ à"îø .06

â"éñ ç"ñ÷ 'éñ éøô úçðîå 'å äìàù á"éô á"ç ïåéöì øåà ú"åù .07
.à"îøá íù ä"ã

.ä"î 'åà ç"ñ÷ 'éñ ç"äôëå è"éñ ñçðô úùøô ø"ù ç"àá .08
åæ äðéãîá øùàë ìáà :ì"æå á"ì 'éñ â"ç ç"åà î"øâà ú"åù .09
ïéèòîîå äãåòñá íéøáã äáøä ìåëàì ïéìéâø ú"éùä úëøáî
äãåòñ úåòéá÷äù ,áúë â"é ÷"ñá à"âîäå íçì úìéëàá àìéîî
øåòéù àåä åæ äðéãîáù àöîð íéøçà íéøáãå øùá íò ìëà íà
øäæéì êéøö ïëìå íéöéá 'âî úåçô ãò íéùðà äáøäì ïè÷
êøèöé àìù éãë úô ìåëàìå åéãé ìåèéì äöåø åðéàùë äðåúçá
ïîæ úëùîð íéîòôìù ïåîéæ ìéáùá äãåòñä ìë øîâ ãò úåëçì
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ìëàé àìù ,íéðéî øàùî íù äéäéù äî ìåëàì íéöåø ìáà áø
èòî óà ìëàé íàã .àîäðã àúøåú åäééìò ùéã ñ÷éé÷ éðéîä
áùçð à"âîìù äãåòñá ìëåàù úô øåòéùë íéîòôì àåä ÷éé÷
øòùì ïéëéøöã ÷éñî æ"é ,éòñ ù"äòáù óàå .äãåòñ úåòéá÷
åìëà íéîãå÷ä úåøåãá íâ éøäã äæ øáúñî àì ,ãáìá úôá
ìë óåøöá íâ íúòéáù äúéäå ïúôéì éðéî äîëå øùá úåãåòñäá
åæ äðéãîá ïëìå .äòéáù éãë ãáì íçìä ïî åìëà àìå íéðéîä
ñ÷éé÷î ìåëàì åì ïéà íçì èòî ÷ø ïéìëåà íéðéîä éåáéø ãöîù
íéðéîå øùá ìëåàù äãåòñá ìåëàì ìéâøù úôäî úåçô ÷ø

.æà ÷éé÷ ìëàé àì øòùì åì äù÷ùëå ,íéøçà
ïéîåçú éáåøéò ïéðòì äðäå .ì"æå ã"ë ÷"ñ ç"ñ÷ 'éñ á"î 'éò .10
åáúëå ,íéöéá 'ã åà 'â àåä äãåòñ øåòéùã àúéà ä"ñù 'éñá
ìáà ,äãåòñ úòéá÷ øåòéù äæá áåùç ïàë ä"äã íéðåøçà äîë
àéöåîä êøáì ïéàã ì"ñå íé÷ìåç íììëî à"øâäå íéðåøçà äîë
ë"ùîëå ø÷áå áøò ìù àåäù òåá÷ äãåòñ øåòéùá àìà æ"îäáå
àåäù çëåîã ìåëùàá éúàöî ïëå è÷ìä éìåáéù íùá é"áá

.ò"åùä ïåùì äèåð ïëå ïë øáåñ
éøáãë åáúëù íé÷ñåô ùéã â"òà ë"òå ì"æå æ"î 'åà ç"ñ÷ 'éñ .11
øåèä úîéúñî òîùîãë äìà ïë íéâäåð íìåòä ïéà à"âîä
øçà øáã åîò ìëàã â"òà íéöéá 'â øåòéù ìëà àì íàã ò"åùäå
òéøëäù â"é 'åà î"éáäë àìãå 'â ïéòî àìà íéëøáî ïéà òáùå

.æ"îäøá øîåì
.â"é ÷"ñ ÷"ñ ç"ñ÷ 'éñ à"âî .12

àøîâá äðäã äæá éì äàøðä 'è 'éñ á"ç éáà úéá ú"åùá áúë .13
íéøçàù ìë àðåä áøì ïîçð áø äéì øîàã á"î óã úåëøá àúéà
àì äáåøî äìéëàã é"ùøéôå ,êøáì êéøö äãåòñ åéìò íéòáå÷
ïåòè êëá úìéëà ïéòáå÷ íéøçàù ìë àìà äëøáî úøèôð
íéöéá 'ã åà íéöéá 'â àåä áåøéò éáâ äãåòñ øåòéùå æ"îäøá
à÷åøá ïá ïðçåé 'øë äëìä éà í"áîøäå é"ùø ú÷åìçîá éåìúå
á÷ä úéùéìù àåäã ïåòîù 'øë åà íéöéá ùù àåä á÷ä òáåøã
ïá ïðçåé 'øë ÷ñô í"áîøäå ,ïéáåøéòã ç"ô äðùîá øàåáîë
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øåòéùã øàåáî ì"æ áøä ò"åùáå ,ïåòîù 'øë é"ùøå à÷åøá
ô"ëå úåãåòñ á"ì úìåâìâì øîåò ïåøùò éöç àåä äãåòñ úòéá÷
äçåð åúòã ïéàù à"øâä íùá à"çá ë"ùî àéáäå ù"äòá ë'â
øîåò ìù åæ äãîá ìëåà àéøá íãàìã íéöéá 'ã åà 'â ìù øåòéùá
äãåòñ øåòéùã øîåì ïéøéîçî äìéçúëìå ,úåãåòñ á"ì úìåâìâì
ïúôéìä íâ óøöì øéîçäì à"âîä ë"ùî íìåà .íéöéá 'ã àåä
ô"ëò êéøö åúòãìå æ"ò ÷ìåç áøä ò"åùá úîàá ,ì"ðä øåòéùì
ïúôìî õåç ïéðñéëá äàáä úô ìù íéöéá 'â åà 'ã ìù øåòéù
áåøéò ìù úåãåòñ éúùá åëéøöä äîì ë"ìàã äðåëð åúøáñå
úåãåòñ 'ãì éã äæî úåçô íâ éøä íéöéá 'å åà 'ç ìù úô ïéîåçú
ììë äãåòñ éø÷î àì äæ øåòéùî úåçôã ë"ò àìà ,ïúôéì é"ò
íéøáã øàù íãå÷ ìëà íà íâ æ"ôìå ,ïúôéì äáøä íò åìéôà
êøáì áééç íéöéá 'ã øåòéù ìëà íà äæá íâ ïéðñéë úô ë"çàå
î"î íéøáã øàù ìëàù äîî òáù øáëù é"ôòà æ"îäøá ë"çà
äéàøäå ,æ"îäøá êøáì ö"à ïéðñéë úô íéöéá 'ã ìëà àì íà
åáúëù úåéðîçì ä"ãá úåëøá 'ñåúä éøáãî à"âîä àéáäù
äæî àéöåäå àéöåîä åéìò êøáî íéøåôá åîë åäééìò òá÷ íàã
î"ù úåéðîçìä íò ë"â íéøáã øàù íéìëåà íéøåôáã ïåéëã
ìëàù éøééî 'ñåúäã ì"é ïëà .úåòéá÷ì ïéôøèöî íéøáã øàùã
äéä àìá ìáà úåéðîçìä ìù úôî íéöéá 'ã úåçôä ìëì
íéöéá 'ã åà 'âã ïåéë úåòéá÷ éåä àì íéöéá 'ã øåòéù úåéðîçìäá
úåòéá÷ éø÷î æ"òã øîéîì àëéà ô"ëò íééðò úãåòñ àåä
,'â ïéòî êøáì éãå éàøò úãåòñ ÷ø éåä äæ àìáå íééðòá åðéöîãë
ìëà øáëù øçà ïéðñéë úô ìåëàì äöåø íà åúìàù ïåãéðá ïëìå
ìåèéì êéøö íéöéá 'ã øåòéùë ìåëàì äöøé íà íéøáã øàùå øùá
äëøá ö"à äæî úåçôá ìáà æ"îäøá ë"çàå àéöåîä êøáìå åéãé
ë"çàå úåðåæî éðéî àøåá êøáì áééåçî æà êìîðá ÷ø äðåùàø
éåìä èáù ú"åùáå .ã"é ÷"ñ à"âîá ïìäì øàåáîë ùìù ïéòî
ùåùçì ãàî éàãëã éäð äëìäì ë"àå áúë ä"ë 'éñ æ"ç
øúåé ìëà øáë íà ìáà .íéöéá 'â åà íéöéá 'ã øåòéùì äìéçúëì
'ã øåòéù åá äéä àìå á"åéëå ïúôì íâ ìëà øáë íà åà ,äæî
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åðéðôì ïàë ùé àäã .÷ôñî æ"îäøá êøáì ïéà ô"ëò ,íéöéá
íù íé÷ñåô ãåòå óñåé éëøáä úòã àäã äëìäì ñ"ñ ä"àìá
úìéëà é"ò ïéãä äðúùéã à"âîä ìù äæ ùåãéç ììë åäì úéìã
î"î à"âîë åòá÷ äáøäã éäðå - ïéðñéë úô íò íéøçà íéøáã
ãáì åìëàá áééç íà ÷ôñ .ñ"ñ ä"ä ì"ðä ÷ôñ ãåò óøèöäá
'ãá ÷ø áééç àìã ì"é øùá íò ë"àå - øúåé ÷ø íéöéá 'ã úìéëàá
ïúôì úìéëà ïéàå à"âîë àìã àîìã î"î áééçã ì"úàå íéöéá
úåëìä éðù ïéàã è"é ö"äòùë àîéð íà ù"ëîå íåìë äæá óéñåî

.ì"ëò àðéãì øåøá æ"ë åéãçé úåîéé÷úî
.è"éñ ñçðô úùøô ø"ù ç"àá .ä"î 'åà ç"ñ÷ 'éñ ç"äôë .14
äèéùä éôë áúë 'ð 'éñ à"èéìù õøô î"øâäì úåëøá éðéã øôñáå
åîë äãåòñ êåúá ïéðñéëá äàáä úô íéìëåàùë íéðôá äøëæåäù
úðù äøåú øåàá íðîà ,àéöåîä êøáì êéøö áøò åà ø÷á úãåòñ
åäéìà î"øâäî åàéáä øãà ùãç â"ðùú úðùå ïñéð ùãç ã"ðùú
àåä íéãøôñä ìöà âäðîäù à"èéìù ùàùî ù"øâäîå à"èéìù

.úåðåæî åúëøá ïéðñéëá äàáä úôî íéöéá 'â ãòù
.æ"î 'åà ç"ñ÷ 'éñ ç"äôë .15

à"áøâäî òîùù áúë 'ä óðò æ"è 'éñ â"ç äôùé éðáà ú"åùáå .16
íâå úåðåæîë åðéã úå÷éúîä úùâøåîù ìëù ì"öæ ìåàù
ïåéöì øåàá àåä ïëå .ì÷äì ïéà éæðëùà ìöà éãøôñ çøàúîùë
íòè ùéâøîä ìëù áúë ä÷åúî äìç ïéãá 'ã äìàù á"éô á"ç
.î"îá äéìò êøáì ãøôñ éðáì ùé äéðîçìá åà äìçá úå÷éúî
àøé î"î ,úåðåæî íäéìò êøáì âäðîäù óà ïë ìòå áúë úåøòäáå

.äãåòñä êåúá àìà íìëàé àì íéîù
úåéä ë"áäô èòî ìëà åìéôà íéøáåñù ùé ãçà ãöîù .à .17
'ééò .äãåòñ úåòéá÷ éãëì íéôøèöî íéøáã øàù íîò ìëåàå

.09 íå÷î äàøî
úôî íéöéá 'ã øåòéù ìåëàì êéøö ãéîúù íéøáåñ ùé éðù ãöîå .á
.äòéáù éãë ìù øåòéùì íéôøèöî íéìëàî øúéå ïéðñéëá äàáä
ë"áäôî èòî åìéôà ìåëàìî øäæéì íéëéøö äìéçúëì àìéîîå
.íéìëàî øúé íúà íéìëåàùë áøòå ø÷á úãåòñ úåòéá÷á
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'á úåàá àáåîì ùåùçì ùé æ"îäøáå àéöåîä äæ ìò êøáìå
'åàá àáåäù äîì ùåùçì ùé íéöéá 'ã úåçô ìù øåòéù ìåëàìå
øåòéù øåîâ úô ìåëàìå íéãé ìåèéì àåä áåè øúåéä ë"à .'à
äàøî 'ééò .ò"åëã àáéìà úàöì éãë ïåæîä úëøá êøáìå äöéáë

.13 íå÷î
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CAPÍTULO TREZE

BÊNÇÃO SOBRE O
ARROZ E DETALHES

LIGADOS À BÊNÇÃO DE
MEZONOT

A berachá sobre o arroz

1. A berachá sobre o arroz cozido é Borê Minê
Mezonot1.

2. Embora a berachá anterior sobre o arroz seja
Borê Minê Mezonot, a berachá posterior – quando
comer uma porção de cazáyit ou mais – é Borê Ne-
fashot2.

Caso por engano tenha recitado a berachá de “Al
Hamichyá” após ingerir arroz, esta berachá estará

cap. 13 1-2   Veten Berachá
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válida3.
O Ben Ish Chay nos indica uma mnemônica para

lembrar desta halachá: as iniciais das palavras
“ôrez”, æøåà (arroz), “mezonot”, úåðåæî e “nefashot”,
úåùôð, formam a palavra “amen” – ïîà.

3. Ao comer uma das cinco espécies de cereais
como: trigo, cevada, espelta, centeio e aveia, tanto
cozidas como assadas no forno e também arroz, reci-
tará apenas a berachá posterior Meen Shalosh (Al
Hamichyá). Por exemplo: se comer um pedaço de
bolo que tenha um cazáyit e na mesma oportunidade
comer também arroz, recitará apenas a berachá pos-
terior Meen Shalosh (Al Hamichyá) e com isto exi-
mirá o arroz da berachá acharoná de Borê Nefashot3.

4. Embora a berachá do arroz seja Borê Minê
Mezonot, sua importância não é a mesma dos alimen-
tos que contêm um dos cinco cereais (trigo, cevada,
espelta, centeio e aveia). Os cinco cereais, quando es-
tiverem misturados a outros alimentos e fizerem par-
te integral destes ou para dar gosto e não somente
para dar liga, mesmo sendo minoria, prevalecerá a
berachá de Borê Minê Mezonot4.

No caso do arroz, somente prevalecerá a berachá
de Borê Minê Mezonot se ele for a maioria5.

Berachá Sobre o Arroz   cap. 13 3-4
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Exemplos:
Arroz com feijão: Ao comer arroz e feijão mis-

turados, quando o arroz for maioria, a berachá será
Borê Minê Mezonot. Quando o feijão for a maioria, a
berachá será Adamá.

Macarrão misturado com carne: No caso de
comer macarrão misturado com carne, mesmo que o
macarrão seja minoria e a carne maioria, prevalece a
berachá de Borê Minê Mezonot.

Mezonot sobre outros alimentos
berachá abrangente

5. A berachá de Borê Minê Mezonot é uma be-
rachá abrangente (“colêlet”), que se recitada por en-
gano sobre qualquer outro alimento ou bebida6 (ex-
ceto água e sal) não será necessário repetir a berachá
apropriada.

Exemplos:
Se por engano fizer Borê Minê Mezonot sobre

pão, a berachá será válida.
Se por engano fizer Borê Minê Mezonot sobre al-

guma fruta, tanto de árvore quanto da terra, a bera-
chá será válida7.

cap. 13 5   Veten Berachá
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â"é ÷øô

úåðåæî éðéî àøåá úëøáì íéøåù÷ä íéèøôå æøåà ìò íéëøáî äî

ãò ä"ã ì"äáå å"ëå ä"ë ÷"ñ á"îå .æ"ñ ç"ø 'éñ ò"åù .01
,åìéùáú åà åìù úôã ç"ë ÷"ñá á"îä áúë íòèäå .êòîúðù
.úåéðè÷ éðéî øàùî óéãòå ,ïâã éðéî 'äî åîë áìä ãòåñå òéáùî
úëøá åà æ"îäáã è"ë ÷"ñá á"îä áúë íòèäå .íù ò"åù .02

.íúåáéùç éðôî ïéðéî äùîçá àìà íðéà 'â ïéòî
.ç"é 'åà ñçðô úùøô ç"àáå à"î 'åà ç"ø 'éñ ç"äôë .03

.á"ñ ç"ø 'éñ ò"åù .04
.æ"ñ ç"ø 'éñ ò"åù .05

úëøá íå÷îá ä"ã æ"ñ÷ 'éñ ì"äá .'é 'òñ ìò æ"ñ÷ 'éñ é"ëøá .06
ãò ä"ãåñ ç"ø 'éñ ì"äáå à"ì ÷"ñ ç"ø 'éñ ö"äòù .àéöåîä
'éñ äëøáä øå÷î øôñá .â"é 'åà ÷ìá úùøô ø"ù ç"àá .êòîúðù
à"èéìù ÷ìàô åäéìà çñô â"äøä íùá àéáä 'ç 'òñ á"ñ
íéøáåñù íé÷ñåôä ìù íîòèù åäéìà äæçî ú"åù ìù øáçîä
äöî éøåãë ,úåéøèéà ,úåðåæî éðéî ìë) íéîá ïìùáù úåáéáìù
úëøá ,ãáì íéîä úåúùì ÷ø úåáéáìä ìåëàì äöåø åðéàå ('åëå
íåùî (à"é ÷"ñ ä"ø 'éñá á"î 'éò) úåðåæî àìå ìëäù íéîä
úåòèá íà ò"ö æ"ôìå .÷øîä úééúù ÷ø àìà äìéëà ïàë ïéàù
íà úåðåæî éðéî àøåá 'åëå íéæåôú õéî ïåâë úåøéôä õéî ìò êøéá
äòè áúëù â"éñ ø"ù ÷ìá úùøô ç"àáá éúàöî úòëå .àöé
íà ä÷ùîå ìëàî éðéî øàù åìéôàå àöé ,î"îá íçìä ìò êøéáå
õåç ïåæî àø÷ð ìëä äøåú ïåùìáã ,àöé î"îá íäéìò êøéáå äòè
êéøöå ,àöé àì î"îá íéîä ìò êøéáå äòè íà ïëìå ,çìîå íéîî
ììë à"çá øëæðëå á"ðù íéîä ìò êøáéå øåæçéå å"ìîëùá øîåì
ìëàî éðéî øàù ìò î"îá êøéá íà àéãäì áúë éøä .'â 'åà ç"ð

.àöé ,ä÷ùîå
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úùøô ø"ñ ç"àá .àéöåîä úëøá íå÷îá ä"ã æ"ñ÷ 'éñ ì"äá .07
.â"éñ ÷ìá
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CAPÍTULO QUATORZE

VINHO NA REFEIÇÃO
E QUANDO O VINHO
ISENTA OUTROS

LÍQÜIDOS

Vinho na refeição

1. Quando a pessoa beber vinho numa refeição,
deverá recitar a berachá sobre ele, porque a berachá
recitada sobre o pão não isenta o vinho de berachá1.

A berachá do vinho isenta os outros líqüidos

2. Quando o indivíduo recitar a berachá sobre o
vinho, outros líqüidos como água, refrigerantes e be-
bidas alcoólicas, estarão isentos da berachá de Sheha-

Vinho na Refeição   cap. 14 1-2
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col2, pois a berachá de Borê Peri Haguêfen do vinho
(por ser ele a bebida mais importante), os isenta de
berachá. É correto que estas bebidas estejam diante
do indivíduo quando este fizer a berachá de Borê Peri
Haguêfen3. Caso estas bebidas não estejam diante
dele: se elas lhe forem trazidas enquanto o vinho ain-
da estiver diante dele, ou se teve a intenção de bebê-
las ao recitar a berachá de Borê Peri Haguêfen, não
será necessário recitar Shehacol Nihyá Bidvarô4.

Meen Shalosh (Al Haguêfen) dispensa
Borê Nefashot

3. Da mesma forma que a bênção anterior do vi-
nho isenta as outras bebidas de berachá, assim tam-
bém a berachá posterior do vinho – Meen Shalosh
(Al Haguêfen) – isenta os outros líqüidos da berachá
de Borê Nefashot5. Porém numa refeição com pão, o
Bircat Hamazon isenta o vinho de berachá posteri-
or6.

Quantidade de vinho para isentar
outros líqüidos

4. Entre os possekim há uma discussão sobre

cap. 14 3-4   Veten Berachá
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quanto vinho deve ser consumido para isentar de be-
rachá as outras bebidas.

a) Do Shulchan Aruch se entende, que qualquer
quantidade consumida isenta os outros líqüidos de
berachá anterior7.

b) O Mishná Berurá8 sustenta que só se o indiví-
duo tomar melô lugamav (45ml) de vinho, que os ou-
tros líqüidos estarão isentos de berachá de Shehacol.

Caso o indivíduo não tenha tomado melô
lugamav (45ml), pedirá a outra pessoa – que não te-
nha bebido vinho – que o isente da berachá de She-
hacol Nihyá Bidvarô para poder beber outros líqüi-
dos, ou ainda poderá recitar Shehacol Nihyá Bidvarô
sobre açúcar ou alguma bala, para isentar os outros
líqüidos9.

c) Os sefaradim seguem conforme o citado no
item a. Os ashkenazim seguem conforme o item b,
lechatechilá – em princípio – porém em caso de ne-
cessidade, poderão proceder como no item a10.

A berachá do vinho não isenta os sólidos

5. A berachá de Borê Peri Haguêfen isenta de
Shehacol Nihyá Bidvarô somente os líqüidos e não os

Vinho na Refeição   cap. 14 5
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sólidos sobre os quais se recita a berachá de Sheha-
col Nihyá Bidvarô.

Por conseguinte, a berachá de Borê Peri Haguê-
fen não isenta chocolate, sorvete de leite ou sorvete
de frutas com ovos11, pois esses são considerados só-
lidos.

Os sorvetes do tipo picolé de limão, ou “sorbet”
que são servidos em festas entre peixe e carne, são
considerados líqüidos e a berachá de Borê Peri Ha-
guêfen os isenta12.

O vinho do Kidush isenta o vinho da refeição

6. O vinho que se toma no Kidush isenta o vinho
que se toma durante a refeição13, se o indivíduo tiver
o hábito de tomar vinho na refeição, ou se ele tinha a
intenção de tomar vinho durante a refeição no mo-
mento da recitação do Kidush14.

7. Quando o indivíduo ouvir o Kidush, feito por
outra pessoa, no Shabat de manhã e em seguida co-
mer massas como bolo ou biscoitos sobre os quais se
recita a berachá de Mezonot, os líqüidos somente es-
tarão isentos da berachá de Shehacol, se o indivíduo
tomar vinho após o Kidush15. Caso não tenha tomado
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vinho no momento do Kidush e quiser beber líqüidos
como água ou refrigerantes, deverá recitar a berachá
de Shehacol sobre eles.

Aquele que faz o Kidush deve, necessariamente,
tomar no mínimo 45ml do vinho16. Por conseguinte,
poderá beber outros líqüidos, apoiando-se na berachá
do vinho.

8. Neste caso tanto quem faz o Kidush da manhã
como os que ouvem o Kidush da manhã e querem
isentar-se desta obrigação, precisam comer no míni-
mo cazáyit de massas como bolo ou biscoitos sobre
os quais se recita a berachá de Mezonot, e no térmi-
no fazer a berachá de Meen Shalosh (Al Hamichyá).

Caso tenham tomado 45ml do vinho e não toma-
ram 86ml de outros líqüidos incluirão na berachá de
Meen Shalosh também Al Haguêfen.

Uma vez que comeram no mínimo cazáyit de
massas como bolo ou biscoitos sobre os quais se re-
cita a berachá de Mezonot e tenha tomado 45ml do
vinho e também 86ml de outros líqüidos, deverão re-
citar a berachá de Meen Shalosh (Al Hamichyá) e
Borê Nefashot, não incluindo Al Haguêfen na bera-
chá de Meen Shalosh17.

Ao tomar mesmo que um pouco de vinho como

Vinho na Refeição   cap. 14 8
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citado – vide parágrafo 4 – estarão isentos de fazer
Shehacol sobre os outros líqüidos. Se tomarem reviit
(86ml) destes outros líqüidos, farão no fim a berachá
de Meen Shalosh (Al Hamichyá) sobre as massas
como bolo ou biscoitos sobre os quais se recita a bera-
chá de Mezonot e Borê Nefashot sobre os líqüidos.
Vide capítulo 20, parág. 14 e mar’ê macom 14.
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ã"é ÷øô

äãåòñá ïé÷ùî øàùå ïééä úëøá ïéã

àåä ïééäù íòèä 'à ÷"ñá á"îä áúëå .à"ñ ã"ò÷ 'éñ ò"åù .01
ùåøéôá ïååë åìéôàå åúëøáá øèôäì úôì ìôèì áùçð åðéà áåùç

.éðäî àì äãåòñä êåúá äúùéù äî ìë øåèôì úôä úëøáá
.á"ñ ã"ò÷ 'éñ ò"åù .02

.'â ÷"ñ á"î .03
.íù á"î .04

.æ"èñ ç"ø 'éñ ò"åù .05
.å"ñ ã"ò÷ 'éñ ò"åù .06

ç"äãä úòã á"ñ ã"ò÷ 'éñá ò"åùä ïåùì èùô úåòîùî êë .07
ç"àáä éøáãî òîùî êëå .'è ÷"ñ ã"ò÷ 'éñ ö"äòùá àáåî
ä"ç úòã äåçé ú"åù 'ä 'åà ã"ò÷ 'éñ ç"äôëå á"ñ àùð úùøô

.'è äìàù 'ë ÷øô á"ç ïåéöì øåàå 'ë 'éñ
á"ç íåìù éøáãáå ïé÷ùî éðéî ìë øèåô ïéé ä"ã ã"ò÷ 'éñ ì"äá .08
.ïé÷ùî øàù øèåô úéòéáø äúù íà ÷øù åúòã æ"ì 'éñ

.ïé÷ùî éðéî ìë øèåô ïéé ä"ãåñ ì"äá .09
ç"äãä íùá øèåô ïéé ä"ô ì"äáå 'è ÷"ñ ã"ò÷ 'éñ ö"äòù 'ééò .10

.ïé÷ùî øàù øèåô ïééä ïî àåäù ìë úîéòèáù øáåñù
éîå áìçî úéùòðä äãéìâù å"è÷ 'éñ â"ç äîëçä ìöá ú"åù .11
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íéàøå÷ù äãéìâù áúë øàáúðù äî ìëå ä"ã úåøòäá á"é

.ïé÷ùîë íðéã áìç íäá ïéàù ÷éèøà
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.ã" ã"ò÷ 'éñ ò"åù .13
.'ç ÷"ñåñ ã"ò÷ 'éñ á"î .14
.'â ÷"ñåñ ã"ò÷ 'éñ á"î .15

.â"éñ à"òø 'éñ ç"åà ò"åù .16
.14 íå÷î äàøî 'ë ÷øôå 60 íå÷î äàøî 'ç ÷øôá 'ééò .17
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CAPÍTULO QUINZE

BÊNÇÃOS POSTERIORES
SOBRE ALIMENTOS

CONSUMIDOS ANTES DE
REFEIÇÃO COM PÃO

1. Quando o indivíduo estiver próximo de uma
refeição com pão (com a mesa já posta ou prestes a
ser posta), não deverá comer antes do Netilat Yadá-
yim e do Hamotsi, alimentos que serão consumidos
durante a refeição, pois estará recitando uma berachá
sheená tserichá (bênção desnecessária), já que den-
tro de um curto espaço de tempo, estes alimentos es-
tarão isentos com a berachá de Hamotsi1.

2. Porém, se houver um espaço de tempo de 15 a
30 minutos2 até o início da refeição, não há problema
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em recitar qualquer berachá e comer mesmo alimen-
tos que estarão incluídos na berachá de Hamotsi.

Quem comer massas como bolo ou biscoitos
(cuja berachá é Borê Minê Mezonot) antes
da refeição

As leis citadas nos parágrafos 3 a 7 são a opinião
do Mishná Berurá a respeito deste assunto e este é o
costume dos ashkenazim.

3. Quem comer massas como bolo ou biscoitos
(cuja berachá é Borê Minê Mezonot) próximo de uma
refeição com pão (e não for mais comê-las durante a
refeição), para seu prazer ou para se satisfazer parci-
almente, deverá recitar a berachá Meen Shalosh (Al
Hamichyá) antes de iniciar a refeição. Caso não te-
nha recitado Al Hamichyá até depois do Bircat Ha-
mazon, estará dispensado bediavad de recitá-la, por
já ter recitado o Bircat Hamazon3. Caso pretenda co-
mer dessas massas como bolo ou biscoitos (cuja be-
rachá é Mezonot) na refeição, deverá ter a intenção
ao recitar o Bircat Hamazon de isentá-los e assim não
será necessário recitar Meen Shalosh (Al Hamichyá)4.

E quando no Shabat de manhã após fazer o Ki-
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dush, o indivíduo come bolo ou biscoito sobre os
quais se recita a berachá de Mezonot, e em seguida
faz netilat yadáyim e recita Hamotsi, não deverá re-
citar (nesse caso) a bênção posterior Meen Shalosh
(Al Hamichyá). Quando recitar o Bircat Hamazon de-
verá ter a intenção de isentar o bolo ou os biscoitos
ingeridos anteriormente, mesmo que não tenha comi-
do deles durante a refeição com pão5.

Quem comer frutas antes da refeição

4. Quando um indivíduo comer frutas antes da
refeição – que se comesse durante a refeição teria que
fazer berachá sobre elas, porque não fazem parte da
refeição:

a) Se ele pretende comer dessas frutas durante a
refeição e ao recitar a berachá antes da refeição pen-
sa isentá-las com esta berachá que está recitando
agora, não será necessário fazer berachá acharoná
sobre as frutas e elas estarão isentas com o Bircat
Hamazon6.

b) Se não pretende comer destas frutas durante a
refeição, deverá recitar a berachá acharoná sobre
elas antes de Netilat Yadáyim7. Caso não tenha lem-
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brado de recitar a berachá acharoná antes de Netilat
Yadáyim, será necessário recitar a berachá acharoná8

sobre elas mesmo depois de ter iniciado a refeição.

Alimentos que fazem parte da refeição

5. Caso coma antes da refeição alimentos que fa-
zem parte integral da refeição – como salada, carne,
etc., que ao ingeri-los durante a refeição não é neces-
sário recitar berachot específicas, pois a berachá de
Hamotsi os isenta – mesmo que tenha a intenção de
comer esses alimentos no decorrer da refeição, é ne-
cessário fazer berachá acharoná sobre eles9.

Nesse caso, há quem sustente que é preferível
não comer um cazáyit desses alimentos, para não se
comprometer com a berachá acharoná10.

6. Caso coma aperitivos antes da refeição que
têm como finalidade abrir o apetite, não será neces-
sário recitar berachá acharoná sobre eles antes do
Netilat Yadáyim11.

Porém, nesse caso, é recomendável comer menos
de cazáyit para não entrar em dúvida12.

7. O parágrafo anterior aplica-se a quando o in-
divíduo está comendo os aperitivos próximo da refei-
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ção13, porque, caso contrário, os aperitivos não tem
vínculo com a refeição e conseqüentemente necessi-
tam de berachá acharoná.

O costume dos sefaradim

8. Com relação aos sefaradim, há quem sustente
que, em todos os casos, quer tenha comido cazáyit de
massas sobre as quais se recita a berachá de Borê
Minê Mezonot, quer tenha comido cazáyit de frutas
ou verduras deverá recitar a berachá acharoná14.

No caso de ter comido cazáyit de massas sobre
as quais se recita a berachá de Borê Minê Mezonot,
recitará Al Hamichyá antes de Netilat Yadáyim. Caso
tenha lembrado depois do Hamotsi, não recitará Al
Hamichyá e os isentará com cavaná (intenção) no
Bircat Hamazon.

No caso de frutas e de líqüidos recitará berachá
acharoná até mesmo no meio da refeição. Se lembrar
após o Bircat Hamazon não deverá recitar mais Borê
Nefashot14.

Aquele que comer aperitivos ou beber vinho antes
da refeição, apenas para abrir o apetite, não recitará a
berachá acharoná15, pois o Bircat Hamazon os isenta.
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9. E há quem sustente que, em todos os casos,
não deverá recitar a berachá acharoná e o recomen-
dável é que coma menos que um cazáyit ou beba me-
nos que um reviit. Caso tenha comido cazáyit, deve-
rá recitar berachá acharoná, e esperar durante um in-
tervalo de 15 a 30 minutos e também sair do seu lu-
gar entre a berachá acharoná e a Netilat Yadáyim16.
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å"è ÷øô

äãåòñä éðôì íé÷ùîå íéìëàî ìò äðåøçà äëøá
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.úøôøôä

.äãåòñä êøåöì ìëä éåäã íòèäå .'à ïôá íù á"î .06
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.ììë
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êøáì êéøöå ,äãåòñäì ììë êééù ïéà äãåòñä íãå÷ ìëåàù äî

.úåùôð àøåá äðåøçà äëøá íäéìò
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.'â ïô ,'á ÷"ñ å"ò÷ 'éñ á"î .11

.'è ÷"ñ å"ò÷ 'éñ ö"äòù .12
.äãåòñã àúìçúäë éåäã íòèäå ,ã"ë ÷"ñ ã"ò÷ 'éñ á"î .13

'éñå ,ä"ì 'åà ã"ò÷ 'éñ ç"äôë .ã"ñ àùð úùøô ø"ù ç"àá .14
.'æ 'åà æ"ò÷

.ã"ë ÷"ñ á"îå å"ñ ã"ò÷ 'éñ ò"åù 'ééò .15
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åà èòî ääùéå ,úåðåæîä éøçà äðåøçà äëøá êøáé äìéçúëìù
êøáé ÷ñôä äùåò åðéà íàå ,åúãåòñ ìéçúé ë"çàå åîå÷îî àöé
úåáùçî øôñá áúë êëå "àðîçø êéøá" çñåðá äðåøçà äëøá
.ì"ëò ïë âäðù á"øò 'éñ íåìùå íééç éëøãá 'ééòå â"é 'éñ äöòá
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CAPÍTULO DEZESSEIS

BÊNÇÃOS SOBRE
ALIMENTOS

CONSUMIDOS NA
REFEIÇÃO

SEUDÁ COM PÃO

1. Quando um indivíduo faz Netilat Yadáyim, re-
cita o Hamotsi e come pão, não terá de recitar bera-
chá específica sobre os alimentos que são consumi-
dos nessa refeição – como arroz, feijão, carne, salada
– porque a berachá de Hamotsi os isenta1.

Sobremesa

2. É necessário recitar a berachá correspondente
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sobre os alimentos servidos na sobremesa – como
frutas, salada de frutas, compotas, etc. – antes do seu
consumo, porém não é necessário recitar a berachá
acharoná, pois o Bircat Hamazon os isenta2.

Referente a bolos ou massas servidos como so-
bremesa, vide Regras Gerais, capítulo 8, parágrafo
16. Referente a sorvete como sobremesa, vide Regras
Gerais, capítulo 8, parágrafo 17.

Frutas no início da refeição

3. Um indivíduo que comer frutas servidas no
início da refeição e não consumi-las juntamente com
pão, terá de recitar as berachot adequadas àquelas
frutas antes de ingeri-las. No entanto não deverá re-
citar berachá acharoná, pois o Bircat Hamazon as
isenta3.

Aperitivos

4. Não se recita berachá sobre alimentos que são
consumidos no início da refeição (seudá com pão) ou
no meio da seudá para abrir o apetite, como azeito-
nas, pepino em conserva ou outras conservas4.

5. Deve-se recitar a berachá de Borê Peri Haa-

cap. 16 3-5   Veten Berachá



193

damá no início, no meio ou no fim da refeição, sobre
pepino, cenoura, rabanete ou outras hortaliças intei-
ras (não picadas como salada), que não são consumi-
das juntamente com pão5. Quando cortadas ou pica-
das como salada, mesmo que não sejam consumidas
juntamente com pão, não é necessário recitar a bera-
chá6 específica. Vide ainda capítulo 8, parágrafos 15
a 19.
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CAPÍTULO DEZESSETE

INTERRUPÇÃO DURANTE
AS REFEIÇÕES

Introdução

a) Bircat Hamazon1 e Berachá Meen Shalosh2

(sobre massas) devem ser recitados no lugar onde o
indivíduo tiver comido. É aconselhável recitar a Be-
rachá Meen Shalosh sobre as cinco frutas e sobre o
vinho também no lugar onde tiver comido3.

b) Não é necessário recitar a berachá de Borê Nefashot
no lugar em que se comeu. Mesmo assim, é correto não
sair do lugar sem antes recitar Borê Nefashot4.

Não sair do lugar antes da berachá acharoná

1. Se o indivíduo comer alimentos cuja berachá
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acharoná é Bircat Hamazon, Berachá Meen Shalosh
ou Borê Nefashot, lechatechilá (em princípio) não
deverá sair do lugar onde comeu, antes de recitar a
berachá acharoná correspondente5. Mais adiante,
analisaremos exatamente o que significa “sair do lu-
gar onde comeu”.

Apesar de não ser necessário recitar Borê Ne-
fashot no local onde comeu, é preferível que o faça,
para que não se esqueça de recitar a berachá acharo-
ná e para que não entre em situações de safec (dúvi-
da), caso volte para comer mais.

Caso tenha saído do lugar antes do Bircat
Hamazon ou de Meen Shalosh

2. Caso a pessoa tenha saído do lugar antes de re-
citar o Bircat Hamazon ou o Meen Shalosh (pensando
que quando voltar recitará a berachá acharoná), porém
ao retornar a seu lugar decidiu voltar a comer, poderá
fazê-lo – tendo por base a berachá recitada antes6 –
somente se tiver comido cazáyit7 ou se alguém que
comera anteriormente com ela tenha ficado à mesa8.

Bediavad (após o fato), poderá também comer no
outro lugar para o qual se dirigiu – tendo por base a
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berachá recitada antes9 – somente se tiver comido
cazáyit anteriormente10.

3. Entretanto, se quando saiu de seu lugar tinha a
intenção de não comer mais:

No caso de ashkenazim: será considerado
hesseach hadáat (desvio de atenção, interrupção) e
não poderá voltar a comer quando regressar, sem an-
tes recitar as berachot apropriadas antes de cada ali-
mento11. De qualquer forma, não recitará a berachá
acharoná antes de recomeçar a comer12.

No caso de sefaradim: poderá voltar a comer,
tendo por base a berachá anterior13.

Nesta situação, caso continuem a comer pão, tan-
to sefaradim quanto ashkenazim devem fazer netilat
yadáyim se berachá13a.

4. No caso de algumas pessoas se reunirem para
comer juntas, mesmo se deixar alguém sentado à
mesa, lechatechilá – em princípio – não deverá sair.
Entretanto, se sair, nesse caso poderá bediavad14 –
após o fato – continuar comendo normalmente15,
mesmo qua não tenha comido cazáyit16.

5. Se tiver necessidade de sair para realizar algu-
ma mitsvá, poderá sair e, ao voltar, poderá continuar
sua refeição sem refazer a berachá17.
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Borê Nefashot

6. Quem estiver comendo alimentos cuja bera-
chá acharoná não precisa necessariamente ser reci-
tada no local (como Borê Nefashot), não deverá sair
nem sequer de um ambiente para o outro na mesma
casa, enquanto não tiver terminado.

Porém, bediavad (após o fato), caso tenha saído
de um ambiente para o outro na mesma casa, poderá
continuar comendo, tendo por base a primeira bera-
chá que fez18.

7. É permitido deslocar-se no mesmo ambiente
de um lugar para o outro19.

8. Caso tenha saído de uma casa para outra, sem
ter recitado a berachá acharoná, ao voltar deverá re-
fazer a berachá sobre frutas ou bebidas que pretende
comer ou continuar comendo. Mas nesse caso, não
deve recitar a berachá acharoná antes de recomeçar
a comer. A berachá acharoná que recitar no final,
será válida para as duas vezes, tanto para o que co-
meu antes de sair de uma casa para outra, como o que
comer depois de voltar20.

9. Em edifícios, embora os apartamentos estejam
debaixo do mesmo teto, lechatechilá (em princípio)
o indivíduo não deve se deslocar de um apartamento
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para o outro. Caso o tenha feito, não deve refazer a
berachá21.

10. Quem estiver comendo alimentos cuja bera-
chá acharoná não precisa necessariamente ser reci-
tada no local (como Borê Nefashot), não deverá sair
de um lugar para o outro, mesmo se deixar alguém à
mesa.

Se deixar alguém à mesa, bediavad (após o fato),
ao voltar não terá de recitar a berachá para continuar
a comer22, mesmo que não tenha comido cazáyit16.
Porém, não poderá comer alimentos cuja bênção pos-
terior seja Borê Nefashot no lugar para onde se diri-
giu23.

Quando intencionava comer em outro lugar
ao fazer a berachá inicial

11. Se, ao recitar a berachá de Hamotsi, o indi-
víduo tinha a intenção de continuar a comer em ou-
tro lugar24 ou, até mesmo, em outra casa:

No caso dos ashkenazim, ser-lhes-á permitido
lechatechilá continuar a comer no outro lugar (aquele
onde tivera a intenção de comer na hora da berachá)25.

No caso dos sefaradim, ao recitarem a berachá
de Hamotsi, somente será válida a intenção de comer
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em outro lugar se for um outro quarto na mesma
casa, ou seja, não para comer em outra casa26.

Há quem sustente que também para os sefara-
dim, se o indivíduo tinha intenção de comer em outra
casa no momento em que a berachá de Hamotsi foi
recitada, ser-lhe-á permitido ir comer lá27.

Porém, para os sefaradim não se colocarem em
situação de dúvida, o correto é que, na hora de fazer
netilat yadáyim, faça um gesto que demonstre sua in-
tenção de comer em outra casa, como por exemplo,
dar um passo em direção à porta, em sinal de que pre-
tende sair. Neste caso, poderá continuar a comer em
outra casa28.

Conforme todas as opiniões, tanto para ashkena-
zim quanto para sefaradim, quando se trata de ali-
mentos cuja berachá acharoná é Borê Nefashot, a in-
tenção somente é válida de um quarto a outro na mes-
ma casa e não de uma casa a outra29.

Shinuy macom – mudança de lugar

12. Há duas situações, que não são consideradas
shinuy macom (mudança de lugar), independente-
mente do tipo de alimento:

1ª: Se do lugar para onde o indivíduo se deslocar
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for possível ver o lugar de origem – mesmo que parci-
almente30 – quando os dois ambientes estão na mesma
casa. Isto é, um deslocamento de um quarto a outro31.

2ª: Se o indivíduo se deslocar para um lugar no
qual costuma entrar enquanto está comendo.

Por exemplo: Se o indivíduo for da sala de jantar
para a cozinha, por algum motivo ligado à alimenta-
ção, ou quando a dona da casa tem o hábito de entrar
nos quartos dos filhos para dar uma olhada neles no
meio da refeição. Nestes casos, é considerado como
se a intenção de deslocar-se de um quarto para o ou-
tro já existia quando começou a comer32.

13. Quem tiver de ir ao toalete durante a refeição
com pão, ao voltar para continuar sua refeição, não
deverá recitar as berachot novamente33.

14. Porém, se precisou ir ao toalete enquanto co-
mia frutas ou outros alimentos cuja berachá acharo-
ná é Borê Nefashot, ao regressar deverá fazer nova-
mente a berachá apropriada sobre o que pretende co-
mer. Esta é a opinião do Mishná Berurá34, quando o
toalete era fora das casas.

Mas na atualidade, o toalete está dentro da resi-
dência e o deslocamento de alguém até o toalete é
considerado mudança de lugar de um ambiente a ou-
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tro na mesma casa, conforme esclarecido no parágra-
fo 6 – que ao regressar poderá continuar comendo,
tendo por base a primeira berachá que fez35.

15. Quando alguém estiver comendo alguma
massa sobre a qual se recita Mezonot, ou uma das cin-
co frutas pelas quais Êrets Yisrael foi louvada (azeito-
na, tâmara, uva, figo, romã), ou estiver bebendo vi-
nho, e sair de seu lugar (apesar de que não poderia ter
saído), após ter comido cazáyit ou bebido reviit – já
que é necessário recitar berachá para esses alimentos
no lugar onde o indivíduo comeu – ao regressar pode-
rá continuar comendo sem refazer a berachá36.

16. Em uma refeição com pão, quando um ash-
kenazi sai do seu lugar, mas tem a intenção de voltar
imediatamente, poderá sair, mesmo que seja para ou-
tra casa. Ao voltar, nesse caso, não deverá refazer a
berachá37.

Porém deverá sim recitar a berachá acharoná se
sabe que demorará a voltar e, principalmente, se não
deixar ninguém à mesa, antes de sair38.

17. Quem se lembrar, durante a refeição com pão
(ou com massas cuja berachá é Mezonot), que não fez
tefilá, poderá parar para rezar. Tanto se rezar no lu-
gar onde está comendo, quanto se for a uma sinago-
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ga, ao retornar após a tefilá, não deverá refazer ne-
nhuma berachá. Deverá continuar comendo, tendo
por base a primeira berachá de Hamotsi (ou Mezo-
not) que fez39.

Contudo, se saiu para rezar em uma sinagoga du-
rante uma refeição com pão, ao regressar deverá fa-
zer netilat yadáyim (ablução ritual das mãos) sem be-
rachá40.

Caso for à sinagoga para rezar – no meio de uma
refeição de frutas ou bebidas, cuja berachá acharoná
(bênção posterior) é Borê Nefashot – ao regressar de-
verá refazer as berachot anteriores devidas41. Neste
caso, deveria ter recitado Borê Nefashot antes de sair.
Se não recitou e deseja continuar comendo, fará no-
vamente as berachot anteriores aos alimentos e reci-
tará Borê Nefashot somente no final.

De qualquer forma, sempre que estiver em uma
refeição (com pão, com massas ou com frutas) e não
sair do lugar, poderá parar para rezar sem refazer ne-
nhuma berachá para continuar comendo.

18. Se alguém começar a comer no carro e qui-
ser continuar comendo depois de sair do carro, pode-
rá fazê-lo sem precisar refazer a berachá42.
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æ"é ÷øô

äãåòñá ÷ñôäì íéáùçðù íéøáãä íäî

.à"ñ ã"ô÷ 'éñ ò"åù .01
'â ïéòî äëøá íúñ åðáúë .â"ñ ã"ô÷ 'éñå ,ä"ñ ç"ò÷ 'éñ ò"åù .02
íéðåøçàä íùá áúëù ä"î ÷"ñ ç"ò÷ 'éñá á"îä úòøëä éôë
ïéðòì ïëå ,íéðéî 'æá åìéôà åîå÷îá êøáì øéîçé äìéçúëìã
äðéù íà úôä ìò åîë íéðéî äòáù ìò êøáì ö"à íå÷î éåðéù

.ä"âäá ä"ñá ÷ñôù äî éôì åîå÷î
àøúá à"éë äëìä â"ñ ã"ô÷ 'éñáå ä"ñ ç"ò÷ 'éñá é"áä úòãì .03
'éñá á"îäå .íîå÷îá äðåøçà äëøá íéðåòè ïâã éðéî 'ä ÷øù
'æá 'éôà ïîå÷îá êøáì øéîçé äìéçúëìã áúë ä"î ÷"ñ ç"ò÷
åúìéëà íà ãéæîá äéä íà êøáù éðôì åîå÷îî àöé íàå .íéðéî
éáâì ò"åùá ÷ñôðù åîë åîå÷îì øåæçì åéìò ïâã éðéî 'äî äúéä
íäá äçáúùðù úåøôî äúéä åúìéëà íàï .á"ñ ã"ô÷ 'éñá úô
éøä éë åîå÷îì øåæçì ö"à ãéæîá åìéôà àöéå ïéé äúù åà é"à
éììëáå à"éå :à"é áúë â"ñ ã"ô÷ 'éñå ä"ñ ç"ò÷ 'éñá ò"åùä
êøáì êéøö ïâã éðéî 'äá ÷øù àøúá à"éë ì"îé÷ äàøåää
÷øù à"éù àéáä ã"ô÷ 'éñáå ç"ò÷ 'éñá à"îøäå ìëàù íå÷îá

.åîå÷îá äðåøçà äëøá êéøö úôá
éôë åîå÷îì øåæçì ö"ì ïâã éðéî 'äá åìéôà ââåù äéä íà ïéðòìå
íà ÷ôñ .ñ"ñ ïéòë ùéù â"ñ ã"ô÷ 'éñá ïçìùä êåøòä áúëù
ã"îë äëìäù úåéäì ìåëé êéøö ì"úàå åîå÷îì øåæçì êéøö
áúëù íù ù"äåøòä íééñå .ïâã éðéî 'äá àìå úôá ÷øù øáåñù

.à"âîäî ïë òîùî àìù íåùî æ"ë
.å"ì ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .04
.å"ì ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .05
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,á"ñ êúåìòäá úùøô ø"ù ç"àá ,á"ñ ùéø ç"ò÷ 'éñ à"îø .06
æ"é 'éñ à"ç ïåéöì øåà ú"åùá íðîà ,ã"åé 'åà ç"ò÷ ç"äôë
øåòéùë úåøéô åà úô ìëà íàå áúë ã"é äáåùú á"é ÷øô á"çå
äî ìò äðåøçà äëøá ãéî êøáé àìà ìåëàì êéùîäì åì ïéà
àìå .ìåëàì äöåøù äî ìò äðåùàø äëøá êøáéå øåæçéå ìëàù
áúë ïëå .ïøî úòãì úàöì éãë äëéøö äðéàù äëøáì ïðéùééç
.43å 40 'òä íù ïééòå é"ñ à"éô â"ç 'ã úëøá øôñá
ã"é äìàù á"é 'ô á"ç ö"ìåàäîå - .ç"ë ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .07
'øô íìåò úåëéìäá áúë ïëå .úéæë ìëà àì íà êøáé àìù òîùî
íàù) à"âîä éøáãë øáúñîù áúë íù úåøòäáå .â"ñ êúåìòäá
ìò åì ùé êøáîäù íééñå (êøáîå øæåç àöéù éðôì úéæë ìëà àì

.à"âîä éøáã íäù ì"ðä á"îä éôë åðîúñ ä"åùîå êåîñì äî
'àù á"é ÷øô á"ç ö"ìåàá àåä ïëå .è"é 'åà ç"ò÷ 'éñ ç"äôë .08

.íéøáç úö÷î çéðä ïøî úòãì éðäî úô úìéëàáù ã"é
.á"ñ ç"ò÷ 'éñ à"îø .09

.ç"ë ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .10
.åúòã çéñä íà ä"ã ì"äá 'ééòå íù à"îø .11

.'ì ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .12
.êøáì êéøö ä"ã ç"ò÷ 'éñ ì"äá .13a

.'ë 'åà ç"ò÷ 'éñ ç"äôëå á"ñ êúåìòäá úùøô ø"ù ç"àá .13
á"ñ êúåìòäá úùøô ø"ù ç"àáäå .ãçà åìéôà ã"é ÷"ñ á"î .14
ìéòåî àì íéøáç øéàùîùë äîì íòèä øàáì áúë æ"ëå ä"ã
äðåøçà äëøá åéøçàì ïåòèä øáã ìëù íåùî äìéçúëì úàöì
øå÷òéù íãå÷ åéøçà êøáì êéøö åúåáéùç éðôî åîå÷îá
êë øçà íå÷îá êøáì àìù åúåáéùç úìòåîù åîë éë ,åîå÷îî

.'åëå øå÷òéù íãå÷ êøáì àåäù äæ øáãì åúåáéùç úìòåî
.á"ñ ç"ò÷ 'éñ ò"åù .15

.ìëà íàå ä"ã è"é 'åà ç"ò÷ 'éñ ç"äôë .16
åîå÷îî øå÷òé àì äìéçúëì î"î áúë á"ñ ç"ò÷ 'éñ à"îøä .17
äëøá êøáé àìå øåæçìî çëùé àîù ïðéùééçã äëøá àìá

Interrupção Durante as Refeições   cap. 17 î î 6-17



206

.øúåî äìéôú ïîæ òéâäù ïåâë úøáåò äåöî êøåöì åäéî .äðåøçà
øúåîù íé÷ñåô äîë úòãù çéëåäì áúë úøáåò ä"ã ì"äááå

.úøáåò äðéàù åìéôà äåöî øáãì úàöì
ïåëðå éåàøã óà ë"òå - ÷éñîã ,ãçà úéáá ä"ã ç"ò÷ 'éñ ì"äá .18
øãçì øãçî åìéôà ñðëéì àìù íéðåøçàä úòãì äìéçúëì ùåçì
íà ïîå÷îá ïäéøçà äëøá ïéðåòè ïéàù íéøáãá åúìéëà òöîàá
äæá ì÷äì âäåðä î"î äëøá úòùá äìéçúî äæì åúòã äéäù àì
ãáòéãá ô"ëòå ì"ðëå êåîñì éî ìò åì ùéã åãéá úåçîì ïéà
÷ôñå à÷ôð àì à÷ôñ éãéîã ïäá äëøá êéøöäì ïéà éàãåá
óà ì÷äì ùé éàãåá ïåùàøä åîå÷î úåàøì ìåëéáå ì÷äì úåëøá

.ì"ëò .á"îá à"ññá ì"ðëå äìéçúëì
åéðôì äàøð ïéàù óàå áúë 'è ÷"ñ á"îå ,à"ñ ç"ò÷ 'éñ ò"åù.19
øåðú åîë úéáä éùéîùúî øáã ÷ñôä úîçî ïåùàøä åîå÷î

.ãçà øöçá àåäù ïåéë íå÷î éåðéù äæ ïéà 'åëå
.'ì ÷"ñå å"ë ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î 'ééò .20

'ééòå æ"è äìàù á"éô á"ç ö"ìåà ú"åù á"ìñ å"ô äëìä éçúô .21
.äæ ìò íé÷ìåç àéáäù äëøáä úàæå

'ééò ã"é ÷"ñ ö"äòùå ç"é ÷"ñ á"îå á"ñ ç"ò÷ 'éñ à"îø .22
ã"é äìàù á"éô á"ç ö"ìåà ú"åùå æ"è 'åà ç"ò÷ 'éñ ç"äôë
úìéëàá äìåç åà ï÷æ çéðä éðäî àì é"áä úòãìù íù úåøòäå
çéëåî 65 äøòäáå å"èñ á"éô â"ç 'ã úëøá øôñáå .úåøéô
ïé÷ùî øàùå úåøéô úìéëàá íâù ï"øîîå í"áîøäî òîùîù
éøáãá ïë ãîåì á"îä íâ äøåàëìå .åîå÷îá åøáç çéðäì ìéòåî
íâã ïðéòåîùàã ,ò"åùä éøáã ìò ç"é ÷"ñá áúë éøäù ò"åùä

.úô úãåòñá åîë íéøáç úö÷î çéðä éðäî äæá
ïéàã íéøáã ìëåàùë ìáà :ì"æå à"ì ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .23
äúåùù åà] á"åéëå úåøéô ïåâë íîå÷îá äðåøçà äëøá íéðåòè
ïéøæåçùë àìà éðäî àì íéøáç úö÷î çéðäù óà [ïé÷ùî
øçà íå÷îá úåúùì åà ìåëàì ìáà äðåùàøä ïúãåòñì ïúøåáçì

.ì"ëò .äìéçúëì äëøá ïéëéøö
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.á"éå à"é ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .24
.'î ÷"ñå â"ì ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .25

'ééòå .íù úåøå÷î 'ééòå å"è äìàù á"éô á"ç ö"ìåà ú"åù .26
.á"ì ÷"ñ ö"äòùå 'î ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"îá áèéä

'éñ ç"äôë 'ééòå åðéà äæå ä"ã á"ñ êúåìòäá úùøô ø"ù ç"àá .27
.â"ëå 'ç - 'ä 'åà ç"ò÷

.íù ö"ìåà ú"åù .28
÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"îå ãçà úéáá ä"ãåñ ç"ò÷ 'éñ ì"äá 'ééò .29

.è"ì
.á"é ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .30

.'è ÷"ñ ö"äòùå íù á"î .31
ä"ø 'éñ à"ç éåìä èáù ú"åùáå .58 'åîò å"ô äëøáä úàæå .32
øãçî óà íå÷î éåðéù ïéãä äðä áúë ç"ò÷ 'éñ ò"åùì úåøòä
,÷ñôä éø÷î úôã øáåñã øáçîäì óà äðäå ,éåðéù éø÷î øãçì
çáèîì ÷ø àöåé íàã øîåì äàøð äîåãëå úåøéôá à"îøìå
àåä íà ÷ñôä éø÷î àì äøåàëì á"åéëå ìëàî äðî ãåò àéáäì
ãîåò ùîùä äéäå ïéáåñî åéäù íäéðîæá ÷øã äãåòñä êøåöì
àðãéàä ìáà ,àöåé åúáéñîî ãçà íà ÷ñôä êééù íù ,íäéìò
àìã øùôà íéùîùîå íéãîåò øçà åà á"äòá ÷ø ùîù àëéìã
áúëù á"éñ à"éô â"ç 'ã úëøá øôñá àåä ïëå .÷ñôä éø÷éî
øåæçìå çáèîì åúìéëà òöîàá úàöì ,ìëåàå áùåéù éîì øúåîù
ìëå 54 äøòäáå úéðù êøáì éìá ìåëàì êéùîäì åúìéëà íå÷îì
êìéì çøëåî èòîëù ,òá÷ úãåòñ êåúá äæá øéúäì ùéù ïëù
äëìä éçúô øôñáå .äëøáä úòùá êë ìò åúòãù éàãåáå çáèîì
øåæçìå çáèîì ìëåàä øãçî êìéì øúåîã øùôàå áúë ì"ñ å"ô
ïë úåùòì íìåòä êøãù ïåéëî íå÷î éåðéùì ùùç äæá ïéàå
íù 'ééòå .äìéçúáî ïë úåùòì åúòãá äæ äéä åìéàë úáùçð
àîù áúëù ã"ë 'åà ç"ò÷ 'éñ ç"äôëá ãåò 'ééòå .82 äøòäá
øáã äæéà àéáäì à÷åã à"ë êìåä åðéà íà æ"ôìå 'åëå çëùé
éàä êééù àìã éøù åúãåòñìå åîå÷îì øæåç óëéúå äãåòñ êøåöì

.çëùé àîù àîòè
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.ç"ò÷ 'éñåñ à"îø .33
'éñ ç"äôëå ,ç"ò÷ 'éñ óåñ åéá÷ðì êøöåäù ïåâë ä"ã ì"äá .34

.á"î 'åàå ç"ì 'åà ç"ò÷
äùî ééçáå åéá÷ðì êøöåäù ïåâë ä"ã ç"ò÷ 'éñ á"ç äùî ééç .35
àì ë"äéáì åúëéìä íöòù áúë ç"ñ á"éô úåëøá éììë â"ç
õìåçã ä"ë 'éñá àúéàã äîå óéñåä 22 äøòäáå ÷ñôä áåùç
øåñà íúäã íçéðîùë êøáì êéøö ë"äáì ñðëäì éãë ïéìéôú
î"øâàá 'ééòå .ë"äáá äìéëà ë"àùî ë"äáì ïéìéôú íò ñðëäì
êøáì øåæçì êéøöù òîùî íùî íâù 'é-æ"è 'éñ ç"åàç ç"ç
íåéä åîë àñëä úéáá àì ,àñëä úéáì íúéáî õåç íéàöåéùë
ééç øôñá êéøàä ë"äáá åéäù íéìëåà ïéã íöòáå .íéúáá àåäù
ïôåàá äìåòù äîå ,ñ"ëäéáá åéäù íéìëåà ä"ã 'ã 'éñ à"ç äùî
íéìëåà ñéðëäì ïéà äìéçúëìù íé÷ñåôä éøáãî éììë

.êåîñì éî ìò åì ùé ìé÷îù éî ãáòéãáå ,ñ"ëäéáì
'éñá á"îä íùá ë"ùî 2 äøòä 'ééòå ä"î ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .36
ì"éé÷ ïðàã áúëù ã"ì 'åà ç"ò÷ 'éñ ç"äôëå .ä"î ÷"ñ ç"ò÷
éåðéùá êøáìå øåæçì ïéà íéðéî 'æ ìòù íéðåøçàä úîëñäë
.â"ñ ø"ù êúåìòäá úùøô ç"àáä úòã ïëå .ì"áñ íåùî íå÷î

.ã"ì ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ á"î .37
äëøáì ùåçì ïéàå íù áúëå äëøá àìá ä"ãåñ ç"ò÷ 'éñ ì"äá .38
í"áîøäë íúñã øáçîä úòã äæì óøöì ìëåð éë ö"àù
øåæçì êéøö åúéá çúôî àöéù éðååâ ìëáù å÷ñôã íéðåàâäå

.êøáìå
à"ñá øáçîä úòãìå áúë æ"î ÷"ñ á"îå å"ñ ç"ò÷ 'éñ ò"åù .39
,÷ñôä éåä ð"ëäáì êìåä íà ìáà åúéáá ììôúîùë à÷åã àåä
óà ÷ñôä éåä àì á"ñá ä"âää úòãë ïðéè÷ðã äî éôì ïëà
íâ êééù äæå .ìåëàìî íúòã åçéñä àì ÷øå ð"ëäáì åëìäùë
äáøäá ì"áñ úîçî ïàë ìáà ,ò"åùä úòãë íé÷ñåôù íéãøôñì

.à"îøä úòãë å÷ñô äæ 'éñáù íéèøô
.æ"î ÷"ñåñ ç"ò÷ 'éñ á"î .40
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.â"î ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ ö"äòù .41
å"è äìàù á"éô ö"ìåà ú"åù,ç"ì ÷"ñ ç"ò÷ 'éñ ö"äòù 'ééò .42
å"ô äëøáä úàæå å"ìñ å"ô äëìä éçúô ,î"îå ä"ã äøòä óåñ

.'ã ñ"åñ
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CAPÍTULO DEZOITO

DESVIO DE ATENÇÃO
NA REFEIÇÃO E LEIS

DO HÓSPEDE

Após fazer máyim acharonim

1. A partir do momento em que se faz máyim a-
charonim ao terminar uma refeição com pão, não se
pode mais comer nem beber – mesmo se fizer bera-
chá – até depois do Bircat Hamazon1.

2. Após fazer máyim acharonim, não se deve
mais conversar e deve-se recitar Bircat Hamazon em
seguida2.

Entre máyim acharonim e Bircat Hamazon

3. Caso o indivíduo tenha sido obrigado a falar
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entre máyim acharonim e Bircat Hamazon, deverá fa-
zer máyim acharonim novamente antes de recitar o
Bircat Hamazon3.

Quando tiver declarado “Vamos recitar
o Bircat Hamazon”

4. Quando tiver declarado “Vamos recitar o Bir-
cat Hamazon”, não poderá mais comer até depois do
Bircat Hamazon4.

E se quiser beber depois de ter declarado “Vamos
recitar o Bircat Hamzon”, terá de recitar Shehacol
Nihyá Bidvarô5.

Decidiu não beber mais e voltou atrás

5. Se o indivíduo decidiu não beber mais, mes-
mo que não tenha declarado “Vamos recitar o Bircat
Hamzon”, e depois voltar atrás e quiser beber, deve-
rá recitar a berachá apropriada sobre o líqüido6.

Leis do hóspede

6. Um hóspede que tenha declarado “vamos fa-
zer Bircat Hamazon”, poderá continuar comendo, en-
quanto o dono da casa não disser “vamos fazer Bir-
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cat Hamazon”7.
7. Porém se o hóspede fizer máyim acharonim,

terá de recitar o Bircat Hamazon imediatamente e só
poderá voltar a comer após recitar o Bircat Hama-
zon8.

8. Se ao declarar “vamos recitar o Bircat Hama-
zon”, o hóspede cogitou que mesmo se o dono da
casa insistir que ele coma mais, decididamente não
comerá, só poderá voltar a comer após recitar o Bir-
cat Hamazon9. Se quiser beber, terá de recitar Sheha-
col Nihyá Bidvarô10.

9. Caso o dono da casa declarar “vamos recitar o
Bircat Hamazon” e os hóspedes concordarem, esta-
rão impedidos de comer mais. Porém se o hóspede
cogitou seguir comendo e bebendo quando o dono da
casa declarou “vamos recitar o Bircat Hamazon” po-
derá continuar comendo11.

10. Quando um hóspede fizer uma berachá de
determinada espécie (por exemplo: Borê Peri Haets
sobre uma maçã), quaisquer outras frutas de árvore
que vierem a lhe ser servidas depois, estarão isentas
com essa berachá; portanto, não deverá repeti-la. O
mesmo se aplica sobre outras berachot: se o hóspede
recitar Shehacol Nihyá Bidvarô sobre algum líqüido,
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todos os outros líqüidos e todos os alimentos cuja be-
rachá é Shehacol – que vierem a lhe ser servidos –
estarão isentos com essa berachá12.

11. Quando o hóspede recitar a berachá de Borê
Peri Haets sobre uma fruta de árvore como maçã,
pêra, laranja, mexerica, e depois lhe servirem uma
das cinco frutas sobre as quais Êrets Yisrael foi lou-
vada (azeitona, tâmara, uva, figo, romã) também não
deverá repetir Borê Peri Haets14.

Quando isso ocorrer com o dono da casa, vide
capítulo IX, parágrafo 3.

12. Quando o hóspede fizer Borê Peri Haguêfen
sobre o vinho e depois lhe servirem outros líqüidos
cuja berachá é Shehacol, não terá de recitar a bera-
chá de Shehacol, pois a berachá de Borê Peri Ha-
guêfen isenta os outros líqüidos15.

Porém se o hóspede recitar Shehacol sobre al-
gum líqüido ou alimento cuja berachá é Shehacol e
depois lhe servirem vinho, deverá fazer a berachá de
Borê Peri Haguêfen, pois sobre o vinho foi instituída
uma berachá exclusiva13.

O marido é considerado hóspede

13. O marido é considerado hóspede em relação
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às halachot citadas acima. Portanto, quando recitar
uma berachá para determinado alimento e depois sua
esposa lhe servir outros alimentos cuja berachá seja
a mesma, ele não deverá pronunciá-la novamente16.

14. As leis do hóspede descritas nos parágrafos
9 - 12 aplicam-se também aos bachurê yeshivá17.
Quando eles recitarem alguma berachá para determi-
nado alimento e depois outros alimentos lhe forem
servidos, cuja berachá seja a mesma, não será neces-
sário fazer a berachá novamente.

15. Porém, ao dizer “Vamos recitar o Bircat Ha-
mazon”, o marido (em sua casa), não poderá mais co-
mer antes de terminar o Bircat Hamazon18.

Convidados em festas

16. Quem estiver convidado a alguma festa, seja
ela em casa particular, ou em salão de festas, terá as
mesmas leis de hóspede descritas nos parágrafos 9 a
1219.
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ç"é ÷øô

çøåà ïéãå äãåòñá úòãä çñéäì íéáùçðù íéøáãä íäî

.à"ñ è"ò÷ 'éñ ò"åù .01
.'à ÷"ñ è"ò÷ 'éñ á"î .02
.'à ÷"ñ è"ò÷ 'éñ á"î .03

ìåëàìå úåúùì åì øåñàù äéúùë äðéã äìéëà ù"àøä úòãì .04
úòãìå .äìéçú åéìò êøáé ë"à àìà êøáðå ïì áä øîàù éøçà
äöø íà ìåëàìî åãé ÷ìéñù ô"òàù éðàù äìéëà ï"øäå é"øä
àì åéãé ìèð àìù ìëù ,úøçà íòô êøáì ö"à åúìéëàì øåæçì
ì"äáå 'è ÷"ñá á"îä ÷éñî êë íåùîå .äìéëàî éøîâì ÷ìúñð
ìåëàì àìù øäæéì ùé éàãåá äìéçúëìù êøáì êéøö ïéà ä"ã
ìåëàì äöøé íà ù"àøä éôì éøäù êøáðå ïì áä øîàù øçà
éìá ìåëàì åì øúåî ï"øäå é"øä éôìå åúìéëà ìò êøáì êéøö
ìåëàì àìù øäæéì ùé äæá ,àðéãì òéøëäì ìëåð àìå úåéäå äëøá

.úåëøá ÷ôñ éåäã êøáðå ïì áä øîàù éøçà
.à"ñ è"ò÷ 'éñ ò"åù .05

áúë 'è ÷"ñ ö"äòùáå .'è ÷"ñ ö"äòùå 'â ÷"ñ è"ò÷ 'éñ á"î .06
àìù óà êøáìå øåæçì åëéøöî úòãä çéñäã íéãåî ò"åë äéúùá

.æ"øâäáå øéàî úéá øôñá òîùî ïë êøáðå ïì áä øîà
.á"ñ è"ò÷ 'éñ ò"åù .07

.øîà åìéôà ä"ã ì"äáå 'é ÷"ñ è"ò÷ 'éñ á"î .08
.íù á"î .09

.'é ÷"ñ è"ò÷ 'éñ á"î .10
éðôì äìâéù áåèå íù á"îä áúëå .à"é ÷"ñ è"ò÷ 'éñ á"î .11

.êìîðë åäåáùçé àìù úòãäÎçñéä åì äéä àìù ïéáåñîä
.ä"ñ è"ò÷ 'éñ ò"åù .12

÷ñôðù éôë àöé åøáãá äéäð ìëäù ïééä ìò úåòèá êøá íà .13
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ìò åìéôàå àöé ìëäù øîà íà ìëä ìòå ,à"ñ å"ø 'éñ ò"åùá
çøåàá ïàë ('å ÷"ñ á"î íéáåùç íéøáã íäù óà) ïééå úôä
àì ìáà ,ìëäù íúëøáù ïéìëåàå ïé÷ùîä ìë øèô ìëäù êøáùë
éøô àøåá àéäù úãçåéî äëøá åì åòá÷ ì"æçù ïééä úà çèô
ïééå" øîàðù åçîùî íâå áìä ãòåñ àåäù åúåáéùç ììâá ïôâä

."ùåðà ááì çîùé
ø"ù ÷ìá úùøô ç"àáå åúòã äéäéù ãáìáå ä"ã à"éø 'éñ ì"äá .14

.è"ñ
.ø"åâä íùá 98 'åîò úùãåçî úéùéîç äøåãäî äëøáä úàæå .15

íùá 68 ãåîò äëøáä úàæå è"ñ 'éñ å"ç äîëçä ìöá ú"åù .16
.à"èéìù áéùéìà ù"éøâä

ô"øâä íùá 68 'åîò úùãåçî úéùéîç äøåãäî äëøáä úàæå .17
.à"èéìù âøáðééù

.è"ñ 'éñ å"ç äîëçä ìöá ú"åù .18
.íù äîëçä ìöá ú"åù .19
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CAPÍTULO DEZENOVE

BÊNÇÃOS SOBRE
OS DIVERSOS TIPOS

DE SOPAS

Sopa de hortaliças

1. Deve-se recitar a berachá de Borê Peri Haa-
damá para sopa de hortaliças, como verduras e legu-
mes, isentando, assim, também o caldo1.

2. Quando ao fazer a sopa de hortaliças, o indi-
víduo tinha a intenção de consumir também as horta-
liças, e depois mudou de idéia e resolveu extrair as
hortaliças e tomar somente o caldo, conforme a opi-
nião do Shulchan Aruch deverá recitar a berachá de
Borê Peri Haadamá sobre o caldo2. E este é o costu-
me dos ashkenazim3.
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Os sefaradim, nesse caso, deverão recitar a be-
rachá de Shehacol4.

3. Quando alguém fizer uma sopa de hortaliças
com a intenção de tomar somente o caldo, conforme
todas as opiniões deverá recitar a berachá de Sheha-
col5.

Sopa com massas sobre as quais se recita a
berachá de Mezonot

4. Sopa com qualquer tipo de massa, sobre a qual
se recita a berachá de Mezonot, como por exemplo:
macarrão, bolinho de matsá, etc., que foi cozida com
o caldo, deve-se recitar a berachá de mezonot, se a
quantidade de massa for considerável, isentando as-
sim também o caldo6.

5. Se a quantidade de massa for pouca, recitará a
berachá de Mezonot sobre o macarrão ou bolinho de
matsá, e em seguida recitará Shehacol sobre algum
líqüido (exceto água, a não ser que esteja com sede –
vide Capítulo Quatro, parágrafo 7) ou alimento cuja
berachá é Shehacol para isentar o caldo7.

6. Se acrescentar shekedê marak ou mandalach
(que não são cozidos junto com o caldo) à sopa – de-
verá recitar a berachá de Mezonot sobre os shekedê
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marak e Shehacol sobre algum líqüido (exceto água,
a não ser que esteja com sede – vide Capítulo Qua-
tro, parágrafo 7) ou alimento cuja berachá é Sheha-
col para isentar o caldo8.

Caldo de hortaliças e carne
sem hortaliças e carne

7. Se um indivíduo resolveu tomar só o caldo de
uma sopa, na qual foram cozidos juntos carnes e hor-
taliças, a berachá será Shehacol9.

Sopa de carne e hortaliças

8.a) Quando alguém quiser comer as hortaliças,
a carne e o caldo de uma sopa na qual hortaliças e
carne foram cozidas juntas:

– Se as hortaliças forem a maior parte, deve-se
recitar Borê Peri Haadamá.

– Se a carne for a maior parte, deve-se recitar
Shehacol10. (Vide observação abaixo.)

b) Mesmo se a carne for a maior parte, no caso
de querer tomar a sopa por causa das hortaliças, de-
verá recitar Borê Peri Haadamá11 (vide observação
abaixo).
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c) Mesmo que as hortaliças forem a maior parte,
no caso de querer tomar a sopa por causa da carne,
deverá recitar Shehacol12.

Obs.: Pedaços de carne ou de frango grandes não
são considerados betelim (insignificantes, desprezí-
veis). Por isso é necessário recitar Shehacol especial-
mente13. (Vide parágrafo 10.)

Sopa de carne, hortaliças e massas

9. Quando alguém comer sopa que contenha car-
ne, hortaliças e massas, se essas massas são em quan-
tidade razoável (não é necessário ser a maior parte)
deverá recitar somente Borê Minê Mezonot14.

10. Quando houver pedaços grandes de carne ou
frango na sopa, será necessário recitar Shehacol so-
bre a carne15.

Arroz na sopa

11. Quando houver arroz na sopa, mesmo que a
berachá do arroz é Borê Minê Mezonot, ele não tem
a mesma importância que massas das 5 espécies (tri-
go, cevada, espelta, centeio e aveia) cuja berachá é
Borê Minê Mezonot. Portanto, mesmo que haja uma
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quantidade importante de arroz na sopa, se o arroz
não for a maioria, deve-se recitar a berachá da maio-
ria dos ingredientes que compõem a sopa16. Se o ar-
roz for a maioria, deve-se recitar Mezonot sobre o ar-
roz.

Sopa instantânea

12. A berachá sobre sopa instantânea – feita com
sopa em pó (tipo Ossem) – é Shehacol, mesmo que o
gosto seja de hortaliças e mesmo que tenha um ou
outro pedaço de hortaliça.

Se dentro da sopa instantânea feita com sopa em
pó for acrescentada uma quantidade razoável de hor-
taliças, a berachá será Borê Peri Haadamá sobre as
hortaliças e o indivíduo deverá procurar fazer Sheha-
col sobre algum líqüido ou alimento cuja berachá é
Shehacol17.
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è"é ÷øô

íäðéîì ÷øîä éâåñ ìë úëøá éðéã

äîã÷ä
àéî éì àèéùô àôô áø øîà .èì óã úåëøá 'ñîá àøîâá àúéà .à
é÷ìù åäìåëã àéîå ,àúôìë àúôìã àéîå à÷ìñë à÷ìéñã
- à÷ìñë à÷ìñã àéî ä"ãá íù 'ñåúä åáúëå .é÷ìù åäìåëë
íéî àìà äá ïéàù éô ìò óà äîãàä éøô àøåá äéìò ïéëøáî
â"òà ,úå÷øéä ìò êøáé øùàë ïäéìò êøáî úå÷øéä íòèå

.÷ìçì ùé àåä àîìòá äòéæ úåøéô éîã ìéòì ïðéøîàã
à÷ìñã àéîå ì"æå áúë ç"éñ íéëøáî ãöéë ÷øôá ù"àøäå .á
åäìåëã àéî ïì àîéé÷ã à"äôá àúáùã àéîå àúôéìã àéîå
÷øî à"ë åá ïéàù ô"òà à"äôá åäééìò ïéëøáîå é÷ìùë é÷ìù
àìå íîöò úå÷øéä ìò êøáîù åîë åäééìò êøáî úå÷øéä íòèå
ä÷ùîù éôìå ,àåä àîìòá äòéæã ìéòì ïðéøîàã úåøéô éîì éîã
úåøéôä íòè ñðëðå éøôä ìùéá íàù øùôàå ,éøôä íòè åì ïéà

.ì"ëò .ò"äôá åäééìò êøáî íéîá
,ìëäù êøáî ïìåùéá ìò åà úåøéô éî úééøùù à"áùøä úòãå .â
åäééìò ïðéëøáîã é÷ìù åäìåëãå à÷ìéñã àéîì éîã àìã åîòèå
ä÷éìù é"ò àåä úå÷øé ïúåà úìéëà áåø íúäã íåùî ,à"äôá
àìà ,ïùáëì åà ÷ìùéîì åäééëøã åàìã úåøéôá àëä ë"àùî
,íúåîë ïúùéáëå ïú÷éìù åäéù ïðéøîà àì ïëì ,ïéòá ïìëåà
éî äùéáë åà ìåùéá é"ò àåä ïúìéëà áåøù úåøéôá åäéî

.ò"åëì ò"äôá åäééìò êøáî ïúåîë ïúùéáëå ïú÷éìù
,é"ñ á"ø 'éñ ò"åùá åàáåä (à"áùøäå ù"àøä) úåòãä éúù åìàå .ã
ïéðòìù áúë â"ð ÷"ñá á"îäå ,à"áùøä úòãë ò"åùä íúñå
åà úåøéô úééøù éî ìò) êøáé äìéçúëìã íéðåøçàä å÷ñô äëìä

.àöé ò"äôá êøéá íà ãáòéãáå ,ìëäù (ïìåùéá
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áúëù ,(úå÷ìù éî ïéãá) ïë åðéà .èì úåëøá à"áèéøä úòãå .ä
íéîä úà íéìëåàùë ÷ø à"äôá é÷ìù åäìëã àéî ìò íéëøáîù
2 'éòñá íéðôá àáåäù ç"äôëä ùùç äæìå .÷øéä íò ãçé

.íéãøôñä íéâäåð ïëù 4 äøòäáå
úåúùì ÷ø åúðåëå úå÷øéä ìùéáùë 3 'éòñá íéðôá àáåîù äîå .å
áúë ïëå ,ìëäù êøáîù úå÷øéä ìåëàì åúòãá ïéàå ÷øîä úà
'ã ììë äáåùúá ùàøä úòã é"ôò àåä - 'é ÷"ñ ä"ø 'éñá á"îä
:ì"æå áúëù íéìåçì íéìùáîù íéøåòù éî ïéãá ,å"è äìàù
íäéìò ïéëøáî ãöéë íéìåçì íéìùáîù íéøåòù éî ìò úìàùùå
åèì÷éù àìà åðéà íéîá íéøåòùä ìåùéá ø÷éòù éì äàøé ,'åëå
î"î 'åëå å÷éæçäìå äìåçä úåøáäì íéøåòùä ÷æåç çë íéîä
àìå ,íéøåòùä øçà íéëùîð ïðéàå íéîä ìéáùá íìåùéá ø÷éò
ïåéë êëìä ,úå÷øéä ìéáùá íìåùéá ø÷éò êðäã é÷ìùã àéîì éîã
úå÷øéä åìùéá íà åìéôàå íòèä øçà íéëìåä ,íäá íòè åðúðù
íúåà íéìùáî íìåòä ìëù ïåéë ,äàåôøì íäéîéî êøåöì
äúò íéìùáîù äæ ìéáùá íéîä úëøá úéðúùð àì äìéëàì
òîùîå .ì"ëò úå÷øéä úìéëàì êéøö äìåçä ïéàå äàåôøì
ìéáùá ìåùéáä íà ÷ø à÷ìéñã éî ìò à"äôá íéëøáî åúòãìù

.íéîä ìò íéëøáî ,íéîä ìéáùá àá ÷ø àåä íàå ,úå÷øéä

.'è ÷"ñ á"îå á"ñ ä"ø 'éñ ò"åù .01
'éñ ïéëøáî ãöéë ÷øôá ù"àøä úòãëå - á"ñ ä"ø 'éñ ò"åù .02

.ç"é
.'é ÷"ñ ä"ø 'éñ á"î .03

- à"é 'åà ä"ø 'éñ ç"äôëá àáåî :ãë íéçñô à"áèéøä úòãë .04
äìàù ã"é ÷øô á"ç ïåéöì øåàá ì"öæ ìåàù à"öáøâä úòã ïëå

.à"ì
äìàù ,éòéáø ììë ù"àøä úáåùúá ïééòå - 'é ÷"ñ ä"ø 'éñ á"î .05

.å"è
.à"é ÷"ñ ä"ø 'éñ á"î .06
.à"çä úòãë íù á"î .07
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.ã"ñ 60 'åîò äëøáä úàæå .08
.øúåé áåùç øùáä íòè éë â"é ÷"ñ á"îå íù ò"åù .09

éôìå - â"é ÷"ñåñ ä"ø 'éñ á"îá ÷"òöå - 'à ÷"ñ á"éø 'éñ á"î .10
ì"é ïàë íâ ,ãøôðá ïéî ìë ìò êøáî øëéð ïéî ìëùë à"çä úòã
à"ì äìàù ã"éô ïåéöì øåà ú"åùá 'ééòå .ìëäùå äîãà êøáéù

.ïàë 13 äøòäå
.ïàë 10 äøòä 'ééò áøåòî ø÷éòä íà á"éø ì"äá .11
.ïàë 10 äøòä 'ééò áøåòî ø÷éòä íà á"éø ì"äá .12

ïåúðä øùá åà óåòå áúëù à"ì äìàù ã"éô ïåéöì øåà ú"åù 'ééò .13
úåëéúçä ë"à àìà ,ãøôðá åéìò êøáîå ,÷øîì ìèá åðéà ÷øîá
â"é ÷"ñåñ ä"ø 'éñá á"îä ë"ùî ïéáäì øùôà æ"ôìå ,úåðè÷
á"éø 'éñî äù÷ð àìù ,ãøôðá øùáä ìò êøáì êéøöù òîùîù

.24 äøòäå é"ñ à"éô äëìä éçúôá íâ 'ééò .áåøä øúá ïðéìæàù
.íù ïåéöì øåà ú"åù .14

.íù .15
.æ"ñ ç"ø 'éñ ò"åù .16

.9 äøòäå 'ä 'åà 120 'åîò äëøáä úàæå .17
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CAPÍTULO VINTE

QUANDO O PRINCIPAL
ISENTA O SECUNDÁRIO

Conceitos de icar e tafel

1. Quando alguém comer um alimento que é icar
(principal) junto com outro que é tafel (secundário)
ou até mesmo se comer o tafel (secundário) depois
do icar (principal), deverá recitar a berachá sobre o
principal e estará isento de recitar a berachá sobre o
secundário1.

2. Exemplo: ao comer uma torta de morango, de
pêssego, etc., o indivíduo deverá recitar somente
Borê Minê Mezonot, pois a massa é o icar, o princi-
pal. Com esta berachá estará isento da obrigação de
recitar berachá para as frutas e para o creme. Até
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mesmo se no fim restar apenas um pouco de creme
ou fruta, ele poderá continuar comendo, fundamenta-
do na berachá de Borê Minê Mezonot que já foi reci-
tada.

3. Mesmo que queira, não é permitido separar o
tafel (secundário) do icar (principal) para recitar duas
berachot distintas. Se assim fizer, a berachá recitada
sobre o tafel terá sido levatalá (em vão)2.

4. Há dois conceitos de icar e tafel:
a) Quando os dois estão misturados;
b) Quando comer primeiro o icar e depois o

tafel3 .

Definição de icar (principal)

5. Há duas definições para icar (principal):
a) Quando consumimos dois tipos de alimentos

dos quais um é o principal e o outro é só para dar gos-
to ou para melhorar o principal.

b) Quando os dois são principais, mas há maior
quantidade de um do que do outro4.

Seguimos a maioria quando os dois alimentos
são principais. Porém, se um dos dois alimentos for
mais importante (que é por ele que estamos comendo
os dois), mesmo que ele seja a minoria, será conside-
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rado o principal. Devemos fazer a berachá apropria-
da e estaremos, dessa forma, isentando o outro da be-
rachá5.

Se os dois alimentos são importantes

6. No caso de os dois serem importantes, foi
mencionado no parágrafo anterior que a berachá de-
verá ser recitada sobre aquele que estiver em maio-
ria. Isso se aplica, mesmo que os dois alimentos são
notados nitidamente na mistura6.

7. Por conseguinte, uma salada de frutas que con-
tém frutas cuja berachá é Haets e frutas cuja bera-
chá é Haadamá, se as duas espécies forem de igual
importância para quem estiver comendo, recitará a
berachá correspondente à maioria. E se estiver co-
mendo a salada de frutas por causa de uma determi-
nada espécie, esta será considerada o principal, mes-
mo que seja a minoria e recitará a berachá referente
a ela e isentará o resto6.

Se não conseguir definir

8. Se não conseguir definir qual é a maioria entre
Haets ou Haadamá, recitará Borê Peri Haadamá7.
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Uma das cinco espécies na mistura

9. Se estiver comendo alguma mistura de alimen-
tos e nessa mistura houver uma das cinco espécies de
cereais: trigo, cevada, espelta, centeio ou aveia, esta
será considerada o principal; por isso recitará somen-
te Borê Minê Mezonot isentando o resto8.

10. Tudo isso somente quando uma dessas cinco
espécies tem a função de dar gosto, ou fazer parte da
alimentação, pois se sua função for somente para dar
liga, não será considerada o principal9.

Berachá Acharoná

11. Quando temos uma situação de icar e tafel, a
berachá acharoná (posterior) do icar isenta também
o tafel mesmo que seja berachá acharoná diferente10.

Exemplos:
a) Se um indivíduo comer um pastel de queijo,

ou de carne, ou de palmito, quando recitar a berachá
acharoná sobre a massa do pastel – que é Al
Hamichyá – estará automaticamente isentando o re-
cheio.

b) O mesmo acontece quando o indivíduo comer
uma torta de morango, ou de pêssego, etc. Ao recitar
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a berachá acharoná sobre a massa da torta – que é o
principal – estará isentando as frutas.

12. Se ao comer algum alimento que tem icar e
tafel, não ingerir shiur cazáyit (27g) do icar – e por
isso não tem de recitar a berachá acharoná sobre o
principal – mas sim, comer shiur cazáyit (27g) do
tafel, deverá recitar a berachá acharoná correspon-
dente ao tafel11.

Torta de queijo ou Strudel de maçãs

Exemplo: se alguém comer uma torta de queijo
ou Strudel de maçãs, e nelas não há massa suficiente
para berachá acharoná (que seria Al Hamichyá, e as-
sim isentaria o queijo ou a maçã de berachá acharo-
ná), mas comer cazáyit ou mais de queijo ou de
maçã, deverá recitar berachá acharoná correspon-
dente ao queijo e à maçã que é Borê Nefashot11a.

Vinho

13. Ao recitar a berachá sobre o vinho, o indiví-
duo isentará todos os líqüidos que quiser beber12 – lí-
qüidos estes que devem estar perante ele13 ou que
pelo menos tenha pensado em consumi-los – quando
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recitar a berachá de Borê Peri Haguêfen. Para maio-
res detalhes, vide capítulo 14, parágrafos 2 e 4.

14. Neste caso quando o indivíduo beber menos
de 86ml de vinho – e por isso não poderá recitar a
berachá acharoná correspondente Al Haguêfen Veal
Peri Haguêfen – mas beber 86ml de outros líqüidos,
deverá recitar a berachá acharoná correspondente a
esses outros líqüidos, que é Borê Nefashot14. Vide ca-
pítulo 14, parágrafo 8.

15. Um outro exemplo de icar e tafel: quando o
indivíduo comer algum alimento salgado e para
abrandar o gosto de sal desse alimento, consome-o
junto com um pedaço de pão, não terá necessidade
de recitar a berachá sobre o pão, pois ele é tafel na
presença do alimento salgado, e a berachá recitada
sobre o alimento salgado isenta o pedaço de pão de
sua berachá15.

De qualquer maneira, os possekim recomendam
não comer o pão como secundário16, pois pode ser
que o indivíduo está sim comendo o pão para se sa-
tisfazer e então seria necessário fazer netilat yadáyim
e berachá de Hamotsi17.
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Pão ou bolacha e Hering

16. Ao comer pão e Hering, o indivíduo deverá
recitar a berachá sobre o pão e, com isso, isentar o
Hering de berachá18.

E o mesmo deve ser feito quando comer bolacha
com Hering: deverá recitar a berachá Borê Minê Me-
zonot sobre a bolacha e dessa maneira isentará o
Hering de berachá19.

Massas e líqüidos

17. Quem comer um pedaço de bolo ou qualquer
outro tipo de massa sobre a qual se recita a berachá
de Borê Minê Mezonot e beber junto chá, café, algum
suco ou refrigerante, sobre os quais se recita a bera-
chá de Shehacol Nihyá Bidvarô, deverá recitar a be-
rachá correspondente a cada um dos dois, recitando
primeiro a berachá de Borê Minê Mezonot e depois a
berachá de Shehacol20.

Biscoito (ou massas Mezonot) com queijo

18. Quem comer um biscoito (ou qualquer mas-
sa sobre a qual se recita Mezonot) com queijo ou com
qualquer outro alimento que acompanhe o biscoito,
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deverá recitar a berachá de Borê Minê Mezonot e as-
sim estará isentando o queijo ou qualquer outro ali-
mento que acompanha o biscoito que consumir junto
com a bolacha21. Outros exemplos: atum, Hering, pa-
tês, etc. Se houver shiur de massa sobre a qual se re-
cita Mezonot, deverá recitar a berachá posterior de Al
Hamichyá e se houver shiur do tafel, deverá recitar a
berachá posterior de Borê Nefashot. Vide neste capí-
tulo, parágrafo 12 – exemplo.

Panquecas recheadas

19. Ao comer panquecas recheadas com qual-
quer alimento como queijo, milho, carne, palmito,
etc., a berachá de mezonot deverá ser recitada sobre
a panqueca e, dessa forma, o recheio será isentado22.

Arroz com feijão

20. Se comer arroz misturado com feijão, ou
qualquer outra leguminosa (ou hortaliça), e o arroz
for maioria, recitará a berachá de Borê Minê Mezo-
not sobre o arroz e não deverá recitar a berachá cor-
respondente ao feijão, ou a outra leguminosa. Mes-
mo que nessa mistura haja também pedaços peque-
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nos de carne, estes estarão incluídos na berachá de
Borê Minê Mezonot23. Porém, se nesse prato houver
uma porção de carne ou frango, deverá recitar a be-
rachá de Shehacol24.

21. Contudo, se o arroz e a leguminosa (ou horta-
liça) estiverem separados no prato, deve-se recitar as
berachot sobre cada um deles separadamente (no caso
Borê Minê Mezonot para o arroz e Borê Peri Haada-
má para as leguminosas ou hortaliças). E se houver
uma porção de carne ou de frango no prato, deve-se
recitar também a berachá de Shehacol sobre ela25.

Panados apenas com farinha ou à milanesa

22. No caso de bife, frango, ou peixe panados
apenas com farinha de trigo ou com farinha de rosca,
ou até mesmo panados à milanesa (passados no ovo
e em seguida na farinha de rosca) para fritar, a bera-
chá dependerá do motivo pelo qual a farinha foi uti-
lizada. Se ela foi colocada apenas para que o bife,
frango ou peixe não grude na frigideira, ou para que
o bife tenha uma boa apresentação, a berachá será
Shehacol26.

Porém se o bife, frango, ou peixe foram panados
para que a massa desse sabor a eles, ou se para trans-
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formar aquele bife em algo mais substancioso, a be-
rachá será Borê Minê Mezonot, pois nestes casos pre-
valece a farinha das cinco espécies (trigo, cevada, es-
pelta, centeio e aveia)27.

Bolo de sorvete e cassata

23. Deve-se recitar a berachá de Borê Minê Me-
zonot sobre sorvete que está entre dois pedaços gros-
sos de bolo28, dessa forma, isentando o sorvete da be-
rachá de Shehacol29. Se a massa da cassata for bem
delgada como uma folha de Wafer, a berachá correta
será Shehacol28.

Sorvete de casquinha

24. Há várias opiniões nos possekim30 quanto ao
sorvete de casquinha: se a casquinha é tafel (secun-
dária) ao sorvete ou não. Ou seja, há aqueles que não
tomam o sorvete de casquinha somente por causa do
sorvete, mas também por causa da casquinha, a pon-
to de quererem comê-la sozinha no fim, ao terminar
o sorvete. Há porém quem sustente, que mesmo as-
sim ela é tafel (secundária) e a isentamos com o She-
hacol do sorvete. Já há aqueles que dizem que nesse
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caso, haveria a necessidade de recitar uma berachá
individual de Borê Minê Mezonot.

Se quando o sorvete estiver terminando, o indi-
víduo introduzi-lo para dentro da casquinha e comer
os dois juntos, parece-nos que há um consenso (con-
formidade de opiniões) de que a berachá deva ser
Shehacol sobre o sorvete, isentando dessa forma a
casquinha31.

Observações:
1) Há casquinhas que são feitas de outras fari-

nhas que não a das cinco espécies (por exemplo, com
fécula de mandioca) e por isso, a berachá de Sheha-
col a isentará de qualquer maneira.

2) Se a função da casquinha é apenas conter o
sorvete, permitindo dessa forma que o seguremos e
quando terminar o sorvete, o indivíduo come o que
sobrar da casquinha simplesmente por estar lá de
qualquer forma, isentamos a casquinha com a bera-
chá de Shehacol do sorvete32.
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CAPÍTULO VINTE E UM

BIRCAT HAMAZON
O TEXTO E OUTROS

DETALHES

As bênçãos que constituem o Bircat Hamazon

1. O Bircat Hamazon é constituído de 4 bênçãos:
1ª. Bircat Hazan: Foi instituída por Moshê Rabê-

nu, quando o man caía no deserto para o Povo de Isra-
el.

2ª. Bircat Al Haárets: Foi instituída por Yehoshua
Bin Nun, quando o Povo de Israel conquistou Êrets
Yisrael.

3ª. Bonê Yerushaláyim: Foi instituída por David
Hamêlech – al Yisrael Amach veal Yerushaláyim
Irach – quando ele adquiriu de Arávna Hayvussi o
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terreno, que no futuro seu filho Shelomô viria a cons-
truir o Bet Hamicdash. Shelomô então acrescentou al
Habáyit Hagadol Vehacadosh. Após a destruição do
Segundo Templo, os chachamim acrescentaram na
mesma berachá o texto de Vetivnê Yerushaláyim, para
se ajustar à nova situação e às novas circunstâncias.

4ª. Hatov Vehametiv: Foi instituída pelos sábios
de Yavne – após o fracasso da rebelião de Bar
Cochvá – como gratidão a Hashem, por preservar os
corpos das vítimas do massacre romano a Bíter (Be-
tar) e por permitir que eles fossem enterrados (Bera-
chot 48b).

2. As três primeiras berachot são deoráyta (pro-
cedentes da Torá) e a quarta é derabanan (de origem
rabínica).

Por isso, concluímos a terceira berachá com
Bonê Yerushaláyim, “amen” – para demonstrar que
as três primeiras fazem parter do grupo das berachot
da Torá e a última é de origem rabínica1.

Este amen é dito pelos sefaradim a meia voz (em
voz baixa)2.

Os ashkenazim dizem este amen no mesmo tom
de voz que o Bircat Hamazon está sendo recitado3.

3. Devemos sussurrar as palavras do Bircat Ha-
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mazon articulando-as para que nós mesmos possamos
ouvi-las4.

4. Ao recitar o Bircat Hamazon devemos estar
sentados5.

5. A primeira berachá principia com baruch e ter-
mina com baruch.

A segunda berachá não principia com baruch
(começa com nodê lechá) por ela ser próxima à ante-
rior que terminou com baruch, mas termina com “Ba-
ruch Atá Hashem al haárets veal hamazon”.

A terceira berachá principia com Rachem (e não
começa com baruch pelo mesmo motivo da segunda
berachá) e termina com “Baruch Atá Hashem bonê
Yerushaláyim”.

A quarta berachá começa com baruch, porque
ela difere das três anteriores, que são deoráyta.

A importância de citar Êrets Chemdá Tová
Urchavá, Berit (o pacto do berit milá) e Torá

6. Na segunda berachá é indispensável citar
Êrets Chemdá Tová Urchavá, Berit (o pacto do berit
milá) e Torá. Os sefaradim citam duas vezes: “Berit
Vetorá chayim umazon...” e também “al Beritechá
shechatámta bivsarênu veal Toratechá shelimadtá-
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nu”6. Os ashkenazim citam uma única vez “al
Beritechá shechatámta bivsarênu veal Toratechá she-
limadtánu”7.

Caso tenha omitido Berit (o pacto
do berit milá) e Torá

7. Caso um sefaradi tenha omitido ou Berit ou
Torá uma das vezes e um ashkenazi tenha omitido a
única vez, deverão repetir o Bircat Hamazon8 de seu
início (vide parágrafo posterior). O mesmo se aplica
caso tenham omitido Êrets Chemdá Tová Urchavá9.

8. Caso tenha lembrado que omitiu Berit ou Torá
assim que concluiu “al haárets veal hamazon” – an-
tes de dizer “Rachem”10 – deverá recitar
imediatamernte “veal Beritechá shechatámta
bivsarênu veal Toratechá shelimadtánu”, e em segui-
da, dirá “Rachem” e concluirá o Bircat Hamazon
normalmente, na ordem correta.

Caso esteja na dúvida se disse Berit (o pacto
do berit milá) e Torá

9. Caso esteja na dúvida se disse ou não Berit e
Torá, não deverá repetir o Bircat Hamazon11.
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As mulheres com relação a Berit e Torá

10. As mulheres também dizem Berit e Torá no
Bircat Hamazon12. Caso tenham omitido, não deve-
rão repetir o Bircat Hamazon13.

A relevância do Bircat Hamazon

11. Ao Bircat Hamazon foi dada a mesma impor-
tância que à Amidá14. Por isso, não se deve conversar
durante o Bircat Hamazon15 assim como também não
se deve gesticular com as mãos durante o Bircat Ha-
mazon16.

Amen durante o Bircat Hamazon

12. Os sefaradim não respondem amen sobre
qualquer berachá que ouvem de outra pessoa, inclu-
sive não dizem amen sobre alguma berachá do pró-
prio Bircat Hamazon. Não respondem ao cadish ou à
kedushá, enquanto estiverem recitando o Bircat Ha-
mazon, mesmo entre uma berachá e outra17; só pode-
rão responder amen sobre berachot ou responder ao
cadish ou à kedushá, a partir do início de
Harachaman18.

13. Os ashkenazim respondem amen entre uma
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berachá e outra, ao ouvirem a berachá de outra pes-
soa que está recitando o Bircat Hamazon paralela-
mente a eles19.

Exemplo: Se alguém estiver recitando o Bircat
Hamazon, e ao terminar a berachá de “Hazan et
Hacol” ouvir alguém dizer “Hazan et Hacol” e hou-
ver um intervalo de toch kedê dibur (prazo que se
leva para dizer “shalom alêcha rabi”) entre sua be-
rachá e a do outro, responderá amen.

Com relação a responder amen a outras berachot
entre uma berachá e outra do Bircat Hamazon e
amen sobre o cadish, ou responder kedushá no meio
das berachot do Bircat Hamazon, há várias opiniões
entre os possekim a respeito20.

Cobrir as facas

14. Costuma-se cobrir as facas durante o Bircat
Hamazon, salvo no Shabat e Yom Tov21. Há quem sus-
tente, que não é suficiente cobri-las; é necessário
retirá-las da mesa22. Há ainda aqueles que sustentam,
que mesmo no Shabat e Yom Tov as facas devem ser
retiradas da mesa23.
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CAPÍTULO VINTE E DOIS

BIRCAT HAMAZON NO
SHABAT E YOM TOV

No Shabat

1. Em todas as refeições do Shabat, devemos
acrescentar “Retsê Vehachalitsênu” no meio da ter-
ceira berachá (se Shabat coincidir com Rosh Chô-
desh, yom tov ou chol hamoed, além de “Retsê” reci-
ta-se “Yaalê Veyavô”). No Rosh Chôdesh, no yom tov
e no chol hamoed devemos acrescentar “Yaalê Veya-
vô” também no meio da terceira berachá1.

Rosh Chôdesh no Shabat, Yom Tov no Shabat
e Shabat Chol Hamoed

2. Se Rosh Chôdesh coincidir com Shabat, deve-
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rá dizer primeiro “Retsê Vehachalitsênu” e depois
dirá “Yaalê Veyavô”. O mesmo se aplica no caso de
yom tov coincidir com Shabat, e no Shabat Chol Ha-
moed2.

Caso tenha invertido

3. Caso tenha invertido, cumpriu com a obriga-
ção3.

4. No caso acima citado, ao terminar “Retsê Ve-
hachalitsênu” dirá novamente “Yaalê Veyavô”4.

Ao esquecer de recitar “Retsê Vehachalitsênu”
na primeira e segunda refeição de Shabat

5. Ao esquecer de recitar “Retsê Vehachalitsênu”
na refeição da noite de Shabat (equivalente à primeira
refeição de Shabat) e na primeira refeição de dia do
Shabat (a segunda refeição de Shabat), o indivíduo
deverá proceder da seguinte forma:

a) Caso tenha lembrado depois do término do
Bircat Hamazon, deverá repetir o Bircat Hamazon5.

b) Caso tenha lembrado que não disse “Retsê Ve-
hachalitsênu” depois de concluir “Bonê Yerushalá-
yim”, acrescentará a seguinte berachá: Baruch Atá,
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Hashem, Elokênu, Mêlech Haolam, Shenatan (ashke-
nazim dizem Asher natan) shabatot limnuchá leamô
Yisrael, beahavá, leot velivrit. Baruch Atá, Hashem,
Mecadesh Hashabat6.

Conforme podemos observar, esta berachá é do
tipo que possui duas partes: o início – Baruch Atá,
Hashem, Elokênu, Mêlech Haolam, Shenatan (ashke-
nazim dizem Asher natan) shabatot limnuchá leamô
Yisrael, beahavá, leot velivrit – e a finalização, cha-
mada de chatimá: Baruch Atá, Hashem, Mecadesh
Hashabat.

c) Caso tenha lembrado depois de dizer “Baruch
Atá, Hashem” e antes de dizer a palavra Bonê (de
“bonê Yerushaláyim”), dirá “lamedêni chukêcha” e
em seguida retomará de “Retsê Vehachalitsênu”7.

d) Caso tenha lembrado depois de ter dito Ba-
ruch Atá, Hashem, Elokênu, Mêlech Haolam de “Ha-
tov Vehametiv” e antes de dizer o Nome Hael, deve-
rá concluir com “Shenatan (ashkenazim dizem Asher
natan) shabatot limnuchá leamô Yisrael, beahavá,
leot velivrit. Baruch Atá, Hashem, Mecadesh Hasha-
bat”. Caso já tenha pronunciado o Nome Hael, deve-
rá recomeçar o Bircat Hamazon8.

e) Se o indivíduo lembrar depois de “Bonê Yeru-
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shaláyim” que não disse “Retsê Vehachalitsênu” e
não tem o texto da berachá de “Shenatan Shabatot
Limnuchá”, tampouco conhece-o de cor, deverá vol-
tar ao início do Bircat Hamazon9.

O procedimento das mulheres

f) As mulheres deverão proceder conforme os
parágrafos a-b-c-d-e citados acima10.

Dúvida se disse “Retsê Vehachalitsênu”

g) O indivíduo que estiver em dúvida se disse ou
não “Retsê Vehachalitsênu” nas duas primeiras refei-
ções de Shabat (na refeição da noite de Shabat e na
primeira refeição do dia de Shabat) deverá refazer o
Bircat Hamazon11.

Caso o indivíduo tinha em mente recitar “Retsê
Vehachalitsênu” e depois de algum tempo que já ter-
minou o Bircat Hamazon ficar na dúvida, não será
necessário repetir o Bircat Hamazon.

Caso tenha ficado em dúvida assim que terminou
o Bircat Hamazon, deverá repeti-lo12.

E há quem sustente, que na dúvida, não será ne-
cessário repetir o Bircat Hamazon13.
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Seudá Shelishit

6. Caso tenha esquecido de dizer “Retsê Veha-
chalitsênu” no Bircat Hamazon da Seudá Shelishit
(terceira refeição) de Shabat, não deverá repetir o
Bircat Hamazon14.

7. Se o indivíduo se lembrar que não disse “Re-
tsê Vehachalitsênu” após ter recitado Bonê Yerusha-
láyim no Bircat Hamazon da Seudá Shelishit (tercei-
ra refeição) de Shabat, acrescenterá a berachá de
“Shenatan (ashkenazim dizem Asher natan) Shaba-
tot Limnuchá”15.

Se estiver recitando o Bircat Hamazon da Seudá
Shelishit após a saída do Shabat e se lembrar que não
disse “Retsê Vehachalitsênu” depois de ter recitado
Bonê Yerushaláyim, não acrescentará esta berachá16.

8. Se o indivíduo iniciar a Seudá Shelishit duran-
te o Shabat, porém quando recitar o Bircat Hamazon
já for noite, ainda assim deverá dizer “Retsê Veha-
chalitsênu” no Bircat Hamazon17.

Se esqueceu Yaalê Veyavô em Chol Hamoed
ou em Rosh Chôdesh

9. A respeito do Bircat Hamazon em chol hamo-
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ed, caso tenha esquecido de dizer Yaalê Veyavô, não
será necessário retornar18. A mesma regra se aplica a
Rosh Chôdesh19.

Porém, caso tenha se lembrado antes de dar iní-
cio à berachá de Hatov Vehametiv (entre Bonê Yeru-
shaláyim e Baruch Atá antes de falar Hashem) deve-
rá dizer:

No Rosh Chôdesh:
Os sefaradim dirão sem Shem Umalchut: Baruch

shenatan rashê chodashim leamô Yisrael lezicaron20.
Os ashkenazim dirão Baruch Atá, Hashem, Elo-

kênu Mêlech haolam, Asher natan rashê chodashim
leamô Yisrael lezicaron21 sem a finalização, chamada
de chatimá conforme explicado no parágrafo 5b.

Em chol hamoed:
Os sefaradim devem dizer sem shem umalchut:

Baruch shenatan moadim leamô Yisrael lessasson
ulsimchá22.

Os ashkenazim devem dizer Baruch Atá,
Hashem, Elokênu Mêlech haolam, Asher natan
moadim leamô Yisrael, lessasson ulsimchá, et Yom
Chag Hamatsot (ou Hassucot) hazê23 sem a
finalização, chamada de chatimá conforme explica-
do no parágrafo 5b.
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Se esqueceu Yaalê Veyavô nos Yamim Tovim

10. Nas duas primeiras noites de Pêssach e Su-
cot (fora de Êrets Yisrael observa-se dois dias de
Yom Tov), quem terminou o Bircat Hamazon e perce-
beu que não disse Yaalê Veyavô, deverá recitar o
Bircat Hamazon desde o início24.

11. Nas outras refeições de yom tov, os ashkena-
zim repetem o Bircat Hamazon desde o início, caso
se esqueceram de recitar Yaalê Veyavô25 e os sefara-
dim não refazem o Bircat Hamazon nestes casos
(mas apenas nas duas primeiras noites de Pêssach e
Sucot26).

12. As regras que se seguem são válidas tanto
para sefaradim como para ashkenazim:

a) Caso o indivíduo se lembrou que não disse
Yalê Veyavô antes de pronunciar Hashem de Bonê
Yerushaláyim, deve dizer Yaalê Veyavô e continuar
com Vetivnê/Uvnê Yerushaláyim27.

b) Caso o indivíduo tenha se lembrado após ter
pronunciado o nome de Hashem, mas antes de dizer
Bonê, deverá então dizer “lamedêni chukecha”, pois
assim estará completando um versículo do Tehilim
(119:12): Baruch Atá Hashem lamedeni chukecha.
Em seguida, deve recitar o Yaalê Veyavô e seguir
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Vetivnê/Uvnê Yerushaláyim28.
c) Caso tenha acabado de concluir a bênção de

Bonê Yerushaláyim ainda antes de recitar o próximo
nome de Hashem e tenha se lembrado que não disse
Yaalê Veyavô, acrescentará uma bênção especial com
o seguinte texto29:

Em Rosh Hashaná: Baruch Atá, Hashem, Elo-
kênu Mêlech Haolam, Shenatan (ashkenazim dizem
Asher natan) yamim tovim leamô Yisrael, et Yom Ha-
zicaron hazê. Baruch Atá, Hashem, Mecadesh Yisra-
el Veyom Hazicaron30. Há legisladores que susten-
tam que em Rosh Hashaná esta bênção é menciona-
da sem Shem Umalchut31 – sem pronunciar o nome
de Hashem – ou seja: Baruch Shenatan yamim tovim
leamô Yisrael, et Yom Hazicaron hazê. Baruch Me-
cadesh Yisrael Veyom Hazicaron.

Em Sucot, Pêssach, Shavuot e Shemini Atsêret:
Baruch Atá, Hashem, Elokênu Mêlech Haolam, She-
natan (ashkenazim dizem Asher natan) yamim tovim
Leyisrael lessasson ulsimchá et Yom (em Sucot:
Chag Hassucot hazê), (em Pêssach: Chag Hamatsot
hazê), (em Shavuot: Chag Hashavuot hazê), (em
Shemini Atsêret: sefaradim: Shemini Chag Atseret
hazê e ashkenazim: Shemini Atserert Hachag hazê).
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Baruch Atá, Hashem, Mecadesh Yisrael vehazema-
nim32.

Se coincidir com o Shabat e o indivíduo tiver
esquecido também Retsê Vehachalitsênu, deverá
mencionar o Shabat no texto desta berachá, confor-
me textos impressos nos sidurim.

d) Se a quarta bênção for iniciada e se lembrar
que não falou Yaalê Veyavô e já recitou Baruch... Mê-
lech Haolam, a pessoa deve concluir dizendo Shena-
tan (ashkenazim dizem Asher natan) yamim tovim...33.

e) Caso tenha se lembrado depois de já ter dito
“Hael” de Hael Avinu, deverá voltar ao início do
Bircat Hamazon34. Os sefaradim deverão repetir o
Bircat Hamazon somente nas duas primeiras noites
de Sucot e de Pêssach. Os ashkenazim devem repetir
em todas as refeições de yom tov.

Neste caso (depois de Hael Avinu), com relação
a Rosh Hashaná, existem três opções diferentes:

1. Para o Dêrech Hachayim35, se o indivíduo
esqueceu nas duas refeições, não deve repetir.

2. Para o Shulchan Aruch Harav36, exceto Rosh
Hashaná de dia não se deve repetir.

3. Para o Mishná Berurá37, não há diferença en-
tre Rosh Hashaná e outros yamim tovim: repete-se.
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Outros detalhes ligados ao Bircat Hamazon
citados neste livro:

a) É recitado após o consumo de no mínimo 27g
– cap. 8, par. 20, item 1.

b) É necessário ingerir o cazáyit num prazo de 4
minutos – cap. 8, par. 5.

c) Não devemos nos ocupar com outras coisas
durante o Bircat Hamazon – cap. 6, par. 45.

d) Se em vez de recitar Bircat Hamazon se equi-
vocou e disse Meen Shalosh (Al Hamichyá) – cap. 8,
par. 38.

e) Vomitou antes de recitar o Bircat Hamazon –
cap. 8, par. 42.

f) As leis de quem tardou em recitar o Bircat Ha-
mazon – cap. 8, par. 43.

g) Não se lembra se recitou ou não o Bircat Ha-
mazon – cap. 6, par. 30 - 36.

h) Quando se confundir e recitar o Bircat Hama-
zon em vez de Al Hamichyá – cap. 8, par. 35.

i) Quando se equivocar e recitar o Bircat Hama-
zon sobre vinho ou tâmaras – cap. 8, par. 36.

Vide também o índice remissivo.
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øîåì àúòãà êåøáá çúô íàù ë"ñ ú÷åç úùøô ø"ù ç"àáä
éîë äéååùîì äæ éðäî àì äöø øîà àìù øëæðå úéòéáø äëøá
.á"ð 'éñ á"ç íåìù éøáãá àåä ïëå .áéèîäå áåèäá çúô àìù
'åà ç"äôëá íâå ,à"çä úà àéáäù á"îä úòãë íéðôá åðîúñ
êåøáá çúô íàù íéøáåñä íé÷ñåôä ìë àéáäù éøçà ç"ë
çúô àìù éîë äéååùîì äæ éðäî àì úéòéáø äëøá øîåì àúòãà
àì úåëøá ÷ôñ éãéîå ,à"çä éøáãá íééñ ,áéèîäå áåèäá

.åðàöé
ä"ã ì"äááå .ë"ñ ú÷ç úùøô ç"àá .æ"é ÷"ñ ç"ô÷ 'éñ á"î .09
éøáãáå ã"éñ ç"ô÷ 'éñ ïçìùä êåøòá 'ééòå ò"öá øàùð ïúðù
áúë íù ç"àááå .ì"äáä éøáãì áåùé é"ñ á"ð 'éñ á"ç íåìù
åìåë çñåðä òãåé åðéàù óà éâñ íåéñäå äìçúä øîåì òãé íàã

.'ã ÷"ñ æ"èäî åøå÷îå .éåàøë
.ã"ð 'éñ á"ç íåìù éøáã æ"ëñ å"îô á"ç ïåéöì øåà .10

.á"é ÷"ñ ö"äòùå .æ"è ÷"ñ ç"ô÷ 'éñ á"î .11
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ä"ä äøåàëìå äìéôú ïéðòì 'é ÷"ñ á"ëú 'éñá á"îä áúë ïë .12
.àëä

úìåòô ú"åùáå ,ò"öá äæá øàùð ç"ô÷ 'éñá äîìù úîëçä .13
ïðáøãî àåä òøåàîä úøëæäå úåéä áúë .ä"ì 'éñ â"ç ÷éãö
áúë è"ì 'éñ à"ç ùîù úåàåáú ú"åùáå .àìå÷ì ïðáøã ÷ôñå
éðù ìëàù ïåéë úáù àåäù òãåé àîúñîã íòèî øæåç åðéàù
æ"ç à"áé ú"åùá ÷ñô ïëå ...íéùãç íéãâá ùåáì íâå íéîòèî
à÷éôñ ïðáøã àìà äðéà òøåàîä ïéòî úøëæäù íòèî ç"ë 'éñ
ùé øéëæä ãåîì àåäù äîù ä÷æçä ãâðëù íåùîå ,àìå÷ì ïðáøã
ö"à êëìä ,øëãîå äéùôðà éîëå ,åéìò úáù úîéàã úéãâð ä÷æç
øôñáå 'á úåà ç"é 'éñ ã"ç éåìä èáù ú"åùá íðîà .øåæçì

.ì"ðä á"îä éøáãë ÷åñôì íúòã ç"éñ ä"ô á"ç 'ã úëøá
.ç"ñ ç"ô÷ 'éñ ò"åù .14

.äîéúç àìá åæ äëøá øîàéù á"îä áúë ä"ë ÷"ñ ö"äòùá .15
ç"ø ïéá ÷åìéç ùéù çéëåä ç"øë äðéã úáùá ä"ã ì"äáá ìáà
àáéùç àìã íåùî íéúç éà àãåîìúì éì à÷ôñî ç"ø ,úáùì
,äîéúçáå äçéúôá î"äáá äëøá åéìò òåá÷ì éàä éìåë àîåé
ïéãä ø÷éòîã 'â äãåòñá èøôáå ,àáéùç éàãåá úáù íåé ìáà
ïëù íééñå úôá à÷åã àáåéçì ä"ñ à"öø 'éñá øáçîä ÷ñô øáë
÷"ñá á"îä éøáã íéðôá éúøëæä àìù äîå .íåìù øäðá àöî
é"àá øîåà è"éå úáùá úéùéîç åà 'ã äãåòñá åìéôàù à"ì
åîë 'åëå íéáåè íéîé ïúðù åà 'åëå äçåðîì úåúáù ïúðù ä"îà
úòãù íåùî .íåé åúåàá ììë úô æà ö"àù ô"òà ç"øá øîåàù
úà øîåà ç"øáù ïàë ú"òùá àáåî é"ëøáä úðáä éôë é"áä
úåëìîå íù íò øîåì æ"ôì åðì éãå úåëìîå íù éìá ì"ðä äëøáä
à÷åã äáåéçã à"öø 'éñá é"áä úòãì ïôåà ìëáù 'â äãåòñá
è"åéáå úáùá úéùéîçå 'ã äãåòñá íâù áúëù á"îäå .úôá
ä"ã ì"äáá äéúèùì ìéæà úåëìîå íùá äëøáä úà óéñåî

.àëä ä"äå úåëìîå íùá äøîåà ç"øáù ,ïúðù øîåà
.æ"îäáá úáù ìù øéëæî ä"ã ç"ô÷ 'éñ ì"äá .16

.é"ñ ç"ô÷ 'éñ ò"åù .17
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.á"ñ ö"ú 'éñ ò"åù .18
.à"ñ ã"ëú 'éñ ò"åù .19
.æ"ñ ç"ô÷ 'éñ ò"åù .20

.ïúðù êåøá øîåà ä"ã ì"äáå ä"ë ÷"ñ ç"ô÷ 'éñ á"î .21
.æ"ñ ç"ô÷ 'éñ ò"åù .22

.æ"ë ÷"ñ ç"ô÷ 'éñ á"î .23
.å"ñ ç"ô÷ 'éñ ò"åù .24

.íù .25
.ã"ë 'åà ç"ô÷ 'éñ ç"äôëå à"ëñ ú÷ç úùøô ø"ù ç"àá .26

.á"ë ÷"ñ ç"ô÷ 'éñ á"î .27
.íù .28

.íù ò"åù .29
ïëå .íúåç íâå úåëìîå íùá øîåàù è"é ÷"ñá íù á"îä úòã .30

.åøåãéñá áøä ò"åù úòã

.íéøåãéñá àáåî ç"äã .31
.íù ò"åù .32

.â"ë ÷"ñ íù á"î .33
.íù ò"åù .34

.íéøåãéñá àáåî ç"äã .35
.åøåãéñá .36

á"ò 'åîò íéãòåî úåëìä øåöé÷ 'ééòå .è"é ÷"ñ ç"ô÷ 'éñ á"î .37
.ä"ë äøòä é"ñ
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CAPÍTULO VINTE E TRÊS

BÊNÇÃOS ANTERIORES
E POSTERIORES

TRADUÇÕES
E TRANSLITERAÇÕES

Para obter maiores detalhes a respeito de cada
berachá e suas leis específicas, vide índice remissivo
no final do livro.

1. Devemos nos esforçar para rezar em lashon
hacôdesh.

Aqueles que têm dificuldade, ou não sabem ler
lashon hacôdesh (em caracteres hebraicos), devem
recitar as berachot pelo texto transliterado.

As traduções das berachot que trazemos neste
capítulo têm por intuito ajudar a compreender o mí-
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nimo necessário para que se tenha a intenção correta
nas berachot.

Netilat Yadáyim

2. Antes de comer uma refeição com pão, deve-
se abluir as mãos. Segure a caneca com a mão direita
e encha-a com água. Passe-a para a esquerda e verta
três vezes sobre a mão direita, cobrindo-a com água
até o pulso. Depois, segurando com a mão direita,
verta a água três vezes sobre a mão esquerda, cobrin-
do-a com água até o pulso. Se a intenção é comer ca-
betsá (56g) de pão, antes de enxugar as mãos, recite
(vide cap. 7, par. 6):

Atenção: Não se deve fazer nenhum tipo de in-
terrupção entre a ablução das mãos e o ato de comer
o pão.

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech haolam
Asher kideshánu bemitsvotav vetsivánu al netilat
yadáyim.

A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de
tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e Todo-
Poderoso), Rei do Universo, Que nos santificou atra-
vés de Seus mandamentos e nos ordenou sobre a a-
blução das mãos.
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Hamotsi

3. Antes de comer o pão, recite:
Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech haolam

hamotsi lêchem min haárets.
A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de

tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e Todo-
Poderoso), Rei do Universo, Que extrai o pão da terra.

Mezonot

4. Antes de comer uma refeição com produtos
feitos com farinha dos cinco cereais (exceto pão) tan-
to para massas assadas (como bolos, rocamboles, tor-
tas, biscoitos e bolachas) quanto sobre massas cozi-
das (como macarrão), feitas com farinha dos cinco
cereais, na seguinte ordem: farinha de trigo, farinha
de cevada, farinha de espelta, farinha de centeio e fa-
rinha de aveia, recite:

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech haolam
borê minê mezonot.

A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de
tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e Todo-
Poderoso), Rei do Universo, Que cria diversos tipos
de alimentos.
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Haguêfen

5. Antes de beber vinho de uvas, suco de uvas e
qualquer bebida alcoólica feita a partir da fermenta-
ção do mosto de uvas:

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech haolam
borê peri haguêfen.

A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de
tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e Todo-
Poderoso), Rei do Universo, Que cria o fruto da videira.

Haets

6. Antes de comer frutas que crescem em árvo-
res (como uva, figo, maçã, caqui, carambola, noz,
etc.):

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech haolam
borê peri haets.

A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de
tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e Todo-
Poderoso), Rei do Universo, Que cria o fruto da ár-
vore.

Haadamá

7. Recite Borê Peri Haadamá antes de consumir
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produtos que crescem diretamente da terra:
Como hortaliças:
a) verduras (alface, repolho, brócolos, couve,

escarola, acelga).
b) frutos (tomate, abobrinha, abóbora, pepino, pi-

mentão).
c) tubérculos (mandioca, batata, batata-doce).
d) raízes (cenoura, beterraba, rabanete, nabo).
e) leguminosas (feijão, lentilha, vagem, ervilha,

milho, soja, grão-de-bico, amendoim).
Frutas e infrutescências que nascem de ervas e

plantas herbáceas:
a) banana, melão, melancia, abacaxi, morango.
b) sobre mamão e papaia.
Pipoca e flocos de milho (produzidos de milho

prensado).
Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech haolam

borê peri haadamá.
A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de

tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e Todo-
Poderoso), Rei do Universo, Que cria o fruto da terra.

Shehacol

8. Antes de comer ou beber qualquer outro ali-
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mento como: carne, peixe, ovos, laticínios, água,
café, chá, bebidas alcoólicas e fermentadas como
aguardentes, licores, cerveja, chope, sidra (exceto be-
bidas fermentadas a partir do mosto de uvas como:
vinho, champanhe, conhaque e suco de uvas), cogu-
melos, produtos com fécula de batata, farinha de
mandioca e polvilho, ou farinha de milho, fubá e mai-
sena (desde que não contenham farinha dos cinco ce-
reais), batatinhas chips feitas de farinha de batata
como “Pringles”, chalva, mel, gelatina, chocolates,
balas, sorvete, etc., recite:

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech haolam
shehacol nihyá bidvarô.

A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de
tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e Todo-
Poderoso), Rei do Universo, Que tudo veio a existir
por meio de Sua palavra.

Borê Nefashot

9. Após comer (cazáyit) ou beber (reviit) do se-
guinte: carne, peixe, ovos, hortaliças, frutas (exceto
as cinco frutas sobre as quais Êrets Yisrael é louva-
da), laticínios, líqüidos, cogumelos, palmitos, produ-
tos com fécula de batata, farinha de mandioca e pol-
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vilho, farinha de arroz, farinha de milho, fubá e mai-
sena (desde que não contenham farinha dos cinco ce-
reais), batatinhas chips feitas de farinha de batata
como “Pringles”, pipoca, flocos de milho, flocos de
arroz, chalva, mel, marzipan, gelatina, chocolates,
balas (exceto pães, bolos, biscoitos, bolachas, macar-
rão, vinho, suco de uvas), recite:

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech haolam
borê nefashot rabot, vechesronan al col má
shebaráta, lehachayot bahem nêfesh col chay. Ba-
ruch Chay Haolamim (ashkenazim dizem: Baruch
Chê Haolamim).

A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de
tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e Todo-
Poderoso), Rei do Universo, Que cria muitos seres
viventes com suas deficiências; por tudo aquilo que
Tu criaste com o que manter a vida de todo o ser.
Bendito é Ele, a Vida dos mundos.

Berachá Achat Meên Shalosh

10. A próxima berachá é recitada após comer
massas (exceto pão) feitas com farinha dos cinco ce-
reais (trigo, cevada, espelta, centeio e aveia); vinho
de uvas ou suco de uvas; azeitonas, tâmaras, uvas, fi-
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gos e romãs.
Atenção: Se alimentos de dois ou três grupos

(massas e/ou vinho e/ou 5 frutas) forem consumidos,
então a inserção de cada grupo deve ser ligada com a
conjunção “ve”, portanto “veal”. A ordem de inser-
ção neste caso é: cereal, vinho e fruta.

A seguir, transliteramos esta berachá várias ve-
zes, considerando, a cada vez, um caso diferente de
alimentos consumidos.

Al Hamichyá

11. Após consumir (cazáyit) massas (exceto pão)
feitas com farinha dos cinco cereais (trigo, cevada,
espelta, centeio e aveia), recite:

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech Haolam
al hamichyá veal hacalcalá veal tenuvat hassadê,
veal êrets chemdá tová urchavá, sheratsíta
vehinchalta lavotênu leechol mipiryáh velisbôa
mituváh. Rachem Ad*nay El*hênu alênu, veal Yis-
rael amach, veal Yerushaláyim irách, veal har Tsi-
yon mishcan kevodach, veal mizbachach, veal
hechalach, uvnê Yerushaláyim ir hacôdesh
bim’herá veyamênu, vehaalênu letocháh, vessame-
chênu bevinyanáh, unvarechach alêha bikdushá
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uvtahorá.
No Shabat: Urtsê Vehachalitsênu, beyom Hashabat hazê.
No Rosh Chôdesh: Vezochrênu letová beyom Rosh Chôdesh

hazê.
Em Pêssach: Vessamechênu beyom Chag Hamatsot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shavuot: Vessamechênu beyom Chag Hashavuot hazê,

beyom tov micrá Côdesh hazê.
Em Sucot: Vessamechênu beyom Chag Hassucot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shemini Atseret/Simchat Torá: Vessamechênu beyom

Shemini Chag Atseret hazê, beyom tov micrá Côdesh
hazê.

Em Rosh Hashaná: Vezochrênu letová beyom Hazicaron
hazê.
Ki Atá tov umetiv lacol, venodê Lechá,

(Ad*nay El*hênu), al haárets veal hamichyá. Ba-
ruch Atá Ad*nay al haárets veal hamichyá.

Al Haguêfen

12. Após consumir reviit de vinho, conhaque ou
champanhe de uvas, ou suco de uvas, recite:

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech Haolam
al haguêfen veal peri haguêfen veal tenuvat hassa-
dê, veal êrets chemdá tová urchavá, sheratsíta
vehinchalta lavotênu leechol mipiryáh velisbôa
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mituváh. Rachem Ad*nay El*hênu alênu, veal Yis-
rael amach, veal Yerushaláyim irách, veal har Tsi-
yon mishcan kevodach, veal mizbachach, veal
hechalach, uvnê Yerushaláyim ir hacôdesh
bim’herá veyamênu, vehaalênu letocháh, vessame-
chênu bevinyanáh, unvarechach alêha bikdushá
uvtahorá.
No Shabat: Urtsê Vehachalitsênu, beyom Hashabat hazê.
No Rosh Chôdesh: Vezochrênu letová beyom Rosh Chôdesh

hazê.
Em Pêssach: Vessamechênu beyom Chag Hamatsot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shavuot: Vessamechênu beyom Chag Hashavuot hazê,

beyom tov micrá Côdesh hazê.
Em Sucot: Vessamechênu beyom Chag Hassucot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shemini Atseret/Simchat Torá: Vessamechênu beyom

Shemini Chag Atseret hazê, beyom tov micrá Côdesh
hazê.

Em Rosh Hashaná: Vezochrênu letová beyom Hazicaron
hazê.
Ki Atá tov umetiv lacol, venodê Lechá,

(Ad*nay El*hênu), al haárets
após vinho proveniente de fora de Êrets Yisrael se
diz: veal peri haguêfen. Baruch Atá Ad*nay al ha-
árets veal peri haguêfen.
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após vinho de Êrets Yisrael se diz: veal peri gafnáh.
Baruch Atá Ad*nay al haárets veal peri gafnáh.

Al Haets

13. Após consumir uma ou mais frutas pertencen-
tes às 5 espécies sobre as quais a Terra de Yisrael é
louvada – azeitonas, tâmaras, uvas, figos e romãs, re-
cite:

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech Haolam
al haets veal peri haets, veal tenuvat hassadê, veal
êrets chemdá tová urchavá, sheratsíta vehinchalta
lavotênu leechol mipiryáh velisbôa mituváh. Ra-
chem Ad*nay El*hênu alênu, veal Yisrael amach,
veal Yerushaláyim irách, veal har Tsiyon mishcan
kevodach, veal mizbachach, veal hechalach, uvnê
Yerushaláyim ir hacôdesh bim’herá veyamênu,
vehaalênu letocháh, vessamechênu bevinyanáh,
unvarechach alêha bikdushá uvtahorá.
No Shabat: Urtsê Vehachalitsênu, beyom Hashabat hazê.
No Rosh Chôdesh: Vezochrênu letová beyom Rosh Chôdesh

hazê.
Em Pêssach: Vessamechênu beyom Chag Hamatsot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shavuot: Vessamechênu beyom Chag Hashavuot hazê,

beyom tov micrá Côdesh hazê.
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Em Sucot: Vessamechênu beyom Chag Hassucot hazê,
beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.

Em Shemini Atseret/Simchat Torá: Vessamechênu beyom
Shemini Chag Atseret hazê, beyom tov micrá Côdesh
hazê.

Em Rosh Hashaná: Vezochrênu letová beyom Hazicaron
hazê.
Ki Atá tov umetiv lacol, venodê Lechá,

(Ad*nay El*hênu), al haárets
após frutas que cresceram fora de Êrets Yisrael: veal
haperot. Baruch Atá Ad*nay al haárets veal
haperot.
após frutas que cresceram em Êrets Yisrael: veal
perotêha. Baruch Atá Ad*nay al haárets veal
perotêha.

Al Hamichyá... Veal Haguêfen

14. Após consumir massas (exceto pão) feitas
com farinha dos cinco cereais (trigo, cevada, espelta,
centeio e aveia) e vinho, conhaque ou champanhe de
uvas ou suco de uvas, recite:

Atenção: Neste caso, alimentos de dois grupos
foram consumidos. Então faça a inserção de cada
grupo com a conjunção “ve”, portanto “veal”. A or-
dem de inserção neste caso é cereal e vinho.
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Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech Haolam
al hamichyá veal hacalcalá veal haguêfen veal peri
haguêfen veal tenuvat hassadê, veal êrets chemdá
tová urchavá, sheratsíta vehinchalta lavotênu
leechol mipiryáh velisbôa mituváh. Rachem
Ad*nay El*hênu alênu, veal Yisrael amach, veal
Yerushaláyim irách, veal har Tsiyon mishcan
kevodach, veal mizbachach, veal hechalach, uvnê
Yerushaláyim ir hacôdesh bim’herá veyamênu,
vehaalênu letocháh, vessamechênu bevinyanáh,
unvarechach alêha bikdushá uvtahorá.
No Shabat: Urtsê Vehachalitsênu, beyom Hashabat hazê.
No Rosh Chôdesh: Vezochrênu letová beyom Rosh Chôdesh

hazê.
Em Pêssach: Vessamechênu beyom Chag Hamatsot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shavuot: Vessamechênu beyom Chag Hashavuot hazê,

beyom tov micrá Côdesh hazê.
Em Sucot: Vessamechênu beyom Chag Hassucot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shemini Atseret/Simchat Torá: Vessamechênu beyom

Shemini Chag Atseret hazê, beyom tov micrá Côdesh
hazê.

Em Rosh Hashaná: Vezochrênu letová beyom Hazicaron
hazê.
Ki Atá tov umetiv lacol, venodê Lechá,
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(Ad*nay El*hênu), al haárets veal hamichyá
após vinho proveniente de fora de Êrets Yisrael se
diz: veal peri haguêfen. Baruch Atá Ad*nay al ha-
árets veal hamichyá veal peri haguêfen.
após vinho de Êrets Yisrael se diz: veal peri gafnáh.
Baruch Atá Ad*nay al haárets veal hamichyá veal
peri gafnáh.

Al Hamichyá... Veal Haets

15. Após consumir massas (exceto pão) feitas com
farinha dos cinco cereais (trigo, cevada, espelta, cen-
teio e aveia) e uma ou mais frutas pertencentes às cinco
espécies sobre as quais a Terra de Yisrael é louvada –
azeitonas, tâmaras, uvas, figos ou romãs, recite:

Atenção: Neste caso, alimentos de dois grupos
foram consumidos. Então faça a inserção de cada
grupo com a conjunção “ve”, portanto “veal”. A or-
dem de inserção neste caso é cereal e fruta.

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech Haolam
al hamichyá veal hacalcalá veal haets veal peri
haets, veal tenuvat hassadê, veal êrets chemdá tová
urchavá, sheratsíta vehinchalta lavotênu leechol
mipiryáh velisbôa mituváh. Rachem Ad*nay
El*hênu alênu, veal Yisrael amach, veal Yerusha-
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láyim irách, veal har Tsiyon mishcan kevodach,
veal mizbachach, veal hechalach, uvnê Yerushalá-
yim ir hacôdesh bim’herá veyamênu, vehaalênu
letocháh, vessamechênu bevinyanáh, unvarechach
alêha bikdushá uvtahorá.
No Shabat: Urtsê Vehachalitsênu, beyom Hashabat hazê.
No Rosh Chôdesh: Vezochrênu letová beyom Rosh Chôdesh

hazê.
Em Pêssach: Vessamechênu beyom Chag Hamatsot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shavuot: Vessamechênu beyom Chag Hashavuot hazê,

beyom tov micrá Côdesh hazê.
Em Sucot: Vessamechênu beyom Chag Hassucot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shemini Atseret/Simchat Torá: Vessamechênu beyom

Shemini Chag Atseret hazê, beyom tov micrá Côdesh
hazê.

Em Rosh Hashaná: Vezochrênu letová beyom Hazicaron
hazê.
Ki Atá tov umetiv lacol, venodê Lechá,

(Ad*nay El*hênu), al haárets veal hamichyá veal
haperot. Baruch Atá Ad*nay al haárets veal
hamichyá
após frutas que cresceram fora de Êrets Yisrael: veal
haperot. Baruch Atá Ad*nay al haárets veal
hamichyá veal haperot.

Traduções e Transliterações   cap. 23 15



276

após frutas que cresceram em Êrets Yisrael: veal
perotêha. Baruch Atá Ad*nay al haárets veal
hamichyá veal perotêha.

Al Haguêfen... Veal Haets

16. Após vinho, conhaque ou champanhe de uvas
ou suco de uvas, e uma ou mais frutas pertencentes
às cinco espécies sobre as quais a Terra de Yisrael é
louvada, recite:

Atenção: Neste caso, alimentos de dois grupos
foram consumidos. Então faça a inserção de cada
grupo com a conjunção “ve”, portanto “veal”. A or-
dem de inserção neste caso é vinho e frutas.

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech Haolam
al haguêfen veal peri haguêfen veal haets veal peri
haets, veal tenuvat hassadê, veal êrets chemdá tová
urchavá, sheratsíta vehinchalta lavotênu leechol
mipiryáh velisbôa mituváh. Rachem Ad*nay
El*hênu alênu, veal Yisrael amach, veal Yerusha-
láyim irách, veal har Tsiyon mishcan kevodach,
veal mizbachach, veal hechalach, uvnê Yerushalá-
yim ir hacôdesh bim’herá veyamênu, vehaalênu
letocháh, vessamechênu bevinyanáh, unvarechach
alêha bikdushá uvtahorá.

cap. 23 16   Veten Berachá



277

No Shabat: Urtsê Vehachalitsênu, beyom Hashabat hazê.
No Rosh Chôdesh: Vezochrênu letová beyom Rosh Chôdesh

hazê.
Em Pêssach: Vessamechênu beyom Chag Hamatsot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shavuot: Vessamechênu beyom Chag Hashavuot hazê,

beyom tov micrá Côdesh hazê.
Em Sucot: Vessamechênu beyom Chag Hassucot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shemini Atseret/Simchat Torá: Vessamechênu beyom

Shemini Chag Atseret hazê, beyom tov micrá Côdesh
hazê.

Em Rosh Hashaná: Vezochrênu letová beyom Hazicaron
hazê.
Ki Atá tov umetiv lacol, venodê Lechá,

(Ad*nay El*hênu), al haárets
após vinho e frutas provenientes de fora de Êrets Yis-
rael se diz: veal peri haguêfen veal haperot. Baruch
Atá Ad*nay al haárets veal peri haguêfen veal
haperot.
após vinho proveniente de Êrets Yisrael se diz: veal
peri gafnáh veal haperot. Baruch Atá Ad*nay al
haárets veal peri gafnáh veal haperot.
após frutas que cresceram em Êrets Yisrael: veal peri
haguêfen veal perotêha. Baruch Atá Ad*nay al ha-
árets veal peri haguêfen veal perotêha.
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após vinho proveniente de Êrets Yisrael e frutas que
cresceram em Êrets Yisrael: veal peri gafnáh veal
perotêha. Baruch Atá Ad*nay al haárets veal peri
gafnáh veal perotêha.

Al Hamichyá... Veal Haguêfen... Veal Haets

17. Após consumir massas (exceto pão) feitas
com farinha dos cinco cereais (trigo, cevada, espelta,
centeio e aveia) e vinho, conhaque ou champanhe de
uvas ou suco de uvas e uma ou mais frutas perten-
centes às cinco espécies sobre as quais a Terra de Yis-
rael é louvada, recite:

Atenção: Neste caso, alimentos dos três grupos
foram consumidos. Então faça a inserção de cada
grupo com a conjunção “ve”, portanto “veal”. A or-
dem de inserção neste caso é cereal, vinho e fruta.

Baruch Atá Ad*nay El*hênu Mêlech Haolam
al hamichyá veal hacalcalá veal haguêfen veal peri
haguêfen veal haets veal peri haets, veal tenuvat
hassadê, veal êrets chemdá tová urchavá,
sheratsíta vehinchalta lavotênu leechol mipiryáh
velisbôa mituváh. Rachem Ad*nay El*hênu alênu,
veal Yisrael amach, veal Yerushaláyim irách, veal
har Tsiyon mishcan kevodach, veal mizbachach,
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veal hechalach, uvnê Yerushaláyim ir hacôdesh
bim’herá veyamênu, vehaalênu letocháh, vessame-
chênu bevinyanáh, unvarechach alêha bikdushá
uvtahorá.
No Shabat: Urtsê Vehachalitsênu, beyom Hashabat hazê.
No Rosh Chôdesh: Vezochrênu letová beyom Rosh Chôdesh

hazê.
Em Pêssach: Vessamechênu beyom Chag Hamatsot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shavuot: Vessamechênu beyom Chag Hashavuot hazê,

beyom tov micrá Côdesh hazê.
Em Sucot: Vessamechênu beyom Chag Hassucot hazê,

beyom (no yom tov: tov) micrá Côdesh hazê.
Em Shemini Atseret/Simchat Torá: Vessamechênu beyom

Shemini Chag Atseret hazê, beyom tov micrá Côdesh
hazê.

Em Rosh Hashaná: Vezochrênu letová beyom Hazicaron
hazê.
Ki Atá tov umetiv lacol, venodê Lechá,

(Ad*nay El*hênu), al haárets veal hamichyá veal
peri haguêfen veal haperot. Baruch Atá Ad*nay al
haárets veal hamichyá veal peri haguêfen veal
haperot.

Berachá Achat Meên Shalosh – Tradução

18. A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor
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de tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e
Todo-Poderoso), Rei do Universo,
após produtos dos cinco cereais: pela nutrição e pelo

sustento,
após vinho e suco de uvas: (e) pela videira e pelo fru-

to da videira
após frutas pertencentes às cinco espécies sobre as

quais a Terra de Yisrael é louvada: (e) pela ár-
vore e pelo fruto da árvore

e pelo produto do campo e pela terra cobiçada, boa e
ampla, que Tu quiseste e deste por herança aos nos-
sos antepassados, para comerem de seus frutos e para
se fartarem com o seu bem. Tem piedade, Hashem
(Senhor de tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enér-
gico e Todo-Poderoso), de nós, de Teu povo Israel,
de Jerusalém, Tua cidade e do Monte de Tsiyon, a
sede de Tua glória, e do Teu altar e do Teu Templo. E
reconstrói Jerusalém, a cidade santa, prontamente em
nossos dias, conduze-nos para dentro dela e alegra-
nos com sua reconstrução e que Te abençoemos nela
com santidade e pureza.
No Shabat: e seja a Tua vontade fortificar-nos neste dia de

Shabat.
Em Rosh Chôdesh: e lembre-Se de nós para o bem neste dia
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de Rosh Chôdesh.
Em Pêssach: e faz com que nos alegremos neste dia da Festa

das Matsot.
Em Shavuot: E faz com que nos alegremos neste dia da Festa

de Shavuot.
Em Sucot: E faz com que nos alegremos neste dia da Festa de

Sucot.
Em Shemini Atsêret/Simchat Torá: E faz com que nos alegre-

mos neste oitavo dia, nesta Festa de Atsêret.
Em Rosh Hashaná: E lembre-Se de nós para o bem neste dia

da Festa da Lembrança.
Pois Tu és bom e beneficias a todos, e nós Te

agradecemos, (Hashem, nosso D’us) pela terra e
após produtos dos cinco cereais: pela nutrição. A

Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de
tudo, Que foi, é e será), pela terra e pela nutri-
ção.

após vinho e suco de uvas: pelo fruto da videira. A
Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de
tudo, Que foi, é e será), pela terra e pelo fruto da
videira.

após frutas pertencentes às cinco espécies sobre as
quais a Terra de Yisrael é louvada: pelas frutas. A
Fonte das bênçãos és Tu, Hashem (Senhor de
tudo, Que foi, é e será), pela terra e pelas frutas.
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Bircat Hamazon
Bênção de Graças Após as Refeições com Pão

19. É um mandamento da Torá agradecer (dar
graças) a D’us após comermos uma refeição. Mesmo
no meio das circunstâncias do dia-a-dia, após uma re-
feição habitual, temos que preservar e nutrir em nos-
sos corações a convicção que o milagre do man ce-
lestial instilou em nós no deserto: que todos os lares
e almas no mundo são favorecidos pela preocupação
e cuidado diretos e imediatos de D’us.

Portanto, devemos olhar até mesmo para um pe-
queno pedaço de pão como um presente direto de
D’us não menos do que o man (Rav Shimshon Refael
Hirsch).

O Bircat Hamazon se constitui de várias bên-
çãos: a primeira, Hazan et Hacol, oferece graças a
Hashem que dá alimento a todos; a segunda, Al Haá-
rets Veal Hamazon, é uma bênção pela dádiva da ter-
ra de Israel; e a terceira bênção, Bonê Yerushaláyim,
alude a Yerushaláyim e Tsiyon, que dá à terra sua su-
perioridade. Estas três bênçãos estão todas indicadas
no versículo bíblico – E comerás e te fartarás e lou-
varás a Hashem teu D’us pela terra boa que te deu
(Devarim: 8:10). Entretanto, o texto vigente das bên-

cap. 23 19   Veten Berachá



283

çãos foi fixado somente depois que os yehudim rece-
beram os vários benefícios, aos quais a Torá alude.
Quando desceu o man, Moshê recitou a primeira bên-
ção, Hazan; quando o Povo de Israel entrou na Terra
Santa, Yehoshua recitou a segunda; David e Shelo-
mô compuseram a terceira berachá – David compôs
Al Yisrael Amêcha Veal Yerushaláyim Irêcha e She-
lomô compôs Al Habayit Hagadol Vehacadosh. Após
a destruição do Templo, os Chachamim acrescenta-
ram o texto de “Vetivnê Yerushaláyim”, para se ajus-
tar à nova situação e às novas circunstâncias. Uma
quarta berachá foi composta pelos sábios de Yavnê –
acrescentada após o fracasso da rebelião de Bar
Cochvá – como gratidão a Hashem, por preservar os
corpos das vítimas do massacre romano a Bíter (Be-
tar) e por permitir que eles fossem enterrados (Bera-
chot 48b).

Zimun

20. Havendo três ou mais homens com mais de
treze anos, um deles (aquele a quem desejamos hon-
rar) deve recitar o zimun (convocar a todos para o Bir-
cat Hamazon). Os sefaradim recitam o zimun havendo
dois homens maiores de treze anos e um menino me-
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nor de treze anos, contanto que já saiba recitar o Bir-
cat Hamazon e saiba por que e para Quem recita o
Bircat Hamazon. O mesmo se aplica ao zimun com o
nome de Hashem. No caso dos ashkenazim, recita-se
o zimun com o nome de Hashem quando há dez ho-
mens maiores de treze anos sentados à mesa. No caso
dos sefaradim, um menino pode ser o décimo.

21. Ao recitar o zimun – quando feito com o côs
– o condutor deve erguer seu copo a uma distância
de um punho acima da mesa (cerca de 8cm).

Zimun – transliteração

22. Hav lan venivrich Lemalcá Ilaá Cadishá (res-
ponde-se: Shamáyim!)

Birshut Malcá Ilaá Cadishá (no Shabat acrescen-
te: uvirshut Shabat malketá) (no Yom Tov acrescente:
uvirshut yomá tavá ushpizá cadishá) (e em Sucot
acrescente: uvirshut shiv’á ushpizin ilain cadishin)
uvirshut moray verabotay uvirshutchem:

Condutor: Nevarech sheachálnu mishelô!
Presentes: Baruch sheachálnu mishelô uvtuvô

chayínu!
Condutor repete: Baruch sheachálnu mishelô

uvtuvô chayínu!
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Zimun para mais de dez homens

23. Se houver dez ou mais homens com mais de
13 anos à mesa no caso dos ashkenazim, e nove ho-
mens com mais de 13 anos e um menino menor de 13
no caso dos sefaradim, o condutor do zimun dirá:

Condutor: Nevarech El*hênu sheachálnu mishe-
lô!

Presentes: Baruch El*hênu, sheachálnu mishelô,
uvtuvô chayínu!

O condutor repete: Baruch El*hênu, sheachálnu
mishelô, uvtuvô chayínu!

Zimun em refeição de casamento

24. Numa seudá de casamento o texto do zimun
é o seguinte:

Condutor: Nevarech (se houver dez: El*hênu)
shehassimchá vim’onô sheachálnu mishelô!

Presentes: Baruch (se houver dez: El*hênu),
shehassimchá vim’onô, sheachálnu mishelô, uvtuvô
chayínu!

O condutor repete: Baruch (se houver dez:
El*hênu), shehassimchá vim’onô, sheachálnu mishe-
lô, uvtuvô chayínu!
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Lamnatsêach Binguinot – transliteração

25. Lamnatsêach binguinot mizmor shir. El*him
yechonênu vivarechênu, yaer panav itánu sela.
Ladáat baárets darkecha, bechol goyim yeshuatecha.
Yoducha amim El*him, yoducha amim culam.
Yismechu viranenu leumim, ki tishpot amim mishor
ul’umim baárets tanchem sela. Yoducha amim
El*him, yoducha amim culam. Êrets natená yevuláh,
yevarechênu El*him El*hênu. Yevarechênu El*him,
veyireú Otô col afsê árets.

Bircat Hamazon (nussach sefaradi
e comunidades orientais) – transliteração

26. Baruch Atá Ad*nay, El*hênu Mêlech hao-
lam, Hael hazan otánu, veet haolam culô, betuvô,
bechen, bechêssed, berêvach, uvrachamim rabim,
noten lêchem lechol bassar, ki leolam chasdô. Uvtuvô
hagadol, tamid lô chassar lánu, veal yechsar lánu,
mazon tamid leolam vaed. Ki Hu El zan, umfarnes
lacol, veshulchanô aruch lacol, vehitkin michyá
umazon lechol beriyotav asher bará, verachamav
uvrov chassadav caamur: potêach et yadêcha
umasbia lechol chay ratson. Baruch Atá Ad*nay,
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Hazan et hacol.
Nodê lechá Ad*nay El*hênu, al shehinchálta la-

avotênu êrets chemdá tová urchavá, berit, vetorá,
chayim umazon, al shehotsetánu Meêrets Mitsráyim,
ufditánu mibet avadim, veal beritechá shechatámta
bivsarênu, veal Toratechá shelimadetánu, veal chukê
retsonechá shehodatánu, veal chayim umazon Sheatá
zan umfarnês otánu.

Em Chanucá recita-se:
Al hanissim veal hapurcan veal haguevurot veal

hateshuot veal haniflaot veal hanechamot sheassíta laavotênu
bayamim hahem bazeman hazê.

Bimê Matityáhu ven Yochanan Cohen Hashmonai uvanav
kesheamedá malchut yavan hareshaá al amechá Yisrael
leshakecham Toratach ul’haaviram mechukê retsonach, Veatá
verachamêcha harabim amadeta lahem beet tsaratam, ravta et
rivam, danta et dinam, nacamta et nicmatam, massarta
guiborim beyad chalashim, verabim beyad meatim urshaim be-
yad tsadikim, utmeim beyad tehorim, vezedim beyad ossekê
Toratêcha, Lechá assíta Shem gadol vecadosh beolamach,
ulamechá Yisrael assíta teshuá guedolá ufurcan kehayom hazê.
Veachar cach bá’u vanêcha lidvir betêcha ufinu et hechalêcha,
vetiharu et micdashecha, vehidlícu nerot bechatsrot codshêcha,
vecave’ú shemonat yemê Chanucá êlu behalel uvhodaá,
veassíta imahem nissim veniflaot venodê Leshimchá hagadol
Sêla.
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Em Purim recita-se:
Al hanissim veal hapurcan veal haguevurot veal

hateshuot veal haniflaot veal hanechamot sheassíta laavotênu
bayamim hahem bazeman hazê.

Bimê Mordechay Veester Beshushan habirá kesehamad
alehem Haman Harashá, bikesh lehashmid laharog ul’abed et
col hayehudim mináar vead zaken taf venashim beyom echad
bishloshá assar lechôdesh shenêm assar hu chôdesh adar
ushlalam lavoz. Veatá verachamêcha harabim hefárta et atsatô
vekilcálta et machashavtô, vehashevôta lô guemulô beroshô,
vetalu otô veet banav al haets, veassíta imahem nes vafêle
venodê Leshimchá hagadol Sela.

(Ve)al hacol Ad*nay El*hênu anáchnu modim
Lach, umvarechim et Shemach, caamur veachaltá
vessa’váta uverachtá et Ad*nay El*hêcha al haárets
hatová asher nátan lach. Baruch Atá Ad*nay, al haá-
rets veal hamazon.

Rachem Ad*nay El*hênu alênu, veal Yisrael
amach, veal Yerushaláyim irach, veal har Tsiyon
mishcan kevodach, veal hechalach, veal meonach,
veal devirach, veal habáyit hagadol vehacadosh
shenicrá Shimchá alav. Avínu, reênu, zunênu, parnes-
sênu, calkelênu, harvichênu harvach lánu meherá mi-
col tsarotênu, vená al tatsrichênu, Ad*nay El*hênu,
lidê matenot bassar vadam, velô lidê halvaatam, êla
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leyadechá hameleá, veharechavá, haashirá
vehapetuchá. Yehi ratson, shelô nevosh baolam hazê,
velô nicalem leolam habá, umalchut bet David me-
shichach tachazirêna limcomá, bimherá veyamênu.

No Shabat recita-se:
Retsê vehachalitsênu, Ad*nay El*hênu, bemitsvotêcha,

uvmitsvat yom hashevií, Hashabat hagadol vehacadosh hazê,
ki yom gadol vecadosh hu milefanêcha, nishbot bô, venanúach
bô, venit’aneg bô, kemitsvat chukê retsonach, veal tehi tsará
veyagon beyom menuchatênu. Vehar’ênu benechamat tsiyon
bimherá veyamênu, ki Atá hu báal hanechamot, vehagam
sheachálnu veshatínu, chorban Betechá Hagadol Vehacadosh,
lô shacháchnu. Al tishcachênu lanêtsach, veal tiznachênu laád,
ki El mêlech gadol vecadosh Áta.

Em Rosh Chôdesh, Pêssach, Shavuot, Sucot, Shemini A-
tsêret e Rosh Hashaná, recite:

El*hênu Vel*hê avotênu, yaalê, veyavô, veyaguía, veye-
raê, veyeratsê, veyishamá, veyipaked, veyizacher zichronênu,
vezichron avotênu, zichron Yerushaláyim irach, vezichron Ma-
shiach ben David avdach, vezichron col amechá bet Yisrael,
lefanêcha, lifletá, letová, lechen, ulchêssed, ulrachamim, lecha-
yim, ulshalom, beyom
Em Rosh Chôdesh: Rosh Chôdesh hazê,
Em Pêssach: Chag Hamatsot hazê, beyom (se yom tov, diga:

tov) micrá côdesh hazê,
Em Shavuot: Chag Hashavuot hazê, beyom tov micrá côdesh

hazê,
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Em Sucot: Chag Hassucot hazê, beyom (se yom tov, diga: tov)
micrá côdesh hazê,

Em Shemini Atsêret: Shemini Chag Atsêret hazê, beyom tov
micrá côdesh hazê,

Em Rosh Hashaná: Hazicaron hazê, beyom tov micrá côdesh
hazê,

lerachem bô alênu ul’hoshiênu. Zochrênu Ad*nay El*hênu bô
letová, ufokdênu vô livrachá, vehoshiênu vô lechayim tovim,
bidvar yeshuá verachamim, chus vechonênu vachamol vera-
chem alênu, vehoshiênu, ki Elêcha enênu, ki El mêlech chanun
verachum Áta.

Vetivnê Yerushaláyim irach bimherá veyamênu.
Baruch Atá Ad*nay, bonê Yerushaláyim, amen.

Atenção: Caso tenha esquecido de recitar “Retsê Veha-
chalitsênu” e/ou “Yaalê Veyavô”, veja como proceder no ca-
pítulo 22 deste livro.

Baruch Atá Ad*nay, El*hênu Mêlech haolam,
Hael, Avinu, malkênu, adirênu, boreênu goalênu, ke-
doshênu, kedosh Yaacov, roênu, roê Yisrael, Hamê-
lech hatov vehametiv lacol, shebechol yom vayom.
Hu hetiv lánu, hu metiv lánu, hu yetiv lánu, hu gue-
malánu, hu gomelênu, hu yigmelênu laád, chen, va-
chêssed, verachamim, verêvach, vehatsalá, vechol
tov, amen.
Harachaman Hu yishtabach al kissê chevodô.
Harachaman Hu yishtabach bashamáyim uvaárets.
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Harachaman Hu yishtabach bánu ledor dorim.
Harachaman Hu kêren leamô yarim.
Harachaman Hu yitpaar bánu lanêtsach netsachim.
Harachaman Hu yefarnessênu vechavod, velô vevi-

zuy; behetêr, velô veissur; benáchat, velô vetsáar.
Harachaman Hu yiten shalom benênu.
Harachaman Hu yishlach berachá revachá, vehatsla-

chá, bechol maassê yadênu.
Harachaman Hu yatsliach et derachênu.
Harachaman Hu yishbor ol galut meherá meal tsava-

rênu.
Harachaman Hu yolichênu comemiyut leartsênu.
Harachaman Hu yirpaênu refuá shelemá, refuat hanê-

fesh, urfuat haguf.
Harachaman Hu yiftach lánu et yadô harechavá.
Harachaman Hu yevarech col echad veechad mimênu

bishmô hagadol, kemô shenitbarechu avotênu
Avraham, Yitschac, Veyaacov, bacol micol col,
ken yevarech otánu yáchad, berachá shelemá, ve-
chen yehi ratson, venomar amen.

Harachaman Hu yifros alênu sucat shelomô.
No Shabat: Harachaman Hu yanchilênu olam sheculô shabat

umnuchá lechayê haolamim.
No Rosh Chôdesh: Harachaman Hu yechadesh alênu
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hachôdesh hazê letová velivrachá.
Em Rosh Hashaná: Harachaman Hu yechadesh alênu et hasha-

ná hazot letová velivrachá.
Em Sucot: Harachaman Hu yezakênu leshev bessucat orô shel

Livyatan. Harachaman Hu yashpia alênu shefa kedushá
vetahorá mishiv’á ushpizin ilain cadishin, zechutam tehê
maguen vetsiná alênu.

Nos moadim: Harachaman Hu yaguiênu lemoadim acherim
habaim licratênu leshalom.

No yom tov: Harachaman Hu yanchilênu leyom sheculô tov.
Em Chanucá e Purim, se não disse al hanissim: Harachaman

Hu yaassê lánu nissim veniflaot kemô sheassá laavotênu
bayamim hahem bazeman hazê. (Bimê, etc.)

Harachaman Hu yitá Toratô veahavatô belibênu,
vetihyê yir’atô al panênu, levilti nechetá, veyihyu
chol maassênu leshem shamáyim.

Bênção do hóspede - o hóspede recita a seguinte bênção
em agradecimento ao anfitrião:

Harachaman Hu yevarech et hashulchan hazê sheachálnu
alav, vissader bô col maadanê olam, veyihyê keshulchanô shel
Avraham Avinu: col raêv mimênu yochal, vechol tsamê
mimênu yishtê, veal yechsar mimênu col tuv, laad ul’olemê
olamim amen. Harachaman hu yevarech báal habayit hazê,
uváal hasseudá hazot; hu, uvanav, veishtô, vechol asher lô.
Bevanim sheyichyu, uvinchassim sheyirbu. Barêch Ad*nay
chelô, ufôal yadav tirtsê. Veyihyu nechassav unchassênu
mutslachim ucrovim lair, veal yizdakek lefanav – velô
lefanênu – shum devar chet vehirhur avon. Sas vessamêach col
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hayamim, beôsher vechavod, meatá vead olam. Lô yevosh ba-
olam hazê velô yicalem laolam habá, amen ken yehi ratson.

Harachaman hu yechayênu, vizakênu, vicarevênu
limot Hamashiach ulvinyan Bet Hamicdash, ulchayê
Haolam Habá. Migdol yeshuot malcô, veôsse chêssed
Limshichô, Ledavid ulzar’ô ad olam. Kefirim rashu
veraêvu, vedoreshê Ad*nay lô yachserú chol tov.
Náar hayiti, gam zacánti, velô raíti tsadic neezav
vezar’ô mevakesh láchem. Col hayom chonen
umalvê, vezar’ô livrachá. Má sheachálnu yihyê
lessov’á, umá sheshatínu yihyê lirfuá, umá shehotárnu
yihyê livrachá, kedichtiv: vayiten lifnehem, vayoche-
lú, vayotíru kidvar Ad*nay. Beruchim atem Lad*nay,
ossê shamáyim vaárets. Baruch haguêver asher
yivtach Bad*nay, vehayá Ad*nay mivtachô. Ad*nay
oz leamô yiten, Ad*nay yevarech et amô vashalom.
Ossê shalom bimromav, Hu verachamav yaassê sha-
lom alênu, veal col amô Yisrael, veimru amen.

Lamnatsêach Binguinot – tradução

27. Ao regente sobre neguinot, um salmo, uma
canção: Que D’us nos favoreça e nos abençoe; que
Ele resplandeça Seu rosto para conosco, Sêla – para
que se conheça na terra o Teu caminho, e Tua salva-
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ção entre todas as nações. Os povos (então) Te darão
graças, ó D’us; os povos Te darão graças – todos eles.
As nações alegrar-se-ão e cantarão, pois julgarás os
povos com eqüidade e governarás as nações sobre a
terra – Sêla. Os povos Te darão graças, ó D’us; os po-
vos Te darão graças – todos eles – (pois) que a terra
deu o seu produto, e que D’us, nosso D’us nos aben-
çoará. D’us nos abençoará e todos os confins da terra
O temerão.

Zimun – tradução

28. Bendigamos o Rei supremo e Santo (respon-
de-se: Céus), com a permissão do Rei Supremo e
Santo (no Shabat acrescente: e com a permissão da
rainha Shabat) (no yom tov: e com a permissão do
yom tov, hóspede sagrado) e com a permissão de nos-
sos mestres e nossos senhores e com a vossa permis-
são.

Nevarech - Bendigamos Aquele de cujas dádivas
comemos.

Os demais respondem: Bendito é Aquele de cu-
jas dádivas comemos e de cuja grande bondade vive-
mos.

O que convocou a todos repete: Bendito é Aque-
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le de cujas dádivas comemos e de cuja grande bon-
dade vivemos.

Zimun para mais de dez homens

29. Se houver dez ou mais homens com mais de
treze anos à mesa no caso dos ashkenazim, e nove ho-
mens com mais de treze anos e um menino menor de
treze no caso dos sefaradim:

O condutor do zimun dirá: Bendigamos ao nos-
so D’us de cujas dádivas comemos.

Os demais respondem: Bendito é o nosso D’us
de cujas dádivas comemos e de cuja bondade vive-
mos.

O condutor do zimun repete: Bendito é o nosso
D’us de cujas dádivas comemos e de cuja bondade
vivemos.

Bircat Hamazon – tradução

30. Baruch - A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem
(Senhor de tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enér-
gico e Todo-Poderoso), Rei do Universo, Que nos ali-
menta e ao mundo todo com a Sua bondade, com gra-
ça, com generosidade, com plenitude e com muita
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misericórdia; dá pão a todo ser, pois Sua generosida-
de é para sempre. A sua grande bondade nunca nos
faltou; e que nunca nos falte alimento para todo o
sempre. Porque Ele é D’us Que alimenta e sustenta a
todos e a Sua mesa está posta para todos; Ele propor-
ciona, também alimentação e sustento para todas as
Suas criaturas as quais criou na Sua misericórdia e na
multidão das Suas benevolências, conforme está es-
crito: “Tu abres Tua mão e satisfazes a todo o ser vi-
vente conforme a sua vontade”. A Fonte das bênçãos
és Tu, Hashem (Senhor de tudo, Que foi, é e será),
Que alimenta a todos.

Nodê - Nós Te agradecemos, Hashem, nosso
D’us, por haveres dado por herança a nossos antepas-
sados essa terra desejável, boa e ampla, pelo pacto e
pela Torá, vida e alimento; porque nos tiraste da ter-
ra do Egito e nos redimiste da casa dos escravos; e
por Teu pacto que selaste em nossa carne (berit milá)
e por Tua Torá que nos ensinaste e pelos Teus estatu-
tos, que são do Teu agrado, que nos fizeste conhecer
e pela vida e sustento com que Tu nos alimentas e
sustentas.

Em Chanucá e Purim acrescente:
Al Hanissim - Nós Te agradecemos pelos milagres, pela
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redenção, pelos poderosos feitos, pelas salvações, pelas mara-
vilhas e pelos consolos, que Tu fizeste pelos nossos antepassa-
dos naqueles dias, nesta época.

Em Chanucá:
Nos dias de Matityáhu, filho de Yochanan, o Sumo Sa-

cerdote, o Chashmonaí e seus filhos, quando o poder da Gré-
cia perversa se levantou contra o Teu povo Israel, para fazê-lo
esquecer Tua Torá e forçá-lo a transgredir os estatutos da Tua
vontade, Tu, em Tua abundante Misericórdia, Te ergueste por
ele na hora de seu aperto; combateste o seu combate; julgaste
a sua causa; vingaste a sua vingança; entregaste os fortes nas
mãos dos fracos; os muitos nas mãos dos poucos, os iníquos
nas mãos dos justos, os impuros nas mãos dos puros e os mal-
vados nas mãos dos que se ocupam com a Tua Torá. Para Ti
mesmo fizeste um grande e santo Nome no Teu mundo e ao
Teu povo Israel Tu deste grande salvação e redenção, como
neste dia. E depois disso, os Teus filhos entraram no Santuário
interno da Tua Casa, limparam o Teu Templo e purificaram o
Teu santuário, acenderam velas nos Teus pátios sagrados e fi-
xaram estes oito dias de Chanucá com louvor e agradecimen-
to; fizeste com eles milagres e maravilhas e agradeceremos ao
Teu grande Nome. Sêla!

Em Purim:
Nos dias de Mordechay e Ester, em Shushan, a capital,

quando se ergueu contra eles Haman, o malvado, e procurou
destruir, matar e aniquilar todos os judeus, do jovem ao velho,
crianças e mulheres, num dia, no 13º dia do 12º mês, que é o
mês de Adar e saquear os seus bens, Tu, em Tua abundante
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misericórdia anulaste a sua idéia e frustraste o seu intento e
reverteste a sua recompensa sobre a sua própria cabeça; e en-
forcaram-no e aos seus filhos na árvore, e fizeste com eles
(Povo de Israel) milagre e maravilha, e agradeceremos ao Teu
grande Nome. Sela!

(Ve)Al hacol - (E) Por tudo isso, Hashem (Senhor
de tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e
Todo-Poderoso), nós Te agradecemos e abençoamos o
Teu nome, conforme mencionado: “E comerás e fica-
rás satisfeito e abençoarás (ao pronunciar a palavra
“o” verterá algumas gotas de água no copo que está
cheio de vinho) o Hashem teu D’us, pela boa terra que
Ele te deu”. Bendito és Tu, Hashem (Senhor de tudo,
Que foi, é e será), pela terra e pelo alimento.

Rachem - Tem piedade de nós, Hashem (Senhor
de tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e
Todo-Poderoso), e de Israel Teu povo e de Yerusha-
láyim Tua cidade e do monte Tsiyon, sede da Tua gló-
ria e do Teu Templo e da Tua Morada e do Teu San-
tuário e da grande e sagrada Casa, que foi chamada
pelo Teu nome. Nosso Pai! Apascenta-nos, alimenta-
nos, sustenta-nos, abastece-nos e alivia-nos, liberta-
nos rapidamente, de todas as nossas angústias. Roga-
mos não permita, ó Hashem (Senhor de tudo, Que foi,
é e será), nosso D’us (Enérgico e Todo-Poderoso),
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que necessitemos das dádivas dos mortais, nem de
seus empréstimos (porque os seus donativos são pe-
quenos e a humilhação incomensurável), porém so-
mente da Tua mão plena, ampla, rica e aberta; que
seja a Tua vontade que não sejamos envergonhados
neste mundo, nem sejamos humilhados no Mundo
Vindouro. E que o reino da Casa de David, Teu ungi-
do, seja restaurada no seu lugar, rapidamente, em
nossos dias.

No Shabat acrescente:
Retsê - Que Te seja agradável fortalecer-nos, Hashem

(Senhor de tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e
Todo-Poderoso), com os Teus mandamentos e com o preceito
do sétimo dia – este grande e santo sábado – pois este dia é
grande e santo perante Ti. Nele nos absteremos de toda obra e
descansaremos nele e nos deleitaremos nele de acordo com o
mandamento dos estatutos da Tua vontade. E que não haja des-
graça e pesar em nosso dia de repouso; e mostra-nos a conso-
lação de Tsiyon prontamente em nossos dias, pois Tu és o Se-
nhor do consolo. E mesmo que comemos e bebemos, da des-
truição da Tua grande e sagrada Casa não nos esquecemos.
Não Te esqueças de nós jamais nem nos abandones jamais,
pois Tu és o Todo-Poderoso Rei grande e santo.

Em Rosh Chôdesh, Pêssach, Shavuot, Sucot, Shemini A-
tsêret e Rosh Hashaná, recite:

Yaalê Veyavô - Nosso D’us e D’us de nossos pais, que
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possa subir e vir e chegar e ser vista e ser aceita e ser ouvida e
ser recordada e ser lembrada a nossa lembrança e a lembrança
de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-
brança do Teu ungido, filho de David, Teu servo, e a lembran-
ça de todo o Teu povo, a Casa de Israel, diante de Ti, trazendo
libertação, bem, graça, generosidade e misericórdia, vidas e
paz neste dia
Em Rosh Chôdesh: de Rosh Chôdesh
Em Pêssach: da Festa de pães ázimos, nesse dia (se yom tov:

bom) que é chamado santificado,
Em Shavuot: da Festa de Shavuot, nesse dia bom que é cha-

mado santificado,
Em Sucot: da Festa de Sucot, nesse dia (se yom tov: bom) que

é chamado santificado,
Em Shemini Atsêret: da Festa de Shemini Atsêret, nesse dia

bom que é chamado santificado,
Em Rosh Hashaná: da Lembrança, nesse dia bom que é cha-

mado santificado,
nesta data festiva de sagrada convocação, para Te apiedares de
nós neste dia e nos salvar. Lembra-Te de nós Hashem (Senhor
de tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enérgico e Todo-Po-
deroso), neste dia para o bem e recorda-Te de nós neste dia
para nos abençoar e salva-nos nele para boas vidas. Conforme
a promessa de salvação e misericórdia, favorece-nos e derra-
ma a Tua graça sobre nós, tem piedade e misericórdia de nós e
salva-nos, pois os nossos olhos estão dirigidos a Ti, pois Tu és
o Todo-Poderoso Rei complacente e misericordioso.

Vetivnê - E reconstruirás Jerusalém, Tua cidade,

cap. 23 30   Veten Berachá



301

brevemente em nossos dias. A Fonte das bênçãos é
Tu, Hashem (Senhor de tudo, Que foi, é e será), Que
reconstrói Jerusalém (e diga baixinho) amen.

Baruch - A Fonte das bênçãos és Tu, Hashem
(Senhor de tudo, Que foi, é e será), nosso D’us (Enér-
gico e Todo-Poderoso), Rei do Universo, o Todo-Po-
deroso, nosso Pai, nosso Rei, nossa Força, nosso Cri-
ador, nosso Salvador; nosso Santo; Santo de Yaacov,
nosso Pastor e Pastor de Israel; o Rei Que é bondoso
e Que beneficia a todos. Que a cada dia e em todos
os dias Ele nos beneficiou, Ele nos beneficia e Ele
nos beneficiará; Ele nos favoreceu, Ele nos favorece
e Ele nos favorecerá para sempre com graça, bene-
volência, misericórdia, alívio, auxílio e tudo de bom
(outros respondem: amen).
Que o Misericordioso seja louvado no trono da Sua

glória!
Que o Misericordioso seja louvado nos Céus e na

Terra!
Que o Misericordioso seja louvado através de nós por

todas as gerações!
Que o Misericordioso exalte o poder do Seu Povo!
Que o Misericordioso seja glorificado através de nós

para toda a eternidade!
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Que o Misericordioso nos conceda o sustento com
honra e não com humilhação, por meios lícitos e
não por meios ilícitos; com largueza e não com
privações; com tranqüilidade e não com apertos!

Que o Misericordioso conceda a paz entre nós!
Que o Misericordioso envie bênção ampla e êxito em

todos os nossos atos!
Que o Misericordioso faça prosperar nossos cami-

nhos!
Que o Misericordioso quebre o jugo das nações, em

breve, de nossas cervizes!
Que o Misericordioso nos conduza com altivez à nos-

sa Terra!
Que o Misericordioso nos sare com uma cura com-

pleta; cura da alma e do corpo!
Que o Misericordioso nos abra a Sua mão generosa!
Que o Misericordioso abençoe cada um de nós pelo

Seu grande Nome, como foram abençoados nos-
sos pais Avraham, Yitschac e Yaacov, em tudo,
através de tudo e com tudo; que Ele nos abençoe
a todos nós conjuntamente com uma bênção ab-
soluta! E que assim seja Sua Divina Vontade e
digamos amen.

Que o Misericordioso estenda sobre nós Sua tenda
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de paz!
No Shabat: Que o Misericordioso nos faça herdar o mundo

que será totalmente Shabat e descanso para a vida eterna!
No Rosh Chôdesh: Que o Misericordioso renove para nós este

mês para o bem e para a bênção!
Em Rosh Hashaná: Que o Misericordioso renove para nós este

ano para o bem e para a bênção!
Em Sucot: Que o Misericordioso faça com que tenhamos o

mérito de habitar na sucá (feita) de couro do Livyatan.
Que o Misericordioso nos conceda abundância de santi-
dade e pureza dos sete elevados e sagrados hóspedes –
que o seu mérito seja um escudo e uma proteção para nós.

Nos moadim: Que o Misericordioso nos faça alcançar outras
datas festivas que vêm ao nosso encontro para a paz!

No yom tov: Que o Misericordioso nos faça herdar o dia que é
completamente bom!

Em Chanucá e Purim, se não disse Al Hanissim: Que o Mise-
ricordioso faça para nós milagres e maravilhas como fez
a nossos antepassados naqueles dias nesta época. (Nos
dias de... etc.).

Que o Misericordioso implante Sua Torá e o Seu
amor em nossos corações, e que Seu temor este-
ja em nossas faces, para que não pequemos! E
que todos os nossos atos sejam em nome dos
Céus (para cumprir a Vontade Divina).
Bênção do hóspede - o hóspede recita a seguinte bênção

em agradecimento ao anfitrião:

Traduções e Transliterações   cap. 23 30



304

Que o Misericordioso abençoe esta mesa à qual come-
mos e que nela sejam servidas todas as melhores iguarias do
mundo; e seja ela como a mesa de Avraham, nosso pai; todo
aquele que tiver fome possa nela comer e quem tiver sede pos-
sa nela beber. E que não falte nela tudo o que há de bom para
todo o sempre, amen. Que o Misericordioso abençoe o dono
desta casa e o anfitrião; ele seus filhos e sua mulher e tudo o
que ele possui; (que D’us os abençoe) com filhos que vivam e
com bens que se multipliquem. Abençoa, ó Hashem seus em-
preendimentos e aceite os feitos de suas mãos. Que os seus
bens e os nossos prosperem e estejam próximos da cidade; e
que não se apresente diante dele e de nós nenhum pecado ou
pensamento de transgressão. Que se rejubile e se alegre todos
os dias com riqueza e honra, agora e sempre. Que não seja en-
vergonhado neste mundo, nem humilhado no mundo vindou-
ro. Amen! Assim seja a Sua vontade!

Que o Misericordioso nos faça viver, nos torne
dignos de assistirmos à Era de Mashiach e nos apro-
xime da Era de Mashiach e à reconstrução do Tem-
plo e de alcançarmos a vida do Mundo Vindouro!

Ele que é uma torre de salvação para o Seu rei e
mostra benevolência para com o Seu ungido, David,
e à sua descendência para sempre. Os leões jovens
padecem de necessidade e de fome, mas àqueles que
procuram Hashem não lhes faltará todo o bem. Fui
moço e agora já envelheci e nunca vi um justo aban-
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donado nem seus filhos suplicando por pão. Todos os
dias Ele se compadece e empresta e a sua semente é
abençoada”. Que o que comemos nos satisfaça, e o
que bebemos seja benéfico para a nossa saúde, e o
que deixamos, seja uma bênção, conforme está escri-
to: “Ele (o profeta Elishá) pôs diante deles e come-
ram e ainda sobrou, conforme a palavra de D’us.”
Abençoados sois vós pelo Eterno Que faz os Céus e
a Terra. Abençoado é o homem que confia em
Hashem, e a quem Hashem se tornou a fonte de sua
confiança! Hashem dará força ao Seu povo, Hashem
abençoará Seu povo com paz.

Aquele Que estabelece a paz nas Alturas, possa
estabelecer, com Sua misericórdia, a paz sobre nós e
sobre todo o Seu povo Israel e digam amen!
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CAPÍTULO VINTE E QUATRO

LISTA DE ALIMENTOS E
SUAS RESPECTIVAS

BÊNÇÃOS

Obs.: O “vide capítulo/parágrafo” faz-se neces-
sário, para obter mais detalhes e alguns esclarecimen-
tos a respeito da berachá.

Alimento Berachá
Abacate ...................................................................... Haets
Abacaxi ...................................................................... Haadamá
Abóbora ..................................................................... Haadamá
Abobrinha cozida ...................................................... Haadamá
Açúcar ....................................................................... Shehacol
Água com gás ............................................................ Shehacol
Água-de-coco, sem comer a fruta (vide cap. 5 p. 8) . Shehacol
Alcachofra ................................................................. Haadamá
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Alface ........................................................................ Haadamá
Alho-poró .................................................................. Haadamá
All bran ...................................................................... Shehacol
Ameixa ...................................................................... Haets
Amêndoa.................................................................... Haets
Amendoim ................................................................. Haadamá
Arroz (vide cap. 13 par. 1 e 2) ................................... Mezonot
Aspargo...................................................................... Haadamá
Azeitona ..................................................................... Haets
Balas .......................................................................... Shehacol
Bamba (salgadinho de milho e amendoim) ............... Shehacol
Banana ....................................................................... Haadamá
Batata ......................................................................... Haadamá
Batata frita ................................................................. Haadamá
Batata-doce ................................................................ Haadamá
Berinjela .................................................................... Haadamá
Beterraba ................................................................... Haadamá
Biscoito de polvilho................................................... Shehacol
Biscoitos em geral (com farinha das 5 espécies) ...... Mezonot
Bisli (salgadinho com farinha de trigo) ..................... Mezonot
Bolo (com farinha das 5 espécies) ............................ Mezonot
Bolo (com farinha de matsá) ..................................... Mezonot
Bolo de fubá .............................................................. Shehacol
Borscht coado ............................................................ Shehacol
Borscht com pedaços de beterraba ............................ Haadamá
Brócolos..................................................................... Haadamá
Burgul (trigo para kibe) cozido ................................. Mezonot
Burgul (trigo para kibe) cru na salada ....................... Haadamá
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Café............................................................................ Shehacol
Caju............................................................................ Haets
Caqui .......................................................................... Haets
Carambola.................................................................. Haets
Carne.......................................................................... Shehacol
Castanha de caju (assada ou cozida) ......................... Haets
Castanha portuguesa (assada ou cozida) ................... Haets
Cebola crua (vide cap. 5 par. 2) ................................. Shehacol
Cebola sozinha frita, cozida (vide cap. 5 par. 3) ....... Haadamá
Cenoura ..................................................................... Haadamá
Cereja .........................................................................Haets
Cerveja ....................................................................... Shehacol
Cevadinha .................................................................. Mezonot
Chá ............................................................................. Shehacol
Chalva ........................................................................ Shehacol
Chiclete ...................................................................... Shehacol
Chocolate ................................................................... Shehacol
Cogumelo .................................................................. Shehacol
Compota de maçãs (com a fruta reconhecida) .......... Haets
Compota de maçãs (sem a fruta reconhecida) ........... Shehacol
Corn flakes ................................................................ Haadamá
Couscous ................................................................... Mezonot
Couve-flor ................................................................. Haadamá
Crackers (biscoitos) ................................................... Mezonot
Creme batido (chantilly) ............................................ Shehacol
Crisp bread ................................................................ Mezonot
Damasco .................................................................... Haets
Endívia ....................................................................... Haadamá
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Ervilha ....................................................................... Haadamá
Espinafre .................................................................... Haadamá
Etrog, doce de etrog .................................................. Haets
Farfel (massa de macarrão ralada) ............................ Mezonot
Fava ........................................................................... Haadamá
Feijão ......................................................................... Haadamá
Fígado ........................................................................ Shehacol
Figo ............................................................................ Haets
Figo-da-índia (sabra) ................................................ Haets
Flocos de milho ......................................................... Haadamá
Frango ........................................................................ Shehacol
Fruit leader ................................................................ Shehacol
Fruta-do-conde .......................................................... Haets
Frutas batidas no liqüidificador ................................. Shehacol
Gelatina com frutas da árvore em maioria ................ Haets
Gelatina com poucas frutas ....................................... Shehacol
Goiaba........................................................................ Haets
Grão-de-bico .............................................................. Haadamá
Grapefruit (toranja) ................................................... Haets
Guefilte fish ............................................................... Shehacol
Iogurte ....................................................................... Shehacol
Kugel de batatas (com batatas aparentes) .................. Haadamá
Kugel de batatas (sem batatas aparentes) .................. Shehacol
Kugel de macarrão ..................................................... Mezonot
Laranja ....................................................................... Haets
Leite ........................................................................... Shehacol
Lentilha ...................................................................... Haadamá
Lichia ......................................................................... Haets

Lista de Alimentos e Suas Bênçãos   cap. 24 erv-lic



310

Licor .......................................................................... Shehacol
Limonada ................................................................... Shehacol
Maçã .......................................................................... Haets
Macarrão .................................................................... Mezonot
Mamão (vide cap. 5 par. 5) ........................................ Haadamá
Manga ........................................................................ Haets
Marzipã (vide cap. 5 par. 10) .................................... Shehacol
Mel ............................................................................. Shehacol
Melancia .................................................................... Haadamá
Melão ......................................................................... Haadamá
Milho ......................................................................... Haadamá
Morango .................................................................... Haadamá
Nata............................................................................ Shehacol
Nectarina ................................................................... Haets
Nêspera ...................................................................... Haets
Nozes ......................................................................... Haets
Omelete de batatas (com batatas aparentes) .............. Haadamá
Omelete de batatas (com batatas não aparentes) ....... Shehacol
Ovo ............................................................................ Shehacol
Oznê Haman .............................................................. Mezonot
Palmito (vide cap. 5 par. 4) ....................................... Haadamá
Panqueca (vide cap. 11 par. 6) ................................... Mezonot
Pão (com farinha das 5 espécies) .............................. Hamotsi
Pão de queijo (de polvilho) ....................................... Shehacol
Pão torrado (vide cap. 5 par. 7) ................................. Hamotsi
Papaia (vide cap. 5 par. 5) ......................................... Haadamá
Passa (uva-passa) ....................................................... Haets
Pasta de amendoim .................................................... Haadamá
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Peixe .......................................................................... Shehacol
Pepino ........................................................................ Haadamá
Pêra ............................................................................ Haets
Pêssego ...................................................................... Haets
Pimentão (verde, vermelho, amarelo) ....................... Haadamá
Pipoca ........................................................................ Haadamá
Pita (pão sírio) ........................................................... Hamotsi
Pizza (vide cap. 11 par. 2) ......................................... Hamotsi
Pudim ......................................................................... Shehacol
Queijo ........................................................................ Shehacol
Quiabo ....................................................................... Haadamá
Quindim ..................................................................... Shehacol
Rabanete .................................................................... Haadamá
Refrigerantes ............................................................. Shehacol
Repolho ..................................................................... Haadamá
Rice Krispies .............................................................. Mezonot
Romã.......................................................................... Haets
Rosquinhas (com farinha das 5 espécies) .................. Mezonot
Salada de frutas - maioria da árvore (cap 20 p. 7) .... Haets
Salada de frutas - maioria da terra (cap 20 p. 7) ....... Haadamá
Salada de verduras ..................................................... Haadamá
Salsão ......................................................................... Haadamá
Salsinha ..................................................................... Haadamá
Sementes de girassol ................................................. Haadamá
Snobar (pinhãozinho, pinhole, piñon) ....................... Haets
Soja (feijão) ............................................................... Haadamá
Sonhos (vide cap. 11 par. 3) ...................................... Mezonot
Sopa de cebolas  (batida no liqüidificador) ............... Shehacol
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Sopa de cebolas (com cebolas aparentes) ................. Haadamá
Sopa de ervilhas  (batida no liqüidificador) .............. Shehacol
Sopa de ervilhas (com ervilhas aparentes) ................ Haadamá
Sopa de feijão (batida no liqüidificador) ................... Shehacol
Sopa de feijão (com feijões aparentes) ...................... Haadamá
Sopa de frutas (batida no liqüidificador) ................... Shehacol
Sopa de lentilhas (batida no liqüidificador) .............. Shehacol
Sopa de lentilhas (com lentilhas aparentes) .............. Haadamá
Sopa de tomates  (batida no liqüidificador) .............. Shehacol
Sopa de tomates (com tomates aparentes) ................. Haadamá
Sopa de verduras (batida no liqüidificador) .............. Shehacol
Sopa de verduras (com verduras aparentes) .............. Haadamá
Sorvete (sobre casquinha, vide cap. 20 par. 23-24) .. Shehacol
Strudel ........................................................................ Mezonot
Suco de uvas .............................................................. Haguêfen
Sucos de frutas (exceto de uva) ................................. Shehacol
Tâmara ....................................................................... Haets
Tangerina ................................................................... Haets
Tomate ....................................................................... Haadamá
Uísque ........................................................................ Shehacol
Uva ............................................................................ Haets
Uva-passa .................................................................. Haets
Vagem ........................................................................ Haadamá
Vinho de uvas ............................................................ Haguêfen
Vinho de uvas passas ................................................. Haguêfen
Wafer (vide cap. 11 par. 5) ......................................... Mezonot
Whisky ........................................................................ Shehacol
Wodka ........................................................................ Shehacol
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ÍNDICE REMISSIVO

Este índice tem por finalidade única indicar a lo-
calização do tema, portanto, a halachá (lei) não deve
ser deduzida daqui.

Exemplo: Onde encontrar informações sobre
“açúcar”:
Açúcar [referência] - massa com açúcar; pat habaá

bekisnin [detalhe] � 10 [capítulo] - 2 [parágrafo].
Açúcar [referência] - Shehacol [detalhe] � 24 [capítulo].

100 berachot - cálculo das 100 berachot para cada dia do ano  �  3 - 9
150ml - shiur de reviit; Chazon Ish  �  7 - 1 e 2
168g - até 3 betsim de pat habaá bekisnin  �  12 - 3
18g - até 18g das 5 frutas; somar volume com outras  �  8 - 13
18g - até 18g de pão; somar volume com massas  �  8 - 13
224g - 4 betsim; shiur de keviut seudá  �  12 - 3
27g - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2, 5, 9 a 13
27g - cazáyit  �  7 - 4
27g - das 5 frutas; quando se recita Al Haets  �  8 - 20, 23 a 26, 30 e 32
27g - de massas; quando se recita Al Hamichyá  �  8 - 20, 23, 27, 28, 32
27g - de pão; quando se recita Bircat Hamazon  �  8 - 20
27g - quando se recita Borê Nefashot  �  8 - 20, 25 a 28 e 31
27ml - de vinho e Mezonot  �  8 - 32
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27ml - tomar água antes de Hamotsi  �  8 - 19
27ml - tomar menos do que isso para não entrar em safec  �  8 - 3
3 betsim - até 3 betsim de pat habaá bekisnin  �  12 - 3
30 minutos - não demorar 30 minutos para a berachá acharoná  �  8 - 44
4 betsim - shiur de keviut seudá  �  12 - 3
4 copos - de Pêssach; tamanho do copo  �  7 - 3
4 minutos - kedê achilat perás; berachá acharoná  �  8 - 5
4 wafers - para não entrar em dúvida sobre berachá acharoná  �  7 - 7
45ml - beber ao menos 45ml de vinho no Kidush  �  14 - 7
45ml - mínimo para mitsvá de Havdalá e Bircat Hamazon  �  8 - 4
45ml - rov reviit; tomar no Kidush  �  7 - 2
45ml de vinho - incluir Al Haguêfen em Meen Shalosh se tomou  �  14 - 8
56g - cabetsá  �  7 - 4
56g - shiur de betsá  �  7 - 1
6 minutos - kedê achilat perás  �  8 - 5
72 minutos - recitar Bircat Hamazon antes de 72 minutos  �  8 - 43
86ml - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 8
86ml - copos do Kidush, de Havdalá e do Sêder  �  7 - 2 e 3
86ml - de vinho; quando se recita Al Haguêfen  �  8 - 20, 23, 29 a 32
86ml - shiur de líqüidos para Borê Nefashot  �  7 - 1

A
Abacate - Haets  �  24
Abacaxi - Haadamá  �  24
Abacaxi - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Abacaxi - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Ablução das mãos - como proceder netilat yadáyim  �  23 - 2
Abluir as mãos - com berachá para comer pão; cabetsá  �  7 - 6
Abóbora - crua e/ou cozida  �  5 - 1
Abóbora - Haadamá  �  24
Abóbora - semente; descascar antes da berachá  �  6 - 16
Abóbora - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Abóbora - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
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Abobrinha - crua e/ou cozida  �  5 - 1
Abobrinha - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Abobrinha - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Abobrinha cozida - Haadamá  �  24
Abrangente - Mezonot é berachá colêlet para outros alimentos  �  13 - 5
Abranger - na berachá todo alimento que possa ser servido  �  9 - 2
Abrir - a fruta e verificar de vermes antes da berachá  �  6 - 13 e 14
Acelga - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Acelga - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Acender velas - birchot hamitsvot  �  1
Acharoná - Berachá acharoná do principal isenta o secundário  �  20 - 11
Acharoná - berachá acharoná; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 13
Achilat perás - berachá acharoná; prazo para consumo de sólidos  �  8 - 5
Acompanhamentos - do pão; dúvida sobre o Bircat Hamazon  �  6 - 36
Acostumar com mitsvá - menores de bar/bat mitsvá; Bircat Hamazon � 6 - 35
Açúcar - massa com açúcar; pat habaá bekisnin  �  10 - 2
Açúcar - Shehacol  �  24
Ad-nay - as bênçãos precisam ter o Shem Hashem  �  1 - 3 e 5
Ad-nay - cavaná ao pronunciar  �  2 - 1a, 2 e 3
Adon hacol - cavaná ao pronunciar “Ad-nay”  �  2 - 1a, 2 e 3
Agradecimento - birchot hashêvach  �  1
Água - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Água - durante refeição com pão  �  8 - 19
Água - esqueceu de recitar berachá ao beber  �  6 - 43 e 44
Água - fazer berachá acharoná logo após o consumo  �  8 - 44
Água - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Água - Mezonot não serve para água  �  13 - 5
Água - Shehacol  �  4 - 5, 7, 8 e 9
Água - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Água - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Água - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Água - verter no copo antes da berachá  �  6 - 16
Água com gás - Shehacol  �  24
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Água de arroz - não torna a massa pat habaá bekisnin  �  10 - 2
Água de coco - só a água e com a fruta  �  5 - 8
Água e Sal - biscoitos; Mezonot  �  24
Água e sal - pat habaá bekisnin; Mezonot  �  10 - 1
Água e sal (biscoito) - shiur de cazáyit; menos de 2 ou mais de 3  �  7 - 7
Aguardente - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Aguardentes - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Al col motsá pi Hashem - D’us criou o mundo com 10 enunciações  �  4 - 6
Al Haárets - no Bircat Hamazon; instituída por Yehoshua Bin Nun  �  21 - 1
Al Haárets - no Bircat Hamazon; pela dádiva da Terra de Israel  �  23 - 19
Al Habáyit Hagadol - acrescentado no B. Hamazon; Rei Shelomô  �  21 - 1
Al Habáyit Hagadol - acrescentado no B. Hamazon; Rei Shelomô  �  23 - 19
Al Haets - alimentos com diferentes berachot, somar volumes  �  8 - 10 a 13
Al Haets - alimentos com mesma berachá, somar volumes  �  8 - 9
Al Haets - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2, 5, 9, 10 e 13
Al Haets - esqueceu de recitar para tâmaras em Al Hamichyá  �  8 - 33
Al Haets - mencionar ocasiões especiais  �  8 - 39 a 41
Al Haets - não lembra se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Al Haets - quando se recita  �  8 - 20, 23 a 26, 30 e 32
Al Haets - se vomitar antes  �  8 - 42
Al Haets - sentar  �  8 - 21
Al Haets - tradução  �  23 - 18
Al Haets - transliteração  �  23 - 13, 15, 16 e 17
Al Haets - trocou por Al Hamichyá para tâmaras ou figos  �  8 - 34
Al Haets - trocou por Bircat Hamazon  �  8 - 36 e 37
Al Haguêfen - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 4 e 6
Al Haguêfen - esqueceu Al Haets e Al Haguêfen em Al Hamichyá  �  8 - 33
Al Haguêfen - incluir em Meen Shalosh se tomou 45ml de vinho  �  14 - 8
Al Haguêfen - isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Al Haguêfen - mencionar ocasiões especiais  �  8 - 39 a 41
Al Haguêfen - não sair do lugar antes de recitar  �  17 - 1 a 5; 12, 15 e 18
Al Haguêfen - quando se recita  �  8 - 20, 23, 29 a 32
Al Haguêfen - se vomitar antes  �  8 - 42
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Al Haguêfen - sentar  �  8 - 21
Al Haguêfen - tradução  �  23 - 18
Al Haguêfen - transliteração  �  23 - 12, 14, 16 e 17
Al Haguêfen - trocou por Al Hamichyá  �  8 - 34
Al Haguêfen - trocou por Bircat Hamazon  �  8 - 36 e 37
Al Haguêfen - vinho isenta demais líqüidos  �  20 - 13 e 14
Al Hamichyá - alimentos com diferentes berachot, somar volumes  �  8 - 11 a 13
Al Hamichyá - alimentos com mesma berachá, somar volumes  �  8 - 9
Al Hamichyá - antes de refeição com pão  �  15 - 1 a 3; 8 e 9
Al Hamichyá - ao comer arroz e mezonot não recitar Borê Nefashot  �  13 - 3
Al Hamichyá - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2, 5, 9 a 13
Al Hamichyá - esqueceu Al Haets e Al Haguêfen em Al Hamichyá  �  8 - 33
Al Hamichyá - incluir Al Haguêfen se tomou 45ml de vinho  �  14 - 8
Al Hamichyá - Kidush da manhã; no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
Al Hamichyá - mencionar ocasiões especiais  �  8 - 39 a 41
Al Hamichyá - não lembra se recitou  �  6 - 37
Al Hamichyá - não sair do lugar antes de recitar  �  17 - 1 a 5; 12, 15 e 18
Al Hamichyá - quando se recita  �  8 - 20, 23, 27, 28, 32
Al Hamichyá - recitar logo após o consumo  �  8 - 44
Al Hamichyá - se vomitar antes  �  8 - 42
Al Hamichyá - sentar  �  8 - 21
Al Hamichyá - shiur de sólidos  �  7 - 4
Al Hamichyá - tradução  �  23 - 18
Al Hamichyá - transliteração  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Al Hamichyá - trocou Al Haets ou Al Haguêfen por Al Hamichyá  �  8 - 34
Al Hamichyá - trocou Bircat Hamazon por Al Hamichyá  �  8 - 38
Al Hamichyá - trocou por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Al Hanissim - tradução  �  23 - 30
Al Hanissim - transliteração  �  23 - 26
Al Haperot - não sair do lugar antes de recitar  �  17 - 1 a 5; 12, 15 e 18
Al micrá meguilá - texto da berachá da meguilá  �  1 - 1
Al netilat lulav - texto da berachá do lulav  �  1 - 1
Al ticrê má ela meá - recitar 100 berachot por dia  �  3 - 1
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Alcachofra - Haadamá  �  24
Alface - Haadamá  �  24
Alface - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Alface - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Alho-poró - Haadamá  �  24
Alimentos - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Alimentos - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 13
Alimentos - Bircat Hamazon isenta todos os alimentos  �  8 - 20
Alimentos - birchot hanehenin  �  1
Alimentos - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Alimentos - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15 a 19
Alimentos - para cura  �  4 - 8
Alimentos - que acompanham o pão; Bircat Hamazon  �  6 - 36
Alimentos diferentes - berachot acharonot diferentes; volumes  �  8 - 10 a 13
Alimentos diferentes - com mesma berachá acharoná; somar volumes  �  8 - 9
Alimentos diversos - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Alimentos na boca - responder amen  �  6 - 42
All bran - Shehacol  �  24
Almoço - com pat habaá bekisnin; keviut seudá; ashkenazim  �  12 - 3
Alunos de yeshivá - são considerados hóspedes  �  18 - 14
Amassadas - frutas, verduras  �  5 - 9 e 10
Ameixa - Haets  �  24
Amen - acrônimo de “ôrez, mezonot, nefashot”  �  13 - 2
Amen - de Bonê Yerushaláyim no Bircat Hamazon  �  21 - 2
Amen - durante Bircat Hamazon  �  21 - 12 e 13
Amen - é permitido responder com comida na boca  �  6 - 42
Amen - entre netilat yadáyim e Hamotsi  �  6 - 19
Amen - não responder após bênção desnecessária  �  6 - 27
Amen - não responder entre a berachá e começar a comer  �  6 - 17 e 18
Amen - no cálculo das 100 berachot  �  3 - 4 a 6
Amêndoa - descascar antes da berachá  �  6 - 16
Amêndoa - doces sírios com amêndoa  �  5 - 9 e 10
Amêndoa - Haets  �  24
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Amêndoa - shiur de cazáyit - 25 unidades  �  7 - 7
Amendoim - Haadamá  �  24
Amendoim - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Amendoim - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Amendoim recoberto com chocolate - shiur de cazáyit - 19 unidades  �  7 - 7
Amidá - não rezar com o peito descoberto  �  6 - 24
Anteriores - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Antes de comer - recitar berachá sobre qualquer quantidade  �  8 - 1
Antes de refeição com pão - bênçãos posteriores para outros alimentos  �  15 - 1 a 9
Apartamento - mudar de apartamento durante refeição  �  17 - 9
Aperitivo - antes de refeição com pão  �  15 - 6, 7 e 8
Aperitivo - durante refeição com pão  �  16 - 4
Após a refeição - quais são as berachot acharonot; regras gerais  �  8 - 20 a 44
Após beber - berachá posterior; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 8
Após comer - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2, 5, 9 a 13
Apreciada - comia frutas e serviram-lhe outra que aprecia mais  �  9 - 3 a 6
Arco-íris - birchot hashêvach  �  1
Arroz - Borê Minê Mezonot  �  13 - 1 e 4
Arroz - Borê Nefashot  �  13 - 2
Arroz - com feijão ou outra leguminosa  �  20 - 20 e 21
Arroz - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15
Arroz - Hamotsi isenta  �  16 - 1
Arroz - importância menor que outros alimentos mezonot  �  13 - 4
Arroz - na sopa  �  19 - 11
Arroz - shiur de cazáyit - 1/3 de xícara (80ml)  �  7 - 7
Arroz com feijão - depende da maioria  �  13 - 4
Arroz e mezonot - recitar Al Hamichyá, não recitar Borê Nefashot  �  13 - 3
Articular - lábios ao recitar berachá  �  6 - 20
Asher kideshánu... - birchot hamitsvot  �  1 - 1
Asher Natan Moadim - se esqueceu Yaalê Veyavô no Chol Hamoed  �  22 - 9
Asher Natan Rashê Chodashim - se esqueceu Yaalê Veyavô  �  22 - 9
Asher Natan Shabatot Limnuchá - esqueceu Retsê no Shabat  �  22 - 5 e 7
Asher Natan Yamim Tovim - se esqueceu Yaalê Veyavô no yom tov  �  22 - 12
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Asher Yatsar - cálculo das 100 berachot  �  3 - 3 e 5
Aspargo - Haadamá  �  24
Assadas - exemplos de pat habaá bekisnin  �  11 - 1 a 6
Assadas - massas, pat habaá bekisnin; definição  �  10 - 1 a 3
Assadas - massas, pat habaá bekisnin; keviut seudá  �  12 - 1 a 3
Atá - se omitir “Atá” nas bênçãos  �  1 - 4
Atenção - não se ocupar com outra coisa durante berachá  �  6 - 46
Audível - articular lábios de forma audível na berachá  �  6 - 20
Automaticamente - não pronunciar berachot sem refletir  �  2 - 4 e 5
Automóvel - se começou a comer e quer sair do carro  �  17 - 18
Aveia - cinco espécies misturadas com outros alimentos  �  20 - 9 a 12
Aveia - farinha; tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Aveia - farinha; tradução/transliteração Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Aveia - farinha; transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Aveia - maassê kederá das 5 espécies; não fazer Hamotsi  �  12 - 2
Aveia - misturada em minoria com outros alimentos; Mezonot  �  13 - 4
Aveia e arroz - recitar Al Hamichyá, não recitar Borê Nefashot  �  13 - 3
Avelã - descascar antes da berachá  �  6 - 16
Avelã grande - shiur de cazáyit - 13 unidades  �  7 - 7
Avelã pequena - shiur de cazáyit - 36 unidades  �  7 - 7
Aves - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Avistável - alteração de lugar para outro cômodo avistável  �  17 - 12
Azeitona - alimentos com diferentes berachot, somar volumes  �  8 - 10 a 13
Azeitona - aperitivos durante refeição com pão  �  16 - 4
Azeitona - comia frutas e serviram-lhe outras das 5 espécies  �  9 - 3 a 6
Azeitona - dúvida se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Azeitona - Haets  �  24
Azeitona - hóspede não repete Haets para shiv’at haminim  �  18 - 11
Azeitona - quando se recita Al Haets  �  8 - 20, 23 a 26 e 32
Azeitona - shiv’at haminim; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Azeitona - tradução de Al Haets  �  23 - 18
Azeitona - transliteração de Al Haets  �  23 - 13, 15, 16 e 17
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B
Báal hacochot - cavaná ao pronunciar “El-hênu”  �  2 - 1b, 2 e 3
Báal hayechôlet - cavaná ao pronunciar “El-hênu”  �  2 - 1b, 2 e 3
Bachurê yeshivá - são considerados hóspedes  �  18 - 14
Bala - desembalar antes da berachá  �  6 - 16
Bala - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Bala - Shehacol  �  24
Bala - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Bala - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Bala de goma jujuba pequena - shiur de cazáyit - 17 unidades  �  7 - 7
Bamba - salgadinho de milho e amendoim; Shehacol  �  24
Bamba - shiur de cazáyit - 7 unidades  �  7 - 7
Banana - Haadamá  �  5 - 6
Banana - Haadamá  �  24
Banana - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Banana - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Banana média - shiur de cazáyit - metade de uma banana  �  7 - 7
Banheiro - ir durante refeição  �  17 - 13 e 14
Baruch - saber qual berachá proferirá  �  6 - 1
Baruch Atá Hashem - lamedêni chukecha  �  6 - 39
Baruch Shem Kevod - quando pronunciou bênção em vão  �  6 - 38 e 40
Batata - Haadamá  �  24
Batata - purê de batata  �  5 - 9 e 10
Batata - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Batata - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Batata frita - Haadamá  �  24
Batata-doce - Haadamá  �  24
Batata-doce - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Batata-doce - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Batatas chips redondas - shiur de cazáyit - 3/4 de xícara (180ml)  �  7 - 7
Beber - água  �  4 - 5, 7, 8 e 9
Beber - água antes de Hamotsi  �  8 - 19
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Beber - berachá posterior; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 8
Beber - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Beber - esqueceu de recitar berachá ao beber  �  6 - 43 e 44
Beber - não comer nem beber após máyim acharonim  �  18 - 1
Beber - se decidir não beber mais e depois voltar atrás  �  18 - 5
Beber - se declarar “vamos fazer Bircat Hamazon”  �  18 - 4
Beber no Kidush - rov reviit  �  7 - 2
Bebidas - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Bebidas - Al Haguêfen isenta todos os líqüidos  �  8 - 29
Bebidas - berachá posterior; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 8
Bebidas - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Bebidas - birchot hanehenin  �  1
Bebidas - e Mezonot; fazer Al Hamichyá e Nefashot  �  8 - 28
Bebidas - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Bebidas - não entornar entre a berachá e beber  �  6 - 12
Bebidas - para cura  �  4 - 8
Bebidas - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Bebidas alcoólicas - tradução/transliteração de Shehacol  �  23 - 8
Ben Ish Chay - amen é acrônimo de “ôrez, mezonot, nefashot”  �  13 - 2
Bênção do Hóspede - tradução  �  23 - 30
Bênção do Hóspede - transliteração  �  23 - 26
Berachá acharoná - alimentos com diferentes berachot; volumes  �  8 - 10 a 13
Berachá acharoná - alimentos com mesma berachá, somar volumes  �  8 - 9
Berachá acharoná - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 13
Berachá acharoná - do principal isenta o secundário  �  20 - 11
Berachá acharoná - não demorar para recitar  �  8 - 44
Berachá acharoná - não sair do lugar antes da berachá acharoná  �  17 - 1 a 17
Berachá acharoná - quais são; sobre o que se recita; regras gerais  �  8 - 20 a 44
Berachá acharoná - se vomitar antes  �  8 - 42
Berachá acharoná - shiur de líqüidos para Borê Nefashot  �  7 - 1
Berachá acharoná - shiur de sólidos  �  7 - 4
Berachá Achat Meen Shalosh - tradução  �  23 - 18
Berachá Achat Meen Shalosh - transliteração  �  23 - 11 a 17
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Berachá anterior - recitar antes do consumo de qualquer quantidade  �  8 - 1
Berachá desnecessária - alimentos da refeição antes do Hamotsi  �  15 - 1 e 2
Berachá desnecessária - não fazer  �  6 - 27 a 40
Berachá desnecessária - não responder amen  �  6 - 27
Berachá desnecessária - se recitar a berachá e a fruta cair  �  9 - 7
Berachá levatalá - não responder amen  �  6 - 27
Berachá levatalá - se recitar a berachá e a fruta cair  �  9 - 7
Berachá posterior - quantidades necessárias; cazáyit; reviít  �  8 - 2 a 13
Berachá sheená tserichá - alimentos da refeição antes do Hamotsi  �  15 - 1 e 2
Berachot anteriores - ordem de prioridade  �  8 - 14
Bereshit - D’us criou o mundo com 10 enunciações  �  4 - 6
Berinjela - Haadamá  �  24
Berit - a importância de recitar “Berit” no Bircat Hamazon  �  21 - 6 a 10
Bessamim - cálculo das 100 berachot no Yom Kipur  �  3 - 5
Bêt Yossef - opinião sobre pat habaá bekisnin  �  10 - 2
Beterraba - crua e/ou cozida  �  5 - 1
Beterraba - Haadamá  �  24
Beterraba - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Beterraba - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Betoch hasseudá - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15 a 19
Betsá - 56 gramas  �  7 - 1
Betsá - cabetsá; shiur de sólidos  �  7 - 4 a 7
Bezerro - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Bichos - verificar de vermes antes da berachá  �  6 - 13 e 14
Bidvarô - D’us criou o mundo com 10 enunciações  �  4 - 6
Bife - panado; milanesa  �  20 - 22
Bimê Matityáhu - tradução  �  23 - 30
Bimê Matityáhu - transliteração  �  23 - 26
Bimê Mordechay Veester - tradução  �  23 - 30
Bimê Mordechay Veester - transliteração  �  23 - 26
Bircat Al Haárets - B. Hamazon; instituída por Yehoshua Bin Nun  �  21 - 1
Bircat Al Haárets - B. Hamazon; pela dádiva da Terra de Israel  �  23 - 19
Bircat Hamazon - após saída das estrelas do sábado; 100 berachot  �  3 - 2
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Bircat Hamazon - articular as palavras para que possamos ouvi-las  �  21 - 3
Bircat Hamazon - Bircat Hamazon isenta Al Haguêfen  �  14 - 3
Bircat Hamazon - cobrir as facas durante  �  21 - 14
Bircat Hamazon - dúvida se já recitou  �  6 - 30 a 36
Bircat Hamazon - é constituído de 4 bênçãos; quem as instituiu  �  23 - 19
Bircat Hamazon - constituído de 4 bênçãos; quem as instituiu  �  21 - 1, 2 e 5
Bircat Hamazon - errou; fez B. Hamazon p/ vinho ou tâmaras  �  8 - 36 e 37
Bircat Hamazon - keviut seudá com pat habaá bekisnin  �  12 - 1 a 3
Bircat Hamazon - mencionar ocasiões especiais  �  8 - 39
Bircat Hamazon - menores de bar/bat mitsvá  �  6 - 35
Bircat Hamazon - mitsvá também para mulheres  �  6 - 33 e 34
Bircat Hamazon - na seudá shelishit; 100 berachot  �  3 - 2
Bircat Hamazon - não comer se disse “façamos B. Hamazon”  �  18 - 4, 6, 8, 9 e 15
Bircat Hamazon - não conversar durante, não gesticular  �  21 - 11
Bircat Hamazon - não sair do lugar antes de recitar  �  17 - 1 a 5; 11 a 13; 16 a 18
Bircat Hamazon - quando é uma mitsvá Deoraytá  �  6 - 30, 32 e 36
Bircat Hamazon - quando é uma mitsvá derabanan  �  6 - 31 e 36
Bircat Hamazon - quando se recita  �  8 - 20
Bircat Hamazon - quanto tomar de vinho após recitar  �  8 - 4
Bircat Hamazon - recitar antes de 72 minutos após comer pão  �  8 - 43
Bircat Hamazon - recitar logo após máyim acharonim  �  18 - 2 e 7
Bircat Hamazon - recitar sentado  �  21 - 4
Bircat Hamazon - se vomitar antes  �  8 - 42
Bircat Hamazon - sentar  �  8 - 21
Bircat Hamazon - tradução  �  23 - 30
Bircat Hamazon - transliteração  �  23 - 26
Bircat Hamazon - trechos especial no Shabat e yamim tovim  �  22 - 1 a 12
Bircat Hamazon - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Bircat Hamazon - trocou Bircat Hamazon por Al Hamichyá  �  8 - 38
Bircat Hazan - do Bircat Hamazon, foi instituída por Moshê Rabênu  �  21 - 1
Bircat Hazan - no Bircat Hazan; oferece graças  �  23 - 19
Birchot Hamitsvot - as 3 categorias de berachot  �  1
Birchot Hanehenin - as 3 categorias de berachot  �  1
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Birchot Hanehenin - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Birchot Hanehenin - cálculo das 100 berachot  �  3 - 3
Birchot Hashêvach - as 3 categorias de berachot  �  1
Birchot hashêvach - texto das birchot hashêvach  �  1 - 2
Birchot Hatorá - cálculo das 100 berachot  �  3 - 4 e 5
Birchot hodaá - texto das birchot hashêvach  �  1 - 2
Biscoito - antes de refeição com pão  �  15 - 1 a 3; 8 e 9
Biscoito - com Hering; Mezonot  �  20 - 16
Biscoito - com queijo; Mezonot  �  20 - 18
Biscoito - fazer berachá acharoná logo após o consumo  �  8 - 44
Biscoito - Kidush da manhã; comer no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
Biscoito - Mezonot; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Biscoito - quando se recita Al Hamichyá  �  8 - 20, 23, 27, 28, 32
Biscoito - tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Biscoito - tradução e transliteração de Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Biscoito - transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Biscoito - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Biscoito “Cream Crackers” água e sal - shiur de cazáyit; comer menos de 2 ou
mais de 3  �  7 - 7
Biscoito “Din Crackers” - shiur de cazáyit - 4 unidades  �  7 - 7
Biscoito de polvilho - Shehacol  �  24
Biscoito Wafer - com pouco peso já se atinge cazáyit  �  7 - 7
Biscoitos - pat habaá bekisnin; Mezonot  �  10 - 1
Biscoitos e tâmaras - mas esqueceu Al Haets na Meen Shalosh  �  8 - 33
Biscoitos e vinho - mas esqueceu Al Haguêfen na Meen Shalosh  �  8 - 33
Biscoitos em geral - Mezonot  �  24
Bisli - salgadinho com farinha de trigo; Mezonot  �  24
Bissli sabor cebola - shiur de cazáyit - 12 unidades  �  7 - 7
Bissli sabor churrasco - shiur de cazáyit - 20 unidades  �  7 - 7
Bissli sabor pizza - shiur de cazáyit - 18 unidades  �  7 - 7
Blusa - cobrir a cabeça com a manga da blusa  �  6 - 23
Blusa - não rezar Amidá com o peito descoberto  �  6 - 24
Boca cheia - não recitar berachot  �  6 - 41
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Boi - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Bolacha - com Hering  �  20 - 16
Bolacha - com queijo; Mezonot  �  20 - 18
Bolacha - fazer berachá acharoná logo após o consumo  �  8 - 44
Bolacha - Kidush da manhã; comer no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
Bolacha - Mezonot; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Bolacha - quando se recita Al Hamichyá  �  8 - 20, 23, 27, 28, 32
Bolacha - tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Bolacha - tradução e transliteração de Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Bolacha - transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Bolacha - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Bolachas Wafer - com pouco peso já se atinge cazáyit  �  7 - 7
Bolinho de matsá - na sopa  �  19 - 4 e 5
Bolo - antes de refeição com pão  �  15 - 1 a 3; 8 e 9
Bolo - com chá, café, suco ou refrigerante  �  20 - 17
Bolo - com farinha das 5 espécies; Mezonot  �  24
Bolo - com farinha de matsá; Mezonot  �  24
Bolo - com frutas; mezonot; principal isenta o secundário  �  20 - 2, 3 e 11
Bolo - de sorvete  �  20 - 23
Bolo - em vez de Mezonot disse Hamotsi  �  6 - 3
Bolo - fazer berachá acharoná logo após o consumo  �  8 - 44
Bolo - Kidush da manhã; comer no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
Bolo - Mezonot; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Bolo - quando se recita Al Hamichyá  �  8 - 20, 23, 27, 28, 32
Bolo - sobremesa com massa após refeição com pão  �  8 - 16
Bolo - tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Bolo - tradução e transliteração de Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Bolo - transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Bolo - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Bolo de fubá - Shehacol  �  24
Bolo e tâmaras - mas esqueceu Al Haets na Meen Shalosh  �  8 - 33
Bolo e vinho - mas esqueceu Al Haguêfen na Meen Shalosh  �  8 - 33
Bonê Yerushaláyim - concluímos com “amen” no Bircat Hamazon  �  21 - 2
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Bonê Yerushaláyim - no B. Hamazon; alude a Yerushaláyim  �  23 - 19
Bonê Yerushaláyim - no B. Hamazon; instituída pelo Rei David  �  21 - 1
Borê Minê Mezonot - 5 cereais em minoria com outros alimentos  �  13 - 4
Borê Minê Mezonot - antes de refeição com pão  �  15 - 1 a 3; 8 e 9
Borê Minê Mezonot - berachá abrangente para outros alimentos  �  13 - 5
Borê Minê Mezonot - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Borê Minê Mezonot - em vez de Mezonot disse Hamotsi  �  6 - 3
Borê Minê Mezonot - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Borê Minê Mezonot - exemplos de pat habaá bekisnin  �  11 - 1 a 6
Borê Minê Mezonot - hóspede não repete se trouxerem outros  �  18 - 10
Borê Minê Mezonot - comeu shiur de keviut seudá; B. Hamazon  �  12 - 1 a 3
Borê Minê Mezonot - menos de cazáyit; somar volume c/ outro  �  8 - 11 a 13
Borê Minê Mezonot - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Borê Minê Mezonot - para arroz  �  13 - 1 e 4
Borê Minê Mezonot - pat habaá bekisnin; definição  �  10 - 1 a 3
Borê Minê Mezonot - quando refazer; mudança de lugar  �  17 - 3
Borê Minê Mezonot - sobremesa após refeição com pão  �  8 - 16
Borê Minê Mezonot - sopa com massas  �  19 - 4 a 6, 9 e 11
Borê Minê Mezonot - tradução e transliteração  �  23 - 4
Borê Nefashot - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Borê Nefashot - alimentos com diferentes berachot; somar volumes  �  8 - 10 a 13
Borê Nefashot - alimentos com mesma berachá, somar volumes  �  8 - 9
Borê Nefashot - antes de refeição com pão  �  15 - 1 e 2; 4 a 9
Borê Nefashot - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 13
Borê Nefashot - dúvida se recitou  �  6 - 29
Borê Nefashot - dúvida se recitou  �  6 - 29
Borê Nefashot - esqueceu de recitar Shehacol ao beber  �  6 - 43 e 44
Borê Nefashot - não recitar ao comer arroz e mezonot  �  13 - 3
Borê Nefashot - não sair do lugar antes de recitar  �  17 - 1; 6 a 12; 14, 17 e 18
Borê Nefashot - para arroz  �  13 - 2
Borê Nefashot - quando se recita  �  8 - 20, 25 a 28 e 31
Borê Nefashot - recitar logo após o consumo  �  8 - 44
Borê Nefashot - recitou Al Haets e não Borê Nefashot para frutas  �  8 - 24, 25, 26
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Borê Nefashot - se vomitar antes  �  8 - 42
Borê Nefashot - shiur de líqüidos para Borê Nefashot  �  7 - 1
Borê Nefashot - shiur de sólidos  �  7 - 4
Borê Nefashot - tradução e transliteração  �  23 - 9
Borê Peri Haadamá - antes de refeição com pão  �  15 - 1 e 2; 4 a 9
Borê Peri Haadamá - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Borê Peri Haadamá - em dúvida sobre a berachá de uma fruta  �  4 - 2 e 4
Borê Peri Haadamá - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Borê Peri Haadamá - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Borê Peri Haadamá - estava comendo frutas e serviram-lhe outras mais  �  9 - 1 a 6
Borê Peri Haadamá - hortaliças (não salada) durante refeição  �  16 - 5
Borê Peri Haadamá - hóspede não repete a berachá se trouxerem outras  �  18 - 10
Borê Peri Haadamá - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Borê Peri Haadamá - quando refazer; mudança de lugar  �  17 - 3, 8, 17
Borê Peri Haadamá - se recitar a berachá e a fruta cair  �  9 - 7
Borê Peri Haadamá - se recitou Mezonot por engano, a berachá é válida  �  13 - 5
Borê Peri Haadamá - sopa de hortaliças  �  19 - 1 a 3; 7 a 12
Borê Peri Haadamá - tradução e transliteração  �  23 - 7
Borê Peri Haets - antes de refeição com pão  �  15 - 1 e 2; 4 a 9
Borê Peri Haets - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Borê Peri Haets - e vinho; fazer Al Haguêfen e Nefashot  �  8 - 31
Borê Peri Haets - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Borê Peri Haets - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Borê Peri Haets - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Borê Peri Haets - estava comendo frutas e serviram-lhe outras mais  �  9 - 1 a 6
Borê Peri Haets - hóspede não repete a berachá se trouxerem outras  �  18 - 10 e 11
Borê Peri Haets - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Borê Peri Haets - quando refazer; mudança de lugar  �  17 - 3, 8, 17
Borê Peri Haets - se estiver em dúvida sobre a berachá  �  4 - 2 e 4
Borê Peri Haets - se recitar a berachá e a fruta cair  �  9 - 7
Borê Peri Haets - se recitou Mezonot por engano, a berachá é válida  �  13 - 5
Borê Peri Haets - tradução e transliteração  �  23 - 6
Borê Peri Haguêfen - 27ml de vinho e Mezonot  �  8 - 32
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Borê Peri Haguêfen - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Borê Peri Haguêfen - do Kidush isenta vinho da refeição  �  14 - 6
Borê Peri Haguêfen - e Haets; fazer Al Haguêfen e Nefashot  �  8 - 31
Borê Peri Haguêfen - é necessária em refeição com pão  �  14 - 1
Borê Peri Haguêfen - e Shehacol; Al Haguêfen isenta líqüidos  �  8 - 29
Borê Peri Haguêfen - e uvas  �  8 - 30
Borê Peri Haguêfen - em vez de Shehacol disse Haguêfen  �  6 - 2 e 3
Borê Peri Haguêfen - Hamotsi não dispensa o vinho na refeição  �  8 - 18
Borê Peri Haguêfen - hóspede não repete a berachá se trouxerem outras  �  18 - 10
Borê Peri Haguêfen - hóspede; Haguêfen isenta líqüidos que trouxerem  �  18 - 12
Borê Peri Haguêfen - isenta demais líqüidos  �  20 - 13 e 14
Borê Peri Haguêfen - isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Borê Peri Haguêfen - não isenta Shehacol de sólidos  �  14 - 5
Borê Peri Haguêfen - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Borê Peri Haguêfen - tradução e transliteração  �  23 - 5
Borsch - com pedaços de beterraba; Haadamá  �  24
Borsch coado - Shehacol  �  24
Bovina - carne; Shehacol  �  4 - 5
Brócolos - Haadamá  �  24
Brócolos - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Brócolos - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Burgul cozido - trigo para quibe cozido; Mezonot  �  24
Burgul cru - trigo para quibe cru na salada; Haadamá  �  24

C
Cabeça - cobrir  �  6 - 22 e 23
Cabelos - cobertos; mulheres  �  6 - 23
Cabetsá - 56 gramas  �  7 - 1
Cabetsá - comer nas refeições de Shabat  �  7 - 5
Cabetsá - quantidade mínima para berachá de netilat yadáyim  �  7 - 6
Cabetsá - shiur de sólidos  �  7 - 4 a 7
Cabritos - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Cadish - amen entre netilat yadáyim e Hamotsi  �  6 - 19
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Cadish - não responder amen entre a berachá e comer  �  6 - 18
Café - alimento muito quente; interrupção  �  6 - 11
Café - berachá acharoná  �  8 - 6 a 8
Café - com bolo, doce ou massa  �  20 - 17
Café - Shehacol  �  24
Café - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Café da manhã - com pat habaá bekisnin; keviut seudá; ashkenazim  �  12 - 3
Cair - se recitar a berachá e a fruta cair  �  9 - 7
Caju - Haets  �  24
Cálculo - das 100 berachot  �  3 - 3 a 6, 9
Caldo - sopas, diversos tipos  �  19 - 1 a 12
Caldo com carne - Shehacol, Haadamá ou Mezonot  �  19 - 7 a 10
Caldo com massas - mezonot  �  19 - 4 a 6, 9 e 11
Caldo de hortaliças - Haadamá, Shehacol ou Mezonot  �  19 - 1 a 3; 7 a 12
Cálice do Kidush - tamanho  �  7 - 2 e 3
Calma - pronunciar berachá devagar  �  2 - 4 e 5
Camisa - cobrir a cabeça com a manga da camisa  �  6 - 23
Camisa - não rezar Amidá com o peito descoberto  �  6 - 24
Canhoto - segurar alimento com qual mão durante a berachá  �  6 - 26
Canja - caldo com carne e arroz  �  19 - 8, 10 e 11
Canto da boca - deslocar alimento se esqueceu de recitar berachá  �  6 - 45
Caprinos - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Caqui - Haets  �  24
Carambola - Haets  �  24
Carne - antes de refeição com pão  �  15 - 1 e 2; 5 a 9
Carne - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15
Carne - Hamotsi isenta  �  16 - 1
Carne - na sopa  �  19 - 7 a 10
Carne - panqueca recheada de carne  �  20 - 19
Carne - Shehacol  �  24
Carne - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Carne - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Carne - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
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Carne com macarrão - Mezonot  �  13 - 4
Carneiro - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Carnes - Shehacol  �  4 - 5
Carro - se começou a comer e quer sair do carro  �  17 - 18
Casamento - zimun em refeição de casamento  �  23 - 24
Casca - descascar antes da berachá  �  6 - 15 e 16
Casquinha - sorvete de casquinha  �  20 - 24
Cassata - bolo de sorvete  �  20 - 23
Castanha - crua, assada ou cozida; Haets  �  24
Castanha de caju - shiur de cazáyit - 13 unidades  �  7 - 7
Castanha do Pará - shiur de cazáyit - 10 unidades  �  7 - 7
Categorias - as 3 categorias de berachot  �  1
Cavaná - abranger todo alimento que possa ser servido  �  9 - 2
Cavaná - ao pronunciar “Ad-nay”  �  2 - 1a, 2 e 3
Cavaná - ao pronunciar “El-hênu”  �  2 - 1b, 2 e 3
Cavaná - nas berachot  �  2 - 1 a 6
Cavaná - no Shemá Yisrael é indispensável  �  2 - 6
Cavaná - saber qual berachá proferirá  �  6 - 1
Cavua - comia frutas de forma cavua e serviram-lhe mais  �  9 - 1 a 6
Cazáyit - alimentos com diferentes berachot, somar volumes  �  8 - 10 a 13
Cazáyit - alimentos com mesma berachá, somar volumes  �  8 - 9
Cazáyit - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2, 5, 9 a 13
Cazáyit - kedê achilat perás  �  8 - 5
Cazáyit - Kidush da manhã; comer no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
Cazáyit - shiur de sólidos  �  7 - 4 a 7
Cazáyit - vários exemplos de alimentos  �  7 - 7
Cazáyit de pão - quando fazer netilat yadáyim sem berachá  �  6 - 31
Cazáyit de pão - quando o Bircat Hamazon é derabanan  �  6 - 31 e 36
Cebola - crua e/ou cozida  �  5 - 2
Cebola - frita  �  5 - 3
Cem berachot - recitar 100 berachot por dia  �  3 - 1 a 9
Cenoura - Haadamá  �  24
Cenoura - hortaliças (não salada) durante refeição  �  16 - 5
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Cenoura - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Cenoura - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Centeio - cinco espécies misturadas com outros alimentos  �  20 - 9 a 12
Centeio - farinha; tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Centeio - farinha; tradução/transliteração Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Centeio - farinha; transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Centeio - maassê kederá das 5 espécies; não fazer Hamotsi  �  12 - 2
Centeio - misturado em minoria com outros alimentos; Mezonot  �  13 - 4
Centeio e arroz - recitar Al Hamichyá, não recitar Borê Nefashot  �  13 - 3
Cento e sessenta e oito gramas - até 3 betsim de pat habaá bekisnin  �  12 - 3
Cereais - cinco espécies misturadas com outros alimentos  �  20 - 9 a 12
Cereais - massa na sopa  �  19 - 4 a 6, 9 e 11
Cereais Mezonot - antes de refeição com pão  �  15 - 1 a 3; 8 e 9
Cereais Mezonot - massas “maassê kederá”; não fazer Hamotsi  �  12 - 2
Cereais Mezonot - misturados em minoria com outro alimento; Mezonot  �  13 - 4
Cereja - Haets  �  24
Cereja americana - shiur de cazáyit - 4 unidades  �  7 - 7
Cereja chilena - shiur de cazáyit - 6 unidades  �  7 - 7
Cerveja - Shehacol  �  24
Cerveja - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Cerveja - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Cerveja - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Cevada - cinco espécies misturadas com outros alimentos  �  20 - 9 a 12
Cevada - farinha; tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Cevada - farinha; tradução/transliteração Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Cevada - farinha; transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Cevada - maassê kederá das 5 espécies; não fazer Hamotsi  �  12 - 2
Cevada - misturada em minoria com outros alimentos; Mezonot  �  13 - 4
Cevada e arroz - recitar Al Hamichyá, não recitar Borê Nefashot  �  13 - 3
Cevadinha - Mezonot  �  24
Chá - alimento muito quente; interrupção  �  6 - 11
Chá - berachá acharoná  �  8 - 6 a 8
Chá - com bolo, doce ou massa  �  20 - 17
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Chá - não torna a massa pat habaá bekisnin  �  10 - 2
Chá - Shehacol  �  24
Chá - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Chalá - com sabor adocicado  �  12 - 3
Chalá - com sabor adocicado  �  10 - 2
Chalva - Shehacol  �  24
Chalva - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Chalva - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Champanhe - Haguêfen; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Champinhon - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Chantilly - creme batido; Shehacol  �  24
Chantilly - no bolo, na torta; mezonot; principal isenta  �  20 - 2, 3 e 11
Chanucá - mencionar no Bircat Hamazon  �  8 - 39
Chapéu - cobrir a cabeça para rezar, estudar  �  6 - 23
Chayim Naê - opinião sobre reviit; 86ml  �  7 - 1
Chazan - considera Chazará nas 100 berachot  �  3 - 6
Chazará da Amidá - no cálculo das 100 berachot  �  3 - 6
Chazon Ish - shiur de reviit; 150ml  �  7 - 1 e 2
Cheia - não recitar berachot de boca cheia  �  6 - 41
Chiclete - Shehacol  �  24
Chiclete - tirar para recitar berachot  �  6 - 41
Chips (batatas redondas) - shiur de cazáyit - 3/4 de xícara (180ml)  �  7 - 7
Chocolate - desembalar antes da berachá  �  6 - 16
Chocolate - Haguêfen não isenta Shehacol sólidos  �  14 - 5
Chocolate - Shehacol  �  24
Chocolate - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Chocolate - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Chocolate israelense - shiur de cazáyit - 6 quadrados  �  7 - 7
Chocolate suíço - shiur de cazáyit - 4 quadrados  �  7 - 7
Chol Hamoed - mencionar na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41
Chol hamoed - Yaalê Veyavô no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 4; 9
Chope - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Chope - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
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Chope - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Ciência - estar ciente de qual berachá proferirá  �  6 - 1
Cinco cereais - cinco espécies misturadas com outros alimentos  �  20 - 9 a 12
Cinco cereais - massa na sopa  �  19 - 4 a 6, 9 e 11
Cinco cereais - massas “maassê kederá”; não fazer Hamotsi  �  12 - 2
Cinco cereais - misturados em minoria com outro alimento; Mezonot  �  13 - 4
Cinco cereais - tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Cinco cereais - tradução e transliteração de Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Cinco cereais - transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Cinco espécies - comia frutas e serviram-lhe outras das 5 espécies  �  9 - 3 a 6
Cinco espécies - de frutas; dúvida se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Cinco espécies - de frutas; hóspede não repete Haets para elas  �  18 - 11
Cinco espécies - de frutas; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Cinco espécies - de frutas; quando se recita Al Haets  �  8 - 20, 23 a 26, 30 e 32
Cinco espécies de frutas - alimentos c/ diferentes berachot, somar volumes � 8 - 10 a 13
Cinqüenta e seis gramas - shiur de betsá  �  7 - 1
Coalhada - Shehacol  �  4 - 5
Cobrir - facas durante Bircat Hamazon  �  21 - 14
Cobrir - órgão masculino para rezar  �  6 - 21
Cobrir a cabeça - mulheres  �  6 - 22
Cobrir a cabeça - para rezar; estudar; berachá  �  6 - 23
Coco - água e fruta  �  5 - 8
Cogumelo - Shehacol  �  24
Cogumelo - Shehacol  �  4 - 5
Cogumelo - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Cogumelo - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Cogumelos - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Colêlet - Mezonot é berachá abrangente para outros alimentos  �  13 - 5
Colocar - líqüidos no copo antes da berachá  �  6 - 16
Colocar tefilin - não colocar com o peito descoberto  �  6 - 24
Começar a comer - não responder amen entre a berachá e comer  �  6 - 17 e 18
Começou a comer - e tem dúvida se recitou berachá correta  �  6 - 29
Comendo - não recitar berachot com alimentos na boca  �  6 - 41
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Comer - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Comer - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2, 5, 9 a 13
Comer - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Comer - imediatamente após berachá  �  6 - 6, 7 e 11
Comer - não comer nem beber após máyim acharonim  �  18 - 1
Comer - não comer se declarar “vamos fazer Bircat Hamazon”  �  18 - 4
Comida na boca - responder amen  �  6 - 42
Comidas - birchot hanehenin  �  1
Comidas - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Comidas - para cura  �  4 - 8
Comidas - que acompanham o pão; Bircat Hamazon  �  6 - 36
Comidas diferentes - com berachot acharonot diferentes; somar volumes  �  8 - 10 a 13
Comidas diferentes - com mesma berachá acharoná; somar volumes  �  8 - 9
Compota - sobremesa; se Hamotsi isenta berachot  �  16 - 2
Compota de maçãs - com a fruta reconhecida; Haets  �  24
Compota de maçãs - sem a fruta reconhecida; Shehacol  �  24
Concentração - ao pronunciar “Ad-nay”  �  2 - 1a, 2 e 3
Concentração - ao pronunciar “El-hênu”  �  2 - 1b, 2 e 3
Concentração - não se ocupar com outra coisa durante berachá  �  6 - 46
Concentração - nas berachot  �  2 - 1 a 6
Concentração - no Shemá Yisrael é indispensável  �  2 - 6
Concentração - saber qual berachá proferirá  �  6 - 1
Confundiu - Al Haets em vez de Borê Nefashot para frutas  �  8 - 24, 25, 26
Confundiu-se - e proferiu Shehacol por engano  �  4 - 1
Confundiu-se - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Confundiu-se - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Confundiu-se - em vez de Mezonot disse Hamotsi  �  6 - 3
Confundiu-se - em vez de Shehacol disse Haguêfen  �  6 - 2 e 3
Confundiu-se - esqueceu Al Haets e Al Haguêfen em Al Hamichyá  �  8 - 33
Confundiu-se - esqueceu de citar ocasiões especiais; Meen Shalosh  �  8 - 40 e 41
Confundiu-se - fez Bircat Hamazon para vinho ou tâmaras  �  8 - 36 e 37
Confundiu-se - se recitou Mezonot em vez de outra berachá  �  13 - 5
Confundiu-se - trocou Al Haets ou Al Haguêfen por Al Hamichyá  �  8 - 34

Índice Remissivo   com-con



336

Confundiu-se - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Confundiu-se - trocou Bircat Hamazon por Al Hamichyá  �  8 - 38
Conhaque de uvas - Haguêfen; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Conservas - aperitivo antes de refeição com pão  �  15 - 6, 7 e 8
Conservas - aperitivos durante refeição com pão  �  16 - 4
Conversa - entre a berachá e comer  �  6 - 8 e 9
Conversar - não conversar após máyim acharonim  �  18 - 2 e 3
Conversou - antes de comer pão ao ouvir berachá de outro  �  6 - 10
Conversou - antes de tomar vinho ao ouvir Kidush de outro  �  6 - 10
Convidado - leis do hóspede  �  18 - 6 a 16
Convidado - não repetir a berachá para outros alimentos  �  9 - 6
Copo - erguer copo do zimun  �  23 - 21
Copo - verter líqüidos no copo antes da berachá  �  6 - 16
Copo do Kidush - tamanho  �  7 - 2 e 3
Cordeiro - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Corn flakes - Haadamá  �  24
Corn Flakes (flocos de milho) - shiur de cazáyit - 1/3 de xícara (80ml)  �  7 - 7
Cortar - a fruta depois da berachá  �  6 - 13 a 15
Cortar - a fruta e verificar de vermes antes da berachá  �  6 - 13 e 14
Côs - 86ml; shiur de líqüidos para Borê Nefashot  �  7 - 1
Côs - erguer copo do zimun  �  23 - 21
Côs - tamanho do copo de Kidush  �  7 - 2 e 3
Côs hagun - shiur de reviit; Chazon Ish; 150ml  �  7 - 1 e 2
Couve - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Couve - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Couve-flor - Haadamá  �  24
Cozidos - massas; não fazer hamotsi, mesmo grande quantidade  �  12 - 2
Cozinha - foi para a cozinha durante refeição; shinuy macom  �  17 - 12
Cracker - pat habaá bekisnin; Mezonot  �  10 - 1
Crackers - biscoitos; Mezonot  �  24
Cream cracker - pat habaá bekisnin; Mezonot  �  10 - 1
Cream Crackers - biscoitos; Mezonot  �  24
Cream Crackers água e sal - shiur de cazáyit; comer menos de 2 ou mais de 3  �  7 - 7
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Creme - no bolo, na torta; mezonot; principal isenta  �  20 - 2, 3 e 11
Creme batido - chantilly; Shehacol  �  24
Crianças - menores de bar/bat mitsvá; Bircat Hamazon  �  6 - 35
Crisp bread - Mezonot  �  24
Crocante - pat habaá bekisnin; Mezonot  �  10 - 1
Crocante - sobremesa com massa após refeição com pão  �  8 - 16
Cruzar os braços - para separar parte superior da inferior do corpo  �  6 - 21
Cuscuz - Mezonot  �  24
Cuspir - esqueceu de recitar berachá ao beber  �  6 - 43 e 44
Cuspir - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45

D
Damasco - doces sírios com damasco  �  5 - 9 e 10
Damasco - Haets  �  24
David Hamêlech - instituiu a recitação de 100 berachot por dia  �  3 - 1
David Hamêlech - instituiu Bonê Yerushaláyim no Bircat Hamazon  �  21 - 1
Declaração - sobre cavaná nos Nomes de D’us  �  2 - 2
Demora - não demorar para comer após berachá  �  6 - 6, 7 e 11
Demora - não demorar para recitar berachá acharoná  �  8 - 44
Deoraytá - Bircat Hamazon Deoraytá  �  6 - 30, 32 e 36
Depois de beber - berachá posterior; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 8
Depois de comer - quantidades necessárias para recitar berachá  �  8 - 2, 5, 9 a 13
Derabanan - Bircat Hamazon derabanan  �  6 - 31 e 36
Descascar - antes da berachá  �  6 - 15 e 16
Descoberto - não rezar Amidá com o peito descoberto  �  6 - 24
Desconhece - qual a berachá apropriada  �  4 - 2 a 4
Desembalar - chocolates e balas antes da berachá  �  6 - 16
Deslocar - alimento para um canto da boca se esqueceu berachá  �  6 - 45
Deslocar-se - no mesmo ambiente durante refeição  �  17 - 7
Desnecessárias - não fazer berachot desnecessárias  �  6 - 27 a 40
Desnudo - recitar berachá, Amidá, tefilin  �  6 - 21, 22 e 24
Despido - recitar berachá, Amidá, tefilin  �  6 - 21, 22 e 24
Desprezo da berachá - não entornar entre a berachá e beber  �  6 - 12
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Destilados - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Destro - segurar alimento com a mão direita durante berachá  �  6 - 25
Desviar atenção - não se ocupar com outra coisa durante berachá  �  6 - 46
Desvio de atenção - que marca o fim da refeição  �  18 - 1 a 9; 15
Devagar - pronunciar berachá com calma  �  2 - 4 e 5
Dez palavras - D’us criou o mundo com 10 enunciações  �  4 - 6
Dezoito gramas - até 18g das 5 frutas; somar volume com outras  �  8 - 13
Dezoito gramas - até 18g de pão; somar volume com massas  �  8 - 13
Dias de semana - cálculo das 100 berachot  �  3 - 3
Diferentes alimentos - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Dificuldades - recitar 100 berachot por dia  �  3 - 8
Din Crackers (biscoito) - shiur de cazáyit - 4 unidades  �  7 - 7
Direita - segurar alimento com a mão direita durante berachá  �  6 - 25 e 26
Divrê Hayamim I 29:10 - Baruch... El-hê Yisrael Avínu  �  6 - 40
Doce - com chá, café, suco ou refrigerante  �  20 - 17
Doce - massa com gosto doce; pat habaá bekisnin  �  10 - 2
Doces - com massa; quando se recita Al Hamichyá  �  8 - 20, 23, 27, 28, 32
Doces - sobremesa com massa após refeição com pão  �  8 - 16
Doces sírios - com damasco, amêndoa, pistache  �  5 - 9 e 10
Dúvida - se comeu shiv’at haminim, mas comeu mezonot  �  8 - 32
Dúvida - se deve pronunciar a berachá de Shehacol  �  4 - 9
Dúvida - se deve recitar bênção posterior sobre líqúidos  �  8 - 3 e 4
Dúvida - se disse Retsê Vehachalitsênu  �  22 - 5 e 6
Dúvida - se pronunciou alguma berachá  �  6 - 29
Dúvida - se pronunciou Bircat Hamazon  �  6 - 30 a 36
Dúvida - se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Dúvida - se tem verme em fruta; verificar antes da berachá  �  6 - 13
Dúvida - sobre qual a berachá apropriada  �  4 - 2 a 4
Duzentos e vinte e quatro gramas - 4 betsim; shiur de keviut seudá  �  12 - 3

E
Edifício - mudar de apartamento durante refeição  �  17 - 9
El-hê - pronunciou e percebeu que é uma berachá em vão  �  6 - 40
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El-hênu - as bênção precisam ter El-hênu  �  1 - 3 e 5
El-hênu - cavaná ao pronunciar  �  2 - 1b, 2 e 3
Em vão - não fazer berachot desnecessárias  �  6 - 27 a 40
Em vão - não pronunciar Nome de D’us em vão  �  6 - 27 e 28
Em vão - não separar tafel do icar para fazer 2 berachot  �  20 - 3
Em vão - se recitar a berachá e a fruta cair  �  9 - 7
Endívia - Haadamá  �  24
Engano - Al Haets em vez de Borê Nefashot para frutas  �  8 - 24, 25, 26
Engano - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Engano - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Engano - em vez de Mezonot disse Hamotsi  �  6 - 3
Engano - em vez de Shehacol disse Haguêfen  �  6 - 2 e 3
Engano - esqueceu Al Haets e Al Haguêfen em Al Hamichyá  �  8 - 33
Engano - fez Bircat Hamazon para vinho ou tâmaras  �  8 - 36 e 37
Engano - se proferiu Shehacol por engano  �  4 - 1
Engano - se recitou Mezonot em vez de outra berachá  �  13 - 5
Engano - trocou Al Haets ou Al Haguêfen por Al Hamichyá  �  8 - 34
Engano - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Engano - trocou Bircat Hamazon por Al Hamichyá  �  8 - 38
Enganou-se - esqueceu de citar ocasiões especiais; Meen Shalosh  �  8 - 40 e 41
Engasgamento - água  �  4 - 7 e 8
Engolir - falar após berachá, antes de engolir  �  6 - 8
Engolir - líqüidos sem ter feito a berachá  �  6 - 43 e 44
Engolir - o que temos na boca para recitar outra berachá  �  6 - 41
Entornar - não entornar entre a berachá e beber  �  6 - 12
Entornar - verter líqüidos no copo antes da berachá  �  6 - 16
Equivoco - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Equívoco - Al Haets em vez de Borê Nefashot para frutas  �  8 - 24, 25, 26
Equívoco - se proferiu Shehacol por engano  �  4 - 1
Equívoco - se recitou Mezonot em vez de outra berachá  �  13 - 5
Equivocou-se - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Equivocou-se - em vez de Mezonot disse Hamotsi  �  6 - 3
Equivocou-se - em vez de Shehacol disse Haguêfen  �  6 - 2 e 3
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Equivocou-se - esqueceu Al Haets e Al Haguêfen em Al Hamichyá  �  8 - 33
Equivocou-se - esqueceu de citar ocasiões especiais; Meen Shalosh  �  8 - 40 e 41
Equivocou-se - fez Bircat Hamazon para vinho ou tâmaras  �  8 - 36 e 37
Equivocou-se - trocou Al Haets ou Al Haguêfen por Al Hamichyá  �  8 - 34
Equivocou-se - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Equivocou-se - trocou Bircat Hamazon por Al Hamichyá  �  8 - 38
Êrets chemdá tová urchavá - a importância de recitar no Bircat Hamazon  �  21 - 6 a 10
Erguer - copo do zimun  �  23 - 21
Errado - se proferiu Shehacol por engano  �  4 - 1
Errado - se recitou Mezonot em vez de outra berachá  �  13 - 5
Errou - Al Haets em vez de Borê Nefashot para frutas  �  8 - 24, 25, 26
Errou - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Errou - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Errou - em vez de Mezonot disse Hamotsi  �  6 - 3
Errou - em vez de Shehacol disse Haguêfen  �  6 - 2 e 3
Errou - esqueceu Al Haets e Al Haguêfen em Al Hamichyá  �  8 - 33
Errou - esqueceu de citar ocasiões especiais; Meen Shalosh  �  8 - 40 e 41
Errou - fez Bircat Hamazon para vinho ou tâmaras  �  8 - 36 e 37
Errou - trocou Al Haets ou Al Haguêfen por Al Hamichyá  �  8 - 34
Errou - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Errou - trocou Bircat Hamazon por Al Hamichyá  �  8 - 38
Ervilha - com arroz  �  20 - 20 e 21
Ervilha - Haadamá  �  24
Ervilha - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Ervilha - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Escarola - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Escarola - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Escutar - articular lábios de forma audível na berachá  �  6 - 20
Escutar - Hamotsi de outro e valer-se da berachá  �  6 - 10
Esfiha - Mezonot ou Hamotsi  �  11 - 4
Especiarias - cálculo das 100 berachot no Yom Kipur  �  3 - 5
Espelta - cinco espécies misturadas com outros alimentos  �  20 - 9 a 12
Espelta - farinha; tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
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Espelta - farinha; tradução/transliteração Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Espelta - farinha; transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Espelta - maassê kederá das 5 espécies; não fazer Hamotsi  �  12 - 2
Espelta - misturada em minoria com outros alimentos; Mezonot  �  13 - 4
Espelta e arroz - recitar Al Hamichyá, não recitar Borê Nefashot  �  13 - 3
Espinafre - Haadamá  �  24
Esposo - é considerado hóspede  �  18 - 13 e 15
Esqueceu - de mencionar ocasiões especiais em Meen Shalosh  �  8 - 40 e 41
Esqueceu - de recitar berachá ao beber  �  6 - 43 e 44
Esqueceu - de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Esqueceu - de recitar Retsê Vehachalitsênu  �  22 - 5 a 7
Esqueceu - de recitar Yaalê Veyavô  �  22 - 9 a 12
Esqueceu - esqueceu Al Haets e Al Haguêfen em Al Hamichyá  �  8 - 33
Esqueceu - se comeu shiv’at haminim, mas comeu mezonot  �  8 - 32
Esqueceu - se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Esqueceu - trocou Al Haets ou Al Haguêfen por Al Hamichyá  �  8 - 34
Esquerda - segurar alimento; canhotos  �  6 - 26
Estudantes de yeshivá - são considerados hóspedes  �  18 - 14
Estudar Torá - cobrir a cabeça  �  6 - 23
Estudar Torá - sem roupas  �  6 - 21 e 22
Etrog, doce de etrog - Haets  �  24
Exclusividade - não se ocupar com outra coisa durante berachá  �  6 - 46

F
Facas - cobrir durante Bircat Hamazon  �  21 - 14
Falar - após berachá, antes de engolir  �  6 - 8
Falar - articular lábios de forma audível na berachá  �  6 - 20
Falar - não conversar após máyim acharonim  �  18 - 2 e 3
Falar - não fazer berachot desnecessárias  �  6 - 27 a 40
Falar - rezas sem roupas  �  6 - 21, 22 e 24
Falar - sobre Torá; cobrir a cabeça  �  6 - 23
Farfel - massa de macarrão ralada; Mezonot  �  24
Farinha - panados; milanesa; bife, frango, peixe  �  20 - 22
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Farinha - tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Farinha - tradução e transliteração de Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Farinha - transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Farinha de batatas - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Farinha de batatas - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Farinha de mandioca - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Farinha de mandioca - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Farinha de milho - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Farinha de milho - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Fava - com arroz  �  20 - 20 e 21
Fava - Haadamá  �  24
Fécula de mandioca - em casquinhas de sorvete  �  20 - 24
Feijão - com arroz  �  20 - 20 e 21
Feijão - Haadamá  �  24
Feijão - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15
Feijão - Hamotsi isenta  �  16 - 1
Feijão - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Feijão - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Feijão com arroz - depende da maioria  �  13 - 4
Fervendo - alimento muito quente; interrupção  �  6 - 11
Festa - convidados são considerados hóspedes  �  18 - 16
Fígado - Shehacol  �  24
Figo - alimentos com diferentes berachot, somar volumes  �  8 - 10 a 13
Figo - comia frutas e serviram-lhe outras das 5 espécies  �  9 - 3 a 6
Figo - dúvida se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Figo - Haets  �  24
Figo - hóspede não repete Haets para shiv’at haminim  �  18 - 11
Figo - quando se recita Al Haets  �  8 - 20, 23 a 26 e 32
Figo - shiv’at haminim; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Figo - tradução de Al Haets  �  23 - 18
Figo - transliteração de Al Haets  �  23 - 13, 15, 16 e 17
Figo - trocou Al Haets por Al Hamichyá  �  8 - 34
Figo-da-índia - sabra; Haets  �  24
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Filactérios - não colocar com o peito descoberto  �  6 - 24
Fixar refeição - keviut seudá com pat habaá bekisnin  �  12 - 1 a 3
Flocos de milho - Haadamá  �  24
Flocos de milho - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Flocos de milho - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Flocos de milho Corn Flakes - shiur de cazáyit - 1/3 de xícara (80ml)  �  7 - 7
Forno - exemplos de pat habaá bekisnin  �  11 - 1 a 6
Forno - massas assadas, pat habaá bekisnin; definição  �  10 - 1 a 3
Forno - massas assadas, pat habaá bekisnin; keviut seudá  �  12 - 1 a 3
Fragrâncias - birchot hanehenin  �  1
Frango - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Frango - na sopa  �  19 - 7 a 10
Frango - panado; milanesa  �  20 - 22
Frango - Shehacol  �  24
Frango - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Frio - alimento muito frio; interrupção após berachá  �  6 - 11
Frios - líqüidos muito frios; berachá acharoná  �  8 - 6 a 8
Frios - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Frituras - massas; não fazer hamotsi, mesmo grande quantidade  �  12 - 2
Fruit leader - Shehacol  �  24
Fruta - descascar antes da berachá  �  6 - 15 e 16
Fruta - fazer berachá acharoná logo após o consumo  �  8 - 44
Fruta - hóspede não repete a berachá se trouxerem outras  �  18 - 10
Fruta - mitsvá fazer berachá sobre a fruta inteira  �  6 - 13 a 15
Fruta - se recitar a berachá e a fruta cair  �  9 - 7
Fruta - se recitou Mezonot, a berachá é válida  �  13 - 5
Fruta - verificar de vernes antes da berachá  �  6 - 13
Fruta do conde - Haets  �  24
Fruta que aprecia - comia frutas e serviram-lhe outra que aprecia mais  �  9 - 3 a 6
Fruta seca - descascar antes da berachá  �  6 - 16
Frutas - a berachá não é dispensada por Hamotsi  �  8 - 15
Frutas - amassadas, moídas, trituradas, raladas  �  5 - 9 e 10
Frutas - antes de refeição com pão  �  15 - 1 e 2; 4 a 9
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Frutas - Bircat Hamazon isenta  �  8 - 20
Frutas - cruas e/ou cozidas  �  5 - 1
Frutas - estava comendo frutas e serviram-lhe outras mais  �  9 - 1 a 6
Frutas - no início da refeição  �  16 - 3
Frutas - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Frutas - recheando massa; pat habaá bekisnin  �  10 - 3
Frutas - salada de frutas  �  20 - 5 a 8
Frutas - se tiver dúvida sobre a berachá  �  4 - 2 e 4
Frutas - shiur de cazáyit - vários exemplos  �  7 - 7
Frutas - sobremesa; se Hamotsi isenta berachot  �  16 - 2
Frutas - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Frutas - verificar de vermes antes da berachá  �  6 - 13 e 14
Frutas batidas no liqüidificador - Shehacol  �  24
Frutas da árvore - e vinho; fazer Al Haguêfen e Nefashot  �  8 - 31
Frutas da árvore - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Frutas da árvore - recitou Al Haets em vez de Borê Nefashot  �  8 - 24
Frutas da terra - e shiv’at haminim; fazer Al Haets e Nefashot  �  8 - 25
Frutas da terra - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Frutas da terra - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Frutas de árvores - tradução e transliteração de Borê Peri Haets  �  23 - 6
Frutas diferentes - com berachot acharonot diferentes; somar volumes  �  8 - 10 a 13
Frutas diferentes - com mesma berachá acharoná; somar volumes  �  8 - 9
Frutas misturadas - com outros tipos de alimentos  �  8 - 23, 25 a 27 e 31
Frutas misturadas - shiv’at haminim e outras frutas  �  8 - 24, 25
Frutas na torta - mezonot; principal isenta o secundário  �  20 - 2, 3 e 11
Fubá - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Fubá - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8

G
Gado - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Galinha - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Galinha - na sopa  �  19 - 7 a 10
Galinha - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
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Ganso - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Gelado - alimento gelado; interrupção após berachá  �  6 - 11
Gelados - líqüidos muito frios; berachá acharoná  �  8 - 6 a 8
Gelatina - com frutas da árvore em maioria; Haets  �  24
Gelatina - com poucas frutas; Shehacol  �  24
Gelatina - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Gelatina - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Gesticular - não gesticular durante o Bircat Hamazon  �  21 - 11
Girassol - semente; descascar antes da berachá  �  6 - 16
Girassol - semente; Haadamá  �  24
Goiaba - Haets  �  24
Gordura - mãos sem gordura para recitar berachá  �  6 - 23
Gostosa - comia frutas e serviram-lhe outra que aprecia mais  �  9 - 3 a 6
Grão-de-bico - Haadamá  �  24
Grão-de-bico - shiur de cazáyit - 30 unidades  �  7 - 7
Grão-de-bico - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Grão-de-bico - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Grapefruit - Haets  �  24
Guefilte fish - Shehacol  �  24

H
Haadamá - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Haadamá - antes de refeição com pão  �  15 - 1 e 2; 4 a 9
Haadamá - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Haadamá - e Mezonot; fazer Al Hamichyá e Nefashot  �  8 - 27 e 28
Haadamá - e shiv’at haminim; fazer Al Haets e Nefashot  �  8 - 25
Haadamá - em dúvida sobre a berachá de uma fruta  �  4 - 2 e 4
Haadamá - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Haadamá - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Haadamá - estava comendo frutas e serviram-lhe outras mais  �  9 - 1 a 6
Haadamá - hortaliças (não salada) durante refeição  �  16 - 5
Haadamá - hóspede não repete a berachá se trouxerem outras  �  18 - 10
Haadamá - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
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Haadamá - quando refazer; mudança de lugar  �  17 - 3, 8, 17
Haadamá - se recitar a berachá e a fruta cair  �  9 - 7
Haadamá - se recitou Mezonot por engano, a berachá é válida  �  13 - 5
Haadamá - sopa de hortaliças  �  19 - 1 a 3; 7 a 12
Haadamá - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Habaim mechamat hasseudá - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15 a 19
Haets - antes de refeição com pão  �  15 - 1 e 2; 4 a 9
Haets - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Haets - e vinho; fazer Al Haguêfen e Nefashot  �  8 - 31
Haets - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Haets - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Haets - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Haets - estava comendo frutas e serviram-lhe outras mais  �  9 - 1 a 6
Haets - hóspede não repete a berachá se trouxerem outras  �  18 - 10 e 11
Haets - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Haets - quando refazer; mudança de lugar  �  17 - 3, 8, 17
Haets - se estiver em dúvida sobre a berachá  �  4 - 2 e 4
Haets - se recitar a berachá e a fruta cair  �  9 - 7
Haets - se recitou Mezonot por engano, a berachá é válida  �  13 - 5
Haets - tradução e transliteração de Borê Peri Haets  �  23 - 6
Haftará - berachot; cálculo das 100 berachot  �  3 - 4 e 5
Hagáfen - vide Haguêfen; ashkenazim pronunciam “hagáfen”  �  8 - 18
Haguêfen - 27ml de vinho e Mezonot  �  8 - 32
Haguêfen - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Haguêfen - do Kidush isenta vinho da refeição  �  14 - 6
Haguêfen - e Haets; fazer Al Haguêfen e Nefashot  �  8 - 31
Haguêfen - é necessária em refeição com pão  �  14 - 1
Haguêfen - e Shehacol; Al Haguêfen isenta líqüidos  �  8 - 29
Haguêfen - em vez de Shehacol disse Haguêfen  �  6 - 2 e 3
Haguêfen - Hamotsi não dispensa o vinho na refeição  �  8 - 18
Haguêfen - hóspede não repete a berachá se trouxerem outras  �  18 - 10
Haguêfen - hóspede; Haguêfen isenta líqüidos que trouxerem  �  18 - 12
Haguêfen - isenta demais líqüidos  �  20 - 13 e 14
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Haguêfen - isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Haguêfen - não isenta Shehacol de sólidos  �  14 - 5
Haguêfen - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Haguêfen - tradução e transliteração de Borê Peri Haguêfen  �  23 - 5
Haguêfen e uvas - Al Haguêfen e Al Haets  �  8 - 30
Halawi - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Halawi - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Hamitsvot - birchot hamitsvot  �  1
Hamotsi - alimentos isentos com Hamotsi  �  16 - 1 a 5
Hamotsi - amen entre netilat yadáyim e Hamotsi  �  6 - 19
Hamotsi - amen no cálculo das 100 berachot  �  3 - 6
Hamotsi - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Hamotsi - comer pão nas três refeições de Shabat  �  7 - 5
Hamotsi - dispensa as demais berachot  �  8 - 15 a 19
Hamotsi - em vez de Mezonot disse Hamotsi  �  6 - 3
Hamotsi - intenciona comer em outro lugar durante a berachá  �  17 - 11
Hamotsi - keviut seudá com pat habaá bekisnin  �  12 - 1 a 3
Hamotsi - não comer alimentos da refeição antes do Hamotsi  �  15 - 1 e 2
Hamotsi - não isenta vinho/suco de uva  �  14 - 1
Hamotsi - no meio de refeição com pat habaá bekisnin  �  12 - 1
Hamotsi - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Hamotsi - ouvir outro e valer-se da berachá  �  6 - 10
Hamotsi - pedir sal após berachá, antes de comer  �  6 - 9
Hamotsi - se recitou Mezonot por engano, a berachá é válida  �  13 - 5
Hamotsi - tradução e transliteração  �  23 - 3
Hamotsi - trocou Bircat Hamazon por Al Hamichyá  �  8 - 38
Hanehenin - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Hanehenin - birchot hanehenin  �  1
Haolam - não se pode omitir nas bênçãos  �  1 - 3 e 6
Harachaman - do Bircat Hamazon; responder amen durante  �  21 - 12
Harêni mecaven - declaração sobre cavaná nos nomes de D’us  �  2 - 2
Hashem - as bênçãos precisam ter Shem Hashem  �  1 - 3 e 5
Hashem - cavaná ao pronunciar os Nomes de D’us  �  2 - 1 a 2
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Hashem - não pronunciar Nome de D’us em vão  �  6 - 27 e 28
Hashem - pronunciou e percebeu que é uma berachá em vão  �  6 - 39
Hashem Elokênu - no “Ki Atá” de Meen Shalosh  �  8 - 41
Hashêvach - as 3 categorias de berachot  �  1
Hatov Vehametiv - no Bircat Hazan; instituída pelos sábios de Yavne  �  23 - 19
Hatov Vehametiv - no Bircat Hazan; instituída pelos sábios de Yavne  �  21 - 1
Hatov Vehametiv - se deve repetir em caso de dúvida  �  6 - 32
Hav lan venivrich - zimun  �  23 - 20 a 24; 28 e 29
Havdalá - quanto tomar de vinho  �  8 - 4
Havdalá - tamanho do copo  �  7 - 3
Hazan - Bircat Hazan foi instituída por Moshê Rabênu  �  21 - 1
Hazan - no Bircat Hazan; oferece graças  �  23 - 19
Hering - pão ou bolacha com Hering  �  20 - 16
Hessêach hadáat - interrupção; mudança de lugar durante as refeições  �  17 - 1 a 17
Hodaá - as 3 categorias de berachot  �  1
Homem - cobrir a cabeça para rezar; estudar; berachá  �  6 - 23
Honey Nutos - shiur de cazáyit - 1/4 de xícara (60ml)  �  7 - 7
Hortaliça - com arroz  �  20 - 20 e 21
Hortaliças - (não salada) durante refeição; pepino, cenoura  �  16 - 5
Hortaliças - cruas e/ou cozidas  �  5 - 1
Hortaliças - sopa com hortaliças  �  19 - 1 a 3; 7 a 12
Hortaliças - sopa de verduras  �  19 - 1 a 3; 7 a 12
Hortaliças - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Hortaliças - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Hóspede - Bênção do Hóspede traduzida no Bircat Hamazon  �  23 - 30
Hóspede - Bênção do Hóspede transliterada no Bircat Hamazon  �  23 - 26
Hóspede - leis do hóspede  �  18 - 6 a 16
Hóspede - não repetir a berachá para outros alimentos  �  9 - 6

I
Icar - principal isenta o secundário; definições/exemplos  �  20 - 1 a 24
Imediatamente - comer após a berachá  �  6 - 6, 7 e 11
Importante - mistura de alimentos; importante e secundário  �  20 - 1 a 24
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Incerteza - se comeu shiv’at haminim, mas comeu mezonot  �  8 - 32
Incerteza - se pronunciou alguma berachá  �  6 - 29
Incerteza - se pronunciou Bircat Hamazon  �  6 - 30 a 36
Incerteza - se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Inclui - Al Haguêfen isenta todos os líqüidos  �  8 - 29
Inclui - Bircat Hamazon isenta todos os alimentos  �  8 - 20
Incluir - Al Haets em dúvida na berachá de Al Hamichyá  �  8 - 32
Incluir - Al Haguêfen; 27ml de vinho e Mezonot  �  8 - 32
Incluir - na berachá todo alimento que possa ser servido  �  9 - 2
Indecisão - se pronunciou alguma berachá  �  6 - 29
Indecisão - se pronunciou Bircat Hamazon  �  6 - 30 a 36
Indecisão - se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Instantânea - sopa  �  19 - 12
Inteira - mitsvá fazer berachá sobre fruta inteira  �  6 - 13 a 15
Intenção - ao pronunciar “Ad-nay”  �  2 - 1a, 2 e 3
Intenção - ao pronunciar “El-hênu”  �  2 - 1b, 2 e 3
Intenção - cavaná ao pronunciar “El-hênu”  �  2 - 1b, 2 e 3
Intenção - cavaná nas berachot  �  2 - 1 a 6
Intenção - de comer em outro lugar ao recitar berachá inicial  �  17 - 11
Intenção - no Shemá Yisrael é indispensável  �  2 - 6
Intenção - saber qual berachá proferirá  �  6 - 1
Interromper - berachá desnecessária; lamedêni chukecha  �  6 - 39
Interromper - refeição com pat habaá bekisnin; netilat yadáyim  �  12 - 1
Interrompeu - antes de comer pão ao ouvir berachá de outro  �  6 - 10
Interrompeu - antes de tomar vinho ao ouvir Kidush de outro  �  6 - 10
Interrupção - durante as refeições; mudança de local  �  17 - 1 a 17
Interrupção - entre a berachá e comer  �  6 - 6 a 19
Intervalo - para consumo de líqüidos; berachá acharoná  �  8 - 6
Intervalo - para consumo de sólidos; berachá acharoná  �  8 - 5
Iogurte - Shehacol  �  24
Iogurte - Shehacol  �  4 - 5
Isenção - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15 a 19
Isenta - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
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Isenta - Al Haguêfen isenta todos os líqüidos  �  8 - 29
Isenta - Bircat Hamazon isenta todos os alimentos  �  8 - 20
Isenta - Haguêfen do Kidush isenta vinho da refeição  �  14 - 6
Isenta - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Isenta - principal isenta o secundário; definições/exemplos  �  20 - 1 a 24
Isenta - vinho isenta demais líqüidos  �  20 - 13 e 14
Isentar - outra comida com Shehacol da água  �  4 - 9
Isentar-se - com a berachá de Hamotsi de outro  �  6 - 10
Isentos - alimentos isentos com Hamotsi  �  16 - 1 a 5
Itália (uva grande) - shiur de cazáyit - 4 unidades  �  7 - 7

J
Jantar - com pat habaá bekisnin; keviut seudá; ashkenazim  �  12 - 3
Jujuba pequena - shiur de cazáyit - 17 unidades  �  7 - 7
Juntar - as partes da fruta antes da berachá  �  6 - 13 e 14
Jurar - em vão  �  6 - 27

K
Ka... - veja em ca..., por exemplo: cavaná, Cadish  �

Kaac - pat habaá bekisnin; Mezonot  �  10 - 1
Cadish - responder amen durante Bircat Hamazon  �  21 - 12 e 13
Kedê achilat perás - berachá acharoná; prazo para consumo de sólidos  �  8 - 5
Kedushá - amen entre netilat yadáyim e Hamotsi  �  6 - 19
Kedushá - não responder amen entre a berachá e comer  �  6 - 18
Kedushá - responder amen durante Bircat Hamazon  �  21 - 12 e 13
Keriat Shemá - requer cavaná  �  2 - 6
Keviut - comia frutas de forma cavua e serviram-lhe mais  �  9 - 1 a 6
Keviut seudá - com pat habaá bekisnin  �  12 - 1 a 3
Ki al col motsá... - D’us criou o mundo com 10 enunciações  �  4 - 6
Kidush - amen no cálculo das 100 berachot  �  3 - 6
Kidush - beber ao menos 45ml de vinho  �  14 - 7
Kidush - berachá sobre o vinho durante a refeição  �  8 - 18
Kidush - Haguêfen do Kidush isenta vinho da refeição  �  14 - 6
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Kidush - Haguêfen isenta outros líqüidos só se tomou vinho  �  14 - 2, 4 e 7
Kidush - interrompeu antes de tomar vinho ao ouvir de outro  �  6 - 10
Kidush - tamanho do copo  �  7 - 2 e 3
Kidush da manhã - comer no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
Kidush da manhã - Mezonot antes de Hamotsi  �  15 - 13
Kipá - cobrir a cabeça para rezar, estudar  �  6 - 23
Kipur - cálculo das 100 berachot no Yom Kipur  �  3 - 5
Ko... - veja em co..., por exemplo: côs, colêlet  �
Kugel de batatas - com batatas aparentes; Haadamá  �  24
Kugel de batatas - sem batatas aparentes; Shehacol  �  24
Kugel de macarrão - Mezonot  �  24

L
Labne - Shehacol  �  4 - 5
Lamedêni chukecha - berachá desnecessária  �  6 - 39
Lamnatsêach Binguinot - tradução  �  23 - 27
Lamnatsêach Binguinot - transliteração  �  23 - 25
Lançar para fora - esqueceu de recitar berachá ao beber  �  6 - 43 e 44
Lançar para fora - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Laranja - Haets  �  24
Laranja - shiur de cazáyit - 2 gomos e meio  �  7 - 7
Lashon hacôdesh - rezar em lashon hacôdesh  �  23 - 1
Laticínios - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Laticínios - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Laticínios - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Latset yedê chová - valer-se da berachá de Hamotsi de outro  �  6 - 10
Lavagem das mãos - como proceder netilat yadáyim  �  23 - 2
Lavar as mãos - com berachá para comer pão; cabetsá  �  7 - 6
Legumes - sopa de hortaliças  �  19 - 1 a 3; 7 a 12
Leguminosa - com arroz  �  20 - 20 e 21
Leguminosas - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Leguminosas - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Lehaniach - não colocar tefilin com o peito descoberto  �  6 - 24
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Lehaníach tefilin - texto da berachá do tefilin  �  1 - 1
Leite - massa com leite; pat habaá bekisnin  �  10 - 2
Leite - Shehacol  �  24
Leite - Shehacol  �  4 - 5
Leite frio - berachá acharoná  �  8 - 8
Leite muito quente - berachá acharoná  �  8 - 6
Lembrou - que não recitou berachá ao beber  �  6 - 43 e 44
Lembrou - que não recitou berachá ao comer  �  6 - 45
Lentilha - com arroz  �  20 - 20 e 21
Lentilha - Haadamá  �  24
Lentilha - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Lentilha - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Lentilha de chocolate - shiur de cazáyit - 50 unidades  �  7 - 7
Leshev bassucá - texto da berachá da sucá  �  1 - 1
Levatalá - não fazer berachot desnecessárias  �  6 - 27 a 40
Levatalá - não separar tafel do icar para fazer 2 berachot  �  20 - 3
Levatalá - se recitar a berachá e a fruta cair  �  9 - 7
Levivot - sonhos; Mezonot  �  11 - 3
Lichia - Haets  �  24
Licor - Shehacol  �  24
Licor - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
“Licore” comprido grande - shiur de cazáyit - 3 unidades e meia  �  7 - 7
“Licore” comprido médio - shiur de cazáyit - 4 unidades e meia  �  7 - 7
“Licore” quadradinhos pequenos - shiur de cazáyit - 17 unidades  �  7 - 7
Licores - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Liga - cinco espécies em mistura para dar liga  �  20 - 10
Limonada - Shehacol  �  24
Limpas - mãos sem sujeira para recitar berachá  �  6 - 23
Liqüidificador - vitamina de frutas batidas  �  5 - 9 e 10
Líqüido - hóspede não repete a berachá se trouxerem outros  �  18 - 10
Líqüidos - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Líqüidos - Al Haguêfen isenta todos os líqüidos  �  8 - 29
Líqüidos - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 8
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Líqüidos - Bircat Hamazon isenta  �  8 - 20
Líqüidos - durante refeição com pão  �  8 - 19
Líqüidos - e Mezonot; fazer Al Hamichyá e Nefashot  �  8 - 28
Líqüidos - esqueceu de recitar berachá ao beber  �  6 - 43 e 44
Líqüidos - fazer berachá acharoná logo após o consumo  �  8 - 44
Líqüidos - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Líqüidos - são isentos pela berachá do vinho  �  20 - 13 e 14
Líqüidos - Shehacol e shiv’at haminim  �  8 - 26
Líqüidos - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Líqüidos - shiur para Borê Nefashot; reviit  �  7 - 1
Líqüidos - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Líqüidos - verter no copo antes da berachá  �  6 - 16
Líqüidos quentes - berachá acharoná  �  8 - 6 a 8
Lishmoa col shofar - texto da berachá do shofar  �  1 - 1
Local - não sair do lugar antes da berachá acharoná  �  17 - 1 a 17
Louvar - Hashem com a boca vazia  �  6 - 41
Louvor - birchot hashêvach  �  1
Lugar - não sair do lugar antes da berachá acharoná  �  17 - 1 a 17
Lulav - texto da berachá  �  1 - 1

M
Má Hashem El-hecha... - recitar 100 berachot por dia  �  3 - 1
Maassê kederá - não fazer hamotsi, mesmo em grandes quantidades  �  12 - 2
Maçã - Haets  �  24
Macarrão - fazer berachá acharoná logo após o consumo  �  8 - 44
Macarrão - Mezonot  �  24
Macarrão - Mezonot; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Macarrão - na sopa  �  19 - 4 e 5
Macarrão - não fazer hamotsi, mesmo em grandes quantidades  �  12 - 2
Macarrão - quando se recita Al Hamichyá  �  8 - 20, 23, 27, 28, 32
Macarrão - tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Macarrão - tradução e transliteração de Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Macarrão - transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
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Macarrão - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Macarrão ao forno - depois de cozido; Mezonot  �  12 - 2
Macarrão com carne - Mezonot  �  13 - 4
Maftir - berachot; cálculo das 100 berachot  �  3 - 4 e 5
Maioria - de alimentos; icar e tafel; maioria e minoria  �  20 - 1 a 24
Maisena - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Maisena - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Mamão - Haadamá  �  5 - 5
Mamão - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Mamão - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Man - foi um milagre de D’us, bem como o pão que temos  �  23 - 19
Mandalach - na sopa  �  19 - 6
Mandioca - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Mandioca - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Manga - Haets  �  24
Manga da camisa - cobrir a cabeça  �  6 - 23
Mão - cobrir a cabeça com a mão  �  6 - 23
Mão direita - segurar alimento durante berachá  �  6 - 25 e 26
Mãos - lavar com berachá quando comer cabetsá de pão  �  7 - 6
Mãos - sem sujeira para recitar berachá  �  6 - 23
Marido - é considerado hóspede  �  18 - 13 e 15
Marzipã - Shehacol  �  5 - 10
Mascar chiclete - tirar o chiclete para recitar berachot  �  6 - 41
Massa - cinco espécies misturadas com outros alimentos  �  20 - 9 a 12
Massa - com chá, café, suco ou refrigerante  �  20 - 17
Massa - fazer berachá acharoná logo após o consumo  �  8 - 44
Massa - menos de cazáyit; somar volume com outro alimento  �  8 - 11 a 13
Massa - menos de shiur de massa misturada com outros  �  20 - 12
Massa líqüida - de Wafer, panqueca; Mezonot; Al Hamichyá  �  11 - 5 e 6
Massas - antes de refeição com pão  �  15 - 1 a 3; 8 e 9
Massas - em minoria com outros alimentos  �  13 - 4
Massas - exemplos de pat habaá bekisnin  �  11 - 1 a 6
Massas - Kidush da manhã; comer no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
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Massas - Mezonot; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Massas - na sopa  �  19 - 4 a 6, 9 e 11
Massas - pat habaá bekisnin; definição  �  10 - 1 a 3
Massas - pat habaá bekisnin; keviut seudá; Hamotsi  �  12 - 1 a 3
Massas - quando se recita Al Hamichyá  �  8 - 20, 23, 27, 28, 32
Massas - sobremesa após refeição com pão  �  8 - 16
Massas - tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Massas - tradução e transliteração de Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Massas - transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Massas - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Massas cozidas - não fazer hamotsi, mesmo em grandes quantidades  �  12 - 2
Massas e tâmaras - mas esqueceu Al Haets na Meen Shalosh  �  8 - 33
Massas e vinho - mas esqueceu Al Haguêfen na Meen Shalosh  �  8 - 33
Massas fritas em óleo - não fazer hamotsi, mesmo em grandes quantidades  �  12 - 2
Mastigar - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Matsá - bolinho de matsá na sopa  �  19 - 4 e 5
Matsá - durante o ano  �  11 - 1
Máyim acharonim - não comer, beber ou conversar após  �  18 - 1 a 3; 7
Mazkirin Meen Hameorá - ocasiões especiais na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41
Mechamat hasseudá - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15 a 19
Meen Hameorá - mencionar ocasiões especiais na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41
Meen Shalosh - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Meen Shalosh - alimentos com diferentes berachot, somar volumes  �  8 - 10 a 13
Meen Shalosh - alimentos com mesma berachá, somar volumes  �  8 - 9
Meen Shalosh - antes de refeição com pão  �  15 - 1 a 3; 8 e 9
Meen Shalosh - ao comer arroz e mezonot não recitar Borê Nefashot  �  13 - 3
Meen Shalosh - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 13
Meen Shalosh - errou e fez Bircat Hamazon para vinho ou tâmaras  �  8 - 36 e 37
Meen Shalosh - esqueceu Al Haets e Al Haguêfen em Al Hamichyá  �  8 - 33
Meen Shalosh - incluir Al Haguêfen se tomou 45ml de vinho  �  14 - 8
Meen Shalosh - Kidush da manhã; comer no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
Meen Shalosh - mencionar ocasiões especiais  �  8 - 39 a 41
Meen Shalosh - não lembra se recitou  �  6 - 37
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Meen Shalosh - não sair do lugar antes de recitar  �  17 - 1 a 5; 12, 15 e 18
Meen Shalosh - quando se recita  �  8 - 20, 23 a 32
Meen Shalosh - recitar logo após o consumo  �  8 - 44
Meen Shalosh - se vomitar antes  �  8 - 42
Meen Shalosh - sentar  �  8 - 21
Meen Shalosh - shiur de sólidos  �  7 - 4
Meen Shalosh - tradução  �  23 - 18
Meen Shalosh - transliteração  �  23 - 11 a 17
Meen Shalosh - trocou Al Haets ou Al Haguêfen por Al Hamichyá  �  8 - 34
Meen Shalosh - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Meen Shalosh - trocou Bircat Hamazon por Al Hamichyá  �  8 - 38
Meguilá - texto da berachá  �  1 - 1
Mel - massa com mel; pat habaá bekisnin  �  10 - 2
Mel - Shehacol  �  24
Mel - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Mel - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Melancia - Haadamá  �  24
Melancia - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Melancia - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Melão - Haadamá  �  24
Melão - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Melão - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Mêlech haolam - as bênção precisam ter estas palavras  �  1 - 3 e 6
Melô lugamav - beber ao menos 45ml de vinho no Kidush  �  14 - 7
Meninos(as) - menores de bar/bat mitsvá; Bircat Hamazon  �  6 - 35
Menores - menores de bar/bat mitsvá; Bircat Hamazon  �  6 - 35
Mesmo ambiente - deslocar-se no mesmo ambiente durante refeição  �  17 - 7
Mexerica - shiur de cazáyit - 2 gomos e meio  �  7 - 7
Mezonot - 5 cereais em minoria com outros alimentos  �  13 - 4
Mezonot - antes de refeição com pão  �  15 - 1 a 3; 8 e 9
Mezonot - berachá abrangente para outros alimentos  �  13 - 5
Mezonot - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Mezonot - cinco espécies misturadas com outros alimentos  �  20 - 9 a 12
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Mezonot - dúvida se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Mezonot - e 27ml de vinho  �  8 - 32
Mezonot - e dúvida de Al Haets  �  8 - 32
Mezonot - e Nefashot; fazer Al Hamichyá e Nefashot  �  8 - 27 e 28
Mezonot - em vez de Mezonot disse Hamotsi  �  6 - 3
Mezonot - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Mezonot - exemplos de pat habaá bekisnin  �  11 - 1 a 6
Mezonot - fazer berachá acharoná logo após o consumo  �  8 - 44
Mezonot - hóspede não repete a berachá se trouxerem outros  �  18 - 10
Mezonot - Kidush da manhã; comer no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
Mezonot - mas comeu shiur de keviut seudá; Bircat Hamazon  �  12 - 1 a 3
Mezonot - menos de cazáyit; somar volume com outro alimento  �  8 - 11 a 13
Mezonot - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Mezonot - para arroz  �  13 - 1 e 4
Mezonot - pat habaá bekisnin; definição  �  10 - 1 a 3
Mezonot - quando refazer; mudança de lugar  �  17 - 3
Mezonot - sobremesa após refeição com pão  �  8 - 16
Mezonot - sopa com massas  �  19 - 4 a 6, 9 e 11
Mezonot - tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Mezonot - tradução e transliteração  �  23 - 4
Mezonot - transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Mezonot - trocou Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Mezonot e Arroz - recitar Al Hamichyá, não recitar Borê Nefashot  �  13 - 3
Mezonot e tâmaras - mas esqueceu Al Haets na Meen Shalosh  �  8 - 33
Mezonot e vinho - mas esqueceu Al Haguêfen na Meen Shalosh  �  8 - 33
Micrá meguilá - texto da berahá da meguilá  �  1 - 1
Milanesa - bife, frango, peixe  �  20 - 22
Milho - flocos de milho; Haadamá  �  24
Milho - Haadamá  �  24
Milho - panqueca recheada de milho  �  20 - 19
Milho - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Milho - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Minoria - alimentos misturados; maioria e minoria  �  20 - 1 a 24
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Mistura - de alimentos com uma das cinco espécies  �  20 - 9 a 12
Mistura - icar e tafel; principal e secundário  �  20 - 1 a 24
Mistura - massas com outros alimentos; arroz com feijão  �  13 - 4
Misturadas - comidas misturadas; Al Hamichyá e Shehacol  �  8 - 27 e 28
Misturadas - comidas misturadas; shiv’at haminim e Shehacol  �  8 - 26
Misturadas - frutas misturadas; shiv’at haminim e outras  �  8 - 24, 25
Mitstarefim - alimentos com berachot acharonot diferentes  �  8 - 10 a 13
Mitstarefim - alimentos com mesma berachá acharoná  �  8 - 9
Mitsvá - interrupção entre a berachá e a mitsvá  �  6 - 6 a 9
Mitsvá - não demorar após a berachá  �  6 - 6 e 7
Mitsvá - não se ocupar com outra coisa durante mitsvá  �  6 - 46
Mitsvá - sair durante refeição para cumprir mitsvá  �  17 - 5
Mitsvot - birchot hamitsvot  �  1
Moídas - frutas, verduras  �  5 - 9 e 10
Morango - Haadamá  �  24
Morango - shiur de cazáyit - entre 4 e 6 unidades  �  7 - 7
Morango - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Morango - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Morango na torta - mezonot; principal isenta o secundário  �  20 - 2, 3 e 11
Moscatel (uva média) - shiur de cazáyit - 6 unidades  �  7 - 7
Moshê Rabênu - instituiu Bircat Hazan do Bircat Hamazon  �  21 - 1
Mudança de local - durante as refeições; interrupções  �  17 - 1 a 17
Mulher - cobrir a cabeça  �  6 - 22
Mulheres - não são obrigadas a 100 berachot  �  3 - 7
Mulheres - se esqueceram Retsê Vehachalitsênu  �  22 - 5 a 7
Mulheres - também recitam “Berit” e “Torá” no Bircat Hamazon  �  21 - 10
Mulheres - têm obrigação de recitar Bircat Hamazon  �  6 - 33 e 34

N
Nabo - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Nabo - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Naê - Rabino Chayim Naê; shiur de reviit  �  7 - 1
Não demorar - para comer após a berachá  �  6 - 6, 7 e 11
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Não lembra - se recitou berachá correta  �  6 - 29
Não lembra - se recitou Bircat Hamazon  �  6 - 30 a 36
Não lembra - se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Não sabe - qual a berachá apropriada  �  4 - 2 a 4
Não sabe - se deve pronunciar a berachá de Shehacol  �  4 - 9
Nashim - não são obrigadas a 100 berachot  �  3 - 7
Nata - Shehacol  �  24
Nectarina - Haets  �  24
Nefashot - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Nefashot - antes de refeição com pão  �  15 - 1 e 2; 4 a 9
Nefashot - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 13
Nefashot - esqueceu de recitar Shehacol ao beber  �  6 - 43 e 44
Nefashot - não recitar ao comer arroz e mezonot  �  13 - 3
Nefashot - não sair do lugar antes de recitar  �  17 - 1; 6 a 12; 14, 17 e 18
Nefashot - para arroz  �  13 - 2
Nefashot - quando se recita  �  8 - 20, 25 a 28 e 31
Nefashot - recitar logo após o consumo  �  8 - 44
Nefashot - recitou Al Haets e não Borê Nefashot para frutas  �  8 - 24, 25, 26
Nefashot - se vomitar antes  �  8 - 42
Nefashot - shiur de líqüidos para Borê Nefashot  �  7 - 1 a 3
Nefashot - shiur de sólidos  �  7 - 4
Nefashot - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Nehenin - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Nehenin - birchot hanehenin  �  1
Nehenin - cálculo das 100 berachot  �  3 - 3 e 4
Nêspera - Haets  �  24
Netilat lulav - texto da berachá do lulav  �  1 - 1
Netilat yadáyim - amen antes de Hamtsi  �  6 - 19
Netilat Yadáyim - fazer novamente na dúvida se fez Bircat Hamazon  �  6 - 31
Netilat Yadáyim - keviut seudá com pat habaá bekisnin  �  12 - 1 a 3
Netilat yadáyim - não comer alimentos da refeição antes do Hamotsi  �  15 - 1 e 2
Netilat yadáyim - para comer matsá durante o ano  �  11 - 1
Netilat yadáyim - procedimento, tradução e transliteração da berachá  �  23 - 2
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Netilat Yadáyim - sem berachá; se for comer somente cazáyit  �  6 - 31
Netilat yadáyim - só fazer com berachá se comer cabetsá  �  7 - 6
Nevarech - não comer se declarar “vamos fazer Bircat Hamazon”  �  18 - 4, 6, 8, 9 e 15
Nevarech - zimun  �  23 - 20 a 24; 28 e 29
Niágara (uva média) - shiur de cazáyit - 6 unidades  �  7 - 7
Nihyá - sefaradim dizem shehacol nihyá bidvarô  �  8 - 14
Nihyá - Shehacol; sefaradim  �  4
Nihyê - ashkenazim dizem shehacol nihyê bidvarô  �  8 - 14
Niyhê - Shehacol; ashkenazim  �  4
Nome de D’us - não pronunciar em vão  �  6 - 27 e 28
Nome de D’us - toda bênção precisa ter  �  1 - 3 e 5
Noz - descascar antes da berachá  �  6 - 16
Nozes - Haets  �  24
Nozes - recheando massa; pat habaá bekisnin  �  10 - 3
Nu - recitar berachá, Amidá, tefilin  �  6 - 21, 22 e 24

O
Oitenta e seis mililitros - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 8
Oitenta e seis mililitros - shiur de líqüidos para Borê Nefashot  �  7 - 1
Omelete de batatas - com batatas aparentes; Haadamá  �  24
Omelete de batatas - com batatas não aparentes; Shehacol  �  24
Orações - de boca vazia, sem alimentos  �  6 - 41
Ordem de prioridade - das berachot anteriores  �  8 - 14
Ossem - sopa em pó  �  19 - 12
Ouvir - articular lábios de forma audível na berachá  �  6 - 20
Ouvir - Hamotsi de outro e valer-se da berachá  �  6 - 10
Ouvir Kidush da manhã - comer no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
Ovinos - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Ovo - Shehacol  �  24
Ovo - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Ovo - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Ovo - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
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Ovos - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15
Ovos - Shehacol  �  4 - 5
Oznê Haman - Mezonot  �  24

P
Palmito - Haadamá no Brasil  �  5 - 4
Palmito - panqueca recheada de palmito  �  20 - 19
Panados - bife, frango, peixe panados com farinha; milanesa  �  20 - 22
Panqueca - recheada; Mezonot  �  20 - 19
Pão - alimentos isentos com Hamotsi  �  16 - 1 a 5
Pão - amen entre netilat yadáyim e Hamotsi  �  6 - 19
Pão - Bircat Hamazon isenta Al Haguêfen  �  14 - 3
Pão - com alimentos que o acompanham; Bircat Hamazon  �  6 - 36
Pão - com farinha das 5 espécies; Hamotsi  �  24
Pão - com sabor adocicado  �  10 - 2
Pão - com sabor adocicado  �  12 - 3
Pão - comer mais de cabetsá nas três refeições  �  7 - 5
Pão - como alimento secundário de salgados; Hering  �  20 - 15 e 16
Pão - como proceder netilat yadáyim antes de comer pão  �  23 - 2
Pão - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15 a 19
Pão - Hamotsi não isenta vinho/suco de uva  �  14 - 1
Pão - Hamotsi; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Pão - menos de cazáyit; somar volume com outro alimento  �  8 - 10 a 13
Pão - mulheres também recitam Bircat Hamazon  �  6 - 33 e 34
Pão - netilat yadáyim com berachá  �  7 - 6
Pão - ouvir Hamotsi de outro e valer-se da berachá  �  6 - 10
Pão - pedir sal após berachá, antes de comer  �  6 - 9
Pão - quando o Bircat Hamazon é Deoraytá  �  6 - 30, 32 e 36
Pão - quando o Bircat Hamazon é derabanan  �  6 - 31 e 36
Pão - quando se recita o Bircat Hamazon  �  8 - 20
Pão - que comemos é um milagre de D’us, como o man  �  23 - 19
Pão - recitar Bircat Hamazon antes de 72 minutos  �  8 - 43
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Pão - se proferiu Shehacol por engano  �  4 - 1
Pão - se recitou Mezonot, a berachá é válida  �  13 - 5
Pão - tradução e transliteração de Hamotsi  �  23 - 3
Pão - trocou Bircat Hamazon por Al Hamichyá  �  8 - 38
Pão de queijo (de polvilho) - Shehacol  �  24
Pão sírio - Hamotsi  �  24
Pão torrado - pão normal e depois torrado; Hamotsi  �  5 - 7
Papaia - Haadamá  �  5 - 5
Papaia - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Papaia - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Papel - desembalar chocolates e balas antes da berachá  �  6 - 16
Partir - a fruta depois da berachá  �  6 - 13 a 15
Partir - a fruta e verificar de vermes antes da berachá  �  6 - 13 e 14
Passa - uva passa; Haets  �  24
Passas (de uvas) recoberta com chocolate - shiur de cazáyit - 30 unidades  �  7 - 7
Passas de uva - 1/3 de xícara  �  7 - 7
Pasta de amendoim - Haadamá  �  24
Pastel - Al Hamichyá isenta o recheio também  �  20 - 11
Pastel assado - Mezonot ou Hamotsi  �  11 - 4
Pastelão - com frutas; mezonot; principal isenta o secundário  �  20 - 2, 3 e 11
Pat habaá bekisnin - alguns exemplos  �  11 - 1 a 6
Pat habaá bekisnin - definição  �  10 - 1 a 3
Pat habaá bekisnin - em grande quantidade; keviut seudá  �  12 - 1 a 3
Pato - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Peito descoberto - não colocar tefilin com o peito descoberto  �  6 - 24
Peito descoberto - não rezar Amidá com o peito descoberto  �  6 - 24
Peixe - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Peixe - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15
Peixe - panado; milanesa  �  20 - 22
Peixe - Shehacol  �  24
Peixe - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Peixe - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
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Peixe - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Pelando - líqüidos quentes; berachá acharoná  �  8 - 6 a 8
Pensamento - ao pronunciar “Ad-nay”  �  2 - 1a, 2 e 3
Pensamento - ao pronunciar “El-hênu”  �  2 - 1b, 2 e 3
Pensamento - nas berachot  �  2 - 1 a 6
Pensamento - no Shemá Yisrael é indispensável  �  2 - 6
Pensamento - saber qual berachá proferirá  �  6 - 1
Pensar - na berachá, sem proferir  �  6 - 20
Pepino - Haadamá  �  24
Pepino - hortaliças (não salada) durante refeição  �  16 - 5
Pepino - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Pepino - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Pepino em conserva - aperitivo antes de refeição com pão  �  15 - 6, 7 e 8
Pepino em conserva - aperitivos durante refeição com pão  �  16 - 4
Pequenos - menores de bar/bat mitsvá; Bircat Hamazon  �  6 - 35
Pêra - Haets  �  24
Peru - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Pescados - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Pêssach - cálculo das 100 berachot  �  3 - 9
Pêssach - mencionar na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41
Pêssach - tamanho dos 4 copos  �  7 - 3
Pêssach - Yaalê Veyavô no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 4; 9 a 12
Pêssego - Haets  �  24
Pêssego na torta - mezonot; principal isenta o secundário  �  20 - 2, 3 e 11
Petiscos - pastéis bem pequenos; Mezonot  �  11 - 4
Petit four - Kidush da manhã; comer no mínimo cazáyit de massas  �  14 - 8
Picles - aperitivo antes de refeição com pão  �  15 - 6, 7 e 8
Picolé - após refeição com pão  �  8 - 17
Picolé de limão - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 5
Pimentão - Haadamá  �  24
Pimentão - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Pimentão - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
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Pimentão vermelho - Haadamá  �  24
Pinhãozinho - snobar; Haets  �  24
Pinhole - snobar; Haets  �  24
Pipoca - com pouco peso já se atinge cazáyit  �  7 - 7
Pipoca - Haadamá  �  24
Pipoca - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Pipoca - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Pipoca estourada - shiur de cazáyit - 1/3 de xícara (80ml)  �  7 - 7
Pistache - descascar antes da berachá  �  6 - 16
Pistache - doces sírios com pistache  �  5 - 9 e 10
Pistache (pistácia) - shiur de cazáyit - 36 unidades  �  7 - 7
Pita - pão sírio; Hamotsi  �  24
Pizza - Mezonot ou Hamotsi  �  11 - 2
Pó - sopa instantânea  �  19 - 12
Polvilho - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Polvilho - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Posterior - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 13
Posterior - quais são as berachot acharonot; regras gerais  �  8 - 20 a 44
Poter - Al Haguêfen isenta todos os líqüidos  �  8 - 29
Poter - Bircat Hamazon isenta todos os alimentos  �  8 - 20
Pouco vinho - mas comeu mezonot  �  8 - 32
Prazo - para consumo de líqüidos; berachá acharoná  �  8 - 6
Prazo - para consumo de sólidos; berachá acharoná  �  8 - 5
Preferência - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Preferida - comia frutas e serviram-lhe outra que aprecia mais  �  9 - 3 a 6
Principal - isenta o secundário; definições e exemplos  �  20 - 1 a 24
Pringles - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Pringles - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Prioridade - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Procedimento - ao recitar as berachot  �  6 - 1 a 42
Proferir - articular lábios de forma audível na berachá  �  6 - 20
Proferir - não fazer berachot desnecessárias  �  6 - 27 a 40
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Proferir - rezas sem roupas  �  6 - 21, 22 e 24
Proferir - rezas; cobrir a cabeça  �  6 - 22 e 23
Pronunciar - articular lábios de forma audível na berachá  �  6 - 20
Pronunciar - não fazer berachot desnecessárias  �  6 - 27 a 40
Pronunciar - não fazer berachot desnecessárias  �  6 - 27 a 40
Pronunciar - rezas sem roupas  �  6 - 21, 22 e 24
Pronunciar - rezas; cobrir a cabeça  �  6 - 22 e 23
Pudim - Shehacol  �  24
Purê de batata - Haadamá  �  5 - 9 e 10
Purim - mencionar no Bircat Hamazon  �  8 - 39

Q
Qualquer quantidade - berachot anteriores  �  8 - 1
Quantidade - berachá anterior; qualquer quantidade  �  8 - 1
Quantidade - shiur de líqüidos para Borê Nefashot  �  7 - 1
Quantidades - necessárias para recitar berachá posterior  �  8 - 2 a 13
Quarenta e cinco mililitros - beber ao menos 45ml no Kidush  �  14 - 7
Quarenta e cinco mililitros - mínimo p/ Havdalá e Bircat Hamazon � 8 - 4
Quarenta e cinco mililitros - vinho; Al Haguêfen em Meen Shalosh � 14 - 8
Quarto das crianças - foi p/ o quarto das crianças durante refeição  �  17 - 12
Quatro berachot - constituem o Bircat Hamazon  �  21 - 1, 2 e 5
Quatro berachot - constituem o Bircat Hamazon  �  23 - 19
Quatro betsim - shiur de keviut seudá  �  12 - 3
Quatro copos - de Pêssach; tamanho do copo  �  7 - 3
Quatro minutos - kedê achilat perás; berachá acharoná  �  8 - 5
Queijo - com bolacha  �  20 - 18
Queijo - em torta com muito pouca massa; Borê Nefashot  �  20 - 12
Queijo - na panqueca  �  20 - 19
Queijo - Shehacol  �  24
Queijo - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Queijos - Shehacol  �  4 - 5
Quente - alimento muito quente; interrupção  �  6 - 11
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Quentes - líqüidos quentes; berachá acharoná  �  8 - 6 a 8
Quiabo - Haadamá  �  24
Quindim - Shehacol  �  24

R
Rabanete - Haadamá  �  24
Rabanete - hortaliças (não salada) durante refeição  �  16 - 5
Rabanete - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Rabanete - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Rabino Chayim Naê - shiur de reviit; 86ml  �  7 - 1
Raios - birchot hashêvach  �  1
Raízes - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Raízes - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Raladas - verduras ou frutas  �  5 - 9 e 10
Rapidamente - comer após a berachá  �  6 - 6, 7 e 11
Rebanho - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Recheada - nozes ou frutas recheando massas; Mezonot  �  10 - 3
Recheado - sobremesa com massa após refeição com pão  �  8 - 16
Recheio - é isentado pela berachá do principal  �  20 - 2, 3 e 11
Recheio - panqueca recheada  �  20 - 19
Recitar - articular lábios de forma audível na berachá  �  6 - 20
Recitar - não fazer berachot desnecessárias  �  6 - 27 a 40
Refeição - Haguêfen do Kidush isenta vinho da refeição  �  14 - 6
Refeição - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15 a 19
Refeição - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Refeição - quais são as berachot acharonot; regras gerais  �  8 - 20 a 44
Refeição com pão - alimentos da refeição que necessitam berachá  �  16 - 1 a 5
Refeição com pão - bênção posteriores de alimentos consumidos antes  �  15 - 1 a 9
Refeição com pão - Bircat Hamazon isenta Al Haguêfen  �  14 - 3
Refeição com vinho - precisa recitar Haguêfen apesar da Hamotsi  �  14 - 1
Refeições - com pat habaá bekisnin; keviut seudá; ashkenazim  �  12 - 3
Refeições de Shabat - comer mais de cabetsá de pão  �  7 - 5
Refletir - ao pronunciar as berachot  �  2 - 1 a 6
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Refletir - na berachá, sem proferir  �  6 - 20
Reflexão - ao pronunciar “Ad-nay”  �  2 - 1a, 2 e 3
Reflexão - ao pronunciar “El-hênu”  �  2 - 1b, 2 e 3
Reflexão - nas berachot  �  2 - 1 a 6
Reflexão - no Shemá Yisrael é indispensável  �  2 - 6
Reflexão - saber qual berachá proferirá  �  6 - 1
Refresco - durante refeição com pão  �  8 - 19
Refresco - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Refrigerante - com bolo, doce ou massa  �  20 - 17
Refrigerante - durante refeição com pão  �  8 - 19
Refrigerante - se engasgou  �  4 - 8
Refrigerante - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Refrigerantes - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Refrigerantes - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Refrigerantes - Shehacol  �  24
Rei David - instituiu a recitação de 100 berachot por dia  �  3 - 1
Remá - opinião sobre pat habaá bekisnin  �  10 - 2
Remédio - tomar água com  �  4 - 7 e 8
Repetir - Al Haets e Al Haguêfen se esqueceu na Meen Shalosh  �  8 - 33
Repetir - Al Haets se esqueceu na Meen Shalosh para figos  �  8 - 34
Repetir - dúvida se fez Bircat Hamazon, quando repetir  �  6 - 30 a 36
Repetir - dúvida se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Repetir - na dúvida se recitou, não repetir berachá  �  6 - 29
Repetir - se deve repetir Hatov Vehametiv em caso de dúvida  �  6 - 32
Repolho - Haadamá  �  24
Repolho - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Repolho - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Responder - não responder amen entre a berachá e comer  �  6 - 17 e 18
Responder amen - amen no cálculo das 100 berachot  �  3 - 4 a 6
Responder amen - após bênção desnecessária  �  6 - 27
Responder amen - com comida na boca  �  6 - 42
Responder amen - de Bonê Yerushaláyim no Bircat Hamazon  �  21 - 2
Responder amen - durante Bircat Hamazon  �  21 - 12 e 13
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Responder amen - entre netilat yadáyim e Hamotsi  �  6 - 19
Retirar - facas da mesa durante Bircat Hamazon  �  21 - 14
Retsê Vehachalitsênu - no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 12
Retsê Vehachalitsênu - recitar no Bircat Hamazon  �  8 - 39
Retsê Vehachalitsênu - tradução  �  23 - 30
Retsê Vehachalitsênu - transliteração  �  23 - 26
Reviit - shiur de líqüidos  �  7 - 1 a 3
Reviít - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 8
Rezar - cobrir a cabeça  �  6 - 22 e 23
Rezar - de boca vazia, sem alimentos  �  6 - 41
Rezar - em lashon hacôdesh  �  23 - 1
Rezar - interromper refeição para rezar  �  17 - 17
Rezar - sem roupas  �  6 - 21, 22 e 24
Rezar Amidá - não rezar com o peito descoberto  �  6 - 24
Rice Krispies - Mezonot  �  24
Rocambole - tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Rocambole - tradução e transliteração de Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Rocambole - transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Romã - alimentos com diferentes berachot, somar volumes  �  8 - 10 a 13
Romã - comia frutas e serviram-lhe outras das 5 espécies  �  9 - 3 a 6
Romã - dúvida se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Romã - Haets  �  24
Romã - hóspede não repete Haets para shiv’at haminim  �  18 - 11
Romã - quando se recita Al Haets  �  8 - 20, 23 a 26 e 32
Romã - shiv’at haminim; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Romã - tradução de Al Haets  �  23 - 18
Romã - transliteração de Al Haets  �  23 - 13, 15, 16 e 17
Rosh Chôdesh - mencionar na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41
Rosh Chôdesh - Yaalê Veyavô no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 4; 9
Rosh Hashaná - cálculo das 100 berachot  �  3 - 9
Rosh Hashaná - mencionar na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41
Rosh Hashaná - Yaalê Veyavô no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 4; 11 e 12
Rosquinhas - com farinha das 5 espécies; Mezonot  �  24
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Roupas - Amidá e tefilin com o peito descoberto  �  6 - 24
Roupas - recitar berachá sem roupas  �  6 - 21 e 22
Rov reviit - beber no Kidush  �  7 - 2
Rov reviít - beber ao menos 45ml de vinho no Kidush  �  14 - 7
Rubi (uva grande) - shiur de cazáyit - 4 unidades  �  7 - 7

S
Saber - qual a berachá que vai proferir  �  6 - 1
Saber - qual berachá proferirá no início  �  6 - 1
Sabra - figo-da-índia; Haets  �  24
Saciado - quando o Bircat Hamazon é mitsvá Deoraytá  �  6 - 30, 32 e 36
Safec - se deve pronunciar a berachá de Shehacol  �  4 - 9
Safec - se deve recitar bênção posterior sobre líqúidos  �  8 - 3 e 4
Safec - se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Safec - sobre qual a berachá apropriada  �  4 - 2 a 4
Sair - não sair do lugar antes da berachá acharoná  �  17 - 1 a 17
Sal - Mezonot não serve para sal  �  13 - 5
Sal - pedir sal após berachá, antes de comer  �  6 - 9
Salada - antes de refeição com pão  �  15 - 1 e 2; 5 a 9
Salada - Hamotsi isenta  �  16 - 1 e 5
Salada de frutas - frutas misturadas  �  20 - 5 a 8
Salada de frutas - sobremesa; se Hamotsi isenta berachot  �  16 - 2
Salada de verduras - Haadamá  �  24
Salão de festas - convidados são considerados hóspedes  �  18 - 16
Salgados - junto com pão para abrandar o gosto de sal  �  20 - 15 e 16
Salsão - Haadamá  �  24
Salsicha - Shehacol  �  4 - 5
Salsinha - Haadamá  �  24
Satisfeito - Bircat Hamazon Deoraytá  �  6 - 30, 32 e 36
Satisfeito - quando o Bircat Hamazon é mitsvá Deoraytá  �  6 - 30, 32 e 36
Secundário - é isentado pelo principal; definições e exemplos  �  20 - 1 a 24
Sede - água; Shehacol  �  4 - 7 e 9
Sêder - de Pêssach; tamanho dos copos  �  7 - 3
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Segurar - alimento com a mão direita durante berachá  �  6 - 25 e 26
Seis minutos - kedê achilat perás  �  8 - 5
Sem sede - beber água sem sede  �  4 - 7 a 9
Sem vontade - beber água sem sede  �  4 - 7 a 9
Sementes - descascar antes da berachá  �  6 - 16
Sementes de girassol - Haadamá  �  24
Sentado - recitar Bircat Hamazon sentado  �  21 - 4
Sentar - ao recitar Bircat Hamazon e Meen Shalosh  �  8 - 21
Sentar - ao recitar qualquer berachá de alimentos  �  8 - 22
Separar - não separar tafel do icar para fazer 2 berachot  �  20 - 3
Separar - parte superior da inferior do corpo  �  6 - 21 e 22
Setenta e dois minutos - recitar Bircat Hamazon antes de 72 minutos  �  8 - 43
Seudá - Hamotsi dispensa as demais berachot  �  8 - 15 a 19
Seudá Shelishit - Bircat Hamazon; 100 berachot  �  3 - 2
Seudá Shelishit - Retsê Vehachalitsênu  �  22 - 6 a 8
Seudat keva - keviut seudá com pat habaá bekisnin  �  12 - 1 a 3
Shabat - berachá sobre o vinho durante a refeição  �  8 - 18
Shabat - cálculo das 100 berachot  �  3 - 9
Shabat - cálculo das 100 berachot no Shabat  �  3 - 3, 4, 6 e 9
Shabat - comer mais de cabetsá de pão nas três refeições  �  7 - 5
Shabat - mencionar na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41
Shabat - Retsê Vehachalitsênu no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 12
Shabat de manhã - Kidush; Mezonot antes de Hamotsi  �  15 - 13
Shavuot - cálculo das 100 berachot  �  3 - 9
Shavuot - mencionar na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41
Shavuot - Yaalê Veyavô no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 4; 11 e 12
Sheená tserichá - não fazer berachot desnecessárias  �  6 - 27 a 40
Shehacol - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Shehacol - e Mezonot; fazer Al Hamichyá e Nefashot  �  8 - 28
Shehacol - e shiv’at haminim; fazer Al Haets e Nefashot  �  8 - 26
Shehacol - em vez de Shehacol disse Haguêfen  �  6 - 2 e 3
Shehacol - esqueceu de recitar berachá ao beber  �  6 - 43 e 44
Shehacol - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
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Shehacol - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Shehacol - Haguêfen não isenta Shehacol sólidos  �  14 - 5
Shehacol - hóspede não repete a berachá se trouxerem outros  �  18 - 10
Shehacol - hóspede; Haguêfen isenta líqüidos que trouxerem  �  18 - 12
Shehacol - mas recitou Mezonot por engano  �  13 - 5
Shehacol - ordem de prioridade das berachot anteriores  �  8 - 14
Shehacol - para alguns tipos de sopa  �  19 - 1 a 12
Shehacol - quando refazer; mudança de lugar  �  17 - 3, 8, 17
Shehacol - recitar sobre água antes de Hamotsi  �  8 - 19
Shehacol - se proferiu por engano  �  4 - 1
Shehacol - sobre quais alimentos se recita  �  4 - 1 a 9
Shehacol - texto da berachá  �  4 - 6
Shehacol - tradução e transliteração  �  23 - 8
Shehacol nihyá - ashkenazim dizem shehacol nihyê bidvarô  �  8 - 14
Shehassimchá vim’onô - zimun em refeição de casamento  �  23 - 24
Shekedê marac - na sopa  �  19 - 6
Shelomô Hamêlech - acrescentou al Habáyit Hagadol no Bircat Hamazon  �  21 - 1
Shem - as bênçãos precisam ter Shem Hashem  �  1 - 3 e 5
Shem - cavaná ao pronunciar os Nomes de D’us  �  2 - 1 a 2
Shemá Yisrael - requer cavaná  �  2 - 6
Shemini Atsêret - cálculo das 100 berachot  �  3 - 9
Shemini Atsêret - mencionar na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41
Shemini Atsêret - Yaalê Veyavô no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 4; 11 e 12
Shemonê Esrê - não rezar Amidá com o peito descoberto  �  6 - 24
Shenatan Moadim - se esqueceu Yaalê Veyavô no Chol Hamoed  �  22 - 9
Shenatan Rashê Chodashim - se esqueceu Yaalê Veyavô no Rosh Chôdesh  �  22 - 9
Shenatan Shabatot Limnuchá - se esqueceu Retsê Vehachalitsênu  �  22 - 5 e 7
Shenatan Yamim Tovim - se esqueceu Yaalê Veyavô no yom tov  �  22 - 12
Shêvach - as 3 categorias de berachot  �  1
Shinuy macom - mudança de lugar durante as refeições  �  17 - 1 a 17
Shiur - berachá anterior; qualquer quantidade  �  8 - 1
Shiur - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 13
Shiur - tempo para consumo de líqüidos; berachá acharoná  �  8 - 6
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Shiur - tempo para consumo de sólidos; berachá acharoná  �  8 - 5
Shiur de cazáyit - vários exemplos de alimentos  �  7 - 7
Shiur de líqüidos - reviit  �  7 - 1 a 3
Shiur de sólidos - cazáyit, cabetsá  �  7 - 4 a 7
Shiur seviá - Bircat Hamazon Deoraytá  �  6 - 30, 32 e 36
Shiv’at haminim - alimentos com diferentes berachot, somar volumes  �  8 - 10 a 13
Shiv’at haminim - comia frutas e serviram-lhe outras das 5 espécies  �  9 - 3 a 6
Shiv’at haminim - dúvida se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Shiv’at haminim - ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Shiv’at haminim - quando se recita Al Haets  �  8 - 20, 23 a 26, 30 e 32
Shiv’at haminim - tradução de Al Haets  �  23 - 18
Shiv’at haminim - transliteração de Al Haets  �  23 - 13, 15, 16 e 17
Shofar - amen no cálculo das 100 berachot  �  3 - 6
Shofar - texto da berachá  �  1 - 1
Sidra - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Sidra - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Sidra - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Sírios - doces com damasco, amêndoa, pistache  �  5 - 9 e 10
Snobar - pinhãozinho; Haets  �  24
Sobremesa - a berachá não é dispensada por Hamotsi  �  8 - 15 a 17
Sobremesa - Bircat Hamazon isenta  �  8 - 20
Sobremesa - se Hamotsi isenta as berachot  �  16 - 2
Soja - feijão; Haadamá  �  24
Soja - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Soja - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Sólidos - esqueceu de recitar berachá ao comer  �  6 - 45
Sólidos - Haguêfen não isenta Shehacol sólidos  �  14 - 5
Sólidos - shiur; cazáyit, cabetsá  �  7 - 4 a 7
Somar volumes - alimentos com berachot acharonot diferentes  �  8 - 10 a 13
Somar volumes - alimentos com mesma berachá acharoná  �  8 - 9
Sonhos - Mezonot  �  11 - 3
Sopa - alimento muito quente; interrupção  �  6 - 11
Sopa - diversos tipos  �  19 - 1 a 12
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Sopa com arroz - depende da maioria dos ingredientes  �  19 - 11
Sopa com carne - Shehacol, Haadamá ou Mezonot  �  19 - 7 a 10
Sopa com massas - mezonot  �  19 - 4 a 6, 9 e 11
Sopa de cebolas - batida no liqüidificador; Shehacol  �  24
Sopa de cebolas - com cebolas aparentes; Haadamá  �  24
Sopa de ervilhas - batida no liqüidificador; Shehacol  �  24
Sopa de ervilhas - com ervilhas aparentes; Haadamá  �  24
Sopa de feijão - batida no liqüidificador; Shehacol  �  24
Sopa de feijão - com feijões aparentes; Haadamá  �  24
Sopa de frutas - batida no liqüidificador; Shehacol  �  24
Sopa de hortaliças - Haadamá, Shehacol ou Mezonot  �  19 - 1 a 3; 7 a 12
Sopa de lentilhas - batida no liqüidificador; Shehacol  �  24
Sopa de lentilhas - com lentilhas aparentes; Haadamá  �  24
Sopa de tomates - batida no liqüidificador; Shehacol  �  24
Sopa de tomates - com tomates aparentes; Haadamá  �  24
Sopa de verduras - batida no liqüidificador; Shehacol  �  24
Sopa de verduras - com verduras aparentes; Haadamá  �  24
Sopa quente - berachá acharoná  �  8 - 6
Sorbet - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 5
Sorvete - após refeição com pão  �  8 - 17
Sorvete - berachá acharoná  �  8 - 6
Sorvete - bolo de sorvete  �  20 - 23
Sorvete - de casquinha  �  20 - 24
Sorvete - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Sorvete - tradução/transliteração de Shehacol Nihyá Bidvarô  �  23 - 8
Sorvete de frutas com ovos - Haguêfen não isenta Shehacol sólidos  �  14 - 5
Sorvete de leite - Haguêfen não isenta Shehacol sólidos  �  14 - 5
Sorvete picolé de limão - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 5
Strudel - Mezonot  �  24
Strudel de maçãs - menos de shiur de massa misturada com outros  �  20 - 12
Sucá - amen no cálculo das 100 berachot  �  3 - 6
Sucá - texto da berachá  �  1 - 1
Suco - com bolo, doce ou massa  �  20 - 17
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Suco - durante refeição com pão  �  8 - 19
Suco - verter no copo antes da berachá  �  6 - 16
Suco de uva - 45ml; incluir Al Haguêfen em Meen Shalosh  �  14 - 8
Suco de uva - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Suco de uva - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 4 e 6
Suco de uva - do Kidush isenta Haguêfen da refeição  �  14 - 6
Suco de uva - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Suco de uva - Hamotsi não dispensa Haguêfen na refeição  �  8 - 18
Suco de uva - hóspede; Haguêfen isenta líqüidos que trouxerem  �  18 - 12
Suco de uva - isenta demais líqüidos  �  20 - 13 e 14
Suco de uva - não isenta Shehacol de sólidos  �  14 - 5
Suco de uva - quando se recita Al Haguêfen  �  8 - 20, 23, 29 a 32
Suco de uva - trocou Al Haguêfen por Al Hamichyá  �  8 - 34
Suco de uva - trocou Al Haguêfen por Bircat Hamazon  �  8 - 36 e 37
Suco de uva e massas - esqueceu Al Haguêfen na Meen Shalosh  �  8 - 33
Suco de uva na refeição - precisa berachá à parte  �  14 - 1
Suco de uvas - Haguêfen  �  24
Suco de uvas - Haguêfen; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Suco de uvas - tradução de Al Haguêfen  �  23 - 18
Suco de uvas - tradução e transliteração de Borê Peri Haguêfen  �  23 - 5
Suco de uvas - transliteração de Al Haguêfen  �  23 - 12, 14, 16 e 17
Suco natural - massa com suco; pat habaá bekisnin  �  10 - 2
Sucos - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Sucos - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Sucos de frutas - exceto de uva; Shehacol  �  24
Sucot - cálculo das 100 berachot  �  3 - 9
Sucot - mencionar na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41
Sucot - Yaalê Veyavô no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 4; 9 a 12
Sujeira - mãos sem sujeira para recitar berachá  �  6 - 23

T
Tabelas - cálculo das 100 berachot para cada dia do ano  �  3 - 9
Tafel - secundário é isentado pelo principal  �  20 - 1 a 24
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Takif - cavaná ao pronunciar “El-hênu”  �  2 - 1b, 2 e 3
Tamanho - do copo do Kidush  �  7 - 2 e 3
Tâmara - alimentos com diferentes berachot, somar volumes  �  8 - 10 a 13
Tâmara - comia frutas e serviram-lhe outras das 5 espécies  �  9 - 3 a 6
Tâmara - dúvida se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Tâmara - Haets  �  24
Tâmara - hóspede não repete Haets para shiv’at haminim  �  18 - 11
Tâmara - quando se recita Al Haets  �  8 - 20, 23 a 26 e 32
Tâmara - shiv’at haminim; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Tâmara - tradução de Al Haets  �  23 - 18
Tâmara - transliteração de Al Haets  �  23 - 13, 15, 16 e 17
Tâmara da Califórnia - shiur de cazáyit - 5 unidades  �  7 - 7
Tâmaras - trocou Al Haets por Al Hamichyá  �  8 - 34
Tâmaras - trocou Al Haets por Bircat Hamazon  �  8 - 36 e 37
Tâmaras e massas - mas esqueceu Al Haets na Meen Shalosh  �  8 - 33
Tangerina - Haets  �  24
Tefilá - cobrir a cabeça  �  6 - 22 e 23
Tefilá - de boca vazia, sem alimentos  �  6 - 41
Tefilá - interromper refeição para rezar  �  17 - 17
Tefilá - sem roupas  �  6 - 21, 22 e 24
Tefilin - birchot hamitsvot  �  1
Tefilin - não colocar com o peito descoberto  �  6 - 24
Tefilin - texto da berachá  �  1 - 1
Tehilim 119:12 - lamedêni chukecha  �  6 - 39
Tempo - para consumo de líqüidos; berachá acharoná  �  8 - 6
Tempo - para consumo de sólidos; berachá acharoná  �  8 - 5
Terminar - o que temos na boca para recitar outra berachá  �  6 - 41
Texto - da berachá de Shehacol  �  4 - 6
Texto - das berachot  �  1 - 1 a 6
Texto - das birchot hamitsvot  �  1 - 1
Texto - das birchot hashêvach  �  1 - 2
Thompson (uva pequena) - shiur de cazáyit - 13 unidades  �  7 - 7
Tirar a casca - antes da berachá  �  6 - 15 e 16
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Tirar a casca - semente; descascar antes da berachá  �  6 - 16
Tirar o papel - de chocolates e balas antes da berachá  �  6 - 16
Toalete - ir durante refeição  �  17 - 13 e 14
Toar lechem - massa líqüida de Wafer e panqueca  �  11 - 5 e 6
Toch kedê dibur - comer imediatamente após a berachá  �  6 - 6, 7 e 11
Toch kedê dibur - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Toch kedê dibur - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Toch kedê dibur - em vez de Mezonot disse Hamotsi  �  6 - 3
Toch kedê dibur - em vez de Shehacol disse Haguêfen  �  6 - 2 e 3
Todo-Poderoso - cavaná ao pronunciar “El-hênu”  �  2 - 1b, 2 e 3
Tomar - água  �  4 - 5, 7, 8 e 9
Tomar - água antes de Hamotsi  �  8 - 19
Tomar - berachá posterior; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 8
Tomar - berachot anteriores; qualquer quantidade  �  8 - 1
Tomar - esqueceu de recitar berachá ao beber  �  6 - 43 e 44
Tomar no Kidush - rov reviit  �  7 - 2
Tomate - Haadamá  �  24
Tomate - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Tomate - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Torá - a importância de recitar “Torá” no Bircat Hamazon  �  21 - 6 a 10
Torá - falar sobre Torá sem roupas  �  6 - 21 e 22
Torá - falar sobre Torá; cobrir a cabeça  �  6 - 23
Toranja - grapefruit; Haets  �  24
Torta - tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Torta - tradução e transliteração de Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Torta - transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Torta de frutas - mezonot; principal isenta o secundário  �  20 - 2, 3 e 11
Torta de queijo - menos de shiur de massa misturada com outros  �  20 - 12
Tradução das berachot - ter cavana; entender o significado  �  2 - 1
Traduções - e transliterações das berachot  �  23 - 1 a 29
Transliterações - e traduções das berachot  �  23 - 1 a 29
Três betsim - até 3 betsim de pat habaá bekisnin  �  12 - 3
Trigo - cinco espécies misturadas com outros alimentos  �  20 - 9 a 12
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Trigo - farinha; tradução de Al Hamichyá  �  23 - 18
Trigo - farinha; tradução/transliteração Borê Minê Mezonot  �  23 - 4
Trigo - farinha; transliteração de Al Hamichyá  �  23 - 11, 14, 15 e 17
Trigo - maassê kederá das 5 espécies; não fazer Hamotsi  �  12 - 2
Trigo - misturado em minoria com outros alimentos; Mezonot  �  13 - 4
Trigo e arroz - recitar Al Hamichyá, não recitar Borê Nefashot  �  13 - 3
Trigo para quibe - burgul cozido; Mezonot  �  24
Trigo para quibe - burgul cru na salada; Haadamá  �  24
Trinta minutos - não demorar 30 minutos para a berachá acharoná  �  8 - 44
Trituradas - frutas, verduras  �  5 - 9 e 10
Trocou - Al Haets ou Al Haguêfen por Al Hamichyá  �  8 - 34
Trocou - Al Hamichyá por Bircat Hamazon  �  8 - 35 e 37
Trocou - em vez de haadamá disse haets  �  6 - 1, 3 e 5
Trocou - em vez de haets disse haadamá  �  6 - 4
Trocou - em vez de Mezonot disse Hamotsi  �  6 - 3
Trocou - em vez de Shehacol disse Haguêfen  �  6 - 2 e 3
Trocou - fez Bircat Hamazon para vinho ou tâmaras  �  8 - 36 e 37
Trocou - se recitou Mezonot em vez de outra berachá  �  13 - 5
Trocou - trocou Bircat Hamazon por Al Hamichyá  �  8 - 38
Trocou a berachá - Al Haets em vez de Borê Nefashot para frutas  �  8 - 24, 25, 26
Trovões - birchot hashêvach  �  1
Tsarot - recitar 100 berachot por dia  �  3 - 8
Tsnobar - pinhãozinho; Haets  �  24
Tubérculos - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Tubérculos - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7

U
Uísque - Shehacol  �  24
Uísque - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Uva - alimentos com diferentes berachot, somar volumes  �  8 - 10 a 13
Uva - comia frutas e serviram-lhe outras das 5 espécies  �  9 - 3 a 6
Uva - dúvida se recitou Meen Shalosh  �  6 - 37
Uva - Haets  �  24

Índice Remissivo   tri-uva



378

Uva - hóspede não repete Haets para shiv’at haminim  �  18 - 11
Uva - quando se recita Al Haets  �  8 - 20, 23 a 26, 30 e 32
Uva - shiv’at haminim; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Uva - tradução de Al Haets  �  23 - 18
Uva - transliteração de Al Haets  �  23 - 13, 15, 16 e 17
Uva grande (tipo Itália, Rubi) - shiur de cazáyit - 4 unidades  �  7 - 7
Uva média (tipo Moscatel, Niágara) - shiur de cazáyit - 6 unidades  �  7 - 7
Uva passa - 1/3 de xícara  �  7 - 7
Uva passa recoberta com chocolate - shiur de cazáyit - 30 unidades  �  7 - 7
Uva pequena (tipo Thompson) - shiur de cazáyit - 13 unidades  �  7 - 7
Uva-passa - Haets  �  24

V
Vaca - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Vagem - com arroz  �  20 - 20 e 21
Vagem - Haadamá  �  24
Vagem - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
Vagem - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Valer-se - da berachá de Hamotsi de outro  �  6 - 10
Vamos recitar o Bircat Hamazon - não comer após esta declaração � 18 - 4, 6, 8, 9 e 15
Vão - não fazer berachot em vão  �  6 - 27 a 40
Vão - não pronunciar Nome de D’us em vão  �  6 - 27 e 28
Vayhi chen - D’us criou o mundo com 10 enunciações  �  4 - 6
Vayômer - D’us criou o mundo com 10 enunciações  �  4 - 6
Vayvárech David - berachá desnecessária  �  6 - 40
Vazia - recitar berachot de boca vazia  �  6 - 41
Velas de Shabat - birchot hamitsvot  �  1
Verduras - amassadas, moídas, trituradas, raladas  �  5 - 9 e 10
Verduras - antes de refeição com pão  �  15 - 1 e 2; 5 a 9
Verduras - cruas e/ou cozidas  �  5 - 1
Verduras - hortaliças (não salada) durante refeição  �  16 - 5
Verduras - sopa  �  19 - 1 a 3; 7 a 12
Verduras - tradução e transliteração de Borê Nefashot  �  23 - 9
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Verduras - tradução e transliteração de Borê Peri Haadamá  �  23 - 7
Verificar - de vermes, antes da berachá  �  6 - 13 e 14
Vermes - verificar antes da berachá  �  6 - 13 e 14
Verter - líqüidos no copo antes da berachá  �  6 - 16
Vetivnê Yerushaláyim - acrescentado no Bircat Hamazon pelos chachamim  �  23 - 19
Vetivnê Yerushaláyim - acrescentado no Bircat Hamazon pelos chachamim  �  21 - 1
Vinho - 45ml; incluir Al Haguêfen em Meen Shalosh  �  14 - 8
Vinho - Al Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 3
Vinho - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2 a 4 e 6
Vinho - Bircat Hamazon isenta  �  8 - 20
Vinho - copo do Kidush  �  7 - 2 e 3
Vinho - do Kidush isenta vinho da refeição  �  14 - 6
Vinho - Haguêfen isenta outros líqüidos  �  14 - 2, 4 e 7
Vinho - Haguêfen; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Vinho - Hamotsi não dispensa o vinho na refeição  �  8 - 18
Vinho - hóspede; Haguêfen isenta líqüidos que trouxerem  �  18 - 12
Vinho - interrompeu antes de tomar ao ouvir Kidush  �  6 - 10
Vinho - isenta demais líqüidos  �  20 - 13 e 14
Vinho - não isenta Shehacol de sólidos  �  14 - 5
Vinho - quando se recita Al Haguêfen  �  8 - 20, 23, 29 a 32
Vinho - se proferiu Shehacol por engano  �  4 - 1
Vinho - tradução de Al Haguêfen  �  23 - 18
Vinho - tradução e transliteração de Borê Peri Haguêfen  �  23 - 5
Vinho - transliteração de Al Haguêfen  �  23 - 12, 14, 16 e 17
Vinho - trocou Al Haguêfen por Al Hamichyá  �  8 - 34
Vinho - trocou Al Haguêfen por Bircat Hamazon  �  8 - 36 e 37
Vinho de uvas - Haguêfen  �  24
Vinho de uvas passas - Haguêfen  �  24
Vinho e massas - mas esqueceu Al Haguêfen na Meen Shalosh  �  8 - 33
Vinho na refeição - precisa berachá a parte  �  14 - 1
Vinte e sete gramas - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2, 5, 9 a 13
Vinte e sete mililitros - tomar água antes de Hamotsi  �  8 - 19
Vinte e sete mililitros - tomar menos do que isso para não entrar em safec  �  8 - 3
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Visitante - não repetir a berachá para outros alimentos  �  9 - 6
Visível - alteração de lugar para outro cômodo avistável  �  17 - 12
Vitamina de frutas - batida no liqüidificador  �  5 - 9 e 10
Vitela - carne de; Shehacol  �  4 - 5
Vodca - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Volume - berachá anterior; qualquer quantidade  �  8 - 1
Volume - de comidas/bebidas para berachá posterior  �  8 - 2 a 13
Volume - do copo de Kidush  �  7 - 2 e 3
Volume - shiur de líqüidos para Borê Nefashot  �  7 - 1
Volume - shiur de sólidos; cazáyit, cabetsá  �  7 - 4 a 7
Vomitar - antes da berachá acharoná  �  8 - 42
Vontade - água sem sede  �  4 - 7 a 9

W
Wafer - com pouco peso já se atinge cazáyit  �  7 - 7
Wafer - Mezonot; Al Hamichyá  �  11 - 5
Whisky - Shehacol  �  24
Whisky - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14
Wodka - Shehacol; ordem de prioridade das berachot  �  8 - 14

X
Xícara - verter líqüidos na xícara antes da berachá  �  6 - 16

Y
Yaalê Veyavô - no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 4; 9 a 12
Yaalê Veyavô - tradução  �  23 - 30
Yaalê Veyavô - transliteração  �  23 - 26
Yamim tovim - Yaalê Veyavô no Bircat Hamazon  �  22 - 1 a 4; 9 a 12
Yehi chen - D’us criou o mundo com 10 enunciações  �  4 - 6
Yehoshua Bin Nun - instituiu Bircat Al Haárets do Bircat Hamazon  �  21 - 1
Yemalê fi tehiatecha - recitar berachot de boca vazia  �  6 - 41
Yeshivá - alunos são considerados hóspedes  �  18 - 14
Yisrael Avínu - berachá desnecessária  �  6 - 40
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Yoghurt - Shehacol  �  4 - 5
Yoghurt - Shehacol  �  24
Yom Kipur - cálculo das 100 berachot  �  3 - 5 e 9
Yom tov - berachá sobre o vinho durante a refeição  �  8 - 18
Yom tov - mencionar na berachá acharoná  �  8 - 39 a 41

Z
Záyit - berachot posteriores; quantidades necessárias  �  8 - 2, 5, 9 a 13
Záyit - cazáyit; shiur de sólidos  �  7 - 4 a 7
Zimun - erguer o copo 8cm  �  23 - 21
Zimun - quando recitar  �  23 - 20
Zimun - tradução  �  23 - 28 e 29
Zimun - transliteração  �  23 - 20; 22 a 24

Índice Remissivo   yog-zim



382

Pág. 382
EM BRANCO



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397

Pág. 397
EM BRANCO



398

Pág. 398
EM BRANCO



399

Págs. 399 e 400
EM BRANCO
Para guarda




	Capa Veten Beracha 1
	VetenBerachá4
	Capa Veten Beracha 4

