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        הקדמההקדמההקדמההקדמה
  "ים התלמוד".  –התלמוד משול לים 

  בהבנה ראשונית, דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו. עולם ההלכה והמחשבה בנויים על התלמוד.

. דף הגמרא מורכב מטקסט 1בהבנה נוספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוני

מרחב  –וסק ואינו מחולק לפסקאות. במבט שטחי הוא נראה כפי שהים נראה מרחוק רציף, שאינו מפ

  אחיד ומונוטוני, אך המתקרב אל הים, רואה שהים רועש וגועש. כך למעשה גם תלמודנו.

קושיות ותרוצים, דחיות והוכחות, שאלות ותשובות, אמוראים הנלחמים במלחמתה של תורה, תקופות 

אך כולם נמצאים  –שונים במיקומם הגאוגראפי ושונים בראייתם ובמחשבתם  –שונות ובתי מדרש שונים 

  יחד, באותו מרחב תלמודי, באותו ים התלמוד. באותה "תורה שבעל פה". -

  

"גמרא סדורה" מנסה להראות ללומד את הגלים, ולגרותו להיכנס לתוך "ים התלמוד", וליצור גלים 

מדנות ולהפנמה של הנשמה הגדולה של נשמת האומה לתורות והחידושים המתחדשים, לל –חדשים 

הגלומה בתוך ים התלמוד, שאלפי שנים עם ישראל לומד אותה ומוסר את נפשו עליה, עד שאף הגוי 

  "היהודי התלמודי". –מבין וקורא ליהודי 

  

ים ב"גמרא סדורה" חילקנו את הגמרא לסוגיות, כל סוגיה חילקנו לפסקאות, הוספנו ניקוד ופיסוק, דבר

המאפשרים ללומד לעקוב אחרי מהלך הדיון, ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את התמונה 

  השלימה של בית המדרש ומבנה של הסוגיה, ולא לטבוע בים הפרטים. 

  

הגמרא היא המרכיב היסודי של התורה שבעל פה, כשמה כן היא, עיקר הלימוד הוא בעל פה, 

ובה היא רק הכלי הגופני המחזיק את הנשמה, היצירה המחברת בחברותא, בבית המדרש. הגמרא הכת

  את תורת ה' עם חכמי תורה שבעל פה ממשה רבינו עד ימינו אנו.

  

                                                
  רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד, תשנ"ט. 1
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        גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורה
  

 :, שנאמרבשביל משנתו שאינה סדורה עליו - "ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל 

ויתרון הכשיר חכמה"  ,"וחילים יגבר :ירבה בישיבה, שנאמר - תיה? . מאי תקנ(קהלת י,י) "והוא לא פנים קלקל"

כל שכן אם משנתו סדורה לו מעיקרא. כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום  -

שניתנה תורה, ועייל לקמיה דרבי יוחנן, רב אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה 

  )תענית ז ע"ב(וכתובים. ועייל לקמיה דרבא."  נביאים

  

  כותב רבי עקיבא איגר:
  

"... והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס, אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה 

, כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררתנדפס על נייר יפה דיו שחורה ואותיות נאותות, 

(וההיפוך בהפכו, אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל, כל  מתוך הלימוד בספר נאה ומהודר

הקורא בלא נעימה וכו' ... ונתתי להם וכו'  ומשפטים לא יחיו בהם). כי אלו מעירים ומשמחים הנפש והכוונה 

  איגר זצוק"ל בהקדמה לשו"ת רעק"א)(רבי עקיבא   עם השמחה אל הדיבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף." נכונה

  

  

  :2על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי –מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת בדיוק בנושא זה 
   

  ב"ה כ"ז אייר תר"ץ

  
  לכ' החברה אמנות, ליד הדרת כבוד הגברת מרת שושנה פרסיץ.

  
יהם הנעלות, בדבר תחיית הנני בזה מתכבד להציע לפני כבודם ענין נכבד שהוא מתאים לדעתי לשאיפות

ספרותינו, לכל מקצעותיה. זה שנים רבות אשר חיפוש דרך להקלת לימוד התלמוד מעסיקה את החלק החשוב 

  של הדואגים בעד העתיד של חינוכנו בארץ ישראל, ובחו"ל.

  
הגורם היותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היותו מסור לנו כמו שהוא, בלא סימני הפסק ויתר 

הסימנים המטעימים ומקילים את ההבנה. הרבה חלמנו שיבא זמן וימנה החסרון הזה, ואור חדש יאיר על 

שמי התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו בקרבנו, לאושר עמנו ורוחו העצמי הקשור בתגבורת המעיין החי, אשר 

  ממנו הננו שואבים חיים ואורה נפשית.

  
הסגולה שבתופשי התורה הרבנים הצעירים, אדם גדול בתורה והנה נהרתי מאד לראות איש אחד מיחידי 

וביושר המדות והרגשות העדינות נצר מגזע היחש והמעלה של גאוני וקדישי ישראל הרב הגדול מו"ה שבתי 

בורנשטיין נ"י שהוא במרץ גדול וחפץ נפשי עמוק נכנס בעבודת הקודש הזאת וסידר כבר מסות אשר היו לפני 

וייקים מאד, ועתה כלום הדבר חסר רק שתמצא אגודה בעלת יכולת ובעלת רצון ומצאתים ישרים ומד

להגשים את המחשבה הגדולה הזאת להוציאה אל הפועל, וחושבני שאגודתכם הנכבדה היא הראויה לכך. על 

כן הנני מציע לפני כבודם יחד את הרעיון ואת האישיות העובדת בו, ואני מקוה שחפץ ד' זה בידכם יצליח 

שר בקשר עם עבודה והכשרה עם העובד הנאמן והעדין הזה ויצא על ידכם מפעל מזהיר אשר יתרום את להתק

  חותמו על תקופת החיים של דורנו במובן הרוחני בהבלטה רשומה לטובה ולברכת דורות.

  ברגשי כבוד כבירים ובברכה נאמנה מאד,

  הק' אברהם יצחק הכהן קוק

  )1069וד (אוצרות הראי"ה  ח"ב   מכתבים   עמ

  
  ".גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהעקרונות אלו, ועל פי דברי רבותינו, מוגשת כאן מהדורת "מתוך 

                                                
  מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמרא מסכת מכות של הרב שבתי בורנשטיין כתב: 2
, אשר התחיל האיש כלבבי, הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א, כאשר כבר הראה הפעולה הרצויה חביבה עלי מאוד"

חזותו לרבים בהחלק של מסכת ברכות, שהדפיס עם הסימנים בצירוף הערותיו היקרות. ומאד שמח לבי בהודע לי כי כעת 
, ע"פ השיטה של יו"ר קדים ומסומניםהוצאת ספרי תורה שבע"פ מנונתכוננה חברה לשם אותה המטרה הקדושה של 

החברה הרב הג' המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת". הנני בה מאשר את הרעיון הגדול הזה, ומבקש מכל מכירי ויודעי 
שבע"פ, -שמי לעזור להגשמתו בחיים ובפועל, וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדושה, חיי עולם אשר נטע ד' בתוכנו, זו תורה

 ת הקב"ה ברית עם ישראל וכל המשתתפים במצוה רבה זו יתברכו ממקור הברכות! כנה"י ונפש מברכם מקודש".  שעליה כר
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  :מהדורה זו מתייחדת בכמה דברים

 המהדורה מנוקדת ומפוסקת. .1

הגמרא מחולקת לסוגיות, כל סוגיה מחולקת לפסקאות, וכל פסקה מחולקת ל"שורות בעלות  .2

 משמעות".

 מודגשים.ם בהיותם דוברישמות התנאים והאמוראים  .3

 . "אשכנזי" ציטוטים מהתנ"ך מודגשים במרכאות, בגופן .4

 ."פילוסוף" ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות, בגופן .5

 .ליבורנההגמרא עצמה כתובה בגופן  .6

  כל סוגיה מתחילה בעמוד חדש. .7

  –[ניתן לקבלה אצל העורך] בקובץ "וורד" גם הגמרא נמצאת  .8

  ספת חידושים, הערות, הזחות, הדגשה והכנת דפי מקורות.ניתן לשינויים כרצון הלומד, להו

  

עצם הקריאה כך בגמרא, מהווה בסיס משמעותי ללימוד בקיאותי או עיוני. הסוגיה מתוחמת, הפסוקים, 

משניות וברייתות שנידונים בה מופיעים בגופן מיוחד, ומפנים את תשומת הלב למוקדי הסוגיא, שמות 

לבעל המימרא ולא רק למימרא  כך שניתנת תשומת לב גם ,ודגשיםמהדוברים התנאים והאמוראים 

החלוקה לשורות מבהירה ומאירת עיניים. ניתן לעשות שימוש נוסף בסוגיות, כגון להפוך את דף עצמה. 

  הסוגיה לדף עבודה, ועוד שימושים רבים.

וקלות  נו הוא הלומדשיקולי –על פי כללים חיצוניים  ניקודוה ,פיסוקה ,בדיוק הנוסח נו להכריעאלא ב

  , ובתנאי שכבר הובא על ידי אחד מרבותינו.ההבנה הנכונה

דנו וחשבנו, לא עשינו די כדי להוציא דבר מתוקן, וכמעט על כל  ,על אף ששקלנונוסח הגמרא הנבחר: 

דקדוקי 'השארנו זאת ל  – וכמובן גם גירסת "הראשונים" ,תיקון גרסה יש כתבי יד ודפוסים רבים

רבות על הנוסח, ושאר ספרי רבותינו,  העירכבר מהדורת שוטנשטיין , לעיון בכתבי הידו 'סופרים

בעיקר בעקבות גרסת הדפוס המקובל עם שינויים קלים כשחשבנו שזה יהיה לתועלת  . צעדנווהחוקרים

 .הלומד

אשרי  רא.לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ומקום בלימודי ה', גם בלימוד הגמ –" וכל בנייך לימודי ה'"

עם ישראל, שבישועת ה' על עמו חזר לארץ ישראל, בהתקיימות דברי הנביאים. זכה דורנו שהתרבו 

ספסלי בית המדרש ודור שלם זוכה מה שלא זכו קודמיו, לשבת באוהלה של תורה, וללמוד שעות רבות 

 ביום את דבר ה'.

יהי רצון מלפניך ה' ": המדרש ניסתו לביתכבפתח המהדורה נתפלל את תפילת רבי נחוניא בן הקנה ב

אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ולא אומר על טמא טהור 

 . "ולא על טהור טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם

 דוש.על השינוי והחי צווחוהיו שלדפוס  יד ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתבכבר בזמן המצאת הדפוס 

ולאחריו על ידי  הועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי,שעל אף מהדורת הבבלי הראשונה בדפוס, 

 .הבעקבותי הוגם מהדורת וילנא של האלמנה והאחים ראם הלכ ,בבתי המדרשות ההתקבל יושטיניאן,

לימוד דבר למען ביכולת להשתמש בכלים אלו זכינו  ,חידושים טכנולוגיםדור של שאנו נמצאים בכ ,כיום

 .ה'

תי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי את הסכמתם להמשיך ילאחר שהרא

 ,וקבלתי תגובות, הערות את הדפים , וכמו כן פרסמתי באתרי האינטרנטמאוד בעבודתי ואף עודדוני

  .ם והתלמידיםבור הרבניילצ ,ללומד ה'גמרא סדורה' כעזררצוני להציע את הארות ומכתבי תודה, ב

י בעין טובה ולכף זכות, ושישלחו לי את ונוישתאו, שידונה'גמרא סדורה' אודה מאוד לכל אלו שיראו את 

שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה, כולם ידעו ובעז"ה אתייחס לכל הארה והערה.  הערותיהם,

  רב ומחשבה מעמיקה. והשקעתי בזה זמן ,הדידקטיו החינוכי, יתיהאמבשלושת המישורים: 
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    ".הלא אכשל בדבר הלכויהי רצון ש"

  

"ללמוד וללמד לשמור  –תפילתנו היא שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש 

  ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".

תעלה, וישאיר חותם בהבנת הסוגיה, איכות הלימוד  לעמולמוטיבציה  שללומד תהיה יותראנו מאמינים 

  ורושם חזק בנפש.  

עבודת הלימוד וההבנה היא עמל תורה שאין לו סוף; אם טעינו בהבנת הגמרא, בחלוקה לסוגיות 

  אנא כתבו לנו ותעמידונו על טעויותנו. –ולפסקאות, בניקוד, בפיסוק 

  

   0526071122נייד:   vinetd@neto.net.il: דוא"ל: אלי לשאלות וברורים, ניתן לפנות

ות נוספות והדפסתן. ] עבור המשך הכנת מסכת46נשמח לקבל תרומות [פטורות ממס לפי סעיף 

  [המסכתות ופרקים שהודפסו בסייעתא דשמיא: מסכתות: סוכה, תענית, מגילה, ברכות

י פסחים, "מצוות האב על הבן" סוגיות ופרקים: תפילת השחר, אין עומדין, המניח, הכונס, החובל, ערב

  ].בבא קמא, אלו מציאות.

  

בתפילה והודאה לאל חי. הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי. בתפילה שאזכה ללמוד אסיים 

  ולהאהיב תורה ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים, לי ולזרעי ולתלמידי עד עולם. 

ם השותפים במהדורה זו, ורבים המה, ובמיוחד למו"ר החכמי לכל תלמידיוכן הערכתי ותודתי בזאת, 

  הרה"ג הרב שמואל אריאל שליט"א על הארותיו והערותיו המחכימות, על הזמינות וההקשבה.  

   על נוסח הגמרא. -נט' ומכון ממרא לאתר 'גמרא

  לגב' לאה גליס על הניקוד.

  על נוסח רש"י. –לתוכנת "תורת אמת" והרב פנחס ראובן 

  על עיצוב העטיפה. 054-6205711 סטודיו לעיצוב גרפי ועריכת וידאו -"עיצוב מנצח" - מיכל נצח מורג  לגב'

  "פרסום גיל" על הסבלנות, ההדפסה והכריכה.   –לשושי ומזל 

  על הוצאת פרויקט זה לאור. –לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" 

  דניאל ברק ווינט

  הר חברון –עתניאל 

©  

  כל הזכויות שמורות 
  לדניאל ברק ווינט

  לימודי ה'" וכל בנייךלעמותת "ו
  
  
  
  

  "בכל דור מתגלה דרך חדש על פי התורה, 

  וזה שאמר מורשה קהלת יעקב, שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה,

  וחז"ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מאורסה, 

  , פירוש שיש דרכים חדשים בתורה, שעדיין לא יצאו מכח אל הפועל

   ,עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל

  סוכות תרמ"ח) - ("שפת אמת"         וזהו בחינת ארוסה ולא נשואה".
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  :לע"נ זקנינו
  

  ז"ל אהרן בן צבי
  ז"ל הלוי מיןבנימרים בת וזוגתו 

  ווינט

  
****************  

  
  ז"ל החבר משה בן החבר פנחס

  ז"ל פרידה פרומה בת אנשילוזוגתו 
  הלברשטט

  
****************  

  
  ז"ל משה בן יוסף יהודה

  ז"ל ֶמענְיָה בת יוסףוזוגתו 
  רכמוט

  טרנסניסטריא שבאוקראינהבשנספו בשואה 
  

****************  
  

  ז"ל דוד בן מנחם ישראל
  ז"ל שרה בת יעקבוזוגתו 

  גלזין

 

  

  

  

  לע"נ
 
  (לרנר) ז"ל יוסף ינאי

  בן גיטל ויונה לרנר הי"ד
  מקומרובקה, פולין.

  
  איש חסד ואמת, צנוע וישר.

  
  נפטר בשיבה טובה בכ"ב בשבט תשע"ב.
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  לע"נ

  זצוק"ל הי"ד עמירם בן פסח עולמימו"ר הרב 

  בזמן עשיית חסד נרצח בידי בני עוולה

  כסלו התשנ"הבכד 

  

        """"הגמראהגמראהגמראהגמרא""""
ָמָרא ָשאִתי ִמּתֹוך ַהּגְ ּנָ יר ׁשֶ ִ   ַהׁשּ

יִרי ָהָיה ֶזה   לֹא ׁשִ
ֲעבֹותֹות ְזָמן יק ּבַ יר ַעּתִ   ֶזה ׁשִ

ּלֹא ָיכֹול ִלּדֹום   ׁשֶ
ְדָהִמים ל ַהּנִ יָרם ֶשל ּכָ   הּוא ׁשִ
  ֶאל מּול ְיקּום נֹוְשִאים ֵעיָניִים

י ְרִכי ַנְפׁשִ   ְוָשִרים ּבָ
ְרִכי ִמדַּ  ַמִיםּבָ ָמָרא ִמּכֹוְכֵבי ׁשָ   ף ּגְ

  ] עולמי [משירי הרב עמי
  

  

  

  "תלמידי בית המדרש התאהבו בתורתו

  התאהבו בתורתו כי הרב עמי אהב את התורה.

  התורה הייתה אהובה והוא היה מאוהב בה"

  [מתוך דברי הרב רא"ם הכהן שליט"א בהספדו על הרב עמירם עולמי בשעת הלוויה]
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    וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.    ,,,,ה על מסכת סוכהה על מסכת סוכהה על מסכת סוכהה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסהסכמה זו הודפסהסכמה זו הודפסהסכמה זו הודפס
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  שליט"א מכתב מהרב דוד פוקס

  ראש בית המדרש "לפניהם"
  ים, ור"מ בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ירושלים.לשעבר: ר"מ בכולל "מרץ" מבשרת ירושל

  
  

  בס"ד       ח"י סיון  תש"ע

  הרב דניאל ווינט -נושא: גמרא סדורה 

  

זכות גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה', שיתרום לקירוב הנוער שלנו ללימוד גמרא 

ת לא השתפרה בהרבה. יש ולהתענג בו. הקשיים ידועים, הניסיונות לפותרם רבים; אך המציאו

להודות לה' ולמתגייסים לעבודה הקדושה, בס"ד נתקדם לקראת דרכים שונות ולשינויים מהותיים. 

אין לצפות לפתרון אחד או לשיטה  אחת שתתקבל על כולם ותביא ישועה, הרבה דרכים למקום. 

השווה יביא לשינוי עלינו להשקיע במסלולים  מקבילים, מה שטוב לזה לא יועיל תמיד לאחר; הצד 

  בע"ה. 
  

'גמרא סדורה' שפיתח הרב דניאל ווינט התחילה לעזור ותעזור עוד הרבה בעתיד. הישיבות המעטות 

שהתנסו בה כבר מודיעים על תרומתה, וכל מעיין בתוצר מתרשם לטובה. ההתייחסות כאן היא 

פשר ביתר קלות אם למקור, לספר המונח לפני התלמיד. הפעילות ברמות חכמה, בינה ודעת תתא

נסלק קודם חלק מהמוקשים בדרך. ומהבעיות הקשות בתחילת הדרך היא הקריאה מטקסט לא 

מובן לתלמיד המצוי. עוד לפני שמטפלים בלשון הארמית שהיא זרה, אין התלמיד מוצא את ידיו 

ך אגב? ורגליו בלי פיסוק. איפה מתחיל משפט ואיפה נגמר? הוא מורכב מתת נושאים ואזכורים כבדר

  אלה, ועוד הרבה, מייאשים את הלומד לפני שמתחיל. 
  

דף מצוי בתלמוד בבלי אינו קשה כל כך. כמעט כל דברי התנאים והאמוראים הם בעברית, פסוקי 

המקרא כל שכן. כמה מילות קישור דגמרא לא יהוו בעיה, אילו כל השאר היה קריא. וראה זה פלא. 

לפסוק ומקור תנאיי, עם פונטים שונים ופיסוק בסיסי משנה  ההדפסה של 'גמרא סדורה' בצבע אחר 

את הכל. הצעיר מרגיש שהוא יכול. כעת הוא משוחרר להתמודד עם סברא טובה, ערך רעיוני רלבנטי 

לחייו, הוא מסוגל גם להקשות קושיא טובה. הוא מוצא חברותא עם רבינא ורב אשי ומרגיש מקושר 

כל תוספת והדרכה של הר"מ מתקבל אז ברצון כאתגר, ולא כמשא עם לומדי תורה של הדורות לפניו. 

  חלילה. 
  

ראוי ביותר, לדעתי, לעזור להפיץ 'גמרא סדורה' בכל הישיבות, בכל הרמות. תוך זמן קצר יחסי, 

נראה בע"ה קידום ועלייה בשטח. נתפנה אז להשקיע כוחות וזמן לשאלות הערכיות החשובות להגדיל 

  תורה ולהאדירה.  

  

  בוד התורה ולקרבה ללב,לכ

  דוד פוקס

 

    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    פוקספוקספוקספוקסהסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב 
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    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    לפשיץלפשיץלפשיץלפשיץהרב הרב הרב הרב ממממ    על מסכת סוכה וקבלתי רשותעל מסכת סוכה וקבלתי רשותעל מסכת סוכה וקבלתי רשותעל מסכת סוכה וקבלתי רשות    ניתנהניתנהניתנהניתנהסכמה זו סכמה זו סכמה זו סכמה זו הההה



13     1 סוגיה                """""מאימתי"מאימתי"מאימתי"מאימתי    ––––מסכת ברכות פרק א' מסכת ברכות פרק א' מסכת ברכות פרק א' מסכת ברכות פרק א' 

  

    """""מאימתי"מאימתי"מאימתי"מאימתי    ––––    ''''אאאאפרק פרק פרק פרק     ברכותברכותברכותברכותמסכת מסכת מסכת מסכת 

            ב, אב, אב, אב, א .1
ָנה   ִמׁשְ

ֲעָרִבין ַמע ּבָ    ?ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ
  

ְתרּוָמָתן.  ַהּכֲהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאכֹול ּבִ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ
מּוָרה ָהִראׁשֹוָנה    ,ַעד סֹוף ָהַאׁשְ

ְבֵרי  יּדִ   . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

  אֹוְמִרים:  ַוֲחָכִמים
   .ַעד ֲחצֹות

  

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ַחרַע  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ    .ד ׁשֶ

  

ה תֶּ ׁשְ ית ַהּמִ ָניו ִמּבֵ ה ּוָבאּו ּבָ    ,ַמֲעׂשֶ
  ע. ַמ ׁשְ ֶאת  לֹא ָקִרינוּ : לוֹ  רוּ ְמ ָא 
ם ִל ם: ֶה ר ָל ַמ ָא  יִבין ַאתֶּ ַחר ַחּיָ ַ   ְקרֹות. ִאם לֹא ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ

  

ְלַבד    ,ָאְמרוּ  ְולֹא זֹו ּבִ
ָאְמרּו ֲחָכִמים "ַעד ֲחצֹות",  ֶ ל ַמה ׁשּ א ּכָ   ֶאּלָ

ַחר ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ ֶ    .ִמְצָוָתן ַעד ׁשּ
ֱאָכִלים ְליֹום ֶאָחד,  ל ַהּנֶ   ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאיָבִרים ְוּכָ

ַחרִמְצָוָתן ַע  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ    .ד ׁשֶ
ה ָאְמרּו ֲחָכִמים "ַעד ֲחצֹות"ִאם ּכֵ     ?ן, ָלּמָ

ֵדי ְלַהְרִחיק ָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה    .ּכְ
 

ָמָרא   ּגְ
א ֵהיָכא ָקֵאי ּנָ ָקָתֵני  ,ּתַ   ? "ֵמֵאיָמַתי"ּדְ

  
   ,ְותוּ 

א ֵריׁשָ ָתֵני ַעְרִבית ּבְ ָנא ּדְ א ?ַמאי ׁשְ ֵריׁשָ ֲחִרית ּבְ    !ִלְתֵני ׁשַ
  

ָרא ָקֵאי,  א ַאּקְ ּנָ   ּתַ
ְכִת  ָך ּוְבקּוֶמָך"" :יבּדִ ְכּבְ   , (דברים ו, ז) ְבׁשָ

ִכיָבה ֵאיַמת :ָהִכי ָקָתֵניוְ  ׁשְ ַמע ּדְ    ?ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ
ְתרּוָמָתן" ַהּכֲהִנים ִנְכָנִסין ֶלֱאכֹול ּבִ ָעה ׁשֶ ָ   . "ִמׁשּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :וִאי ּבָ
ל עֹוָלם,  יתֹו ׁשֶ ִרּיָ   ָיֵליף ִמּבְ

ְכִתיב    .(בראשית א, ה) ְיִהי בֶקר יֹום ֶאָחד""ַוְיִהי ֶעֶרב וַ  :ּדִ
  

   ,ִאי ָהִכי
ָקָתֵני ִים, ְלָפֶניָה, ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה,  :ֵסיָפא ּדְ תַּ ַחר ְמָבֵרְך ׁשְ ַ ׁשּ   "ּבַ

ִים ְלַאֲחֶריָה" תַּ ִים ְלָפֶניָה ּוׁשְ תַּ    ,ּוָבֶעֶרב ְמָבֵרְך ׁשְ
א ֵריׁשָ    !ִלְתֵני ַעְרִבית ּבְ

  
ַתח ַעְרִבית א ּפָ ּנָ ֲחִרית, ּתַ ֵני ׁשַ   , ַוֲהַדר ּתָ

ָקֵאי  י ַעד ּדְ ֵריׁש ִמילֵּ ֲחִרית, ּפָ ׁשַ ֲחִרית, ּדְ ּבְ   ׁשַ
ַעְרִבית.   י ּדְ ֵריׁש ִמילֵּ   ַוֲהַדר ּפָ

   
  

  רש"י
. מאימתי קורין את שמע בערבין

משעה שהכהנים נכנסים לאכול 
בתרומתן. כהנים שנטמאו וטבלו 
והעריב שמשן והגיע עתם לאכול 

   בתרומה:
. עד סוף האשמורה הראשונה

שליש הלילה כדמפרש בגמ' (דף ג.) 
ומשם ואילך עבר זמן דלא מקרי 

רינן ביה תו זמן שכיבה ולא ק
בשכבך ומקמי הכי נמי לאו זמן 
שכיבה לפיכך הקורא קודם לכן 
לא יצא ידי חובתו. אם כן למה 
קורין אותה בבית הכנסת כדי 
לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה 
והכי תניא בבריי' בברכות 
ירושלמי. ולפיכך חובה עלינו 
לקרותה משתחשך. ובקריאת 
פרשה ראשונה שאדם קורא על 

   מטתו יצא:
. שכל ד שיעלה עמוד השחרע

   הלילה קרוי זמן שכיבה:
. של הקטר חלבים ואברים

   קרבנות שנזרק דמן ביום:
. להעלות כל הלילה ואינן מצותן

נפסלים בלינה עד שיעלה עמוד 
השחר והן למטה מן המזבח דכתי' 

   לא ילין לבקר (שמות לד):
   . של כל קרבנות:חלבים
   . של עולה:אברים

. כגון ם אחדוכל הנאכלים ליו
חטאת ואשם וכבשי עצרת ומנחות 

   ותודה:
   . זמן אכילתן:מצותן

. והוא עד שיעלה עמוד השחר
מביאן להיות נותר דכתיב בתודה 
לא יניח ממנו עד בקר (ויקרא ז) 

   וכלם מתודה ילמדו:
אם כן למה אמרו חכמים עד 

. בקריאת שמע ובאכילת חצות
   קדשי':

. כדי להרחיק אדם מן העבירה
סרום באכילה קודם זמנן כדי וא

שלא יבא לאכלן לאחר עמוד 
השחר ויתחייב כרת וכן בקריאת 
שמע לזרז את האדם שלא יאמר 
יש לי עוד שהות ובתוך כך יעלה 
עמוד השחר ועבר לו הזמן. והקטר 
חלבים דקתני הכא לא אמרו בו 
חכמים עד חצות כלל ולא נקט 
להו הכא אלא להודיע שכל דבר 

שר כל הלילה. והכי הנוהג בלילה כ
נמי תנן בפרק שני דמגילה (דף כ:) 
כל הלילה כשר לקצירת העומר 

   ולהקטר חלבים ואברים:
  

  גמ' 
. מהיכא קא סליק היכא קאי

דתנא ביה חובת קריאת שמע 
שהתחיל לשאול כאן זמן 

   הקריאה:
. ושם למד חובת אקרא קאי

   הקריאה:
. הא דתנא ערבין ברישא ואיבע''א

   של עולם: יליף מברייתו
. מאימתי והדר תנא בשחרית

  קורין את שמע בשחרית:
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        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א .2
   :ָאַמר ָמר

ְתרּוָמָתן" ַהּכֲהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאכֹול ּבִ ָעה ׁשֶ ָ   . "ִמׁשּ
  

ר ִדי ּכֲהִנים ֵאיַמת ָקא ָאְכִלי ּתְ   ּוָמה? ִמכְּ
ַעת ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ְ    ,ִמׁשּ

ַעת ֵצאת ַהּכֹוָכִבים' :ִלְתֵני ְ   ! 'ִמׁשּ
  

ַמע ָלן ב אֹוְרֵחיּה ָקַמׁשְ ָתא ַאּגַ    :ִמלְּ
ְתרּוָמה ַעת ֵצאת ַהּכֹוָכִבים.  ?ּכֲהִנים ֵאיַמת ָקא ָאְכִלי ּבִ ְ   ִמׁשּ

ַמע ָלן ָבאכַ ּדְ  :ְוָהא ָקַמׁשְ ָרה ָלא ְמַעכְּ   .ּפָ
  

ְדַתְניָ    א: כִּ
ֶמׁש ְוָטֵהר"" ֶ ְתרּוָמה,  - "ּוָבא ַהׁשּ ֱאכֹול ּבִ ְבּתֹו ִמּלֶ ְמׁשֹו ְמַעּכַ יַאת ׁשִ   ּבִ

ְתרּוָמה ֱאכֹול ּבִ ְבּתֹו ִמּלֶ ָרתֹו ְמַעּכַ ּפָ   .  "ְוֵאין ּכַ
   
ַהאי וּ  אי ּדְ ֶמׁש"ִמּמַ ֶ ֶמׁש, וְ  - "ּוָבא ַהׁשּ ֶ יַאת ַהׁשּ    ?ְטַהר יֹוָמא - "ְוָטֵהר"אי ַה ּבִ

יַאת אֹורֹו הּוא, ּוַמאי ּדִ    ב,ב ְבָרא - "ְוָטֵהר"יְלָמא  ּבִ    !ְטַהר ּגַ
  

יָלאָאַמר  ר ַרב ׁשֵ ה ּבַ   : ַרּבָ
ן, ֵליָמא ְקָרא:     ?"ְוָטֵהר", ַמאי 'ְוִיְטַהר'ִאם כֵּ

   .ְטַהר יֹוָמא
י יֹוָמא כִּ א, ְוִאּדַ ְמׁשָ י: "ִאיֲעַרב ׁשִ ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   . "כִּ

  
  

ַמַעְרָבא, ָהא ּדְ  ִמיַע ְלהוּ ּבְ יָלא לֹא ׁשְ ר ַרב ׁשֵ ה ּבַ    ,ַרּבָ
ֲעָיא    ,ּוָבעּו ָלּה ִמיּבָ

ֶמׁש"ַהאי  ֶ ְמׁשֹו הּוא,  "ּוָבא ַהׁשּ יַאת ׁשִ   ּבִ
  ְטַהר יֹוָמא,  ?"ְוָטֵהר"ּוַמאי 

יַאת אֹורֹו הּוא,  יְלָמא ּבִ   אֹו ּדִ
ְבָרא - "ְוָטֵהר"ּוַמאי     ?ְטַהר ּגַ

  
ׁשְ וַ     ,ַרְייָתאּבָ ִמ טּו ָלּה ֲהַדר ּפָ

ָבַרְייָתא ָקָתֵני ּבְ ָבר ֵצאת ַהּכֹוָכִבים" :ִמּדְ    ,"ִסיָמן ַלּדָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְמׁשֹו הּוא,  :ׁשְ יַאת ׁשִ   ּבִ

  ְטַהר יֹוָמא.   ?"ְוָטֵהר"ּוַמאי 
  
  

  רש"י
. שהוא גמר משעת צאת הכוכבים

ביאת השמש. כדיליף לקמן (עמוד 
  ב): 

. שיאור השמש דילמא ביאת אורו
ביום השמיני ויטהר האיש עצמו 

   בהבאת קרבנותיו ואחר יאכל:
. דהאי קרא וטהר לשון צווי אם כן

   מאי וטהר:הוא נימא קרא ויטהר 
. לשון עבר נתפנה מן העולם אדכי

   השמש:
. דקתני לקמן בשמעתין מברייתא

משעה שהכהנים נכנסין לאכול 
בתרומתן וראיה לדבר צאת 
הכוכבים ש''מ אין כפרתן 

  מעכבתן:
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   :רָאַמר ַמ 

ְתרּוָמָתן" ַהּכֲהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאכֹול ּבִ ָעה ׁשֶ ָ   . "ִמׁשּ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֲעַרִביןֵמ " ַמע ּבְ    ?ֵאָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ

ֶמַלח,  ּתֹו ּבְ ֶהָעִני ִנְכָנס ֶלֱאכֹול ּפִ   ִמׁשֶ
תוֹ  ֵטר ִמּתֹוְך ְסעּוּדָ עֹוֵמד ִליּפָ ָעה ׁשֶ    !"ַעד ׁשָ

  
ְתִניִתין,  ִליָגא ַאּמַ אי ּפְ   ֵסיָפא ַוּדַ

ְתִניִתין?  ִליָגא ַאּמַ א ִמי ֵליָמא ּפְ   ֵריׁשָ
  

  לֹא, 
יעּוָרא הּוא. ָעִני ְוּכֵהן    ַחד ׁשִ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ַעְרִבית" ַמע ּבְ    ?ֵמֵאיָמַתי ַמְתִחיִלין ִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ
תֹות,  ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ן ּבְ תָּ ֵני ָאָדם ִנְכָנִסין ֶלֱאכֹול ּפִ ּבְ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ

ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ַהּכֲהִנים ַזּכָ  ָעה ׁשֶ ָ ְתרּוָמָתן. ִמׁשּ   ִאין ֶלֱאכֹול ּבִ
ָבר: ֵצאת ַהּכֹוָכִבים.    ִסיָמן ַלּדָ
ָבר ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ ָבר ,ְוַאף ַעל ּפִ    ,ֵזֶכר ַלּדָ

ְרָמִחים ֶנֱאַמר:ֶש  ָלאָכה ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ּבָ ּמְ ים ּבַ    ,"ַוֲאַנְחנּו עׂשִ
ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים" ַ   . טו) (נחמיה ד, ֵמֲעלֹות ַהׁשּ

ָמר ְוַהּיֹום ְמָלאָכה" :ְואֹוֵמר ְיָלה ִמׁשְ    .""ְוָהיּו ָלנּו ַהלַּ
  

  ? "ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

א, ֵליְלָיא הּוא,  ְמׁשָ י ָעְרָבא ׁשִ יָמא ִמכִּ   ְוִכי ּתֵ
ִמי,  ִכי ּוַמְקּדְ ַמְחׁשְ   ְוִאיְנהּו ּדְ

ָמר ְוַהּיֹום ְמָלאכָ  :עַמ א ׁשְ ּתָ  ְיָלה ִמׁשְ    .ה""ְוָהיּו ָלנּו ַהלַּ
  

ֲעָתךְ  ֵני ָאָדם'וּ  'ָעִני'ּדְ : ָקא ָסְלָקא ּדַ עּוָרא הּוא,  'ּבְ   ַחד ׁשִ
עּוָרא הּוא 'ּכֵהן'וְ  'ִניָע ' :ְוִאי ָאְמַרתְּ  יֲחָכִמים ַהְיינּו  - ַחד ׁשִ    !ֵמִאיר ַרּבִ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ    :ֶאלָּ
עּוָרא ְלחּוד -'ָעִני'     ,ׁשִ

עּוָרא ְלחּוד -ְו'כֵהן'     !ׁשִ
  

   !לֹא
עּוָרא הּוא,    'ָעִני' ְו'כֵהן' ַחד ׁשִ

עּוָרא הּוא'ָעִני' ּו'ְבֵני ָא וְ     .ָדם' ָלאו ַחד ׁשִ
  

עּוָרא הּוא?    !ְוָעִני ְוכֵהן ַחד ׁשִ
   :ּוְרִמיְנהו

ֲעָרִבין" ַמע ּבָ    ?ֵמֵאיָמַתי ַמְתִחיִלין ִלְקרֹות ׁשְ
תֹות,  ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ַדׁש ַהּיֹום ּבְ ּקָ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ

ְב  יֵרי ּדִ   .ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
י ַע  ַרּבִ    :אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ

ְתרּוָמָתן.  ַהּכֲהִנים ְמטֹוָהִרים ֶלֱאכֹול ּבִ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ
י    :אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ

ְתרּוָמָתן.  ַהּכֲהִנים טֹוְבִלין ֶלֱאכֹול ּבִ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ
יָאַמר לֹו    : ְיהוָּדה ַרּבִ

עֹוד יֹום ֵה ַוֲהלֹא ּכֲהנִ     !ם טֹוְבִליםים ִמּבְ
י    :אֹוֵמר ֲחִניָנא ַרּבִ

ֶמַלח.  ּתֹו ּבְ ָעִני ִנְכָנס ֶלֱאכֹול ּפִ ָעה ׁשֶ ָ   ִמׁשּ
י יְוָאְמִרי ָלּה  ַאַחאי ַרּבִ   אֹוֵמר:  ַאָחא ַרּבִ

ֵני ָאָדם ִנְכָנִסים ְלָהֵסב רֹוב ּבְ ָעה ׁשֶ ָ   . "ִמׁשּ
עּוָרא הּואִאי ָאְמַרּתְ 'ָענִ  י - י' ְו'כֵהן' ַחד ׁשִ יֲחִניָנא ַהְיינּו  ַרּבִ ַע  ַרּבִ    !ְיהֹוׁשֻ

  

  רש"י
. שאין לו נר להדליק משהעני

   בסעודתו:
. דקתני סיפא ודאי פליגא אמתני'

הכא עד שעה שעומד ליפטר מתוך 
הסעודה והיינו לא כרבי אליעזר 
ולא כרבנן ולא כרבן גמליאל. 
דדריש ובשכבך תחלת זמן שכיבה 
ובמתני' תנן עד סוף האשמורה 

   הראשונה:
. עני כל לילותיו וכהן עני וכהן

טמא לאכול בתרומה חד שעורא 
   הוא צאת הכוכבים:

. ממהרין לסעודה בערבי שבתות
   שהכל מוכן:

כלה . שהיום שאין ראיה לדבר
   בצאת הכוכבים זכר לדבר איכא:

. ועושין מלאכה בלילה דמחשכי
משקיעת החמה עד צאת 

   הכוכבים:
. ומשכימין קודם היום ומקדמי

דאימא יום לא הוי עד הנץ החמה 
והם מקדימין מעלות השחר דהוי 
כמו מהלך ה' מילין (פסחים דף 

   צג:):
. ת''ש והיה לנו הלילה משמר
א מדקאמר והיום מלאכה אלמ

האי דעבר מעלות השחר עד צאת 
הכוכבים יממא הוא. וזכר לדבר 
איכא דכל עת מלאכה קורא 

   הכתוב יום:
. רוב בני אדם היינו עניים קס''ד

כלומר בני אדם בערבי שבתות 
ועניים בימות החול חד שעורא 

   הוא:
משעה שקדש היום בערבי 

. היינו בין השמשות ספק שבתות
וא יום ספק לילה וכיון דספק ה

   קדש היום מספק:
. היינו משעה שהכהנים טובלים

קודם בין השמשות כדי שיהא 
להם קודם בין השמשות הערב 
שמש והכי אמרינן בבמה מדליקין 
(דף לה.) דזמן הטבילה קודם בין 

   השמשות מעט:
והלא כהנים מבעוד יום הם 

. רבי יהודה לטעמיה טובלים
דאמר בבמה מדליקין בין 

צי מיל השמשות כדי מהלך ח
קודם צאת הכוכבים קרוי בין 
השמשות והוי ספק הלכך טבילה 
דמקמי הכי מבעוד יום הוא ולאו 
זמן שכיבה הוא ולקמן מפרש מאי 

   אהדר ליה רבי מאיר:
. אית דאמרי בימות נכנסין להסב

החול ואית דאמרי בשבתות מכל 
  מקום מאוחר הוא (לכולם):
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ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ    :ֶאלָּ
'ָעִני' ְלחּוד עּוָרא ּדְ    ,ׁשִ

'כּ  עּוָרא ּדְ    !ֵהן' ְלחּודְוׁשִ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ְייהּו ְמאּוָחר?    ֵהי ִמיּנַ

  
'ָעִני' ְמאּוָחר ָרא ּדְ ּבְ    ,ִמְסּתַ

ִאי ָאְמַרּתְ ּדְ  ם 'ָעִני'ּדְ י - מּוְקּדָ יֲחִניָנא ַהְיינּו  ַרּבִ   !ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
א ָלאו ּה  ,ֶאלָּ ַמע ִמיּנָ    ,'ָעִני' ְמאּוָחרּדְ  :ׁשְ

ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
   

  

 רש"י
. (לכולם) דעני והי מינייהו מאוחר

או דכהן: ה''ג אי ס''ד דעני קודם 
רבי חנינא היינו רבי אליעזר: בין 
השמשות דרבי יהודה מהלך חצי 
מיל לפני צאת הכוכבים ודרבי 
יוסי כהרף עין לפני צאת הכוכבים 
ורבי מאיר כרבי יוסי ס''ל וכי 
טביל מקמי הכי סמוך לחשכה 

  הוא וזמן שכיבה קרינן ביה:
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   :ָאַמר ָמר

י ָאַמר ֵליּה " עֹוד יֹום ֵהם טֹוְבִלים :ְיהּוָדה ַרּבִ    "!ַוֲהלֹא ּכֲהִנים ִמּבְ
  

יר ָקָאַמר ֵליּה  ּפִ יׁשַ יְיהּוָדה לְ  ַרּבִ    ?!ֵמִאיר ַרּבִ
  
יוְ     :ֵמִאיר ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה  ַרּבִ

ֲאָנא ַא  ְ ִמי ָסְבַרּתְ ּדַ ין ַהׁשּ יָדְך ָקא ָאִמיָנאּבֵ   ?!ָמׁשֹות ּדִ
ָמׁשֹות ּדְ א ַא נָ ֲא  ְ ין ַהׁשּ יּבֵ   יֹוֵסי ָקא ָאִמיָנא,  ַרּבִ
  : יֵס י יוֹ ּבִ ַר ר ַמ ָא ּדְ 
ֶהֶרף ַעִין" ָמׁשֹות ּכְ ְ ין ַהׁשּ   , ּבֵ

ר ַלֲעמֹוד ָעָליו   ."ֶזה, ִנְכָנס, ְוֶזה, יֹוֵצא, ְוִאי ֶאְפׁשָ
  

ָיא ּדְ    ג,א יַקׁשְ    !ֵמִאיר יּבִ ַר ּדְ ֵמִאיר ַא  ַרּבִ
  

א ּדְ  יּבָ ֵאי ַאלִּ ּנָ ֵרי ּתַ יּתְ   .ִאירֵמ  ַרּבִ
  

ָיא ּדְ  יַקׁשְ    !י ֱאִליֶעֶזרּבִ ַר ּדְ ֱאִליֶעֶזר ַא  ַרּבִ
  

א ּדְ  יּבָ ֵאי ַאלִּ ּנָ ֵרי ּתַ    .ֱאִליֶעֶזר יַרּבִ ּתְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
א ָלאו  יֵריׁשָ   ֱאִליֶעֶזר ִהיא.  ַרּבִ

   
  

  רש"י
. אירקשיא דרבי מאיר אדר' מ

לעיל אמר משעה שבני אדם 
נכנסין לאכול פתן בערבי שבתות 
והוא שעור מאוחר משל כהן והכא 
אמר משעת טבילה שהיא קודם 

   בין השמשות:
דברייתא . קשיא דרבי אליעזר

  אדר' אליעזר דמתני':
   . דמתני':ואב''א רישא

. והא דקתני לאו ר' אליעזר היא
דברי ר' אליעזר אסוף הזמן קאי 

עד סוף האשמורה  דקאמר
הראשונה ופליגי רבנן עליה ואמרי 
עד חצות דרבי אליעזר דריש 
בשכבך זמן התחלת שכיבה שבני 
אדם הולכים לשכב זה קודם וזה 
מאוחר. ורבנן דרשי כל זמן שכיבה 
דהיינו כל הלילה אלא שעשו סייג 
לדבר ואמרו עד חצות ור''ג לית 

  ליה ההוא סייג:
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מּוָרה"    ."ַעד סֹוף ָהַאׁשְ
  

יַמאי ָקָסַבר    ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ
ָמרֹות ָהֵוי  לֹׁש ִמׁשְ ְיָלהִאי ָקָסַבר ׁשָ עֹות' :ֵליָמא - ַהלַּ ע ׁשָ    !'ַעד ַאְרּבַ

ְיָלה עְוִאי ָקָסַבר ַאְרּבַ  ָמרֹות ָהֵוי ַהלַּ עֹות' :ֵליָמא - ִמׁשְ לֹׁש ׁשָ   ! 'ַעד ׁשָ
  

ְיָלה,  ָמרֹות ָהֵוי ַהלַּ לֹׁש ִמׁשְ   ְלעֹוָלם ָקָסַבר ׁשָ
ַמע ָלן:    וָהא ָקַמׁשְ

ָרִקיַע  ָמרֹות ּבָ א ִמׁשְ ִאיכָּ ַאְרָעאוְ  ,ּדְ ָמרֹות ּבְ א ִמׁשְ   .ִאיכָּ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
יָלה, ׁשָ  ָמרֹות ָהֵוי ַהּלַ   לֹׁש ִמׁשְ

ֲאִרי,  רּוְך הּוא ְוׁשֹוֵאג ּכַ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ ָמר יֹוׁשֵ ָמר ּוִמׁשְ ל ִמׁשְ   ְוַעל ּכָ
ֱאַמר: ּנֶ ַאג ַעל ָנֵוהוּ  ׁשֶ אג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ַאג, ּוִמּמְ רֹום ִיׁשְ   . ""ה' ִמּמָ

ָבר    :ְוִסיָמן ַלּדָ
ָמָרה ִרא   ֲחמֹור נֹוֵער,  -ׁשֹוָנה ִמׁשְ

ה  ִנּיָ ָלִבים -ׁשְ    ,צֹוֲעִקים ּכְ
ית  ִליׁשִ ְעָלּה  - ׁשְ ֶרת ִעם ּבַ ה ְמַסּפֶ ָ ֵדי ִאּמֹו, ְוִאׁשּ ְ ינֹוק יֹוֵנק ִמׁשּ   . "תִּ

  
יב  יַמאי ָקא ָחׁשֵ    ?ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יב  ָמרֹות ָקא ָחׁשֵ ת ִמׁשְ ִחלַּ ָמָרה ִראׁשֹוָנה  - ִאי ּתְ ת ִמׁשְ ִחלַּ א הּוא! ּתְ ה ִלי? אֹוְרּתָ   ִסיָמָנא ָלּמָ
יבִא  ָמרֹות ָקא ָחׁשֵ ָמָרה ַאֲחרֹוָנה לָ  - י סֹוף ִמׁשְ ה ִלי ִסיָמָנא? ְיָמָמא הּואסֹוף ִמׁשְ    !ּמָ
  

ָמָרה ִראׁשֹוָנה,  יב סֹוף ִמׁשְ א ָחׁשֵ   ֶאלָּ
ָמָרה ַאֲחרֹוָנה,  ת ִמׁשְ   ּוְתִחלַּ

ֶאְמָצִעיָתא    .וֶאְמָצִעית ּדְ
  

ֵע    ית ֵאיָמא: ְוִאיּבָ
יב,  ָמרֹות ָקא ָחׁשֵ הּו סֹוף ִמׁשְ   ּכּולְּ

יָמא    ,ַאֲחרֹוָנה לֹא ָצִריךְ  :ְוִכי ּתֵ
ּה  ַבִית ָאֵפל ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ ָגֵני ּבְ ַמע ְלַמאן ּדְ ַמע ,ְלִמיְקִרי ְקִריַאת ׁשְ     :ֵאיַמת ,ְוָלא ָיַדע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ

ֶרת ִעם  ה ְמַסּפֶ ָ יָון שִאׁשּ ְעָלּה כֵּ ֵדי ִאּמֹו ֵליקּום ְוִליְקִרי. ,ּבַ ְ   ְוִתינֹוק יֹוֵנק ִמׁשּ
  
  

  רש"י
ליה לומר זמן . הוה מאי קסבר כו'

   הניכר:
. דפליגי תנאי לקמן בהא אי קסבר

מלתא איכא מאן דאמר ג' 
משמרות הוי הלילה במשמרות 
עבודת המלאכים ושיר שלהם 
נחלק לשלש חלקים ראשונה לכת 
אחת שניה לכת אחרת שלישית 
לכת שלישית. ואיכא מאן דאמר 

   ארבע משמרות הוי הלילה:
. כשנתן לך סימן זמן והא קמ''ל

ריאה בסוף האשמורה ולא פי' הק
לך סימן מפורש למדך שיש היכר 
לכל אדם בדבר כי היכי דאיכא 

   ברקיע:
   . הרי ג':ישאג שאוג ישאג

. כבר ואשה מספרת עם בעלה
הגיע קרוב ליום ובני אדם 
מתעוררים משינתן והשוכבים יחד 

   מספרים זה עם זה:
. סימנים הללו מאי קא חשיב

נתנו  שנתן למשמרות הארץ היכן
   בתחלת האשמורות או בסופן:

   . צאת הכוכבים:אורתא הוא
. והמתין כמו לא יאמר אדם ושמר

לחבירו שמור לי בצד ע''ז פלוני 
(סנהדרין דף סג:) ובב''ק בפ' 
החובל (דף צ:) שמרה עומדת על 
פתח חצרה וכן ואביו שמר את 
הדבר (בראשית לז). שומר אמונים 

  (ישעיהו כו):
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מּוֵאלָאַמר  ר ׁשְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבַ ְ   : ַרבִמׁשּ

ְיָלה,  ָמרֹות ָהֵוי ַהלַּ לֹׁש ִמׁשְ   ׁשָ
ֲאִרי, ְואוֹ  רּוְך הּוא ְוׁשֹוֵאג כַּ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ ָמר יֹוׁשֵ ָמר ּוִמׁשְ ל ִמׁשְ   ֵמר: ְוַעל כָּ

יִתי י ֶאת ּבֵ ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶהֱחַרְבּתִ ּבַ ִנים ׁשֶ    ,"אֹוי ַלּבָ
י ֶאת ֵהיָכִלי ַרְפּתִ    ,ְוׂשָ

  ְוִהְגִליִתים ְלֵבין אּוּמֹות ָהעֹוָלם".  
   

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "   : יֹוֵסי ַרּבִ

ֶרךְ  ּדֶ ְך ּבַ ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ ה ,ּפַ י ְלחּוְרּבָ לַאַחת ֵמ  ְוִנְכַנְסתִּ ּלֵ ַלִים ְלִהְתּפַ    ,חֹוְרבֹות ְירּוׁשָ
ַתח ַמר ִלי ַעל ַהּפֶ הּו ָזכּור ְלטֹוב ְוׁשָ א ֵאִלּיָ ִתי ,ּבָ ִפּלָ י תְּ יְמתִּ ּיַ סִּ ין ִלי ַעד ׁשֶ   .,ְוִהְמתִּ

ִתי ִפּלָ י תְּ יְמתִּ ּיַ סִּ    ,ְלַאַחר ׁשֶ
י".  :ָאַמר ִלי לֹום ָעֶליָך, ַרּבִ   "ׁשָ

י לוֹ  לֹום ָע  :ְוָאַמְרתִּ י ּומֹוִרי". "ׁשָ   ֶליָך, ַרּבִ
ה זֹו?  ֵני ָמה ִנְכַנְסתָּ ְלחּוְרּבָ ִני, ִמּפְ   ְוָאַמר ִלי: ּבְ

ל.  ּלֵ י לֹו: ְלִהְתּפַ   ָאַמְרתִּ
ֶרְך.  :ְוָאַמר ִלי ּדֶ ל ּבַ ּלֵ   ָהָיה ְלָך ְלִהְתּפַ

א ַי  ּמָ י לֹו: ִמְתָיֵרא ָהִייִתי ׁשֶ י עֹוְבֵרי ְדָרִכיםְוָאַמְרתִּ   , ְפִסיקּו ּבִ
ה ְקָצָרה.  :יר ִל ַמ ָא וְ  ִפּלָ ל תְּ ּלֵ   ָהָיה ְלָך ְלִהְתּפַ

ָבִרים:  ה ּדְ לׁשָ ּנּו ׁשְ י ִמּמֶ ָעה ָלַמְדתִּ אֹוָתּה ׁשָ   ּבְ
ה,  ֵאין ִנְכָנִסין ְלחּוְרּבָ י ׁשֶ   ָלַמְדתִּ

ֶרךְ  ּדֶ ִלין ּבַ ּלְ ְתּפַ ּמִ י ׁשֶ    ,ְוָלַמְדתִּ
ּלֵ  ֶרְך ִמְתּפַ ּדֶ ל ּבַ ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ י ׁשֶ ה ְקָצָרהְוָלַמְדתִּ ִפּלָ    .ל תְּ

  

ה זֹו? וְ  חּוְרּבָ ַמְעתָּ ּבְ   ָאַמר ִלי ַמה ּקֹול ׁשָ
ּיֹוָנה ְואֹוֶמֶרת:  ַנֶהֶמת ּכַ ּמְ ת קֹול, ׁשֶ י ּבַ ַמְעתִּ י לֹו ׁשָ   ְוָאַמְרתִּ

יִתי י ֶאת ּבֵ ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶהֱחַרְבתִּ ּבַ ִנים ׁשֶ    ,"אֹוי ַלּבָ
י ֶאת ֵהיָכִלי ַרְפתִּ    ,ְוׂשָ

  ים ְלֵבין ָהאּוּמֹות". ְוִהְגִליִת 
ְך,  ְלַבד אֹוֶמֶרת ּכָ ָעה זֹו ּבִ ָך, לֹא ׁשָ י ראׁשְ יָך ְוַחּיֵ   ְוָאַמר ִלי ַחּיֶ

ְך.  ָעִמים אֹוֶמֶרת ּכָ לֹׁש ּפְ ָכל יֹום ָויֹום, ׁשָ א ּבְ   ֶאּלָ
י ִמ  י ְכֵנִסּיֹות ּוְלָבתֵּ ָרֵאל ִנְכָנִסין ְלָבתֵּ ׂשְ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְלַבד ּבְ    ,ְדָרׁשֹותְולֹא זֹו ּבִ

דֹול ֵמיה ַהּגָ רּוְך הּוא ְמַנְעֵנַע ראׁשֹו, ְואֹוֵמר:  - "ְמבֹוָרךְ  ְועֹוִנין "ְיֵהא ׁשְ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ְך, " ֵביתֹו ּכָ ִסין אֹותֹו ּבְ ַקּלְ מְּ ֶלְך ׁשֶ ֵרי ַהּמֶ   ַאׁשְ

ָניו,  ִהְגָלה ֶאת ּבָ   ַמה ּלֹו ָלָאב ׁשֶ
לּו ֵמַעל ׁש  ּגָ ִנים ׁשֶ     "."ּוְלַחן ֲאִביֶהםְואֹוי ָלֶהם ַלּבָ

   

  רש"י
. [הביננו] ולקמן תפלה קצרה

מפרש לה בפרק תפלת השחר (דף 
   כט.):

אשרי המלך שמקלסין אותו 
. אשרי כל זמן שהיה בביתו כך

  קלוס זה בתוך בהמ''ק:
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        בבבב- - - - ג, אג, אג, אג, א .7
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה: " ָבִרים ֵאין ִנְכָנִסין ְלחּוְרּבָ ה ּדְ לׁשָ ֵני ׁשְ   ִמּפְ
ד ֵני ֲחׁשָ    ,ִמּפְ

ּפֹוֶלת,  ֵני ַהּמַ   ִמּפְ
יִקין ּזִ ֵני ַהּמַ    ."ּוִמּפְ

  
ד" ֵני ֲחׁשָ ּוםְוֵתיּפֹוק ֵליּה  - "ִמּפְ     !ַמּפֹוֶלת"" ִמׁשּ

  
ֲחַד    ג,ב יּבַ    .ּתִ

  
ּום ְוֵתי יִקין"ּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ    !"ַמּזִ

  
ְתֵרי    .ּבִ

  
ְתֵרי  ד" –ִאי ּבִ א!  "ֲחׁשָ   ַנִמי ֵליכָּ

  
ְתֵרי ּוְפִריֵצי.    ּבִ

  
  

ּפֹוֶלת" ֵני ַהּמַ ּום  - "ִמּפְ ד"ְוֵתיּפֹוק ֵליּה  ִמׁשּ יִקין"וּ  "ֲחׁשָ   ! "ַמּזִ
 

ֵרי ְתֵרי ְוַכׁשְ    .ּבִ
  
  

יִקין" ּזִ ֵני ַהּמַ ֵני  - "ִמּפְ ד"ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמּפְ   ! "ַמּפֹוֶלת"וּ  "ֲחׁשָ
  

ֵרי.   י, ּוִבְתֵרי ְוַכׁשְ ה ֲחַדּתִ חּוְרּבָ   ּבְ
  

ְתֵרי  יִקין" –ִאי ּבִ א "ַמּזִ    !ַנִמי ֵליכָּ
  

יַנן.  ְמקֹוָמן ָחְייׁשִ   ּבִ
  

ֵעית ֵא     :איָמ ְוִאיּבָ
ַדְבָרא ָקֵאי ּבְ י ּדְ ה ֲחַדּתִ ַחד, ּוְבחּוְרּבָ   , ְלעֹוָלם ּבְ

ּום  ָהָתם ִמׁשּ ד"ּדְ א "ֲחׁשָ ִכיָחא,  ,ֵליכָּ ַדְבָרא ָלא ׁשְ ה ּבְ ָ ָהא ִאׁשּ   ּדְ
ּום  יִקין"ּוִמׁשּ א.  "ַמּזִ   ִאיכָּ

   

  רש"י
. שלא יאמרו זונה מפני חשד

   מוכנת לו שם:
. שחומת החורבה ומפני המפולת

רעועה ומסוכן הוא פן תפול 
   החומה עליו:

ג'  . כלומר למה לנותיפוק ליה
טעמים לדבר א' הרי די באחת 
מהן אם לא בא ללמדך שיש שעות 
שאין הטעם הזה וצריך להניח 

  בשביל זה: 
. שנפלה מחדש שהחומה בחדתי

   שלה נפלה ועודנה בחזקתה:
. דתנן (במסכת חשד נמי ליכא

קידושין דף פ:) אבל אשה 
   מתיחדת עם שני אנשים:

. דאמרינן התם לא בתרי ופריצי
   ים:שנו אלא בכשר

. במקום שהם במקומן חיישינן
 מצויין תדיר חיישינן אפילו בתרי:

  . בשדה:בדברא
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        ג, ב ג, ב ג, ב ג, ב  .8
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְיָלה, " ָמרֹות ָהֵוי ַהּלַ ע ִמׁשְ   ַאְרּבַ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ָנָתן ַרּבִ
לֹׁש    . "ׁשָ

  
יַר ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ     ?ָנָתן ּבִ

  
ְכִתיב יכֹוָנה" :ּדִ מֶרת ַהּתִ ֲחֶנה ראׁש ָהַאׁשְ ְקֵצה ַהּמַ ר ִאּתֹו ּבִ בא ִגְדעֹון ּוֵמָאה ִאיׁש ֲאׁשֶ   , (שופטים ז, יט)וגו'  "ַוּיָ

ָנא יכֹוָנה" ֵאין" :ּתָ ׁש ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה  "תִּ ּיֵ א ׁשֶ    ."ֶאּלָ
  

י,  יכֹוָנה"ַמאי  ְוַרּבִ    ?"ּתִ
  

יכֹונֹות ַאַחת ִמן ּתִ ּבַ יכֹוָנה ׁשֶ    .ַהּתִ
  
יוְ     ?ָנָתן ַרּבִ

  
ִת  יכֹונֹותִמי כְּ תִּ ּבַ יכֹוָנה ׁשֶ יכֹוָנה"? יב ּתִ ִתיב!  "ּתִ   כְּ

  
י? ּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה    ַרּבִ

  
יָאַמר  יָאַמר  ְזִריָקא ַרּבִ יאֵמר  ַאִמי ַרּבִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ֵטי ִצְדֶקָך""ֲחצֹות לַ כָּ ּפְ   , (תהלים קיט, סב) ְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמׁשְ
מּורֹות"ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  מּו ֵעיַני ַאׁשְ   , , קמח)תהילים קיט( 3"ִקּדְ

יַצד    ?ָהא כֵּ
ְיָלהַאְרּבַ  ָמרֹות ָהֵוי ַהלַּ   .ע ִמׁשְ

  
יוְ  יָנָתן, ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ ַע.  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

ְת     :ַנןּדִ
י" ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

עֹות לֹׁש ׁשָ עֹות ,ַעד ׁשָ לֹׁש ׁשָ ׁשָ ֶרְך ְמָלִכים ַלֲעמֹוד ּבְ ן ּדֶ ּכֵ   . "ׁשֶ
ֵליְלָיא וְ  ית ּדְ יָמָמא ָהוּו ְלהּו ׁשִ י ּדִ ָמרֹותַתְרּתֵ י ִמׁשְ ּתֵ    .ׁשְ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

א ָמָרה ּוַפְלּגָ ָמרֹות'ַנִמי  ,ִמׁשְ   ּו.ָקרּו ְלה 'ִמׁשְ
  

                                                
מּורֹות לשיח באמרתך 3 מּו ֵעיַני ַאׁשְ  ִקּדְ

  רש"י
. אלמא חצות קדמו עיני אשמורות

לילה שהיה דוד עומד שתי 
   משמרות יש בהם:

. אמר לך האי קדמו עיני ור' נתן
אשמורות דקאמר דוד קדמו 
לשאר מלכים קאמר שדרכן 
לעמוד בשלש שעות ביום בתחלת 

   שלישית: שעה
. חצות לילה הוי שש שית דליליא

   שעות:
. ששאר מלכים ותרתי דיממא

ישנים הוו להו תרתי משמרות של 
  שמונה שעות:
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        ג, בג, בג, בג, ב .9
יָאַמר  יָאַמר  ְזִריָקא ַרּבִ יָאַמר  ַאִמי ַרּבִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ל ֵמת.  ָבָריו ׁשֶ א ּדְ ת ֶאלָּ ְפֵני ַהּמֵ   ֵאין אֹוְמִרים ּבִ
  

יָאַמר  ֲהָנא ַרּבִ ר כָּ א ּבַ   : ַאּבָ
ִדְבֵרי תֹוָרה,  א  ּבְ   לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ָעְלָמא ֵלית  י ּדְ ּה ֲאָבל ִמילֵּ    .ָלן ּבָ
  

ָאְמִרי א ּדְ     :ִאיכָּ
א  ִדְבֵרי תֹוָרהֲאִפיּלּו לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ָעְלָמא ,ּבְ י ּדְ ן ִמילֵּ כֵּ    .4ְוָכל ׁשֶ

  

                                                
 ורבו הגירסאות במשפט זה. 4

  רש"י
. אסור לספר אלא לדבר הלכה

לפניו שהכל חייבין לספר בהן 
והמת דומם והוה ליה לועג לרש 

   חרף עושהו (משלי יז):
. שאין גנאי אבל מילי דעלמא

  לית לן בה:למחריש בהן 
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––    ג, אג, אג, אג, א .10
ֵטי ִצְדֶקָך"[ ּפְ   ](תהלים קיט, סב) "ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמׁשְ
  

ֵליְלָיא ֲהָוה  א ּדְ ַפְלּגָ ִוד ּבְ    !ָקֵאי?ְוּדָ
א ֲהָוה ָקֵאי!    ֵמאֹוְרּתָ

ְכִתיב:  ָעה"ּדִ ּוֵ ף ָוֲאׁשַ ׁשֶ י ַבנֶּ ְמּתִ   , (תהלים קיט, קמז) 5"ִקּדַ
ַהאי וּ  אי ּדְ ף"ִמּמַ ְכִתיב:  "ֶנׁשֶ א הּוא? ּדִ ֶעֶרב יֹום"אֹוְרתָּ ף ּבְ ֶנׁשֶ    !"ּבְ

  
יָאַמר  ֲעָיא ַרּבִ יָאַמר  אֹוׁשַ   : ַאָחא ַרּבִ

ִוד: ֵמ  יָנהעֹוָלם לֹא ָעַבר ָהִכי ָקָאַמר ּדָ ׁשֵ    .ָעַלי ֲחצֹות ַלְיָלה ּבְ
  

י   ָאַמר:  ֵזיָרא ַרּבִ
סּוס,    ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה ָהָיה ִמְתַנְמֵנם כְּ

ֲאִרי.  ר כַּ ּבֵ אן ְוֵאיָלְך ָהָיה ִמְתּגַ   ִמכָּ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ִדְבֵרי תֹוָרה,    ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה ָהָיה עֹוֵסק ּבְ

אן ְוֵאילָ  חֹותְך ּבְ ִמכָּ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ    .ׁשִ
  
  
ף"וְ  א הּוא? "ֶנׁשֶ    !אֹוְרּתָ

ף"ָהא    ַצְפָרא הּוא!  "ֶנׁשֶ
ְכִתיב:  ף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם"ּדִ ׁשֶ ִוד ֵמַהנֶּ ם ּדָ כֵּ   . (שמואל א' ל, יז)וגו'  "ַוּיַ

  
ְפָרא ְוַעד ֵליְלָיא?    ַמאי ָלאו ִמּצַ

  
  לֹא, 

א א ְוַעד אֹוְרּתָ    .ֵמאֹוְרּתָ
  

ף'ְכּתֹוב לִ  ,ִאי ָהִכי ׁשֶ ף ְוַעד ַהּנֶ ׁשֶ    '!ֵמָהֶעֶרב ְוַעד ָהֶעֶרב'אֹו  'ֵמַהּנֶ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
ֵפי ָהווּ  ֵרי ִנׁשְ    ,ּתְ

ף ֵליְלָיא ְוָאֵתי ְיָמָמא,    ְנׁשַ
ף ְיָמָמא ְוָאֵתי ֵליְלָיא.    ְנׁשַ

   
  

ֵליְלָיא ֵאיַמ  א ּדְ ְלּגָ    ?תְוָדִוד ִמי ֲהָוה ָיַדע ּפַ
ינּו לֹא ֲהָוה ָיַדע ה ַרּבֵ א מׁשֶ ּתָ    ,ָהׁשְ

ְכִתיב תֹוְך ִמְצָרִים" :ּדִ ְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ּבְ ֲחצֹות ַהלַּ    .(שמות יא, ד) 6"כַּ
ֲחצֹות"ַמאי     ?"כַּ

ֲחצֹות" ִריְך הּוא "כַּ א ּבְ א?!   ,ִאיֵליָמא ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ַמּיָ י ׁשְ א ְסֵפיָקא ַקּמֵ   ִמי ִאיכָּ
א ֲחצֹות",  ֶאלָּ א, ַוֲאָתא ִאיהּו  ְוָאַמר "כַּ ּתָ י ָהׁשְ ֲחצֹות" כִּ ָאַמר ֵליּה לָמָחר "ּבַ   ּדְ

ָקא ֵליּה  ִוד ֲהָוה יָ  ,ַאְלָמא: ְמַסּפְ   ע?! ַד ְוּדָ
  

ִוד, ִסיָמָנא ֲהָוה ֵליּה     ,ּדָ
ָאַמר  יְזָנאּדְ ר ּבִ יָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ ְמעֹון ֲחִסיָדא ַרּבִ   : ׁשִ

ּנֹור ָהָיה ּתָ  ִוד, כִּ ל ּדָ תֹו ׁשֶ ּטָ   לּוי ְלַמְעָלה ִמּמִ
ן ֵמֵאָליו,  ֶבת ּבֹו וְמַנּגֵ א רּוַח ְצפֹוִנית ְונֹוׁשֶ יַע ֲחצֹות ַלְיָלה, ּבָ ִהּגִ   ְוֵכיָון ׁשֶ

ַחר.  ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּתֹוָרה ַעד ׁשֶ ד ָהָיה עֹוֵמד ְועֹוֵסק ּבַ   ִמּיָ
ַחר ִנְכְנסוּ  ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ יָון ׁשֶ ְרָנָסה.  כֵּ ָרֵאל ְצִריִכין ּפַ ָך ִיׂשְ ֶלְך, ַעּמְ ָרֵאל ֶאְצלֹו ָאְמרּו לֹו: ֲאדֹוֵנינּו ַהּמֶ   ַחְכֵמי ִיׂשְ

ה,  ְרְנסּו ֶזה ִמּזֶ   ָאַמר ָלֶהם: ְלכּו ְוִהְתּפַ
א ֵמחּוְלָיתוֹ  :ָאְמרּו לוֹ  יַע ֶאת ָהֲאִרי, ְוֵאין ַהּבֹור ִמְתַמלֵּ ּבִ     .ֵאין ַהּקֹוֶמץ ַמׂשְ

ְגדּוד,  :ָלֶהםָאַמר  טּו ְיֵדיֶכם ּבִ   ְלכּו ּוִפׁשְ
ֲאִחיתֹוֶפל ד יֹוֲעִצים ּבַ    ,ִמּיָ

ַסְנֶהְדִרין    ,ְוִנְמָלִכין ּבְ
ים אּוִרים ְותּוּמִ    .ְוׁשֹוֲאִלין ּבְ

                                                
ָעה לדברך יחלתי 5 ּוֵ ף ָוֲאׁשַ ׁשֶ י ַבּנֶ ְמתִּ  ִקּדַ

ְיָלה ֲאִני יוֹ  6 ֲחצֹות ַהלַּ תֹוְך ִמְצָרִיםכה אמר ה' ּכַ  ֵצא ּבְ

  רש"י
   . מתחלת הלילה:מאורתא

. בהעריב היום בנשף בערב יום
   קרוי נשף:

   . קרא דחצות לילה:ה''ק
מעולם לא עבר עלי חצות לילה 

   . שקודם לכן הייתי עומד:בשינה
. עוסק בתורה מתנמנם כסוס

כשהוא מתנמנם. כסוס הזה שאינו 
נרדם לעולם אלא מתנמנם ונעור 

   תמיד:
. והכי מפרש חותבשירות ותשב

   בההוא קרא להודות לך וגו':
. ליום מחרת של חנייתם למחרתם

שם: ה''ג אי הכי לכתוב מהנשף 
ועד הנשף או מהערב ועד הערב 

   אלא אמר רב אשי תרי נשפי הוו:
. קפץ ועלה כמו לנשוף נשף יממא

מדוכתיה (מגילה דף ג.) וכמו האי 
בוקא דאטמא דשף מדוכתיה 

   ):טרפה (חולין דף מב:
. לפי שלא ואתא איהו ואמר כחצות

היה יודע לכוין השעה ולהעמיד 
   דבריו בשעת המאורע:

. כנור היה תלוי למעלה ממטתו
ונקביו לצד צפון כיון שהגיע חצות 
הלילה רוח צפונית מנשבת בו 
דאמר מר (בב''ב דף כה.) ארבע 
רוחות מנשבות בכל יום ויום שש 
שעות ראשונות של יום מנשבת 

רחית מהלוך החמה ושש רוח מז
אחרונות רוח דרומית ובתחלת 
הלילה רוח מערבית ובחצות 

   הלילה רוח צפונית:
. אין הבור מתמלא מחוליתו

העוקר חוליא מבור כרוי וחוזר 
ומשליכו לתוכו אין מתמלא בכך. 
אף כאן אם אין אתה מכין לעניים 
שבנו מזונות ממקום אחר אין אנו 

   יכולין לפרנסם משל עצמנו:
. איזה הדרך יועצים באחיתופל

ילכו והיאך יציבו מצב ומשחית 
   וטכסיסי מארב מלחמה:

. נוטלין מהם ונמלכין בסנהדרין
   רשות כדי שיתפללו עליהם:
. אם ושואלין באורים ותומי'

יצליחו: ה''ג מאי קרא ואחרי 
אחיתופל בניהו בן יהוידע ואביתר 
ושר צבא למלך יואב אחיתופל זה 

  יועץ: 
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  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

   ּ ִ ?ַמאי ְקָרא
ן ְיהֹוָיָדע ְוֶאְבָיָתר ְוׂשַ יב: ִת כְ  ָנָיהּו ּבֶ ֶלְך יֹוָאב""ְוַאֲחֵרי ֲאִחיתֶֹפל ּבְ   .(דברי הימים א כז,לד) ר ָצָבא ַלּמֶ
  ֶזה יֹוֵעץ,  - "ֲאִחיתֹוֶפל"

ְדַבר ָהֱאלִֹהיםְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  ַאל ִאיׁש ּבִ ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ ִמים ָהֵהם כַּ ּיָ ר ָיַעץ ּבַ   .  (שמואל ב טז, כג) ""ַוֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל ֲאׁשֶ
ן ְיהֹוָיָדע"   ד,א ָנָיהּו ּבֶ   ֶהְדִרין, ֶזה ַסנְ  - "ּבְ

ים,  - "ְוֶאְבָיָתר"   ֵאּלּו אּוִרים ְותּוּמִ
ֵלִתי"ְוֵכן הּוא אֹוֵמר  ֵרִתי ְוַעל ַהּפְ ן ְיהֹוָיָדע ַעל ַהכְּ   . (שמואל ב' כ, כג) "ּוְבָנָיהּו ּבֶ

ָמם ה ִנְקָרא ׁשְ ֵרִתי"ְוָלּמָ   ? "ְפֵלִתי"וּ  "כְּ
ֵרִתי" ְבֵריֶהם - "כְּ ּכֹוְרִתים ּדִ    ,ׁשֶ
ֵלִתי" ִדְבֵריֶהם - "ּפְ ּמּוְפָלִאים ּבְ    .ׁשֶ

ְך  ֶלְך יֹוָאב"ְוַאַחר כָּ ר ָצָבא ַלּמֶ    ."ׂשַ
  
  

אָאַמר  ר ַאּדָ ֵריּה ַרב ִאיִדיְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ,ַרב ִיְצָחק ּבַ   : ַרב ִיְצָחק ּבְ
   ?ַמאי ְקָרא

ַחר" ֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ׁשָ   .(תהלים נז, ט) "עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהנֵּ
  

י    :ָאַמר ֵזיָרא ַרּבִ
ה ְלעֹוָלם ֲהָוה ָיַדע    ,מׁשֶ

   ,ְוָדִוד ַנִמי ֲהָוה ָיַדע
ה ֵליּה?  ּנֹור ָלּמָ ִוד ֲהָוה ָיַדע, כִּ ּדָ   ְוֵכיָון ּדְ

ְנֵתיּה  ִ    .ְלִאְתעּוֵרי ִמׁשּ
ה ֵליּה ְלֵמיַמר ּדְ ְוֵכיָון  ה ֲהָוה ָיַדע, ָלּמָ ֲחצֹות"מׁשֶ    ?"כַּ

א יִ  ּמָ ה ָקָסַבר: ׁשֶ אי הּוא' :אְמרוּ יְֹטעּו ִאְצַטְגִניֵני ַפְרעה, וְ מׁשֶ ּדַ ה ּבַ   . 'מׁשֶ
ָאַמר ָמר:  ד ְלׁשֹוְנָך לֹוַמר "ּדְ ה ְוֵתָאֵחז'ֹוֵדַע ֵאיִני י'ַלּמֵ ּדֶ ְתּבַ א תִּ מָּ   . ", ׁשֶ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ַסר ֲהָוה ָקֵאי ְתֵליַסר ַנְגֵהי ַאְרּבַ א ּדִ א אֹוְרּתָ ַפְלּגָ    ,ּבְ
ָרֵאלִכי ָקָא ְוָה  ה ְלִיׂשְ    :ַמר מׁשֶ

רּוְך הּוא: ְלָמָחר דֹוׁש ּבָ י ָהִאיָדָנא ,ָאַמר ַהּקָ ְיָלה כִּ ֲחצֹות ַהלַּ תוֹ  ,כַּ    .ְך ִמְצָרִיםֲאִני יֹוֵצא ּבְ
  
  

י ָחִסיד ֲאִני" י כִּ ְמָרה ַנְפׁשִ   . ב)-(תהלים פו, א "ְלָדִוד, ׁשָ
   ,קָח ְצ י יִ ּבִ ַר וְ  יוִ ֵל 

ְך ָאַמר ּדָ  ל עֹוָלם, לֹא ָחִסיד ֲאִני? ַחד ָאַמר: כָּ רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ִוד ִלְפֵני ַהּקָ
עֹות, וֲאִני,  לֹׁש ׁשָ ִנים ַעד ׁשָ ל ַמְלֵכי ִמְזָרח ּוַמֲעָרב ְיׁשֵ כָּ   . (שם קיט, סב) "ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך"ׁשֶ

דֹוׁש  :ְוִאיָדךְ  ִוד ִלְפֵני ַהּקָ ְך ָאַמר ּדָ ל עֹוָלם, לֹא ָחִסיד ֲאִני? כָּ רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ   ּבָ
ְכבֹוָדם,  ִבים ֲאגּודֹות ֲאגּודֹות ּבִ ל ַמְלֵכי ִמְזָרח ּוַמֲעָרב יֹוׁשְ כָּ   ׁשֶ

ה ְלַבְעָלּה,  ָ ֵדי ְלַטֵהר ִאׁשּ ְלָיא, כְּ ִפיר, ּוְבׁשִ ָדם ּוְבׁשָ   וֲאִני ָיַדי ְמלּוְכָלכֹות ּבְ
ל  א כָּ י, ְולֹא עֹוד ֶאלָּ ת ַרּבִ ְמִפיבׁשֶ ה, ֲאִני ִנְמַלְך ּבִ ֲאִני עֹוׂשֶ ֶ   ַמה ׁשּ

אִתי?",  י? ָיֶפה ִטּמֵ יִתי? ָיֶפה ִטַהְרתִּ י? ָיֶפה ִזכִּ יְבּתִ י? ָיֶפה ִחּיַ ְנּתִ י, ָיֶפה ּדַ ת ַרּבִ   ְואֹוֵמר לֹו: "ְמִפיבׁשֶ
י.  ּתִ   ְולֹא ּבֹוׁשְ

  
ַרב ִאיִדיָאַמר  ֵריּה ּדְ ַע ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

   ?אי ְקָראַמ 
ָרה ְבֵעדֶתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש"    .(תהלים קיט, מו) "ַוֲאַדּבְ

  
ָנא     :ּתָ
ת'לֹא  א  'ְמִפיבׁשֶ מֹו, ֶאּלָ ת'ׁשְ מוֹ  'ִאיׁש ּבׁשֶ    ,ׁשְ

ת?  מֹו ְמִפיבׁשֶ ה ִנְקָרא ׁשְ   ְוָלּמָ
ֲהָלָכה,  ִוד ּבַ ֵני ּדָ יׁש ּפְ ָהָיה ְמַבּיֵ   ׁשֶ

וִ  ְלָאבְלִפיָכְך ָזָכה ּדָ ּנּו ּכִ   , "ד ְוָיָצא ִממֶּ
  

יְוָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ְלָאב'לֹא  א  'כִּ מֹו ֶאלָּ אל'ׁשְ ִנּיֵ מוֹ  'ּדָ     ,ׁשְ

מֹו  ה ִנְקָרא ׁשְ ְלָאב'ְוָלּמָ ֲהָלָכה,  'כִּ ת ּבַ ֵני ְמִפיבׁשֶ ָהָיה ַמְכִלים ּפְ   ׁשֶ
לֹמה ּבָחְכָמתוֹ  ךָ  :ְוָעָליו ָאַמר ׁשְ ִני ִאם ָחַכם ִלּבֶ י ַגם ָאִני" "ּבְ ַמח ִלּבִ    ,(משלי כג, טו) ִיׁשְ

יָבה חְֹרִפי ָדָבר"ְואֹוֵמר  י ְוָאׁשִ ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ   .  (שם כז, יא) "ֲחַכם ּבְ

  רש"י
. בניהו בן יהוידע זה סנהדרין

   שהיה אב בית דין:
וכן הוא אומר ובניהו בן יהוידע על 

. ראשון וקודם הכרתי ועל הפלתי
להם שבתחילה נוטלים רשות 

   ואח''כ שואלים אם יצליחו:
. שכל ואביתר אלו אורים ותומים

ימי דוד היה נשאל באביתר עד 
מלחמת אבשלום ששאל אביתר 

צדוק ועלתה ולא עלתה לו ושאל 
לו כדאמרי' בסדר עולם ונסתלק 

   אז מן הכהונה:
. שאומרים שכורתים את דבריהם

דברים קצובים וגמורים שלא 
   יפחתו ולא יוסיפו:

. להוליך אנשי שר צבא למלך יואב
   המלחמה:
. דכנור היה תלוי למעלה מאי קרא

ממטתו ומעוררו עורה כבודי אל 
   תתכבדי בשינה כשאר מלכים:

. שאר מלכים השחר ראעירה שח
   מעוררן ואני מעורר את השחר:

. אם שמא יטעו אצטגניני פרעה
אני יודע לכוין השעה הם אינם 
יודעים לכוין השעה וקודם שיגיע 
חצות יהו סבורים שהגיע ועדיין 
לא באה המכה ויאמרו משה בדאי 
הוא הלכך טוב לאחוז לשון איני 

   יודע:
   . במסכת דרך ארץ:דאמר מר

   תהא נאחז ונכשל בדבריך:. ותאחז
. ליל שעבר תליסר נגהי ארבסר

שלשה עשר ולמחרת יגיע ארבעה 
   עשר:

. שהנשים ידי מלוכלכות בדם
מראות לו דם נדה אם טמא אם 
טהור שיש מראות דם טהור 

   באשה:
. הוא עור הולד שהעצמות ובשפיר

והגידים והבשר נצורים בתוכו ויש 
שפיר שהאשה יושבת עליו ימי 

וימי טהרה ואי זה זה  טומאה
המרוקם ובמס' נדה (דף כד ב) 
מפרש לה ויש שפיר מלא מים ודם 
שאינו חשוב ולד לישב עליו 

   טומאת יולדת וימי טהרתה:
. דתנן (שם כו) אין שליא ובשליא

בלא ולד והוא כמין לבוש שהולד 
שוכב בתוכה וקורין ושטי''דור 
בלע''ז ותניא אין שליא פחותה 

וט של ערב מטפח ותחלתה כח
וסופה כתורמוס והיו מביאין 
אותה לפניו לראות אם יש בה 
כשיעור ואם עשויה כדת שליא 
שנחזיקנה שהיה ולד בתוכה ונמוח 
ותשב עליו ימי טומאה וטהרה אם 

   לאו:
. שייך בדיני זכיתי וחייבתי

   ממונות ודיני נפשו':
. בהלכות טומאה טמאתי וטהרתי

   וטהרה:
דברי . [מפי בושת] במפיבושת

הלכה היוצאין מפיו היה בושת 
לדוד שפעמים שהיה טועה והוא 

   אומר לו טעית:
. בזכות שהיה דוד מקטין לפיכך

   עצמו זכה ויצא ממנו כלאב:
. במקום אחד אלא דניאל שמו

אומר (שמואל ב ג) ומשנהו כלאב 
לאביגיל אשת נבל וגו' ובמקום 
אחר אומר והשני דניאל לאביגיל 

   א ג): בדברי הימים (ד''ה
. כל שהיה מכלים פני מפיבושת

אב מכלים את הרב שהיה אב 
  בהוראות:
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יּה     !?"ָחִסיד"ְוָדִוד ִמי ָקֵרי ְלַנְפׁשֵ

ים" :ְוָהְכִתיב ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב ה' ּבְ י ִלְראֹות ּבְ    )(תהלים כז, יג "לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ
ֵמיּה ּדְ ָת וְ  ְ יָנא ִמׁשּ   יֹוֵסי:  ַרּבִ
ה ָנקּוד ַעל"   ? "לּוֵלא" ָלּמָ

   :אהוּ  ךְ רוּ ּבָ  ׁש דוֹ ּקָ י ַה נֵ ְפ ד ִל וִ ָאַמר ּדָ 
יִקים ְלָעִתיד ָלבֹוא,  ּדִ ָכר טֹוב ַלּצַ ם ׂשָ ּלֵ ה ְמׁשַ ַאתָּ ָך ׁשֶ ל עֹוָלם, מּוְבָטח ֲאִני ּבְ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ

יֵניֶהם ִאם ָלאו ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ֵיׁש     ?"ִלי ֵחֶלק ּבֵ
  

א ִיְגרֹום ַהֵחְטא ּמָ ר ִאיִדי, י ַיֲעקֹ ּבִ ַר ְד כִּ  ,ׁשֶ   ב ּבַ
ר ִאיִדיי ַיֲעקֹ ּבִ ַר ּדְ     :ָרֵמי ב ּבַ

ִתיב:   ֵלְך"כְּ ר ּתֵ כל ֲאׁשֶ יָך ּבְ ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ ה ָאנִכי ִעּמָ   , (בראשית כח, טו) "ְוִהנֵּ
ִתיב: וּ  יָרא ַיֲעקֹ כְּ    ."דאֹ ב ְמ "ַוּיִ

א ִיְגרֹום ַהֵחְטא' :ָאַמר ּמָ    '.ׁשֶ
  

ְדַתְנָיא    :כִּ
ָך ה', ַעד ַיֲעבר ַעם זּו ָקִניָת "   , (שמות טו,טז) ""ַעד ַיֲעבר ַעּמְ

ָך ה'" יָאה ִראׁשֹוָנה - "ַעד ַיֲעבר ַעּמְ    .זֹו ּבִ
ה,  - "ַעד ַיֲעבר ַעם זֹו ָקִניָת" ִנּיָ יָאה ׁשְ   זֹו ּבִ

אן ָאְמרּו ֲחָכִמ  יֵמי ֶעְזָראִמּכָ ָרֵאל ֵליָעׂשֹות ָלֶהם ֵנס ּבִ    ,ים: ְראּוִים ָהיּו ִיׂשְ
ן נּון.  ַע ּבִ יֵמי ְיהֹוׁשֻ ה ָלֶהם ּבִ ֲעׂשָ ּנַ ֶדֶרְך ׁשֶ   ּכְ

ַרם ַהֵחְטא ּגָ א ׁשֶ   .  "ֶאּלָ
   

  

  רש"י
. לולא האמנתי לראות בטוב ה'

כבר טרדוני מיראתך כמו שנאמר 
כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת 
ה' לאמר לך עבוד וגו' (שמואל א 

   כו):
. לדרוש את הנקודה נקוד על לולא

שהיא ממעטת את משמעות 
לא דבר ברור היה הכתוב לומר ש

לו לראות בטוב ה'. לולא לשון אם 
לא כמו לולי אלהי אבי וגו' היה לי 

   (בראשית לא):
. תירוצא הוא שמא יגרום החטא

לעולם מוחזק בידו שהוא חסיד 
וזה שספק בידו אם יראה בטוב ה' 
לפי שהיה ירא שמא יחטא ויגרום 

   החטא מלראות בטוב:
. שמא אחר הבטחה ויירא יעקב

י וכדתניא שהחטא גורם חטאת
   שאין ההבטחה מתקיימת:

. שבאו בימי ביאה ראשונה
   יהושע:

. כשעלו מגלות בבל ביאה שנייה
   בימי עזרא:

. ראויים היו ליעשות להם נס
   לבוא ביד רמה:

. ולא הלכו אלא אלא שגרם החטא
ברשות כורש וכל ימי מלכי פרס 
נשתעבדו להם לכורש ולאחשורוש 

  ולדריוש האחרון:
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  . ַעד ֲחצֹות" :אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ 
  

ַמאן ְסִביָרא ְלהוּ     ?ֲחָכִמים כְּ
יִאי כְּ  יֵליְמרּו כְּ  -ֱאִליֶעֶזר ְסִביָרא ְלהּו  ַרּבִ    !ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ְמִליֵאל ְסִביָרא ְלהּו    ד,ב ן ּגַ ַרּבָ ְמִליֵאל רוּ יְמ לֵ  -ְוִאי כְּ ן ּגַ ַרּבָ   !כְּ
  

ְמִליֵאל ְסִביָרא ְלהוּ  ן ּגַ ַרּבָ    ,ְלעֹוָלם כְּ
ָקא ָאְמִרי  ֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם - "ַעד ֲחצֹות"ְוָהא ּדְ   ִמן ָהֲעֵביָרה.  כְּ

  
ְדַתְנָיא    :כִּ

ֶעֶרב, " ֶדה ּבָ ָ א ִמן ַהׂשּ ּלא ְיֵהא ָאָדם ּבָ ֵדי ׁשֶ   ֲחָכִמים ָעׂשּו ְסָייג ְלִדְבֵריֶהם, ּכְ
ן ִקיְמָעא,  ה ִקיְמָעא, ְוִאיׁשַ תֶּ   ְואֹוֵמר "ֵאֵלְך ְלֵביִתי ְואֹוַכל ִקיְמָעא ְוֶאׁשְ

ַמע ְוֶא  ְך ֶאְקָרא ְקִריַאת ׁשְ ֵללְוַאַחר ּכָ    ,ְתּפַ
ְיָלה.  ל ַהּלַ ן ּכָ יָנה ְוִנְמָצא ָיׁשֵ   וחֹוַטְפּתֹו ׁשֵ

ֶעֶרב ֶדה ּבָ ָ א ִמן ַהׂשּ    ,ֲאָבל ָאָדם ּבָ
נֹות ׁשֹוֶנה,  ֶנֶסת ִאם רִגיל ִלְקרֹות קֹוֵרא. ְוִאם ָרִגיל ִלׁשְ   ִנְכָנס ְלֵבית ַהּכְ

ל ּלֵ ַמע ּוִמְתּפַ    ,ְוקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ
ּתֹו ּוְמ  יב ִמיָתהואֹוֵכל ּפִ ְבֵרי ֲחָכִמים ַחּיָ   . "ָבֵרְך ְוָכל ָהעֹוֵבר ַעל ּדִ

  
ָנא  לֹא ָקָתֵניַמאי ׁשְ א ּדְ ָכל דּוְכּתָ יב ִמיָתה" :ּבְ   , "ַחּיָ

ָקָתֵני  ָנא ָהָכא ּדְ יב ִמיָתה"ּוַמאי ׁשְ   ? "ַחּיָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ּום ּדְ  ייכָּ ִא ִמׁשּ    .ָנהא אֹוֶנס ׁשֵ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָאַמר אן ּדְ ת ַעְרִבית ְרׁשּות" :ְלַאּפּוֵקי ִמּמַ ִפּלַ    ,"תְּ
ַמע ַלן     .חֹוָבהּדְ ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
. חכמים כמאן סבירא להו
   במשמעות בשכבך האמור בתורה:

. דאית אי כר' אליעזר סבירא להו
ליה בשכבך כל זמן שבני אדם 
עוסקין לילך ולשכב זה מקדים 

   וזה מאחר:
. דאמר סוף לימרו כר' אליעזר

האשמורה הראשונה דודאי כל 
   שדעתו לישן כבר שכב וישן:

. ואי כרבן גמליאל סבירא להו
שמע ליה בשכבך כל זמן שבני דמ

אדם שוכבים ויש בכלל הזה כל 
   הלילה:

   . עד עמוד השחר:לימרו כר''ג
. שמא יסמוך על שהות מן העבירה

   שיש לו כדתניא:
   . מעט:קימעא

. התוקפתו משום אונס שינה
לעבור על דברי חכמים הוזקקו 

   להזהירו יותר:
. לקמן בפ' תפלת ממאן דאמר

   השחר (דף כז:):
. של ערבית ר מר קורא ק''שאמ

  תחלה ואח''כ מתפלל:
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   :ָאַמר ָמר

ל" ּלֵ ַמע ּוִמְתּפַ   . "קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ
  

יַע ֵליּה לְ  יְמַסּיֵ   יֹוָחָנן.  ַרּבִ
ָאַמר  יּדְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

א ן ָהעֹוָלם ַהּבָ    ?ֵאיֶזהּו ּבֶ
ל ַעְרִבית. ֶזה  ה ׁשֶ ה ִלְתִפלָּ אּולָּ   ַהּסֹוֵמְך ּגְ

  
י ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ֶאְמַצע ּתִ  ִפּלֹות ּבָ נּוםּתְ   .ּקְ
  

ְלִגי?  ַמאי ָקא ִמּפַ   ּבְ
  

ֵעית ֵאיָמא ְקָרא    ,ִאי ּבָ
ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא.    ִאי ּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא ְסָבָרא    :ִאי ּבָ

יּדְ  א ַנִמי ָהֵוי,  :ַבריֹוָחָנן ָס  ַרּבִ ה ֵמאֹוְרּתָ אּולָּ   ּגְ
א ַעד ַצְפָרא ְייָתא לֹא ָהְוָיא ֶאלָּ ה ְמַעלַּ אּולָּ א ּגְ    .ֶאלָּ

י ן ֵלִוי ָסַבר ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
ְפָרא לֹ  א ִמּצַ לֹא ָהְוָיא ֶאלָּ יָון ּדְ ְייָתאיָ וְ א ַה כֵּ ה ְמַעלַּ אּולָּ    .א ּגְ

  
ֵעית ֵאיָמא ְקָרא    :ְוִאיּבָ

ְרׁשּו, ּוׁשְ    ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ
ָך ּוְבקּוֶמָך" ְכּבְ   , "ְבׁשָ

י ִכיָבה ְלִקיָמה,  ַרּבִ יׁש ׁשְ   יֹוָחָנן ְסַבר: ַמּקִ
ה,  ִפלָּ ְך ּתְ ַמע ְוַאַחר כָּ   ַמה ִקיָמה ְקִריַאת ׁשְ

ה.  ִפלָּ ְך ּתְ ַמע ְוַאַחר כָּ ִכיָבה ַנִמי  ְקִריַאת ׁשְ   ַאף ׁשְ
י ן  ַרּבִ ַע ּבֶ   ֵלִוי ְסַבר: ְיהֹוׁשֻ

ִכיָבה ְלִקיָמה,  יׁש ׁשְ   ַמּקִ
תוֹ  ַמע ָסמּוְך ְלִמּטָ יָמה ְקִריַאת ׁשְ    ,ַמה ּקִ

תוֹ  ַמע ָסמּוְך ְלִמּטָ ִכיָבה ַנִמי ְקִריַאת ׁשְ    .ַאף ׁשְ
  

ֵריּה דָרִביָנאְמִתיב    : ָמר ּבְ
ִים ְלַאֲחֶריָה " תַּ ִים, ְלָפֶניָה, ּוׁשְ תַּ ֶעֶרב ְמָבֵרְך ׁשְ   . "ּבָ

ֵעי ִלְסמֹוְך  ְוִאי ָהא ּבָ  -ָאְמַרתְּ ּבָ ה, ּדְ ה ִלְתִפלָּ אּולָּ יֵבנוּ 'ֵעי ְלֵמיַמר  ָהא לֹא ָקא ָסַמְך ּגְ כִּ    '!ַהׁשְ
  

  ָאְמִרי: 
ַנן  ינּו ַרּבָ ַתּקִ יָון ּדְ יֵבנוּ 'כֵּ כִּ ְמָיא ',ַהׁשְ א ּדָ ה ֲאִריְכּתָ ְגאּולָּ   .כִּ

  
יָמא ָהִכי ִאי לֹא ּתֵ ֲחִרית ֵהיִכי ָמֵצ  ,ּדְ   י ָסֵמיְך? ׁשַ

יְוָהא ָאַמר  ה אֹוֵמר: יֹוָחָנן ַרּבִ ִחלָּ ּתְ ח: ּבַ ְפּתָ ָפַתי ּתִ    ,(תהלים נא, יז) ""ה' ׂשְ
  . יט, טו) תהלים( ""ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפיּוְלַבּסֹוף הּוא אֹוֵמר: 

א    ,ֶאלָּ
ַנן ְלֵמיַמר  ינּו ַרּבָ ַתּקִ יָון ּדְ ח"ָהָתם כֵּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְמָיא - "ה' ׂשְ א ּדָ ה ֲאִריְכּתָ ְתִפלָּ    ,כִּ

יָון  ַנן ְלֵמיַמר ָהָכא ַנִמי, כֵּ ינּו ַרּבָ ַתּקִ יֵבנוּ 'ּדְ כִּ ְמָיא -  'ַהׁשְ א ּדָ ה ֲאִריְכּתָ ְגאּולָּ    .כִּ
   

  

  רש"י
. דאמר מסייע ליה לר' יוחנן

ערבית נמי ק''ש ואחר כך תפלה 
כדי שיסמוך גאולה לתפלה. ודלא 
כר' יהושע בן לוי דאמר תפלה 

   ואחר כך ק''ש:
. וכל שכן דשחרית זה הסומך

דעיקר גאולת מצרים בשחרית 
הוה כדכתיב ממחרת הפסח יצאו 

ישראל (במדבר לג) וסמיכת  בני
גאולה לתפלה רמזה דוד בספר 
תהלים דכתיב ה' צורי וגואלי 
(תהלים יט) וסמיך ליה יענך ה' 
ביום צרה (שם כ) ואמרי' בברכות 
ירושלמי (פ''א) מי שאינו סומך 
גאולה לתפלה למה הוא דומה 
לאוהבו של מלך שבא ודפק על 
פתחו של מלך יצא המלך ומצאו 

א הפליג אלא יהיה שהפליג אף הו
אדם מקרב להקב''ה אליו ומרצהו 
בתשבחות וקלוסין של יציאת 
מצרים והוא מתקרב אליו ובעודו 

   קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיו:
. בין שני ק''ש תקנו באמצע תקנום

כל תפלות של יום דקא סבר תפלת 
   ערבית קודמת לק''ש:

. הילכך גאולה מאורתא לא הוי
בא גאולה דאורתא לא חשי

   לאהדורי עלה סמיכת תפלה:
. מה קימה ק''ש ואח''כ תפלה

דבשחרית כולהו מודו דבעי 
  מסמך:
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יָאַמר    : 7ָאִביָנאר ּבַ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ל ָהאֹוֵמר  ה ְלָדִוד"כָּ ִהלָּ ָעִמים "ּתְ לֹׁש ּפְ ָכל יֹום ׁשָ    ,ּבְ
א ן עֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ    .מּוְבָטח לֹו ׁשֶ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

ָאְתָיא באל"ף בי"ת ּום ּדְ ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך" :ֵניָמא - ִאיֵליָמא ִמׁשּ ין "ַאׁשְ ְתַמְנָיא ַאפִּ ָאְתָיא ּבִ    !ּדְ
  

יּה  ִאית ּבֵ ּום ּדְ א ִמׁשּ    .קמה, טז) תהילים( 8"ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך" :ֶאלָּ
  

דֹול'ֵניָמא  ל ַהּגָ יּה  'ַהלֵּ ְכִתיב ּבֵ ר" :ּדִ ׂשָ    !קלו, כה) תהילים( 9"נֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
  

י ְרּתֵ יּה ּתַ ִאית ּבֵ ּום ּדְ א ִמׁשּ    .ֶאלָּ
  
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֵני ָמה לֹא ֶנֱאַמר נּו"ן ּבְ  ֵרי"ִמפְּ    ?"ַאׁשְ

ל ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ  ן ׁשֶ ְלּתָ ּה ַמּפַ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ   ָרֵאל, ִמפְּ
ְכִתיב:  ָרֵאל"ּדִ תּוַלת ִיׂשְ    .(עמוס ה, ב) 10"ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ּבְ

  
ַמְעְרָבא ְמָתְרֵצי ָלּה ָהִכי    :ּבְ

ָרֵאלעֹוד, ִלְנּפֹול  לֹא תֹוִסיףוְ  ָנְפָלה תּוַלת ִיׂשְ    .קּום ּבְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִוד ּוְסָמ  רּוַח ַהּקֶדׁש, ֲאִפיּלּו ָהִכי, ָחַזר ּדָ   ָכן ּבְ

  . "יםלִ פְ נוֹ ל הַ כָ ה' לְ  ךְ ֵמ "סוֹ ר: ַמ ֱא נֶּ ׁשֶ 
  
  

יָאַמר  ר ָאִביָנא ַרּבִ   : ֶאְלָעָזר ּבַ
ְבִריֵאל.  ֱאַמר ּבּגַ ּנֶ ֶ ה ׁשּ ֱאַמר ּבִמיָכֵאל יֹוֵתר ִמּמַ ּנֶ ֶ דֹול ַמה ׁשּ   ּגָ

ִתיב:  ִמיָכֵאל כְּ ִאיּלּו ּבְ ָר ּדְ ְ ָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן ַהׂשּ   , (ישעיהו ו, ו) ִפים""ַוּיָ
ִתיב:  ְבִריֵאל כְּ י ּגַ ּבֵ יָעף "ְוִאיּלּו ּגַ ה ֻמָעף ּבִ ִחלָּ ּתְ ר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ּבַ ְבִריֵאל ֲאׁשֶ    .(דניאל ט, כא) "ְוָהִאיׁש ּגַ

  
ַהאי  ַמע ּדְ   א? ִמיָכֵאל הוּ  ""ֶאָחדַמאי ַמׁשְ

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

   ,"ֶאָחד" "ֶאָחד"ָאְתָיא 
ִת  ָרִפים"יב ָהָכא כְּ ְ ָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן ַהׂשּ   , )ו,ו(ישעיהו  "ַוּיָ

א ְלָעְזֵרִני"ּוְכִתיב ָהָתם:  ִרים ָהִראׁשֹוִנים ּבָ ָ ה ִמיָכֵאל ֶאָחד ַהׂשּ    .(דניאל י, יג) "ְוִהנֵּ
  

ָנא    :ּתָ
  ַאַחת, ִמיָכֵאל ּבְ "

ִים,  תַּ ׁשְ ְבִריֵאל ּבִ   ּגַ
ע,  ַאְרּבַ הּו ּבְ   ֵאִלּיָ

מֶנהּוַמְלַא  ׁשְ ֶות ּבִ ַאַחת ,ְך ַהּמָ ָפה ּבְ ּגֵ ַעת ַהּמַ ׁשְ   .  "ּבִ
   

                                                

  ע"פ מסורת הש"ס וכתב"י. 7
 ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ומשביע לכל חי רצון 8

ר כי לעולם חסדו 9 ׂשָ  נֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ

ָרֵאל נטשה על אדמתה אין מקימה 10 תּוַלת ִיׂשְ  ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ּבְ

  רש"י
   . כנגד שלש תפלות:שלש פעמים

. דאתי באל''ף דאית ביה תרתי
בי''ת ויש בו שבח הכנת מזון לכל 

   חי:
. אף על פי שהפסיק אפילו הכי

נו''ן מפני נפילה שבה ולא אבה 
ת הנפילה לרמזה חזר ורמז סמיכ

   תכף לה:
. בפריחה אחת ולא ויעף אלי

   הרגיע בינתים:
   . שתי פריחות:מועף ביעף

   . בפריחה אחת:באחת
. אמרו מה שכתוב אמרו בלבבכם

   על לבבך (דברים ו):
   . שנאמר בשכבך :על משכבכם

  . בשינה אחרי כן: ודומו
  



29     14 סוגיה                """""מאימתי"מאימתי"מאימתי"מאימתי    ––––מסכת ברכות פרק א' מסכת ברכות פרק א' מסכת ברכות פרק א' מסכת ברכות פרק א' 
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יָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

תוֹ  ֶנֶסת ִמְצָוה ִלְקרֹותֹו ַעל ִמּטָ ֵבית ַהכְּ ַמע ּבְ ָרא ָאָדם ְקִריַאת ׁשְ ּקָ י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ
  

יָאַמר    : יֹוֵסי ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרא

ְבֶכם ְודֹ "ִרְגזּו וְ  כַּ ֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ    .(תהלים ד, ה) ּמּו ֶסָלה"ַאל ּתֶ
  

  :  ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ְלִמיד ָחָכם הּוא ֵאין ָצִריךְ    ה,א    .ִאם ּתַ

  
ֵיי:ָאַמר     ַאּבַ

ַרֲחֵמי,  סּוָקא ּדְ ֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר ַחד ּפְ ְלִמיד ָחָכם ִמיּבָ   ַאף ּתַ
גֹון:  יָ כְּ ִדיָתה אֹוִתי ה' ֵאל ֱאֶמת""ּבְ   .  (תהלים לא, ו) ְדָך ַאְפִקיד רּוִחי, ּפָ

   
יָאַמר  ר ָחָמא ַרּבִ יָאַמר  ֵלִוי ּבַ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

יז ָאָדם ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָהָרע,    ְלעֹוָלם ַיְרּגִ
ֶנֱאַמר:     ,"ִרְגזּו ְוַאל ֶתֱחָטאּו"ׁשֶ
חֹו    , מּוָטב - ִאם ִנּצְ
ּתֹוָרה,  -ְוִאם ָלאו    ַיֲעסֹוק ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ְלַבְבֶכם" :ׁשֶ    ."ִאְמרּו ּבִ
חֹו    מּוָטב,  - ִאם ִנּצְ
ַמע,  -ְוִאם ָלאו    ִיְקָרא ְקִריַאת ׁשְ
ֱאַמר  ּנֶ ְבֶכם"ׁשֶ כַּ    ."ַעל ִמׁשְ

חֹו    מּוָטב,  - ִאם ִנּצְ
יָתה,  -ְוִאם ָלאו    ִיְזּכֹור לֹו יֹום ַהּמִ
ֱאַמר  ּנֶ   .דּמּו ֶסָלה""וְ ׁשֶ

   
  

יְוָאַמר  ר ָחָמא ַרּבִ יָאַמר  ֵלִוי ּבַ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ
ְכִתיב י ְלהֹורָתם" :ַמאי ּדִ ַתְבּתִ ר כָּ ְצָוה ֲאׁשֶ ָנה ְלָך ֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ    ?(שמות כה, יב) 11"ְוֶאּתְ

רֹות - "ֻלחֹת" ּבְ ֶרת ַהּדִ    ,ֵאּלּו ֲעׂשֶ
  ֶזה ִמְקָרא,  - ָרה""ּתוֹ 

ְצָוה" ָנהזֹו  - "ְוַהּמִ   ,ִמׁשְ
י" ַתְבּתִ ר כָּ    ,ֵאּלּו ְנִביִאים ּוְכתּוִבים - "ֲאׁשֶ

ְלמּוד,  - ָתם"רֹ וֹ "ְלה   ֶזה ּתַ
יַני.   ה ִמּסִ נּו ְלמׁשֶ ם ִנּתְ ּכּולָּ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

   
  

יָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ
תוֹ  ַמע ַעל ִמּטָ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ   , כָּ

ָידוֹ  י ִפּיֹות ּבְ ּתֵ ל ׁשְ ִאּלּו אֹוֵחז ֶחֶרב ׁשֶ    ,כְּ
ֱאַמר:  ּנֶ ָיָדם"ׁשֶ יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִ    .(תהלים קמט, ו) "רֹוְממֹות ֵאל ּבִ

  
ַמע?    ַמאי ַמׁשְ

  
יְוִאיֵתיָמא  ָמר זּוְטָראָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ְכִתיב:  ִעְנָיָנא, ּדִ א ּדְ בֹוָתם""ַיְעְלזּו ֲח ֵמֵריׁשָ כְּ ָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמׁשְ   .ה)(תהלים קמט, ִסיִדים ּבְ
ְתֵריּה:  ָיָדם"ּוְכִתיב ּבַ יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִ   . (תהלים קמט, ו) "רֹוְממֹות ֵאל ּבִ

  
יָאַמר וְ    : ִיְצָחק ַרּבִ

ֵדיִלין ֵהיֶמנּ  יִקין ּבְ תֹו ַמּזִ ַמע ַעל ִמּטָ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ   ּו. כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ יהּו עּוף"ׁשֶ ף ַיְגּבִ   , (איוב ה, ז) 12"ּוְבֵני ֶרׁשֶ

א ּתֹוָרה,  "עּוף"ְוֵאין    ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ   . (משלי כג, ה) ""ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנוּ ׁשֶ

ף"ְוֵאין  יִקין,  "ֶרׁשֶ א ַמּזִ   ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ף ְוֶקֶטב ְמִריׁשֶ    .(דברים לב, כד) 13ִרי""ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ

                                                
ָנה ְלָך ֶאת ֻלחֹת ָהֶא  11 י ְלהֹורָתםעלה אלי ההרה והיה שם ְוֶאתְּ ַתְבתִּ ר ּכָ ְצָוה ֲאׁשֶ  ֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

יהוּ עּוף 12 ף ַיְגּבִ  אדם לעמל יולד ּוְבֵני ֶרׁשֶ

  רש"י
. שרגיל ואם תלמיד חכם הוא

במשנתו לחזור על גרסתו תמיד 
   דיו בכך:

. שיעשה מלחמה עם ירגיז יצר טוב
   יצר הרע:

. יום הדומיה הוא יום ודומו סלה
   המות שהוא דומיה עולמית:

. חומש שמצוה לקרות זה מקרא
   בתורה:

   . שיתעסקו במשנה:זו משנה
. סברת טעמי המשניות זה גמרא

שממנו יוצאה הוראה. אבל 
המורים הוראה מן המשנה נקראו 

' סוטה (דף מבלי העולם במס
   כב.):

כאילו אוחז חרב של שתי פיות 
   . להרוג את המזיקין:בידו

   . דבקריאת שמע:מאי משמע
. אם תכפל וסגרת התעיף עיניך בו

   עיניך בתורה היא משתכחת ממך:
. העוף ובני רשף יגביהו עוף

   מסלקם ממך:
. זה שם שד הצהרים קטב מרירי

   במסכת פסחים (דף קיא:):
יב בין רעב . כתולחומי רשף

למזיקין נדרש לפניו ולאחריו 
  יסורין ומזיקין:
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יָאַמר  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ֵדיִלין ֵהיֶמּנּו,  ּתֹוָרה ִיּסּוִרין ּבְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ   כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ יהּו עּוף"ׁשֶ ף ַיְגּבִ    .(איוב ה, ז) "ּוְבֵני ֶרׁשֶ

א ּתֹוָרה,  "עּוף"ְוֵאין    ֶאלָּ
ֱאַמר  ּנֶ   , (משלי כג, ה) ְוֵאיֶננּו""ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ׁשֶ

ף"ְוֵאין  א ִיּסּוִרין,  "ֶרׁשֶ   ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ף"ׁשֶ    .(דברים לב, כד) "ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ

  
יָאַמר ֵליּה     : יֹוָחָנן ַרּבִ

ן יֹוְדִעין אֹותֹו,  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ   ָהא ֲאִפיּלּו ּתִ
ֶנֱאַמר:  מֹוַע ּתִ ׁשֶ ַמע ְלקֹול ה' ֱאלֶֹקיךָ "ַוּיאֶמר ִאם ׁשָ ה ,ׁשְ ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ר ּבְ ׁשָ    ,ְוַהּיָ

יו ל ֻחּקָ ַמְרּתָ כָּ    ,ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ
י ֲאִני ה' רֹוְפֶאָך" ים ָעֶליָך כִּ ִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ   !(שמות טו, כו) כָּ

   
א ר לֹו  ,ֶאלָּ ֶאְפׁשָ ל ׁשֶ ּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסקכָּ    ,ַלֲעסֹוק ּבַ

רּוְך הּוא ֵמִביא ָעָליו ִיּסּוִרין ְמכֹוָעִרין ְועֹוְכִרין אֹותֹו,  דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ר"ׁשֶ יִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעכָּ ה ֶהֱחׁשֵ י דּוִמּיָ   , (תהלים לט, ג) "ֶנֱאַלְמּתִ

א ּתֹוָרה,  "טֹוב"ְוֵאין    ֶאלָּ
ֱאַמר ּנֶ ֲעזבּו": ׁשֶ י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ    .(משלי ד, ב) "כִּ

 
יָאַמר  יְוִאיֵתיָמא  ֵזיָרא ַרּבִ א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ   : ֲחִניָנא ּבַ

ר ָוָדם.  ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ ּלא כְּ   ּבא ּוְרֵאה ׁשֶ
ר ָוָדם ׂשָ ת ּבָ ֵמַח, ָאָדם מֹוֵכר ֵחֶפץ  - ִמּדַ   ַלֲחֵבירֹו, מֹוֵכר ָעֵצב, ְולֹוֵקַח ׂשָ

ן,  רּוְך הּוא ֵאינֹו כֵּ דֹוׁש ּבָ   ֲאָבל ַהּקָ
ַמח ָרֵאל ְוׂשָ ֱאַמר:  ,ָנַתן ָלֶהם ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ּנֶ ֲעזבּו"ׁשֶ י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ   . (משלי ד, ב) "כִּ

   
אְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ִאין ָעָליוִאם רֹוֶא  ּסּוִרין ּבָ ּיִ יו,  - ה ָאָדם ׁשֶ ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ   ְיַפׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָרה ְוָנׁשּוָבה ַעד ה'ׁשֶ ׂשָ   . (איכה ג, מ)" "ַנְחּפְ

ׁש ְולֹא ָמָצא  ּפֵ ׁשְ ִבּטּול ּתֹוָרה,  -ּפִ   ִיְתֶלה ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶרנּ ׁשֶ ַיּסְ ר ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ֶדּנּו""ַאׁשְ ַלּמְ   , (תהלים צד, יב) ּו ָיּה ּוִמּתֹוָרְתָך ּתְ

ָלה ְולֹא ָמָצא ל ַאֲהָבה ֵהם,  - ְוִאם ּתָ ּסּוִרין ׁשֶ ּיִ ָידּוַע ׁשֶ   ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ֶיֱאַהב ה' יֹוִכיַח ׁשֶ י ֶאת ֲאׁשֶ   . (משלי ג, יב) 14""כִּ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ְסחֹוָרהָאַמר  ָרָבאָאַמר 

ַה  ל ׁשֶ רּוְך הּוא ָחֵפץ ּבֹו כָּ דֹוׁש ּבָ ִיּסּוִרין,  -ּקָ אֹו ּבְ   ְמַדכְּ
ֱאַמר:  ּנֶ אֹו ֶהֱחִליׁשֶ כְּ   , (ישעיה נג, י) 15""ַוה' ָחֵפץ ּדַ

ָלם ֵמַאֲהָבה?    ָיכֹול ֲאִפיּלּו לֹא ִקּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ם ַנְפׁשֹו"ּתַ ים ָאׁשָ ׂשִ   , (ישעיה נג, י) "ִאם ּתָ

ם"ָמה    ָלַדַעת, ַאף ִיּסּוִרין.  "ָאׁשָ
ָכרֹו?  ְ ָלם ַמה ׂשּ   ְוִאם ִקּבְ

  . (ישעיה נג, י) "ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים"
ָידוֹ  ים ּבְ ְלמּודֹו ִמְתַקּיֵ ּתַ א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאלָּ

ֱאַמר:  ּנֶ ָידֹו ִיְצָלח" "ְוֵחֶפץ ה'ׁשֶ   .  (ישעיה נג, י) ּבְ
   

ּה  ִליִגי ּבָ יּפְ ר ִאיִדי ַרּבִ יוְ  ַיֲעקב ּבַ ר ֲחִניָנא ַרּבִ   . ַאָחא ּבַ
ל ַאֲהָבה ַחד ָאַמר:    :ֵאּלּו ֵהם ִיּסּוִרין ׁשֶ

ּטּול ּתֹוָרה,  ֶהן ּבִ ֵאין ּבָ ל ׁשֶ   כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶדּנּו"ׁשֶ ַלּמְ ֶרּנּו ָיּה ּוִמּתֹוָרְתָך ּתְ ַיּסְ ר ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ    .)תהלים צד,יב( "ַאׁשְ

ל ַאֲהָבה    :ְוַחד ָאַמר: ֵאּלּו ֵהם ִיּסּוִרין ׁשֶ
ִפלָּ  ּטּול ּתְ ֶהן ּבִ ֵאין ּבָ ל ׁשֶ   ה, כָּ

ֶנֱאַמר:  י"ׁשֶ ִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאּתִ ִפלָּ ר לֹא ֵהִסיר ּתְ רּוְך ֱאלִֹהים ֲאׁשֶ    .סו, כ) תהלים( "ּבָ
  
  

                                                                                                                                                      
ף ְוֶקֶטב ְמִריִרי ושן בהמות אשלח בם עם חמת זוחלי עפר 13  ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ

ר ֶיֱאַהב ה' יֹוִכיַח וכאב את בן ירצה 14 י ֶאת ֲאׁשֶ  ּכִ

ם ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ  'הוַ  15 ים ָאׁשָ ׂשִ אֹו ֶהֱחִלי ִאם תָּ ּכְ ָידֹו ִיְצָלח 'הָחֵפץ ּדַ  .ּבְ

  רש"י
אפילו תינוקות של בית רבן 

. שהתורה מגינה שלמדין יודעים
מספר חומש אם שמוע תשמע כל 
המחלה אשר שמתי וגו'. ואפילו 
הקטנים שלא הגיעו לספר איוב 

   כבר למדו:
   . מן התורה:החשיתי מטוב

   . מכה עכורה:וכאבי נעכר
. שפירש הימנו דבר כר עצבהמו

   חשוב כזה ומתוך דחקו מכרו:
. שהרי הקב''ה מזהירם ושמח

מלעזוב אותה ומשבחה לפניהם 
   בלקח טוב אחר שנתנה להם:

. לא מצא עבירה פשפש ולא מצא
בידו שבשבילה ראוין יסורין הללו 

   לבא:
אשרי הגבר אשר תיסרנו יה 

. שבשביל יסורין ומתורתך תלמדנו
א לידי תלמוד צריך אדם לב

   תורה:
. הקב''ה מייסרו יסורין של אהבה

בעוה''ז בלא שום עון כדי להרבות 
שכרו בעולם הבא יותר מכדי 

   זכיותיו:
. מי שהקב''ה וה' חפץ דכאו החלי

   חפץ בו מחלהו ביסורין:
   . קרבן:אשם
  . מדעתו:נפשו
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י ָאַמר ְלהוּ  ֵריּה ּדְ  ַרּבִ א ּבְ יַאּבָ א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    :ִחיָּ
יָהִכי ָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   : ִחיָּ

ל ַאֲהָבה ֵה    ן, ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִיּסּוִרין ׁשֶ
ֶנֱאַמר:  ר ֶיֱאַהב ה' יֹוִכיַח"ׁשֶ י ֶאת ֲאׁשֶ   , "כִּ

ְלמּוד לֹוַמר  א ַמה ּתַ ֶדּנּו"ֶאלָּ ַלּמְ ְקִרי   ?"ּוִמּתֹוָרְתָך ּתְ ֶדּנּו"ַאל ּתִ ַלּמְ א "ּתְ ֵדנוּ ', ֶאלָּ ַלּמְ    ':ּתְ
ֵדנּו,  ַלּמְ ָבר ֶזה, ִמּתֹוָרְתָך ּתְ   ּדָ

ן ָוַעִין ֵ    ,ַקל ָוחֹוֶמר ִמׁשּ
ן  ֵ ֶהן ְלֵחרּות, ַמה ׁשּ ל ָאָדם, ֶעֶבד יֹוֵצא ּבָ ֵהן ֶאָחד ֵמֵאָבָריו ׁשֶ   ָוַעִין ׁשֶ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ל ָאָדם ַעל ַאַחת כַּ ל ּגּופֹו ׁשֶ ָמְרִקין כָּ ּמְ    .ִיּסּוִרין ׁשֶ
  

יְוַהְיינּו ּדְ  ן ָלִקיׁש,  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
ָאַמר  יּדְ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ִר ֶנֱאַמר  ֶמַלח, ְוֶנֱאַמר  ית""ּבְ ִרית"ּבְ ִיּסּוִרין,  "ּבְ   ּבְ
ִרית"ֶנֱאַמר  ְכִתיב:  "ּבְ ֶמַלח, ּדִ ִרית"ּבְ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ׁשְ   , (ויקרא ב, יג) 16"ְולֹא ּתַ

ִרית"ְוֶנֱאַמר  ְכִתיב:  "ּבְ ִיּסּוִרין, ּדִ ִרית"ּבְ ה ִדְבֵרי ַהּבְ   , (דברים כח, סט) "ֵאלֶּ
ִרית"ַמה  ר ,ֶמַלחָהָאמּור ּבְ  "ּבְ ׂשָ ֶקת ֶאת ַהּבָ    ,ֶמַלח ַמְמּתֶ
ִרית"ַאף  ִיּסּוִרין "ּבְ ל ָאָדם.  ,ָהָאמּור ּבְ ל ֲעֹונֹוָתיו ׁשֶ   ִיּסּוִרין ְמָמְרִקין כָּ

   
ְנָיא    :ּתַ

י" ן יֹוַחאי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ָרֵאל,  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ נֹות טֹובֹות ָנַתן ַהּקָ לׁש ַמתָּ   ׁשָ

א ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין, וְ  ן לֹא ְנָתָנן ֶאּלָ   כּוּלָ
א.  ָרֵאל ְוָהעֹוָלם ַהּבָ   ֵאּלּו ֵהן: ּתֹוָרה ְוֶאֶרץ ִיׂשְ

ִין    ?ּתֹוָרה ִמּנַ
ֱאַמר: ּנֶ ֶב  ׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ֶרּנּו ָיהּ "ַאׁשְ ַיסְּ ר ּתְ ֶדּנּו", ר ֲאׁשֶ ַלּמְ   . (תהלים צד, יב) ּוִמּתֹוָרְתָך ּתְ

ָרֵאל    ?ֶאֶרץ ִיׂשְ
ֶרָּך"" נֹו ה' ֱאלֶֹהיָך ְמַיּסְ ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י כַּ   , (דברים ח, ה) כִּ

ְתֵריּה: י ה' ֱאלֶֹהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה" ּוְכִתיב ּבַ   . "כִּ
א    ?ָהעֹוָלם ַהּבָ

ְכִתיב: ים ּתֹוְכחֹות מּוָסר" ּדִ י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך ַחּיִ    .ו, כג)(משלי  "כִּ
  

יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּדְ ּתָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים "   ה,ב ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָניו^ּכָ ל ֲעֹונֹוָתיו  -  ְוקֹוֵבר ֶאת ּבָ   . "מֹוֲחִלין לֹו ַעל ּכָ

  
יָאַמר ֵליּה    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָלָמא  ׁשְ ְכִתיב: "ּתֹוָרה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים"ּבִ ר ָעֹון"  ּדִ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיֻכּפַ   , (משלי טז, ו) "ּבְ

ִמילּות ֲחָסִדים,  -  "ֶחֶסד"   זֹו ּגְ
ֱאַמר:  ּנֶ ים ְצָדָקה ְוָכבֹוד"ׁשֶ   , כא, כא)משלי ( "רֹוֵדף ְצָדָקה ָוָחֶסד ִיְמָצא ַחּיִ

  זֹו ּתֹוָרה,  -  "ֱאֶמת"
ֱאַמר:  ּנֶ ְמּכרׁשֶ   . כג, כג) משלי( 17""ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ּתִ

א  ָניו"ֶאלָּ ִין "קֹוֵבר ֶאת ּבָ    ?ִמּנַ
  
ּום ּתָ  יָנא ֵליּה ַההּוא ָסָבא ִמׁשּ ן יֹוַחאי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

  . "ָעֹון" "ָעֹון"ָאְתָיא 
ִתיב ָהָכא:  ר ָעֹון"כְּ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיֻכּפַ   , (משלי טז, ו) "ּבְ

ֵניהֶ ּוְכִתיב ָהָתם:  ם ֲעֹון ָאבֹות ֶאל ֵחיק ּבְ לֵּ   .(ירמיהו לב, יח) ם""ּוְמׁשַ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ל ַאֲהָבה. ְנָגִעים וּ  ִנים ֵאיָנן ִיּסּוִרין ׁשֶ   ּבָ

  
   !לֹא? "ְנָגִעים"וְ 

  ְוָהַתְנָיא: 
ָרה" ּפָ ח ּכַ א ִמְזּבַ לּו ֵאיָנן ֶאּלָ ָעה ַמְראֹות ְנָגִעים ַהּלָ ׁש ּבֹו ֶאָחד ֵמַאְרּבָ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ   ! "ּכָ
  
ּפָ " ח ּכַ    ,ָהווּ  - "ָרהִמְזּבַ
ל ַאֲהָבה"    .ָלא ָהווּ  - "ִיּסּוִרים ׁשֶ

                                                
ִרית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח 16 ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ׁשְ  ְולֹא תַּ

ְמּכר חכמה ומוסר ובינה 17  ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל תִּ

  רש"י
. שאשרי אדם אשר תיסרנו דבר זה

   יה:
תורתך . כלומר ממתורתך תלמדנו
   אנו למדין אותו:

נאמר ברית ביסורין דכתיב אלה 
. אחר הקללות נאמר דברי הברית

   במשנה תורה:
אף יסורין ממרקין כל עונותיו של 

   . גרסי':אדם
. חיי העוה''ב הויין לו ודרך חיים

  תוכחות מוסר לאדם: 
. קא סלקא דעתיה הקובר ובנים

   את בניו:
. שאת ותולדתה ארבע מראות

לדתה. בהרת עזה כשלג בהרת ותו
שניה לה כסיד ההיכל. שאת כצמר 

  לבן שניה לה כקרום ביצה:
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ֵעית     :איָמ ֵא ְוִאי ּבָ
   .ָהא ָלן ְוָהא ְלהוּ 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ַפְרֶהְסָיא ָהא ִצְנָעא, ָהא ּבְ    .ּבְ
  
ִנים"   לֹא?!  "ְוּבָ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ָהוּו ְלהּו ּוֵמתוּ  ִאיֵליָמא    – ּדְ

יְוָהא ָאַמר     :ָחָנןיוֹ  ַרּבִ
יר יָרָאה ּבִ ֲעׂשִ ְרָמא ּדַ ין ּגַ     !ּדֵ

  
א ָהא  ָלל.  -ֶאלָּ   לֹא ָהוּו ֵליּה כְּ

ָהוּו ֵליּה ּוֵמתּו. -ְוָהא    ּדְ
  

י א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יּה  ,ֲחַלׁש  ִחיָּ יַעל ְלַגּבֵ    ,יֹוָחָנן ַרּבִ
  ֲחִביִבין ָעֶליָך ִיּסּוִרין?  :ָאַמר ֵליּה 

ָכָרן. ָאַמר ֵליּה: לֹא ֵהן ְולֹ    א ׂשְ
  ַהב ִלי ָיְדָך.  :ָאַמר ֵליּה 

  ְיַהב ֵליּה ְיֵדיּה, ְואֹוְקֵמיּה. 
  

י יּה , ֲחַלׁש  יֹוָחָנן ַרּבִ יַעל ְלַגּבֵ    ,ֲחִניָנא ַרּבִ
  ֲחִביִבין ָעֶליָך ִיּסּוִרין?  :ָאַמר ֵליּה 
ָכָרן.  :ָאַמר ֵליּה    לֹא ֵהן ְולֹא ׂשְ
  ַהב ִלי ָיְדָך.  :ָאַמר ֵליּה 

  ֵליּה ְיֵדיּה, ְואֹוְקֵמיּה.  ְיַהב 
  

אי י לֹוִקים ?ַאּמַ יּה  ַרּבִ    !יֹוָחָנן ְלַנְפׁשֵ
  

   :ָאְמִרי
ית ָהֲאסּוִריםֵאין ָחבּוׁש ַמּתִ    .יר ַעְצמֹו ִמּבֵ

  
י יּה  ,ֲחַלׁש  ֶאְלָעָזר ַרּבִ י ַעל ְלַגּבֵ    ,יֹוָחָנן ַרּבִ

ַבִית ָאֵפל.  ֵני ּבְ ֲהָוה ָקא ּגָ   ֲחָזא ּדַ
ְלֵייּה לִ     ,ְדָרֵעיּה ְוָנַפל ְנהֹוָראּגַ

ֵכי  ֲהָוה ָקא ּבָ יַחְזֵייּה ּדַ   . ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ֵכית?   אי ָקא ּבָ   ָאַמר ֵליּה: ַאמַּ

ּום ּתֹוָרה  ּתְ ּדְ  -ִאי ִמׁשּ ׁשְ ִנינּו:  ,לֹא ַאּפַ ַמִים"ׁשָ ָ ין ִלּבֹו ַלׁשּ ַכּוֵ ּיְ ְמִעיט, ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ְוֶאָחד ַהמַּ ְרּבֶ    !"ֶאָחד ַהמַּ
ּום ְמזֹוֵני וְ  ל ָאָד  -ִאי ִמׁשּ ְלָחנֹותלֹא כָּ י ׁשֻ ּתֵ   !ם זֹוֶכה ִלׁשְ

ּום ּבְ  יר -ֵני ְוִאי ִמׁשּ יָרָאה ּבִ ֲעׂשִ ְרָמא ּדַ ין ּגַ     !ּדֵ
ֵכיָנא :ָאַמר ֵליּה  ַעְפָרא ָקא ּבָ ָבֵלי ּבְ    ,ְלַהאי ׁשּוְפָרא ּדְ
ֵכית :ָאַמר ֵליּה  אי ָקא ּבָ א ַוּדַ ְרוַ  ,ַעל ּדָ    .ְייהוּ ּוָבכּו ּתַ

ָהִכי ְוָהִכי  ָאַמר ֵליּה: ֲחִביִבין ָעֶליָך ִיּסּוִרין?    ַאּדְ
ָכָרן.  :ָאַמר ֵליּה    לֹא ֵהן ְולֹא ׂשְ
   .ַהב ִלי ָיְדךָ  :ָאַמר ֵליּה 

  ְיַהב ֵליּה ְיֵדיּה, ְואֹוְקֵמיּה. 
 

ִקיפּו ֵליּה ַא  ַרב הּוָנא ַחְמָראּתְ י ּדְ ּנֵ ע ְמָאה ּדַ    ,ְרּבַ
יּה  א ֲחִסיָדא ַרב ְיהּוָדה ֲאחּוהַּ  ַעל ְלַגּבֵ ַרב ַסּלָ ַנןוְ  ,ּדְ ר ַאֲהָבהְוָאְמִרי ֵליּה  ַרּבָ א ּבַ ַנןוְ  ַרב ַאּדָ   , ַרּבָ

יּה  :ְוָאְמרּו ֵליּה  ִמילֵּ ין ָמר ּבְ    .ְלַעּיֵ
ֵעיַנְייכּו?  יְדָנא ּבְ   ָאַמר ְלהּו: ּוִמי ֲחׁשִ

ִריְך הּוא ּדְ  א ּבְ יד קּוְדׁשָ לֹא ּדִ ָאְמרּו ֵליּה: ִמי ֲחׁשִ יָנא ּבְ    ?!אינָ ָעֵביד ּדִ
ִמיַע ָעַלי ִמ ָאַמר ְלהּו: ִאי ִא  ׁשְ א ַמאן ּדִ    .ֵליָמא ,אָת לְּ יכָּ

א ַלֲאִריֵסיּה  ִביׁשָ ָלא ָיֵהיב ָמר ׁשְ ִמיַע ָלן, ּדְ    .ָאְמרּו ֵליּה: ָהִכי ׁשְ
ֵביק ִלי ִמיּדֵ  ֵניב ָאַמר ְלהּו: ִמי ָקא ׁשָ יּה? ָהא ָקא ּגָ יּה ֵליּה כּ י ִמיּנֵ     !ּולֵּ

יָאְמרּו ֵליּה  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ נֹוב, ְוַטְעָמא ְטֵעים".  :: ַהְיינּו ּדְ ָבא ּגְ ּנָ ַתר ּגַ   "ּבָ
ָיֵהיְבָנא ֵליּה  יְלָנא ָעַלי ּדְ     .ָאַמר ְלהּו: ַקּבֵ

א ַוֲהָוה ַחְמָרא ָאְמִרי: ֲהַדר ַחלָּ א ּדְ    .ִאיכָּ
א, ְוִא  ר ַחלָּ יּקַ ָאְמִרי: ִאּיַ א ּדְ ַחְמָרא. ְוִאיכָּ ְדֵמי ּדְ ן ּבִ   יְזְדּבַ

  רש"י
. בא''י שערי חומה הא לן והא להו

מקודשות בה ומצורע טעון שילוח 
חוצה להן אינן יסורין של אהבה. 
בבל שאין טעונין שילוח והן מזבח 

   כפרה הוו יסורין של אהבה:
   . תחת בגדיו:בצנעא

. זה עצם שיראה בירדין גרמא דע
   של בן עשירי שמת לו:

. כמו בר וצר עצם פחות ביר
מכשעורה ממנו בסודרו לעגמת 
נפש. וגברא רבא כר''י לא באו לו 

  יסורין שאינן של אהבה:
. הוו להו דהוו להו בנים ומתו

יסורין של אהבה שהאבלות 
   מכפרת על עוונותיו:

   . ר' יוחנן לדרעיה:גלייה
בשרו מבהיק . שהיה ונפל נהורא

שיפה היה מאד כדאמרינן בב''מ 
   בהשוכר את הפועלים (דף פד.):

. שלא למדת הרבה אי משום תורה
   כרצונך:

. אחד המרבה ואחד הממעיט
לענין קרבנות שנויה בשלהי 
מנחות (דף קי.) נאמר בעולת 
בהמה ריח ניחוח ובמנחה ריח 

   ניחוח ללמדך שאחד המרבה וכו':
   עשיר:. שאינך אי משום מזוני

. על זה ודאי על דא ודאי קא בכית
  יש לך לבכות:

   . חביות:דני 
   . החמיצו:תקיפו

. יפשפש ליעיין מר במיליה
   במעשיו:

אי איכא דשמיע עלי מילתא 
. אם יש בכם ששמע עלי דבר לימא

   שאני צריך לחזור בי יודיעני:
. חלקו בזמורות הגפן שבישא

שחותכין מהן בשעת הזמיר ותנן 
דף קג.) כשם שחולקין ביין (בב''מ 

כך חולקין בזמורות ובקנים 
שריגים מתרגמינן שבשין 

   (בראשית מ):
. וכי אינו מי שביק לי מידי מיניה

חשוד בעיניכם שהוא גונב לי 
   הרבה יותר מחלקו:

. הגונב מן הגנב בתר גנבא גנוב כו'
  אף הוא טועם טעם גנבה:
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        ה, בה, בה, בה, ב .16
ְנָיא    :ּתַ

ְנָיִמין" א ּבִ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
ל ָיַמי ֵני ְדָבִרים ָהִייִתי ִמְצַטֵער ּכָ    :ַעל ׁשְ

ִתי,  ֵהא ִלְפֵני ִמטָּ תְּ ִתי ׁשֶ ִפּלָ   ַעל תְּ
ין ָצפֹון ְלָדרֹום ֵהא ְנתּוָנה ּבֵ תְּ ִתי ׁשֶ   . "ְוַעל ִמטָּ

  
ִתי ׁשֶ  ִפּלָ ִתי""ַעל תְּ ֵהא ִלְפֵני ִמטָּ    – תְּ

ִתי"ַמאי    ? "ִלְפֵני ִמטָּ
ִתי ׁש,  ִאיֵליָמא ִלְפֵני ִמּטָ   ַמּמָ

י, ְוִאיֵתיָמא ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָהָאַמר וְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
יר ינֹו ְלֵבין ַהּקִ ָבר חֹוֵצץ ּבֵ ּלא ְיֵהא ּדָ ל ׁשֶ לֵּ ְתּפַ ִין ַלּמִ    ?ִמּנַ

ֱאַמר: ּנֶ ל" ׁשֶ לֵּ ְתּפַ יר ַוּיִ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ    !"ַוּיַ
  

יָמא ִתי" :ָלא ּתֵ    ,"ִלְפֵני ִמּטָ
ִתי" :א ֵאיָמאֶאלָּ     ."ָסמּוְך ְלִמּטָ

  
ין ָצפֹון ְלָדרֹום" ֵהא ְנתּוָנה ּבֵ תְּ ִתי ׁשֶ   , "ְוַעל ִמטָּ

ָאַמר  יּדְ יָחָמא ּבְ  ַרּבִ י, ָאַמר ֲחִניָנא ַרּבִ   : ָחקִיְצ  ַרּבִ
ִנים ְזָכִרים,  ין ָצפֹון ְלָדרֹום ַהְוָיין ֵליּה ּבָ תֹו ּבֵ ל ַהּנֹוֵתן ִמּטָ   כָּ

ֱאַמר:  ּנֶ עּו ָבִניםׁשֶ ּבָ א ִבְטָנם ִיׂשְ ַמלֵּ    .(תהלים יז, יד) 18""ּוְצפּוְנָך ּתְ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֶלת ְנָפִלים.  ּתֹו ַמּפֶ   ַאף ֵאין ִאׁשְ

ִתיב ָהָכא:  א ִבְטָנם"כְּ ַמלֵּ   , "ּוְצפּוְנָך ּתְ
ִבְטָנּה"ּוְכִתיב ָהָתם:  ה תֹוִמים ּבְ ְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ְוִהנֵּ   .  (בראשית כה, כד) "ַוּיִ

   
  

                                                
עּו ָבִנים והניחו יתרם לע 18 ּבָ ִיׂשְ א ִבְטָנם  ַמלֵּ  .ולליהםּוְצפּוְנָך תְּ

  רש"י
. כל ימי נזהרתי סמוך למטתי

ת מלאכה ושלא לעסוק שלא לעשו
בתורה כשעמדתי ממטתי עד 

   שאקרא ק''ש ואתפלל:
. ראש ומרגלותיה זה צפון לדרום

לצפון וזה לדרום ונראה בעיני 
שהשכינה במזרח או במערב 
לפיכך נכון להסב דרך תשמיש 

   לרוחות אחרות:
. לשון צפון וסיפיה דקרא וצפונך

   ישבעו בנים:
   . תמלא ימי הריונם:תמלא בטנם
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        ו, או, או, או, א    ––––    ה, בה, בה, בה, ב .17
ְנָיא    :ּתַ

ְנָיִמין" א ּבִ ְנָיִמיןַאּבָ א ּבִ ְנָיִמיןַאּבָ א ּבִ ְנָיִמיןַאּבָ א ּבִ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
ל ּלֵ ְכְנסּו ְלִהְתּפַ ּנִ ַנִים ׁשֶ ּלֵ  ,ׁשְ ין ֶאת ֲחֵברֹו ְוָיָצאְוָקַדם ֶאָחד ֵמֶהם ְלִהְתּפַ    :ל, ְולֹא ִהְמתִּ

ָפָניו,  תֹו ּבְ ִפּלָ   טֹוְרִפין לֹו תְּ
ֱאַמר: ּנֶ ָעַזב ָאֶרץ"טֹ  ׁשֶ ַאּפֹו ַהְלַמַעְנָך ּתֵ   , (איוב יח, ד) 19"ֵרף ַנְפׁשֹו ּבְ

ָרֵאל,  ׂשְ ק ִמּיִ ּלֵ ְסתַּ תִּ ִכיָנה ׁשֶ ְ ּגֹוֵרם ַלׁשּ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ קמֹו""ְוֶיְע ׁשֶ ק צּור ִמּמְ   , ּתַ

רּוְך הּוא,  "צּור" ֵאיןוְ  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ   ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ יׁשֶ ׁשִ   . (דברים לב, יח) 20""צּור ְיָלְדָך ּתֶ

ָכרֹו?  ְ ין לֹו ַמה ׂשּ   ְוִאם ִהְמתִּ
י ָאַמר   ו,א ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

לּו,  ָרכֹות ַהּלָ   זֹוֶכה ַלּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ם. "לוּ ׁשֶ י ַהּיָ ַגלֵּ לֹוֶמָך ְוִצְדָקְתָך כְּ ָהר ׁשְ ְבּתָ ְלִמְצֹוָתי ַוְיִהי ַכנָּ   א ִהְקׁשַ

  . וגו' יט)-(ישעיה מח, יח 21"ַוְיִהי ַכחֹול ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיךָ 
  
  

ְנָיא    :ּתַ
ְנָיִמין" א ּבִ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

ָנה ְרׁשּות ָלַעִין ִלְראֹות    ,ִאְלָמֵלי ִנתְּ
ל  יִקיןֵאין ּכָ ּזִ ֵני ַהּמַ ְרָיה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ִמּפְ    ."ּבִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ן, ְוַקְייִמי י ִמיּנַ ְסָלא ְלאּוְגָיא ִאיְנהּו ְנִפיׁשִ י כִּ    .ֲעַלן כִּ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ָמאֵליּה ְוִרְבָבָתא ִמיִמיֵניּה  ְ א ִמׂשּ ן, ַאְלּפָ ל ַחד ְוַחד ִמיּנַ כָּ

22.   
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָהֵוי ּבְ ַהא ה'י ּדּוָחָקא ּדְ ְייהוּ  'ַכלָּ   ? יוֵ ָה  ִמּנַ

ְייהוּ  ְלִהי ִמּנַ ׁשַ י ּדְ ְרכֵּ    .ָהֵני ּבִ
ָבלוּ  ַנן ּדְ ַרּבָ יְדהוּ  ,ָהֵני ָמאֵני ּדְ    .ֵמחּוְפָיא ּדִ

ְרֵעי ּדְ  ָפןָהֵני כַּ ּקְ ְייהוּ  ,ִמּנַ    .ִמּנַ
  

ָבֵעי ְלֵמיַדע ְלהוּ     ,ַהאי ַמאן ּדְ
ַתְרְנגֹוָלאֵלְייֵתי ִקיְטָמא ְנִה  ְרֵעי ּדְ י כַּ    .יָלא, ְוַנֲהַדר ַאּפּוְרֵייּה, ּוְבַצְפָרא ָחֵזי כִּ

  
ָבֵעי ְלֶמֱחִזיְנהוּ     ,ַהאי ַמאן ּדְ
ׁשּוָנְרָתא יְלָייָתא ּדְ ְמָתא ,ֵליֵתי ׁשִ ת אּוכָּ ְמָתא ּבַ ת ּבּוְכְרָתא,  ,אּוכָּ   ּבּוְכְרָתא ּבַ

ֲחֵקיּה,  נּוָרא, ּוְלׁשַ יּה, ְוָחֵזי ְלהוּ ְוִליְקֵליּה ּבְ     .ְוִליְמִלי ֵעיֵניּה ִמּנֵ
יּה,  ְנִבי ִמּנֵ יְלָמא ּגָ ַפְרְזָלא, ּדִ ְנָקא ּדְ ּפַ גּוׁשְ ֵמיּה ּבְ ַפְרְזָלא, ּוְלַחּתְ גֹוְבָתא ּדְ ְדֵייּה ּבְ   ְוְלׁשַ

ק ּזַ ֵהיִכי לֹא ִליּתַ י ּדְ    .ְוַלֲחתֹום ּפּוֵמיּה כִּ
  

ֵיי ר ַאּבַ יָבי ּבַ   , ֲעַבד ָהִכי ַרב ּבֵ
ק,  ּזַ   ֲחָזא ְוִאּתַ

ַנן ַרֲחֵמי ֲעֵליּה,  עּו ַרּבָ   ּבָ
ִסי.    ְוִאּתַ

   
  

                                                
ָעַזב ָאֶרץ ויעתק צור ממקומו" 19 ַאּפֹו ַהְלַמַעְנָך תֵּ  ."טֵרף ַנְפׁשֹו ּבְ
י ותשכח אל מחוללך 20 ׁשִ  צּור ְיָלְדָך תֶּ

ם. ַוְיִהי ַכחֹול ַזְרֶעָך ְוֶצֱאָצֵאי  21 י ַהּיָ ַגלֵּ לֹוֶמָך ְוִצְדָקְתָך ּכְ ָהר ׁשְ ְבתָּ ְלִמְצֹוָתי ַוְיִהי ַכּנָ  כמעותיו, לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני ֵמֶעיךָ לּוא ִהְקׁשַ

ׁש  22 ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ ּדְ   . (תהלים צא, ז)ִיּפֹל ִמּצִ

  רש"י
. לך אומר אשר טורף נפשו באפו

גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך 
ומה היא הנפש זו תפלה כמו 
שנאמר ואשפוך את נפשי לפני ה' 

  (ש''א א):
. וכי סבור הלמענך תעזב ארץ

היית שבשבילך שיצאת תסתלק 
השכינה ויעזוב את חבירך 

  המתפלל לפניו: 
   . לשון המתנה היא:לוא הקשבת

מצותי אשר צויתי . בשביל למצותי
   לגמול חסד:

. כל השדים העומדים לראות
   לפניו:

. כשורת חפירה כי כסלא לאוגיא
המקפת האוגיא שעושין תחת 
הגפנים כמו ששנינו (מ''ק דף ב) 
אין עושין אוגיות לגפנים לאסוף 
שם מים להשקות הגפן. כסלא 
הוא תלם של מענה המקפת סביב 
סביב את תל האוגיא והגפן נטוע 

ובריש נדרים (דף ו ב) הדין  בתל
   אוגיא להוי פאה:

. פעמים האי דוחקא דהוי בכלה
שבני אדם יושבים רווחים ביום 
השבת שבאין לשמוע דרשה ודומה 

   להם כיושבים דחוקים:
   . ברכים עייפים:הני ברכי דשלהי
. בגדי התלמידים מאני דרבנן דבלו

שבלים מהר והם אינם בני מלאכה 
   שיבלו בגדיהם:

. באין המזיקים ופיא דידהומח
ויושבין אצלם ומתחככים בהם. 
חופיא לשון חופף ומפספס (שבת 

   :} בלע''זחכוךפריי''ר {דף נ) 
. שליית הולד שלייתא דשונרתא

   של חתול נקבה:
   . הבכורה לאמה:בוכרתא

. ואף אמה היתה בת בוכרתא
   בכורה:

. ישים ממנה ולימלי עיניה מניה
ינה בעין מעט בעיניו כל לשון נת

קורהו בלשון גמרא לשון מלוי לפי 
   שבדבר מועט הוא מלא:

. קנה חלול של גובתא דפרזלא
   ברזל:

   . לקנה:ולחתמיה
. בחותם של בגושפנקא דפרזלא

ברזל דבמידי דצייר וחתים לית 
להו רשותא כדאמרינן בכל הבשר 

  בשחיטת חולין (דף קה ב):
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ְנָיא    :ּתַ

ְנָיִמין" א ּבִ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
ֶנֶסת,  ֵבית ַהּכְ א ּבְ ַמַעת ֶאּלָ ל ָאָדם ִנׁשְ ה ׁשֶ ִפּלָ   ֵאין תְּ

ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ִפלָּ ה ְוֶאל ַהּתְ מַע ֶאל ָהִרנָּ   . (מלכים א ח, כח) 23"ִלׁשְ
ה ִפּלָ ֵהא תְּ ם תְּ ה, ׁשָ ְמקֹום ִרּנָ    ."ּבִ

  
  

אָאַמר  ר ַרב ַאּדָ יָאַמר  ָרִבין ּבַ   : ִיְצָחק ַרּבִ
ֶנֶסת ֵבית ַהכְּ רּוְך הּוא ָמצּוי ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲעַדת ֵאלׁשֶ ב ּבַ    .(תהלים פב, א) 24""ֱאלִֹהים ִנּצָ
ְת וּ  ּמִ ָרה ׁשֶ ן ַלֲעׂשָ ּיִ ֶהםִמּנַ ִכיָנה ִעּמָ ְ ׁשּ ִלין ׁשֶ לְּ    ?ּפַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲעַדת ֵאל"ׁשֶ ב ּבַ    .(תהלים פב, א) "ֱאלִֹהים ִנּצָ
ִבין  ּיֹוׁשְ ה ׁשֶ לׁשָ ִין ִלׁשְ ֶהםּוִמּנַ ִכיָנה ִעּמָ ְ ׁשּ ִדין ׁשֶ   ?ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ּפט" :ׁשֶ ֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיׁשְ    .(תהלים פב, א)"ּבְ
ִב  ּיֹוׁשְ ַנִים ׁשֶ ִין ִלׁשְ ֶהםּוִמּנַ ִכיָנה ִעּמָ ְ ׁשּ ּתֹוָרה ׁשֶ    ?ין ְועֹוְסִקין ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ ב ה'ׁשֶ ְקׁשֵ רּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ    .(מלאכי ג, טז) 25""ָאז ִנְדּבְ
  

מֹו"ַמאי  ֵבי ׁשְ   ? "ּוְלחֹוׁשְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָאּה ַמֲע  ב ָאָדם ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ְוֶנֱאַנס, ְולֹא ֲעׂשָ ָאּה ֶלה ָעָליו ָחׁשַ ִאיּלּו ֲעׂשָ תּוב כְּ   .ַהכָּ

  
ִכיָנה ִעּמוֹ  ְ ׁשּ ּתֹוָרה ׁשֶ ב ְועֹוֵסק ּבַ ּיֹוׁשֵ ֲאִפיּלּו ֶאָחד ׁשֶ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ יָך"ׁשֶ ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכּתִ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזכִּ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ    .(שמות כ, כא) "ּבְ
  

ֲעָיא ,יּלּו ַחדֲאִפ ּדַ ְוִכי ֵמַאַחר  ֵרי ִמּבָ    ?!ּתְ
  

ְכרֹונֹות,  ֵסֶפר ַהּזִ ְייהּו ּבְ ָבן ִמלַּ ּתְ ֵרי ִמכַּ   ּתְ
ְכרֹונֹות.  ֵסֶפר ַהּזִ יּה ּבְ ָבן ִמלֵּ ּתְ   ַחד לֹא ִמכַּ

  
ֵרי ֲאִפיּלּו ּתְ ֲעָיא ,ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ ָלָתא ִמּבָ    ?!ּתְ

  
ָלָמא ּבְ  יָנא ׁשְ ֵתיָמא: ּדִ ִכיָנה, ְולֹא ָאְתָיא  ָעְלָמא הּוא,ַמהּו ּדְ   ׁשְ

ַמע ָלן ִדיָנא ַנִמי ַהְיינּו ּתֹוָרה.  :ָקַמׁשְ   ּדְ
  

ֲעָיא ָרה ִמּבָ ָלָתא, ֲעׂשָ ֲאִפיּלּו ּתְ     ?!ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ
  

ִכיָנה ְוָאְתָיא ָרה ָקְדָמה ׁשְ    ,ֲעׂשָ
ָיְתִבי ָלָתא ַעד ּדְ    .ּתְ

   
  

                                                
ה אשר עבדך מתפלל לפניך היום 23 ִפלָּ ה ְוֶאל ַהתְּ מַע ֶאל ָהִרּנָ  ִלׁשְ

ֲעַדת ֵאל בקרב אלהים ישפוט 24 ב ּבַ  ֱאלִֹהים ִנּצָ

רּו ִיְר  25 ב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמוָאז ִנְדּבְ ְקׁשֵ  ֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ

  רש"י
. בבהכ''נ ששם במקום רנה
ור שירות ותשבחות אומרים הצב

   בנעימת קול ערב:
   . בבית מועד שלו:בעדת אל

. עדה קרויה ומנין לעשרה וכו'
בעשרה שנא' עד מתי לעדה הרעה 
הזאת (במדבר יד) יצאו כלב 

   ויהושע:
. ואין בית בקרב אלהים ישפוט

דין קרוים אלהים אלא בג' בפ''ק 
   דסנהדרין (דף ג:):

   . ממתין להם שם:ויקשב ה'
. אשר יזכר כיר את שמיאשר אז

   שמי על מצותי ודברי:
   . לשון יחיד הוא:אבא אליך

. כדכתיב ויכתב מכתבן מלייהו
   ספר זכרון לפניו (סיפא דקרא):

. קודם שיהיו קדמה שכינה ואתיא
   כל העשרה:

   . מעיקרא משמע:נצב בעדת אל
. כדכתיב ישפוט. בשעת עד דיתבי
  המשפט:
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יָאַמר  א ַרּבִ ר ַרב ַאּדָ יַמר ָא  ָאִבין ּבַ   : ִיְצָחק ַרּבִ

ין ִפילִּ יַח ּתְ רּוְך הּוא ַמּנִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ יִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו"ׁשֶ ע ה' ּבִ ּבַ   , (ישעיהו סב, ח) "ִנׁשְ
יִמינֹו"   זֹו ּתֹוָרה,  - "ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ת ָלמֹו" :ׁשֶ   , (דברים לג, ב) "ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ
ין,  - ּזֹו"ְזרֹוַע ֻע בוִּ " ִפילִּ   ֵאּלּו תְּ

ֱאַמר:  ּנֶ ן"ׁשֶ   . (תהלים כט, יא) "ה' עז ְלַעּמֹו ִיתֵּ
ָרֵאל ין עֹוז ֵהם ְלִיׂשְ ִפילִּ ַהּתְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ְכִתיב:  ָּך"ּדִ ם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ כִּ ל ַעּמֵ   . (דברים כח, י) "ְוָראּו כָּ
   :ְוַתְנָיא

יַר " דֹול ּבִ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ
ראׁש  ּבָ ין ׁשֶ ִפיּלִ    ."ֵאּלּו תְּ

  
ר ִיְצָחקָאַמר ֵליּה  ר ָאִביןלְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ יא ּבַ   : ַרב ִחיָּ

הו? ּ  ִתיב ּבְ ָמֵרי ָעְלָמא ַמה כְּ ין ּדְ ִפילִּ   ָהֵני ּתְ
  

ר ָאִביןָאַמר ֵליּה  יא ּבַ    :ַרב ִחּיָ
ָרֵא  ָך ִיׂשְ ַעּמְ ָאֶרץ""ּוִמי כְּ   . (דברי הימים א יז, כא) ל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ

  
ָרֵאל?  ְבַחְייהּו ִיׂשְ ׁשִ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ח קּוְדׁשָ ּבַ ּתַ   ּוִמי ִמׁשְ

  
  ִאין, 

ְכִתיב:    . (דברים כו, יז) 26""ֶאת ה' ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹוםּדִ
   .יח)- (דברים כו, יז 27""ַוה' ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹוםּוְכִתיב: 

  
ָרֵאל: ָאַמר ָלֶה  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ם ַהּקָ

עֹוָלם,  יתּוִני ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ ם ֲעׂשִ   ַאּתֶ
עֹוָלם ה ֶאְתֶכם ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ    .וֲאִני ֶאֱעׂשֶ

ֱאַמר  ּנֶ עֹוָלם, ׁשֶ יתּוִני ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ ם ֲעׂשִ ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד"ַאּתֶ ַמע ִיׂשְ   , (דברים ו, ד) "ׁשְ
עֹוָלם, ׁשֶ וַ  ה ֶאְתֶכם ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ ָאֶרץ"ר: ַמ ֱא נֶּ ֲאִני ֶאֱעׂשֶ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ   . (דברי הימים א, יז, כא) "ּוִמי כְּ

  
ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ

יָתא ַחד ּבֵ יַנח ּבְ י ַמאי ,ּתֵ ּתֵ ָאר ּבָ ׁשְ    ?ּבִ
  

   :ּה ָאַמר ֵלי
דֹול י ִמי גֹוי ּגָ   , (דברים ד, ז) 28""כִּ

דֹול   , ד, ח) דברים( 29""ּוִמי ּגֹוי ּגָ
ָרֵאל ֶריָך ִיׂשְ   , לג, כט) דברים( 30""ַאׁשְ

ה ֱאלִֹהים   , ד, לד) דברים(וגו'  31""אֹו ֲהִנּסָ
ָך ֶעְליֹון   . כו, יט) דברים( 32""ּוְלִתּתְ

  
   ,ִאי ָהִכי

י ּתֵ י ְלהּו טּוֵבי ּבָ     !ְנִפיׁשִ
  

א,  י ִמי גֹוי ָגדֹול" "ּוִמי ּגֹוי ָגדֹול"ֶאלָּ ָדְמָיין ַלֲהָדֵדי "כִּ יָתא ,ּדְ ַחד ּבֵ     .ּבְ
ָרֵאל" ָך ִיׂשְ ָרֵאל" "ּוִמי ְכַעּמְ ֶריָך ִיׂשְ יָתא,  "ַאׁשְ ַחד ּבֵ   ּבְ

ה ֱאלִֹהים" יָתא,  "אֹו ֲהִנּסָ ַחד ּבֵ   ּבְ
ָך ֶעְליֹון" יָתא.   "ּוְלִתּתְ ַחד ּבֵ   ּבְ

  
ֶאְדָרֵעיּה.  וְ    ו,ב ִתיִבי ּבְ   ּכּוְלהּו כְּ

                                                
 ֶאת ה' ֶהֱאַמְרתָּ ַהּיֹום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו 26

 ל מצוותיוַוה' ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך ולשמור כ 27

דֹול אשר לו אלהים קרובים אליו, כה' אלוהינו בכל קראנו אליו 28 י ִמי גֹוי ּגָ  ּכִ

דֹול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אני נותן לפניכם היום 29  ּוִמי ּגֹוי ּגָ

ָרֵאל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויב 30 ֶריָך ִיׂשְ  יך לך ואתה על במותימו תדרוךַאׁשְ

ה ֱאלִֹהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותיות ובמופתים 31  אֹו ֲהִנּסָ

ָך ֶעְליֹון על כל הגויים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לה' אלהיך כאשר דיבר 32  ּוְלִתתְּ

  רש"י
ין עוז הם . ומנין שהתפילעוז לעמו

לישראל דכתיב וראו וגו' ויראו 
   ממך:

. בשלמא בתפילין מה כתיב בהו
דידן כתיב שמע (דברים ו) והיה 
אם שמוע (שם יא) קדש לי כל 
בכור (שמות יג) והיה כי יביאך 
פרשיות שנצטוו בהם לשום זכרון 
מצותיו של הקב''ה אות וזכרון 
להם לישראל אלא בדידיה מאי 

   כתיב בהו:
לשון חשיבות ושבח כמו  .האמרת

יתאמרו כל פועלי און (תהלים 
   צד). ישתבחו:

. שהרי ארבעה בשאר בתי מאי
  .בתים הם

. כל וכולהו כתיבי באדרעיה
הכתובים הללו כתובים בזרוע 
בבית אחד שאותן של יד אינן אלא 
בית אחד כדאמרינן במנחות (דף 

  לד:) וכל הפרשיות כתובות בו:
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אָאַמר  ר ַרב ַאּדָ יָאַמר  ָרִבין ּבַ   : ִיְצָחק ַרּבִ

ל ָהָרִגיל ָלבֹ  א יֹום ֶאָחד, כָּ ֶנֶסת ְולֹא ּבָ   א ְלֵבית ַהכְּ
ִאיל ּבֹו,  רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ קֹול ַעְבדּ ׁשֶ ִכים ְוֵאין נַגּה לוֹ "ִמי ָבֶכם ְיֵרא ה' ׁשֵמַע ּבְ ר ָהַלְך ֲחׁשֵ   , (ישעיהו נ, י) 33"ֹו ֲאׁשֶ
  , "נֹוַגּה לוֹ " – ִאם ִלְדַבר ִמְצָוה ָהַלךְ 

   ."ֵאין נֹוַגּה לוֹ " – ִאם ִלְדַבר ָהְרׁשּות ָהַלךְ וְ 
  

ם ה'" ׁשֵ   ַמאי ַטְעָמא?  - (ישעיהו נ, י) "ִיְבַטח ּבְ
  

ם ׁשֵ ֲהָוה ֵליּה ִלְבטֹוַח ּבְ ּום ּדַ ַטח.   ,ה' ִמׁשּ   ְולֹא ּבָ
   

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֶנֶסת,  ֵבית ַהכְּ א ּבְ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ד הּוא ּכֹוֵעס,  ָרה ִמּיָ ּה ֲעׂשָ   ְולֹא ָמָצא ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ אִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנהׁשֶ   . (ישעיה נ, ב) 34""ַמּדּוַע ּבָ

  
  

  : ַרב הּוָנא, ָאַמר ֶחְלּבוֹ  יַרּבִ ָאַמר 
תוֹ  ל ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפלָּ ֶעְזרֹו,  ,כָּ   ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ּבְ

ת אֹוְמִרים לֹו: ּוְכׁשֶ  לְ 'ּמֵ ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ִאי ָעָניו, ִאי ָחִסיד, ִמּתַ   . 'ִמיָדיו ׁשֶ
  

ָקַבע ָמקֹום    ?ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו ְמָנא ָלן ּדְ
  

ְכִתיב:  םּדִ ר ָעַמד ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ּבֶקר ֶאל ַהּמָ ם ַאְבָרָהם ּבַ כֵּ ׁשְ    ,(בראשית יט, כח) ""ַוּיַ
ה,  'ֲעִמיָדה'ְוֵאין  ִפלָּ א ּתְ   ֶאלָּ

ֱאַמר:  ּנֶ ל"ׁשֶ יְנָחס ַוְיַפלֵּ ֲעמד ּפִ   .  (תהלים קו, ל) "ַוּיַ
   

  
יָאַמר    : ַרב הּוָנאָאַמר  ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ

ֶנֶסת ית ַהכְּ ה ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ּסָ ִסיָעה ּגַ    .ַאל ַיְפִסיַע ּפְ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ק א ְלֵמיּפַ    ,לֹא ֲאָמַרן ֶאלָּ

    ,ִמְצָוה ְלִמְרַהט -ֲאָבל ְלֵמיַעל 
ֱאַמר:  ּנֶ ָפה ָלַדַעת ֶאת ה'"ׁשֶ    .(הושע ו, ג) "ִנְרּדְ

  
יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ

ָקא ָרֲה  ַנן ּדְ י ֲהָוה ָחֵזיָנא ְלהּו ְלַרּבָ ָתאֵמֵריׁש כִּ ּבְ ׁשַ    ,ִטי ְלִפְרָקא ּבְ
ָתאָק ָאִמיָנא:  ּבְ ַנן ׁשַ    .א ְמַחְלָיין ַרּבָ

ַמֲעָנא ְלָהא  ׁשְ יָון ּדִ יּדְ כֵּ ְנחּום ַרּבִ יָאַמר  תַּ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ת,  ּבָ ׁשַ   ְלעֹוָלם ָירּוץ ָאָדם ִלְדַבר ֲהָלָכה ַוֲאִפיּלּו ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָאג""ַאֲחֵרי ה' ֵיְלכּו ׁשֶ ַאְרֵיה ִיׁשְ   , יא, י) הושע( כְּ
  ֲאָנא ַנִמי ָרֵהיְטָנא. 

   
יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ

ִפְרָקא     .ִרֲהָטא –ַאְגָרא ּדְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ה כַ ּדְ ַאְגָרא     .ּדּוָחָקא –לָּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ַמֲעָתא  ׁשְ   ְסָבָרא.  -ַאְגָרא ּדִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב פַּ
ֵבי ַטּמַ  ִתיקּוָתא.  -ָיא  ַאְגָרא ּדְ   ׁשְ

  

                                                
ר ָהלַ  33 קֹול ַעְבּדֹו ֲאׁשֶ ִכים ְוֵאין נַגּה לֹו, יבטח בשם ה' וישען באלהיוִמי ָבֶכם ְיֵרא ה' ׁשֵמַע ּבְ  ְך ֲחׁשֵ

אִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה... הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר 34  ַמּדּוַע ּבָ

  רש"י
ו של פלוני . מה טיבמשאיל בו

   למה לא בא:
   . שהיה רגיל לבא אליו:ירא את ה'

. אשר הלך חשכים ואין נוגה לו
אשר עתה הלך למקום חשך אשר 

   ימנע עצמו מלהשכים לפתחי:
. שיעור שיוכלו לענות ואין עונה

   דבר קדושה:
. שקבע מקום אלקי אברהם

   לתפלתו:
. כדרך שהיה עוזר בעזרו

   לאברהם:
. לפי האל יפסיע פסיעה גס

שמראה בעצמו שעכוב בית הכנסת 
   דומה עליו כמשוי:

. לשון מרוצה משמע נרדפה
   שהרודף רץ:

   . לשמוע הדרשה:לפרקא
. דאמר מר מחליין רבנן שבתא

(שבת ד' קיג:) אסור לפסוע פסיעה 
גסה בשבת שנאמר אם תשיב 

   משבת רגלך:
. עיקר קבול שכר אגרא דפרקא

הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי 
כם היא שכר המרוצה שהרי ח

רובם אינם מבינים להעמיד גרסא 
ולומר שמועה מפי רבן לאחר זמן 

   שיקבלו שכר למוד:
. שבת שלפני הרגל אגרא דכלה

שהכל נאספין לשמוע הלכות 
   הרגל:

. שהוא יגע אגרא דשמעתא סברא
וטורח ומחשב להבין טעמו של 

  דבר:
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  : ָמר זּוְטָראָאַמר 

ַתֲעִניָתא  א –ַאְגָרא ּדְ    .ְצַדְקּתָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָדא  ֶהְסּפֵ ּלּוֵיי.  -ַאְגָרא ּדְ   ּדַ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֵבי ִהּלּוֵלי  י.  -ַאְגָרא ּדְ   ִמילֵּ
   

  

  רש"י
. שנותנין אגרא דתעניתא צדקתא

ב לפרנסת העניים צדקה לער
   שהתענו היום:

. להרים קול בלשון נהי דלויי
   ועגמת נפש שיבכו השומעים:

  . לשמח החתן בדברים:מילי
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ל ֲא  לֵּ ְתּפַ ל ַהּמִ ֶנֶסת ִנְקָרא חֹוֵרי כָּ ע'ֵבית ַהכְּ   , 'ָרׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ כּוןׁשֶ ִעים ִיְתַהלָּ    .(תהלים יב, ט) 35""ָסִביב ְרׁשָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

א  אּדְ לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ּתָ ִניׁשְ יּה ְלֵבי כְּ    ,לֹא ַמֲהַדר ַאּפֵ
א  תָּ ִניׁשְ יּה ְלֵבי כְּ ּה.  -ֲאָבל ַמֲהַדר ַאּפֵ   ֵלית ָלן ּבָ

  
ְב  אַההּוא ּגַ ּתָ ִניׁשְ יּה ְלֵבי כְּ א, ְולֹא ַמֲהַדר ַאּפֵ ּתָ ִניׁשְ י ֲאחֹוֵרי ֵבי כְּ ָקא ְמַצלֵּ    ,ָרא ּדְ

הוּ  יָעא ,ֲחַלף ֵאִלּיָ ַטּיָ ִמי ֵליּה כְּ    ,ַחְזֵייּה, ִאיּדַ
י ָמָרְך?!  :ָאַמר ֵליּה  ר ָקְייַמת ַקּמֵ ּדּו ּבַ   כַּ

ַלף ַסְפְסָרא ְוַקְטֵליּה     .ׁשָ
  
  

ַנן ַההּואָאַמר ֵליּה  ֵיילְ  ֵמַרּבָ ר ַאּבַ יָבי ּבַ יָבי, ְוָאְמִרי ָלּה ַרב ּבֵ ר ִיְצָחקלְ  ַרב ּבֵ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ת ִלְבֵני ָאָדם"ַמאי  ֻרם ֻזלֻּ   ? (תהלים יב, ט) "כְּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ל עֹוָלם,  רּוּמֹו ׁשֶ עֹוְמִדים ּבְ ָבִרים ׁשֶ   ֵאּלּו ּדְ
ֶהן.    ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלין ּבָ

  
יַר  יוְ  יֹוָחָנן ּבִ ְרַוְייהּו:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

ְכרּום,  ּנֹות כִּ ּתַ ָניו ִמׁשְ ִרּיֹות, ּפָ ְצָטֵרְך ָאָדם ַלּבְ ּנִ יָון ׁשֶ   כֵּ
ֱאַמר:  ּנֶ ת ִלְבֵני ָאָדם"ׁשֶ ֻרם ֻזלֻּ   . "כְּ

  
רּום"ַמאי    ? "כְּ

  
י ֲאָתא  יִמיכִּ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

ְכַר  מֹו, עֹוף ֶאָחד ֵיׁש ּבִ ם, ּו"ְכרּום" ׁשְ י ַהּיָ   כֵּ
ָווִנין.  ה ּגְ ְך ְלַכּמָ ה זֹוַרַחת ִמְתַהּפֵ ַחּמָ   ְוֵכיָון ׁשֶ

  
י יוְ  ַאִמי ַרּבִ ְרַוְייהוּ  ַאִסי ַרּבִ    :ְדָאְמִרי ּתַ

ֵני ִדיִנים, ֵאׁש ּוַמִים,  ׁשְ ִאּלּו ִנּדֹון ּבִ   כְּ
ֱאַמר:  ּנֶ אנּו ׁשֶ נּו ּבָ ְבּתָ ֱאנֹוׁש ְלראׁשֵ ִים""ִהְרכַּ     .(תהלים סו, יב) ָבֵאׁש ּוַבּמָ

   

                                                
כּון כרום זולות לבני אדם 35 ִעים ִיְתַהלָּ  ָסִביב ְרׁשָ

  רש"י
. כל פתחי בית אחורי בית הכנסת

הכנסת היו במזרח והכי תניא 
בתוספתא דמגילה (פרק ג) מעין 
מקדש ומשכן פניהם למערב 
ואחוריהם למזרח והמתפלל 

ת ואינו מחזיר אחורי בית הכנס
פניו לבית הכנסת נראה ככופר 
במי שהצבור מתפללין לפניו והא 
דרב הונא מוקי לה לאביי בדלא 

   מהדר אפיה לבי כנישתא:
   . סוחר ערבי:חלף ההוא טייעא

. רשות כי האי כדו בר כדו שתי בר
דאמרינן בסוכה (ד' מה:) הא 

   דעיילי בבר:
   . סיפיה דקרא דלעיל:כרום זלות
. עומדים ברומו של עולםדברים ש

   כגון תפלה שעולה למעלה:
. הוא כיון שנצטרך אדם לבריות

   זל בעיניהם:
. להיות נושה בנו לראשנו

דמתרגמינן כנושה (שמות כב) 
  כרשיא:
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        ו, בו, בו, בו, ב .22
יָאַמר וְ    : ַרב הּוָנאָאַמר  ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ

ְנָחה,  ת ַהּמִ ְתִפלַּ   ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ
ְנָחה,  ת ַהמִּ ְתִפלַּ א ּבִ הּו לֹא ַנֲעָנה ֶאלָּ ֲהֵרי ֵאִלּיָ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ גַּ ׁשֶ ְנָחה ַוּיִ ֲעלֹות ַהּמִ ִביא ַוּיאַמר"ַוְיִהי ּבַ הּו ַהנָּ   , לז)-(מלכים א יח, לו 36"ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני"וגו'  "ׁש ֵאִלּיָ
ַמִים,  - "ֲעֵנִני" ָ ֵרד ֵאׁש ִמן ַהׁשּ ּתֵ   ׁשֶ

ּלא - "ֲעֵנִני"וַ  ִפים ֵהם ׁשֶ י ְכׁשָ    .יאְמרּו ַמֲעׂשֵ
  

י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ת ַעְרִבית ׁשֶ ְתִפלַּ   ַאף ּבִ

ּכֹון  י ִמְנַחת ָעֶרב""ּתִ ּפַ ַאת כַּ ִתי ְקטֶרת ְלָפֶניָך ַמׂשְ ִפלָּ   . (תהלים קמא, ב) ּתְ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֲחִרית ת ׁשַ ִפלַּ    ,ַאף ּתְ

ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ ַמע קֹוִלי, ּבֶקר ֶאֱעָרְך ְלָך ַוֲאַצּפֶ ׁשְ   .  (שם ה, ד) "ה' ּבֶקר ּתִ
   

  

                                                
הּו ַה  36 ׁש ֵאִליָּ ּגַ ּיִ ְנָחה ַו ֲעלֹות ַהּמִ ִביא ַוּיאַמר ה' אלהי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים ַוְיִהי ּבַ ּנָ

  האלה. ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני וידעו העם הזה כי אתה ה' האלהים
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        ו, בו, בו, בו, ב .23
יְוָאַמר    : ַרב הּוָנאָאַמר  ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ

ה קֹולֹות,  ָ ֲחִמׁשּ חֹו עֹוֵבר ּבַ ּמְ ת ָחָתן ְוֵאינֹו ְמׂשַ ֻעּדַ ֱהֶנה ִמּסְ ל ַהּנֶ   כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ה קֹול אֹוְמִרים הֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹותׁשֶ לָּ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול כַּ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ   . (ירמיה לג, יא) 37""קֹול ׂשָ

  
חֹו ַמה  ּמְ ָכרֹו? ְוִאם ְמׂשַ ְ   ׂשּ

  
יָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ה קֹולֹות,  ָ ֲחִמׁשּ ָנה ּבַ תְּ ּנִ   זֹוֶכה ַלּתֹוָרה ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ְהיֹ ׁשֶ י ּבִ ִליׁשִ ְ ֵבד ַעל ָהָהר ְוקל ׁשֹוָפר"ת ַהּבֶקר ַוְיִהי קֹ "ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ   וגו',  לֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן כָּ

ָפ    ,וגו' "ר"ַוְיִהי קֹול ַהׁשּ
   .יט)-טז, יט מות(ש 38ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול""
  

  ִאיִני? 
ִתיב    !(שמות כ, יח) ""ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות :ְוָהא כְּ

  
ן ּתֹוָרה ָהווּ ּדְ אֹוָתן קֹולֹות,     .קֹוֶדם ַמּתַ

  
י הוּ  ַרּבִ   ָאַמר:  ַאּבָ

ִאיּלּו ִהְקִריב ּתֹוָדה,    כְּ
ֶנֱאַמר ית ה'"" :ׁשֶ   . (ירמיהו לג, יא) ְמִבִאים ּתֹוָדה ּבֵ

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַלִים,  ָנה ַאַחת ֵמחּוְרּבֹות ְירּוׁשָ ִאיּלּו ּבָ   כְּ
ֶנֱאַמר:  ָבִראׁשָנה ָאַמר ה'"ׁשֶ בּות ָהָאֶרץ כְּ יב ֶאת ׁשְ י ָאׁשִ   .  "כִּ

  
   

                                                
ה קֹול אֹוְמִרים הֹודּו ֶאת ה' צְ  37 לָּ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ ָבאֹות כי טוב ה' כי לעולם חסדו, מביאים תודה בית ה', כי אשיב את שבות הארץ קֹול ׂשָ

  כבראשונה אמר ה'
ָפר הולך וחזק מאד משה ידבר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול 38  ַוְיִהי קֹול ַהׁשּ

  רש"י
. מזלזל עובר בחמשה קולות

בחמשה קולות שבירך בהן 
   הקב''ה את ישראל:

אותן קולות דקודם מתן תורה 
ראי היינו הנך . הנך קולות בתהוו

דאיירי בהו לעיל וקאמר דנראין 
היו ואע''פ שהקול אינו נראה זה 

   נראה:
. כי אשיב מביאים תודה בית ה'

את שבות וגו'. סיפיה דקרא 
  דחמשה קולות דלעיל הוא:
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        ו, בו, בו, בו, ב .24
יְוָאַמר     :ַרב הּוָנאָאַמר  ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ

ָמִעים,  ָבָריו ִנׁשְ ַמִים ּדְ ׁש ּבֹו ִיְרַאת ׁשָ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָראׁשֶ ָבר ַהּכל ִנׁשְ    .(קהלת יב, יג)וגו'  39""סֹוף ּדָ

  
ל ָהָאָדם"ַמאי  י ֶזה כָּ   ? "כִּ

  
יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ל ָהעֹוָלם רּוְך הּוא: כָּ דֹוׁש ּבָ ִביל  ָאַמר ַהּקָ ׁשְ א ּבִ ּלֹו לֹא ִנְבָרא ֶאלָּ   . "ֶזה"כֻּ
  

י ֲהָנא ַרּבִ ר כָּ א ּבַ   ָאַמר:  ַאּבָ
קּול  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  "ֶזה"ׁשָ ֶנֶגד כָּ    .כְּ

  
י אי ַרּבִ ן ַעזַּ ְמעֹון ּבֶ י אֹוֵמר, ְוָאְמִרי ָלּה  ׁשִ ן זֹוָמא ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ל ָהעֹוָלם, ּכּוּלֹו לֹא ִנְב  א כָּ    ."ֶזה"לָ  ְלֶצֶוותָרא ֶאלָּ
   

  
יְוָאַמר    : ַרב הּוָנאָאַמר  ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ

לֹום,  ים לֹו ׁשָ לֹום, ַיְקּדִ ן לֹו ׁשָ הּוא ָרִגיל ִליּתֵ ֲחֵברֹו ׁשֶ ּיֹוֵדַע ּבַ ל ׁשֶ   כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ לֹום ְוָרְדֵפהּו"ׁשֶ ׁש ׁשָ ּקֵ    .(תהלים לד, טו) "ּבַ

  , 'ְזָלןגַּ 'ִנְקָרא ֱחִזיר ְוִאם ָנַתן לֹו ְולֹא ֶה 
ֱאַמר:  ּנֶ יֶכם"ׁשֶ ָבּתֵ ֵזַלת ֶהָעִני ּבְ ֶרם ּגְ ם ַהכֶּ ַעְרּתֶ ם ּבִ   .(ישעיה ג, יד) "ְוַאּתֶ

  
 

 
  

                                                
ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם 39 ָבר ַהּכל ִנׁשְ  סֹוף ּדָ

  רש"י
  

   . שיברא זה:בשביל זה
 {שול''ץ: צעצוע}. של''ווץ לצוות

   בלע''ז:
. והלא אף גזלת העשיר גזלת העני

לה היא אלא גזלת העני שאין לו גז
כלום לגזול ממנו אלא שלא 

  להשיב על שלומו
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        ז, אז, אז, אז, א .25
יָאַמר    ז,א ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ   : יֹוֵסי ַרּבִ

ל?  לֵּ רּוְך הּוא ִמְתּפַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִין ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ִתי""ַוֲהִביאֹוִתים ֶא ׁשֶ ִפלָּ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ   , (ישעיהו נו, ז) ל ַהר ָקְדׁשִ

ָתם' ִפלָּ א  'ּתְ ִתי"לֹא ֶנֱאַמר, ֶאלָּ ִפלָּ   , "ּתְ
ל.  לֵּ רּוְך הּוא ִמְתּפַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אן ׁשֶ   ִמכָּ

  
י    ?ַמאי ְמַצלֵּ

  
הָאַמר  ר טֹוִבּיָ    :ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ

ָפַני    :ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ
ֲעִסי ׁשּו ַרֲחַמי ֶאת כַּ ְכּבְ ּיִ    ,ׁשֶ

   ,ְוָיגֹוּלּו ַרֲחַמי ַעל ִמּדֹוַתי
ת ַרֲחִמים,  ִמּדַ ַני ּבְ   ְוֶאְתַנֵהג ִעם ּבָ

ֵנס לָ  יןְוֶאכָּ ּוַרת ַהּדִ   . ֶהם ִלְפִנים ִמׁשּ
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר " ע ַרּבִ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ   : ִיׁשְ

י ְלַהְק  ַעם ַאַחת, ִנְכַנְסתִּ    ,ִטיר ְקטֹוֶרת ִלְפַני ְוִלְפִניםּפַ
א,  ָ א ָרם ְוִנׂשּ סֵּ ב ַעל ּכִ הּוא יֹוׁשֵ ְתִריֵאל ָיּה ה' ְצָבאֹות ׁשֶ   ְוָרִאיִתי ַאּכַ

ָמֵעאלְוָאַמר ִלי: " ְרֵכִני"!  ִיׁשְ ִני, ּבָ   ּבְ
י לֹו:    ָאַמְרתִּ

ָפֶניָך,    "ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ַעְסָך, ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ְכּבְ ּיִ    ׁשֶ
  ְוָיגֹוּלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך, 

ת ָהַרֲחִמים,  ִמּדַ ֶניָך ּבְ   ְוִתְתַנֵהג ִעם ּבָ
ין".  ּוַרת ַהּדִ ֵנס ָלֶהם ִלְפִנים ִמׁשּ   ְוִתּכָ

ראׁשוֹ     ."ְוִנְעַנע ִלי ּבְ
  

ַמע ָלן ֵעיֶניָך.  :ְוָקַמׁשְ ה ּבְ ת ֶהְדיֹוט ַקלָּ ְרכַּ ֵהא ּבִ ּלא ּתְ   ׁשֶ
  

  רש"י
. כמודה בברכתי ונענע לי בראשו

  ועונה אמן:
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        ז, אז, אז, אז, א .26
ּום  יֹוָחָנן יַרּבִ וָאַמר  יִמׁשּ   : יֹוֵסי ַרּבִ

ֲעסֹו,  ַעת כַּ ׁשְ ין לֹו ָלָאָדם ּבִ ֵאין ְמַרּצִ ִין ׁשֶ   ִמּנַ
ְכִתיב:  ַני ֵיְלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך"ּדִ    .(שמות לג, יד) "ּפָ

  
ה:  רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

ַעְברּו פָּ  ּיַ ן ִלי ַעד ׁשֶ ל ַזַעם וְ ַהְמּתֵ   .ָאִניַח ְלךָ ִנים ׁשֶ
  

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ א ִרְתָחא ַקּמֵ    ?ּוִמי ִאיכָּ
  

  ִאין, 
ַתְנָיא:    ּדְ

ָכל יֹום"""   , (תהלים ז, יב) 40ְוֵאל זֵעם ּבְ
ה ַזְעמוֹ     ?ְוַכּמָ

  ֶרַגע. 
ה ֶרַגע    ?ְוַכּמָ

מִני מֶנה ֵמאֹות ּוׁשְ מֹוַנת ֲאָלִפים ּוׁשְ ת ִרּבֹוא ּוׁשְ ָעה, ֶאָחד ֵמֲחֵמׁשֶ ׁשָ מָנה ּבְ   ם ּוׁשְ
  ְוזֹו ִהיא ֶרַגע. 

ָעה ין אֹוָתּה ׁשָ ְרָיה ְיכֹוָלה ְלַכּוֵ ל ּבִ    ,ְוֵאין ּכָ

ע ְלָעם ָהָרׁשָ    ."חּוץ ִמּבִ
  

יּה: ְכִתיב ּבֵ ַעת ֶעְליֹון" ּדִ   . (במדבר כד, טז) "ְויֵדַע ּדַ
  

ֶהְמּתֹו לֹא ֲהָוה ָיַדע ַעת ּבְ א ּדַ ּתָ ַעת ֶעְליֹון ֲהוָ  ,ָהׁשְ    !ה ָיַדע?ּדַ
  

א:    ֶאלָּ
דוֹ  ַהּקָ ָעה ׁשֶ ין אֹוָתּה ׁשָ ָהָיה יֹוֵדַע ְלַכּוֵ ד, ׁשֶ ּה ְמַלּמֵ רּוְך הּוא ּכֹוֵעס ּבָ   .ׁש ּבָ

  
ָרֵאל:  ָאַמר ְלהּו ָנִביא ְלִיׂשְ   ְוַהְיינּו ּדְ

ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב" ַעץ ּבָ י ְזָכר ָנא ַמה ּיָ   . (מיכה ו, ה) 41"ַעּמִ
  

ַעת ִצ ַמאי     ?ְדקֹות ה'""ְלַמַען ּדַ
  

יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָרֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ

ֶכם יִתי ִעּמָ ה ְצָדקֹות ָעׂשִ ּמָ עּו כַּ    ,ּדְ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ יר ִמׂשּ ּיֵ ּתַ י לֹא ִנׁשְ ַעְסּתִ ִאְלָמֵלי כָּ ע, ׁשֶ יֵמי ִבְלָעם ָהָרׁשָ י ּבִ ַעְסּתִ ּלא כָּ ִריד ּוָפִליט. ׁשֶ   ׂשָ

  
ְלָעם ְלָבָלק:  ָקָאַמר ֵליּה ּבִ   ְוַהְיינּו ּדְ

  , (במדבר כג, ח) ם לֹא ָזַעם ה'"ה ֵאל ּוָמה ֶאְזעֹ ב לֹא ַקּבֹ "ָמה ֶאּקֹ 
ִמים לֹא ָזַעם.  ל אֹוָתם ַהּיָ כָּ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
ה ַזְעמוֹ     ?ְוַכּמָ

  
  ֶרַגע. 

  
ה ֶרַגע?    ְוַכּמָ

  
יָאַמר  ייֵתיָמא ְוִא  ָאִבין ַרּבִ   : ָאִביָנא ַרּבִ

ֵמיְמֵריּה     .ֶרַגע כְּ
  

ֶרַגע ָרַתח?ּוְמָנא לָ    ן ּדְ
  
ֱאַמר:   ּנֶ ְרצֹונֹו"ׁשֶ ים ּבִ ַאּפֹו ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ   . (תהלים ל, ו) "כִּ

  
  

                                                
ָכל יֹוםאלהים  40  שופט צדק ְוֵאל זֵעם ּבְ

ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה' 41 ַעץ ּבָ י ְזָכר ָנא ַמה ּיָ  ַעּמִ

  רש"י
. במסכת דעת בהמתו לא הוה ידע

  ע''א מפרש לה בפ''ק:
. דאף הוי כרגע דכתיב כי מאי קרא

  .רגע באפו חיים ברצונו
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ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

   .(ישעיהו כו, כ) "ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעבר ָזַעם" :ֵמָהָכא
   

  ח? ְוֵאיַמת ָרַת 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָייָתא ֵעי ַקּמַ ָלת ׁשָ ֲהַנְך ּתְ ַתְרְנגֹוָלא ,ּבַ א ּדְ ְלּתָ ְרּבַ ָרא כַּ י ִחיּוָ ְרָעא ,כִּ    .ְוָקֵאי ַאַחד כַּ

  
ְעּתָ  ל ׁשַ א ַנִמי ָקאי ָהִכיכָּ ְעּתָ   !א ְוׁשַ

  
ֵקי יּה ׁשּוַרְייֵקי סּוּמָ א ִאית ּבֵ ְעּתָ ל ׁשַ    ,כָּ

א ֵלית  ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ֵקי. ּבְ יּה ׁשּוַרְייֵקי סּוּמָ   ּבֵ
  

ָבבּוֵתיּה ּדְ  ׁשְ ֲהָוה ּבִ יַההּוא ִמיָנא ּדַ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   , ְיהֹוׁשֻ
ְקָרֵאי,    ֲהָוה ָקא  ְמַצֵער ֵליּה טּוָבא ּבִ

יּה  ין ּבֵ ַעְרָסא, ְוַעּיִ ְרֵעיּה ּדְ ין כַּ ְרְנגֹוָלא ְואֹוְקֵמיּה ּבֵ ַקל ּתַ    .יֹוָמא ַחד ׁשְ
י ֵייּה  ְמָטא ְסַבר: כִּ א, ֲאַלּטְ ְעּתָ    ,ַהִהיא ׁשַ

א ְעּתָ י ְמָטא ַהִהיא ׁשַ    .ַנִיים ,כִּ
יּה  ַמע ִמיּנֵ    ,ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלֶמֱעַבד ָהִכי ,ָאַמר: ׁשְ

יו" ל ַמֲעׂשָ ִתיב (תהלים קמה, ט) "ְוַרֲחָמיו ַעל כָּ    .כְּ
יק לֹא טֹוב"ִתיב: כְ וּ  ּדִ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ    .(משלי יז, כו) "ּגַ

  
ֵמיּה ּדְ  ְ ָנא  ִמׁשּ יּתָ   : ֵמִאיר ַרּבִ

ה זֹוַרַחת, " ַהַחּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ה,  ֲחִוים ַלַחּמָ תַּ יֶהם ּוִמׁשְ ָראׁשֵ ְתֵריֶהם ּבְ יִחים ּכִ   ְוָכל ַמְלֵכי ִמְזָרח ּוַמֲעָרב ַמּנִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ד ּכֹוֵעס ַהּקָ   . "ִמּיָ
  
  
  

  רש"י
. באחד מרגעי בתלת שעי קמייתא

   לת שעות ראשונות:ת
  } בלעז:כתמיםטיי''ש {. שורייקי

. לענוש את לצדיק לא טוב
  הבריות:
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        ז, אז, אז, אז, א .27
יְוָאַמר  יּום ִמׁשּ  יֹוָחָנן ַרּבִ   : יֹוֵסי ַרּבִ

ה ַמְלֻקּיֹות ּמָ ל ָאָדם יֹוֵתר ִמכַּ ִלּבֹו ׁשֶ    ,טֹוָבה ַמְרדּות ַאַחת ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָפה ֶאת ְמַאֲהֶביהָ ׁשֶ   ... ""ְוִרּדְ

י ָהִראׁשֹון :ְוָאְמָרה" ה" ,ֶאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל ִאיׁשִ י טֹוב ִלי ָאז ֵמַעּתָ   .(הושע ב, ט) 42כִּ
  
   :ַמרָא  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ָאה ַמְלֻקּיֹות,    יֹוֵתר ִמּמֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ִסיל ֵמָאה"ׁשֶ ָעָרה ְבֵמִבין ֵמַהּכֹות כְּ ַחת ּגְ   .  (משלי יז, י) "ּתֵ

   

                                                
י ָהִראׁשֹון 42 ָפה ֶאת ְמַאֲהֶביָה ולא תשיג אותם ובקשתם ולא תמצא ְוָאְמָרה ֶאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל ִאיׁשִ ה ְוִרּדְ י טֹוב ִלי ָאז ֵמַעתָּ  ּכִ

  רש"י
. לשון רדוי והכנעה מרדות אחת

  שאדם שם על 
. דאף הוי כרגע דכתיב כי מאי קרא

   לבו מאליו: רגע באפו חיים ברצונו
. ורדפה את מאהביה וגו'

וכשתראה שאין עוזר תשים על 
ישי לבה לאמר אשובה אל א

   הראשון:
. תחת גערה תחת גערה במבין

באדם מבין טובה מהכות כסיל 
מאה. תחת הטעם למעלה תחת 
התי''ו ולא כמו אל תירא ואל 
תחת (דברים א) שטעמו בחי''ת 
אלא למעלה תחת התי''ו ראשון 
לומר שהוא שם דבר שאי אפשר 
לפותרו לשון תפעל לומר תכניע 
את האדם אלא תכנע היא בעצמה. 

שינה את נקודתה לומר ולכך 
  שהוא שם דבר:
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        ז, אז, אז, אז, א .28
יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ    :יֹוֵסי ַרּבִ

רּוְך הּוא ְוָנַתן לוֹ  דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ ה ִמלִּ ׁש מׁשֶ ּקֵ ָבִרים ּבִ ה ּדְ לׁשָ   . ׁשְ
ָרֵאל ִכיָנה ַעל ִיׂשְ ֶרה ׁשְ ׁשְ ּתִ ׁש ׁשֶ ּקֵ   ְוָנַתן לֹו,  ,ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ נוּ ׁשֶ ָך ִעּמָ ֶלְכּתְ    .(שמות לג, טז) 43""ֲהלֹוא ּבְ
ִכיָנה ַעל אּוּמֹות ָהעֹוָלם, ְוָנַתן לֹו,  ֶרה ׁשְ ׁשְ ּלא ּתִ ׁש ׁשֶ ּקֵ   ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ ךָ ׁשֶ    .)(שמות לג, טז 44""ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעּמְ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָרָכיו ׁשֶ ׁש ְלהֹוִדיעֹו ּדְ ּקֵ   ְוָנַתן לֹו,  ,ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ ָרֶכיךָ ׁשֶ    .יג)שמות לג, ( ""הֹוִדיֵעִני ָנא ֶאת ּדְ
ֵני ָמה ל עֹוָלם! ִמּפְ    :ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

יק ְוטֹוב לוֹ     ?ֵיׁש ַצּדִ
יק ְוַרע לוֹ    ?ְוֵיׁש ַצּדִ

  ?ע ְוטֹוב לוֹ ֵיׁש ָרׁשָ 
ע ְוַרע לֹו?    ְוֵיׁש ָרׁשָ

יק ְוטֹוב לֹו  ה, ַצּדִ יק -ָאַמר לֹו: מׁשֶ ן ַצּדִ יק ּבֶ    ,ַצּדִ
יק ְוַרע לֹו  ע.  -ַצּדִ ן ָרׁשָ יק ּבֶ   ַצּדִ

ע ְוטֹוב לֹו  יק,  -ָרׁשָ ן ַצּדִ ע ּבֶ   ָרׁשָ
ע ְוַרע לֹו  ע -ָרׁשָ ן ָרׁשָ ע ּבֶ    .ָרׁשָ

  
  

  ָאַמר ָמר: 
יק ְוטוֹ " יק ְוַרע לֹו  -ב לֹו ַצּדִ יק, ַצּדִ ן ַצּדִ יק ּבֶ ע -ַצּדִ ן ָרׁשָ יק ּבֶ   . "ַצּדִ
  

  ִאיִני? 
ִתיב:  ִניםְוָהא כְּ   , (שמות לד, ז) 45""ּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ

  , (דברים כד, טז) 46"ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות"ּוְכִתיב: 
   ,יֵד ָד ֲה ּוְרִמיַנן ְקָרֵאי ַא 

יַנן: ּנִ ָיא ּוְמׁשַ    :ָלא ַקׁשְ
יֵדיֶהם,  ה ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ אֹוֲחִזין ַמֲעׂשֵ ׁשֶ   ָהא כְּ

ֵאין אֹוֲחִזין  ׁשֶ יֵדיֶהםְוָהא כְּ ה ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ   !ַמֲעׂשֵ
  

א, ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה     :ֶאלָּ
יק ְוטֹוב לֹו  מּור,  -ַצּדִ יק ּגָ   ַצּדִ
יק ְוַרע לֹו  מּור,  -ַצּדִ ֵאינֹו ּגָ יק ׁשֶ   ַצּדִ

ע וְ  מּור,  -טֹוב לֹו ָרׁשָ ֵאינֹו ּגָ ע ׁשֶ   ָרׁשָ
ע ְוַרע לֹו  ע גָּ  -ָרׁשָ   .מּורָרׁשָ

  
יּוְפִליָגא ּדְ    ֵמִאיר,  ַרּבִ

י ָאַמר"ּדְ    :ֵמִאיר ַרּבִ
ִים ָנְתנּו לוֹ  תַּ   ְוַאַחת לֹא ָנְתנּו לֹו,  ,ׁשְ

ֶנֱאַמר: ר ָאחֹן ׁשֶ ֵא  - לג, יט) דברים( 47""ְוַחּנִתי ֶאת ֲאׁשֶ י ׁשֶ   ינֹו ָהגּון, ַאף ַעל ּפִ
ר ֲאַרֵחם" י ֶאת ֲאׁשֶ ֵאינֹו ָהגּון -  "ְוִרַחְמּתִ י ׁשֶ   . "ַאף ַעל ּפִ

  
  

ָני    ., כ)דברים לג( 48""ַוּיאֶמר לֹא תּוַכל ִלְראֹות ֶאת ּפָ
  

ֵמיּה ּדְ  ְ ָנא ִמׁשּ יּתָ ן ָקְרָחה ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
ׁשֶ " ה: ּכְ רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְך ָאַמר לֹו ַהּקָ ָרִציִתי לֹא ָרִציָת ּכָ

49 ,  
ה רֹוֶצה, ֵאיִני רֹוֶצה ַאתָּ יו ׁשֶ   . "ַעְכׁשָ

  
  
  

                                                
נּו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה 43 ָך ִעּמָ ֶלְכתְּ  ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך ֲהלֹוא ּבְ

ָך מכל העם אשר על פני האדמה 44  ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעּמְ

ִנים ועל בני בנים, על שלשים  45  ועל רבעיםּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ

 לא יומתו אבות על בנים ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות איש בחטאו יומתו 46

ר ָאחֹן ורחמתי את אשר ארחם 47  ְוַחּנִתי ֶאת ֲאׁשֶ

ָני כי לא יראני האדם וחי 48   ַּיאֶמר לֹא תּוַכל ִלְראֹות ֶאת ּפָ

 ג, ו) דברים"ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל אלהים" ( 49

  רש"י
. ג' דברים בקש משה ונתן לו

שהרי לסוף שאלתו כתיב גם את 
   הדבר הזה אשר דברת אעשה:

. מנהג מדת להודיעו דרכיו
משפטיו כגון מפני מה צדיק וטוב 
לו רשע ורע לו צדיק ורע לו רשע 

   וטוב לו:
.. אחון. את אשר יכמרו את אשר 

אע''פ שאינו רחמי עליו לשעה ו
   כדאי:

   . בסנה:כשרציתי
   . שנא' ויסתר משה פניו:לא רצית

. דר' יהושע בן קרחה ופליגא
שמענישו על כך אדרבי שמואל 

   שאמר קבל שכר על זה:
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יּוְפִליָגא ּדְ  ר ַנְחָמִני ָאַמר  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יׁשְ   יֹוָנָתן,  ַרּבִ

ָאַמר  יּדְ ר ַנֲחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י, ָאַמר ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ
לׁש,  לׁש ָזָכה ְלׁשָ ַכר ׁשָ ׂשְ   ּבִ

ַכר  ׂשְ ָניו"ּבִ ה ּפָ ר מׁשֶ ְסּתֵ ִנים - 50"ַוּיַ ר ּפָ   .ָזָכה ִלְקַלְסּתֵ
ַכר  ׂשְ י ָיֵרא"ּבִ ת ֵאָליו"ָזָכה לְ  - "כִּ ׁשֶ יְראּו ִמּגֶ   . לד, ל) דברים( "ַוּיִ
ַכר  ׂשְ יט"ּבִ יט"ָזָכה לְ  - "ֵמַהּבִ   . (במדבר יב, ח) "ּוְתֻמַנת ה' ַיּבִ

  
  

י ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי ּפִ   . (שמות לג, כג) 51""ַוֲהִסרִתי ֶאת כַּ
  

יְזָנאָאַמר  ר ּבִ יָאַמר  ַרב ָחָנא ּבַ ְמעֹון ֲחִסיָדא ַרּבִ    :ׁשִ
ין.  ִפילִּ ל ּתְ ר ׁשֶ ה ֶקׁשֶ רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֶהְרָאה ַהּקָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

   

                                                
ְס  50 ָניו כי ירא מהביט אל האלהיםַוּיַ ה ּפָ ר מׁשֶ  תֵּ

י ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי ופני לא יראו 51 ּפִ   ַוֲהִסרִתי ֶאת ּכַ

  רש"י
  . כי קרן עור פניו:לקלסתר פנים

. זה מראה ותמונת ח' יביט
אחורים כך שנוי' בספרי (פ' 

   בהעלותך):
יו הוא . מאחורקשר של תפילין

ואמרי' לעיל דהקב''ה מניח 
  תפילין:
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        ז, אז, אז, אז, א .29
יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ   : יֹוֵסי ַרּבִ

ָצא ִמ  ּיָ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ רּוְך הּוא ְלטֹוָבה, כָּ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ   ּפִ
ַנאי     .לֹא ָחַזר ּבוֹ  -ֲאִפיּלּו ַעל ּתְ

   ?ְמָנא ָלן
ינּו,    ִמּמֶשה ַרּבֵ

ֶנֱאַמר ִמיֵדם :ׁשֶ י ְוַאׁשְ נִּ ה אֹוְתָך ְלגֹוי ָעצּום"...  "ֶהֶרף ִמּמֶ   . (דברים ט, יד) 52ְוֶאֱעׂשֶ
ה ַרֲחֵמי ֲעָלּה  ְבָעא  מׁשֶ ב ּדִ ָלּה  ַאף ַעל ּגַ ָתא ּוַבּטְ ִמלְּ     ,ּדְ

ַזְרֵעיּה     ,ֲאִפיּלּו ָהִכי אֹוְקָמּה ּבְ
ֱאַמר: " ּנֶ ְרׁשֹום ֶוֱאִליֶעֶזר.ׁשֶ ה ּגֵ ֵני מׁשֶ ְהיּו ְבֵני ֱאִליֶעֶזר ְרַחְבָיה ָהראׁש  ..ּבְ    ... ַוּיִ

   .יז)-(דברי הימים א, כג, טו ּוְבֵני ְרַחְבָיה ָרבּו ְלָמְעָלה"
  

   :ַרב יֹוֵסףְוָתֵני 

ים ִרּבֹוא, - "ְלַמְעָלה"" ִ ׁשּ ִ    ִמׁשּ
ה' ָאְתָיא ה' 'ְרִבּיָ    .'ְרִבּיָ

ִתיב ָהָכא:   , "ָרבּו ְלַמְעָלה" ּכְ

ְרּבוּ  ּוְכִתיב ָהָתם: ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ    ."(שמות א, ז) 53""ּוְבֵני ִיׂשְ
  
  

                                                
ה אֹוְתָך ְלגֹוי ָעצּום ורב ממנו 52 ִמיֵדם ואמחה את שמם מתחת השמים ְוֶאֱעׂשֶ י ְוַאׁשְ ּנִ  ֶהֶרף ִמּמֶ

ְרּבּו וי 53 ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ  עצמו במאד מאד ותמלא הארץ אותםּוְבֵני ִיׂשְ
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    ח, אח, אח, אח, א    ––––    ז, בז, בז, בז, ב .30
יָאַמר    ז,ב ּום יֹוָחָנן ַרּבִ י ִמׁשּ ְמ  ַרּבִ ן יֹוַחיׁשִ   : עֹון ּבֶ

רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם,  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ   ִמּיֹום ׁשֶ
ָר  ּקְ רּוְך הּוא לֹא ָהָיה ָאָדם ׁשֶ דֹוׁש ּבָ א ַאְבָרָהם ּוְקָראֹו , ַע 'ָאדֹון'אֹו ְלַהּקָ ּבָ   , 'ָאדֹון'ד ׁשֶ

ֶנֱאַמר:  ה"ׁשֶ נָּ י ִאיָרׁשֶ ה ֵאַדע כִּ ּמָ   . (בראשית טו, ח) "ַוּיאַמר ֲאדָני ֱאלִֹהים ּבַ
  

  : ַרבָאַמר 
ִביל ַאְבָרָהם,  ׁשְ א ּבִ אל לֹא ַנֲעָנה ֶאלָּ ִנּיֵ   ַאף ּדָ

ֶנֱאַמר:  ֲחנּוָניוׁשֶ ָך ְוֶאל תַּ ת ַעְבּדְ ִפלַּ ַמע ֱאלֵֹהינּו ֶאל ּתְ ה ׁשְ    ,"ְוַעּתָ
ֵמם ְלַמַען ֲאדָני" ָ ָך ַהׁשּ ׁשְ ֶניָך ַעל ִמְקּדָ   , (דניאל ט, יז) ְוָהֵאר ּפָ

ֵעי ֵליּה  'ְנךָ ְלַמַע ' א  ,ִמּבָ ָרֲאָך ֶאלָּ ּקְ   . 'ָאדֹון'ְלַמַען ַאְבָרָהם ׁשֶ
  
  

יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ֲעסוֹ  ַעת כַּ ׁשְ ין לֹו ְלָאָדם ּבִ ֵאין ְמַרּצִ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ַני ֵיְלכּו ַוֲהִנחֹוִתי ָלְך"ׁשֶ   . "ּפָ
  
  

י ְוָאַמר ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
רּוְך הּוא ֶאת עֹוָלמוֹ  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ    ,ִמּיֹום ׁשֶ

אָתה ֵלָאה ְוהֹוָדתֹו,  ּבָ רּוְך הּוא ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ הֹוָדה ְלַהּקָ   לֹא ָהָיה ָאָדם ׁשֶ
ֶנֱאַמר:  ַעם אֹוֶדה ֶאת ה'ׁשֶ     .(בראשית כט, לה) 54""ַהּפַ

   
  ?ְראּוֵבן

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ִני ְלֶבן ָחִמי ין ּבְ    ,ָאְמָרה ֵלָאה: ְראּו ַמה ּבֵ
ֵניּה ִלְבֵכירּוֵתיּה  ֲעֵתיּה ַזּבְ ִמּדַ ב ּדְ ן ָחִמי, ַאף ַעל ּגַ ִאיּלּו ּבֶ    ,ּדְ

ְכִתיב:  כָרתֹו ְלַיֲעקב"ּדִ ְמּכר ֶאת ּבְ   , (בראשית כה, לג) "ַוּיִ
ִתיב יּה:  ֲחזּו ַמה כְּ טֹ ּבֵ ׂשְ ו ֶאת ַיֲעקב""ַוּיִ   , כז, מא) בראשית( ם ֵעׂשָ

ְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים :ּוְכִתיב מֹו ַיֲעקב ַוּיַ   ,)לוכז,  בראשית( וגו' ""ַוּיאֶמר ֲהִכי ָקָרא ׁשְ
יּה  ַקֵליּה יֹוֵסף ִלְבֵכירּוֵתיּה ִמּנֵ ְרֵחיּה ׁשְ ַעל כָּ ב ּדְ ִני, ַאף ַעל ּגַ    ,ְוִאיּלּו ּבְ

כְ  כָרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף" :ִתיבּדִ ָנה ּבְ לֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ִנּתְ    (דברי הימים א ה, א) "ּוְבַחלְּ
יּה  ָנא ּבֵ    ,ֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ִאּקַ

ְכִתיב:  ָדםּדִ ֵלהּו ִמּיָ ּצִ ַמע ְראּוֵבן ַוּיַ ׁשְ   . (בראשית לז, כא) ""ַוּיִ
  

  רּות, 
  ַמאי "רּות"? 

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

זָּ  חֹות. ׁשֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ הּו ְלַהּקָ ִריּוָ ִוד ׁשֶ ה ּדָ ּנָ   ְכָתה ְוָיָצא ִמּמֶ
  

ֵרים?  ָמא ּגָ ׁשְ   ְמָנא ָלן ּדִ
  

יָאַמר     :ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא:  ָאֶרץ"ּדְ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ   , (תהלים מו, ט) "ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ֲאׁשֶ

מֹות"ְקִר ַאל ּתִ  א "ׁשֵ ּמֹות" ֶאלָּ   .י "ׁשַ
   

  
יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ל ָאָדם יֹוֵתר ִמּמִ יתֹו ׁשֶ תֹוְך ּבֵ ְרּבּות ָרָעה  ּבְ ה ּתַ    ,ָקׁשָ
ֶנֱאַמר:  לֹום בְּ ׁשֶ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ   , (תהלים ג, א) נֹו""ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ

ְתֵריּה  ים ָקִמים ָעָלי" :ּוְכִתיב ּבַ   , (תהלים ג, ב) "ה' ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ
ִתיב:  י ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג כְּ ּבֵ ים ֶיְהּגּו ִריקְוִאיּלּו ּגַ ה ָרְגׁשּו ּגֹוִים ּוְלֻאּמִ   , ד)-ב, ב תהלים( 55""ָלּמָ

ִתיבלֹא  "ָמה ַרּבּו ָצָרי"ְוִאיּלּו     .כְּ
  

                                                
ַעם אֹוֶדה ֶאת ה' על כן קראה שמו יהודה 54  ותהר עוד ותלד בן ותאמר ַהּפַ

ים ֶיְהּגּו ִריק. יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו... יושב בשמים ישחק ה' יל 55 ה ָרְגׁשּו ּגֹוִים ּוְלֻאּמִ  עג למוָלּמָ

  רש"י
   . כתוב באל''ף דל''ת:אדני אלהים

. לפי שראתה הפעם אודה את ה'
ברוח הקדש שיעקב מעמיד שנים 
עשר שבטים ולו ארבע נשים כיון 
שילדה בן רביעי הודית על חלקה 
   שעלה יותר מן החשבון המגיע לה:

. על שם ראו מה בין בני לבן חמי
קראה שמו כדאמרינן  העתיד

   לקמן שמא גרים:
. המואביה משום דאיירי רות

  בפירושי השמות נקט לה:
. מה תועלת להם למה רגשו גוים

  אלמא דבר קל הוא בעיניו:



51     30 סוגיה                """""מאימתי"מאימתי"מאימתי"מאימתי    ––––מסכת ברכות פרק א' מסכת ברכות פרק א' מסכת ברכות פרק א' מסכת ברכות פרק א' 

  
נֹו" לֹום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ   ."ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ

ֵעי ֵליּה  'ִקיָנה ְלָדִוד'?! "ִמְזמֹור ְלָדִוד"    !ִמיּבָ
  

יָאַמר  לֹום ַרּבִ ן ֲאִביׁשָ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ָבר ּדֹוֶמה?  ל ְלָמה ַהּדָ   ָמׁשָ

ַטר חֹוב,  ָצא ָעָליו ׁשְ ּיָ   ְלָאָדם ׁשֶ
ּפְ  ֵמַח. קֹוֶדם ׁשֶ ָרעֹו ׂשָ ּפְ   ָרעֹו ָהָיה ָעֵצב, ְלַאַחר ׁשֶ

רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ יָון ׁשֶ ִוד, כֵּ ן ּדָ יֶתָך"ַאף כֵּ   ָהָיה ָעֵצב,  - (שמואל ב יב, יא) "ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה ִמּבֵ
א ֶעֶבד אֹו ַמְמֵזר הּוא  ּמָ   לֹא ָחֵייס ָעַלי, ּדְ ָאַמר: ׁשֶ

יָון  ּום ָהִכי ָאַמר כֵּ ַמח, ִמׁשּ לֹום הּוא ׂשָ ַאְבׁשָ ֲחָזא ּדְ    ."ִמְזמֹור"ּדַ
  
  

יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ִעים ּבָ ְרׁשָ רֹות ּבָ ר ְלִהְתּגָ   מּוּתָ

ֶנֱאַמר:  ע ְוׁשְמֵרי תֹוָרה ִיְת ׁשֶ לּו ָרׁשָ רּו ָבם""עְזֵבי תֹוָרה ְיַהלְּ   . (משלי כה, ד) ּגָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
י" אי ּבְ  ַרּבִ יּדֹוְסתַּ   אֹוֵמר:  ָמתּון ַרּבִ

ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ִעים ּבָ ְרׁשָ רֹות ּבָ ר ְלִהְתּגָ   מּותָּ
ֱאַמר: ּנֶ ע ׁשֶ לּו ָרׁשָ   . 56""עְזֵבי תֹוָרה ְיַהלְּ

ִתיב ָך ָאָדם לֹוַמר: ְוָהא ּכְ ְת  :ְוִאם ָלְחׁשְ י ַעְוָלה""ַאל ּתִ עׂשֵ א ּבְ ַקנֵּ ֵרִעים ַאל ּתְ ּמְ    !(תהלים לז, א) ַחר ּבַ
א ן. ֶאּלָ ּבֹו נֹוְקפֹו אֹוֵמר ּכֵ ּלִ ֵרִעים" :ֱאמֹור לֹו: ִמי ׁשֶ ּמְ ְתַחר ּבַ ֵרִעים, - "ַאל ּתִ ּמְ    ִלְהיֹות ּכַ

י ַעְוָלה" עׂשֵ א ּבְ ַקנֵּ י ַעְוָלה.  - "ַאל ּתְ עֹוׂשֵ   ִלְהיֹות ּכְ
ל ַהּיֹום""ַאל יְ  ואֹוֵמר: ִיְרַאת ה' כָּ י ִאם ּבְ ִאים כִּ ַחּטָ ָך ּבַ א ִלּבְ    ."(משלי כג, יז) ַקנֵּ

  
  ִאיִני?! 

יְוָהָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ
ֶרה ּבֹו,  ְתּגַ ֶחֶקת לֹו ַאל ּתִ ָעה ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ע ׁשֶ   ִאם ָרִאיָת ָרׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָכל ֵעתׁשֶ    ,(תהלים י, ה) 57""ָיִחילּו ְדָרָכיו ּבְ
ין,  ְולֹא ּדִ זֹּוֶכה ּבַ א ׁשֶ   עֹוד ֶאלָּ

ֱאַמר:  ּנֶ ְגּדֹו"ׁשֶ ֶטיָך ִמנֶּ ּפָ   ,"ָמרֹום ִמׁשְ
ָצָריו,  רֹוֶאה ּבְ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאלָּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶהם"ׁשֶ ל צֹוְרָריו ָיִפיַח ּבָ   ! "כָּ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יָהא  ִמילֵּ    ,יּה יֵד ּדִ  ּבְ

א.  ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמילֵּ   ָהא ּבְ
  

ֵע     :ית ֵאיָמאְוִאי ּבָ
א ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמילֵּ ָיא ,ָהא ְוָהא ּבְ   :ְוָלא ַקׁשְ

ֶחֶקת לֹו,  ָעה ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ע ׁשֶ ָרׁשָ   ָהא ּבְ
ֶחֶקת לֹו.  ָעה ְמׂשַ ָ ֵאין ַהׁשּ ע ׁשֶ ָרׁשָ   ְוָהא ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ

ָיא ֶחֶקת לֹו, ְוָלא ַקׁשְ ָעה ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ע ׁשֶ ָרׁשָ    :ָהא ְוָהא ּבְ
ַצ  מּורָהא ּבְ יק ּגָ    ,ּדִ

מּור.  ֵאינֹו ּגָ יק ׁשֶ ַצּדִ   ְוָהא ּבְ
  

ָאַמר    : ַרב הּוָנאּדְ
ְכִתיב  ּנּו"ַמאי ּדִ יק ִמּמֶ ע ַצּדִ ע ָרׁשָ ַבלַּ ֲחִריׁש ּבְ יט ּבֹוְגִדים ּתַ ה ַתּבִ   , (חבקוק א, יג) "ָלּמָ

יק?  ע ּבֹוֵלַע ַצּדִ   ְוִכי ָרׁשָ
ִתיב:    , לג)-(תהלים לז, לב 58""ה' לֹא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידוֹ ְוָהא כְּ

ל ָאֶון"ּוְכִתיב:  יק כָּ ּדִ ה ַלּצַ   . (משלי יב, כא) "לֹא ְיֻאנֶּ
ּנוּ  יק ִמּמֶ א ַצּדִ    ,ּבֹוֵלַע  – ֶאלָּ

מּור  יק ּגָ   ֵאינֹו ּבֹוֵלַע.  -ַצּדִ

                                                
ע ושומרי תורה יתגרו בםעְזֵבי תֹוָרה ְיַהלְּ  56  לּו ָרׁשָ

ָכל ֵעת מרום משפטיך מנגדו, כל צורריו יפיח בהם 57  .  [יחילו=יצליחו]ָיִחילּו ְדָרָכיו ּבְ

 צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה' לֹא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ולא ירשיענו בהשפטו 58

  רש"י
. הירא מעבירות מי שלבו נוקפו

   שבידו:
. מפרש אל תתחר אומר כן

במרעים אל תתקוטט והוא אינו 
כן אלא אל תתחר במרעים . 

במעשיהם לומר אעשה  להתגרות
   כן גם אני:

ואומר אל יקנא לבך בחטאים כי 
. אפשר אם ביראת ה' כל היום

לומר אל תתקוטט עם רשעים כי 
אם ביראת ה' יראי ה' אלא על 
כרחך אל יקנא לבך לעשות 

   כמותן:
. יצליחו. וחבירו על כן לא יחילו

   יחיל טובו (איוב כ):
. מסולקין מרום משפטיך מנגדו

  רחוק הימנו:דיניך ב
. בנפיחתו הוא דוחה יפיח בהם

  אותם כקש:
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ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֶחֶקת לוֹ  ָעה ְמׂשַ אֵני ,ׁשָ    .ׁשָ
   

  
יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יַר ִמׁשּ ר יֹוַחי ּבִ ְמעֹון ּבַ   : ׁשִ

יו.  ְחּתָ תֹו אֹוְיָביו נֹוְפִלים תַּ ל ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפלָּ   כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ יו"ׁשֶ ְחתָּ ַכן תַּ יו ְוׁשָ ָרֵאל ּוְנַטְעּתִ י ְלִיׂשְ י ָמקֹום ְלַעּמִ ְמּתִ   , "ְוׂשַ

ֲא  ז עֹוד ְולֹא יוִסיפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנֹותֹו כַּ ִראׁשֹוָנה""ְולֹא ִיְרּגַ ר ּבָ   . (שמואל ב ז, י) ׁשֶ
  

   :ָרֵמי ַרב הּוָנא
ִתיב  ִתיב "ְלַעּנֹותֹו"כְּ   ! (דברי הימים א יז, ט) 59"ְלַכּלֹותֹו", וכְּ

  
ה ְלַעּנֹותֹו,  ִחילָּ ּתְ   ּבַ
  ּוְלַבּסֹוף ְלַכּלֹותֹו.  

   
  

יְוָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ר יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבַ   : ׁשִ
דוֹ  ּמּוָדּה, ּגְ ל ּתֹוָרה יֹוֵתר ִמלִּ ּה ׁשֶ ּמּוׁשָ   ָלה ׁשִ
הּו"ר: ַמ ֱא נֶּ ׁשֶ  ר ָיַצק ַמִים ַעל ְיֵדי ֵאִלּיָ ָפט ֲאׁשֶ ן ׁשָ ע ּבֶ   . (מלכים ב ג, יא) "ּפה ֱאִליׁשָ

א  'ָלַמד' ּמּוָדּה,  - "ָיַצק"לֹא ֶנֱאַמר, ֶאלָּ ּה יֹוֵתר ִמלִּ ּמּוׁשָ דֹוָלה ׁשִ ּגְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
  
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ִיְצָחקֵליּה  ָאַמר
א ְלַצּלּוֵיי?  ּתָ   ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאֵתי ָמר ְלֵבי ְכִניׁשְ

   .ָאַמר ֵליה: ּ ָלא ָיֵכיְלָנא
י ָרה ְוִליַצלֵּ    .ָאַמר ֵליּה: ְלַכְנֵפי ְלָמר ֲעׂשָ

ָתא :ָאַמר ֵליּה     .ְטִריָחא ִלי ִמלְּ
ִצּבּוָר  לּוָחא ּדְ ּבּוָרא ֵליֵתי ְולֹוְדֵעיּה ְלָמרְוֵליָמא ֵליּה ָמר ִלׁשְ י ּצִ ְמַצלֵּ ָנא ּדִ ִעיּדָ    .א, ּבְ

י ַהאי :יּה ר לֵ ַמ ָא    ?ַמאי ּכּולֵּ
ָאַמר  :יּה ר לֵ ַמ ָא  יּדְ ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ  :  ׁשִ

ְכִתיב    ח,א ִתי ְלָך ה' ֵעת ָרצֹוןַמאי ּדִ    ,(תהלים סט, יד) 60""ַוֲאִני ְתִפלָּ
   ?"ֵעת ָרצֹון"ֵאיָמַתי 

ִלין.  לְּ ּבּור ִמְתּפַ ַהּצִ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
  

י ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ    :ָאַמר ֲחִניָנא ַרּבִ
ֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיךָ  :ֵמָהָכא   . (ישעיה מט, ח) 61""ּכה ָאַמר ה' ּבְ

  
י יַאָחא ּבְ  ַרּבִ    :ָאַמר ֲחִניָנא ַרּבִ

יר ְולֹא ִיְמָאס"ֵמָהָכא:  ּבִ    איוב לו, ה)( "ֵהן ֵאל כַּ
ִדיּוְכִתיב:  ים ָהיּו ִעּמָ י ְבַרּבִ ָרב ִלי כִּ י ִמקְּ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ    .כ)- (תהלים נה, יט 62""ּפָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

י"   אֹוֵמר: ָנָתן  ַרּבִ
ים ל ַרּבִ ָתן ׁשֶ ְתִפּלָ רּוְך הּוא מֹוֵאס ּבִ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר: ּנֶ יר ְולֹא ִיְמָאס" "ֵהן ׁשֶ ּבִ   , ֵאל כַּ
ָרב ִליּוְכִתיב:  י ִמקְּ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ   , ""ּפָ

ּבּור ל ִעם ַהּצִ לֵּ ּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים ּוִמְתּפַ ל ָהעֹוֵסק ּבַ רּוְך הּוא: כָּ דֹוׁש ּבָ    ,ָאַמר ַהּקָ
ָדַאִני, ִלי ּוְלָבַני, ִמ  ִאיּלּו ּפְ ין אּוּמֹות ָהעֹוָלם.  ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו כְּ   ּבֵ

  
   

                                                
 ה לכלותולָ וְ ולא יוסיפו בני ַע  59
ִתי ְלָך ה'  60  ֵעת ָרצֹון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעךַוֲאִני ְתִפלָּ

ֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיָך וביום ישועה עזרתיך 61  ּכה ָאַמר ה' ּבְ

ִדי. ישמע אל ויענם... 62 ים ָהיּו ִעּמָ י ְבַרּבִ ָרב ִלי ּכִ י ִמּקְ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ  "ּפָ

  רש"י
. סיפיה דקרא ולא ושמתי מקום

   יוסיפו בני עולה לענותו:
   . בספר שמואל:כתיב לענותו

. בדברי הימים (א וכתיב לכלותו
   יז):

. כשנבנה הבית נבנה על בתחלה
מנת שלא לענות עוד אויבים 

   לישראל:
נוי . כשחטאו נגזר עליהם עולבסוף

   ותפלתם מגינה עליהם מן הכליון:
  . תש כחי:לא יכילנא

. אלמא יש שעה שהיא של עת רצון
  רצון : 

. תפלת הרבים לא כביר לא ימאס
  ימאס : 
  . ממלחמות הבאות עלי : מקרב לי

. שהתפללו כי ברבים היו עמדי
  עמי :

. זה שעסק בדברי פדה בשלום
שלום דהיינו תורה דכתיב וכל 

(משלי ג) וכן נתיבותיה שלום 
גמילות חסדים נמי שלום הוא 
שמתוך שגומל חסד בגופו לחבירו 
הוא מכיר שהוא אוהבו ובא לידי 

  אחוה ושלום :
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  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ם ְלִהְתּפַ  ִעירֹו, ְוֵאינֹו ִנְכָנס ׁשָ ֶנֶסת ּבְ ית ַהכְּ ׁש לֹו ּבֵ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ל, ִנְקָרא כָּ ֵכן ַרע'לֵּ   , 'ׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ִהנְ ׁשֶ ֲחָלה ֲאׁשֶ נַּ ֵכַני ָהָרִעים ַהּנְגִעים ּבַ ל ׁשְ ָרֵאל"ּכה ָאַמר ה' ַעל כָּ י ֶאת ִיׂשְ י ֶאת ַעּמִ   , (ירמיה יב, יד) 63"ַחְלּתִ

לּות לֹו ּוְלָבָניו,  ּגֹוֵרם ּגָ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאלָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ית ְיהּוָדה ֶאּתֹוׁש ִמּתֹוָכם"ׁשֶ ם ֵמַעל ַאְדָמָתם ְוֶאת ּבֵ   . "ִהְנִני נוְתׁשָ

  
  

יָאְמרּו ֵליּה לְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָבֶב  א ָסֵבי  ּבְ   ל. ִאיכָּ

ַמּה ְוָאַמר:  ִתיב (דברים יא, כא) 64""ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמהּתָ חּוָצה ָלָאֶרץ  ,כְּ    .לֹא -ֲאָבל ּבְ
א ּתָ ִניׁשְ ִכי ְלֵבי כְּ ִמי ּוַמְחׁשְ ָאְמִרי ֵליּה ַמְקּדְ יָון ּדְ ַאֲהִני ְלהוּ  ,כֵּ    .ָאַמר: ַהְיינּו ּדְ

ן ֵלִוי יַרּבִ ָאַמר ְד כִּ  ַע ּבֶ י.  ְיהֹוׁשֻ תֹוְרכּו ַחּיֵ י ֵהיִכי ּדְ א, כִּ ּתָ ִניׁשְ יכּו ְוַעְיילּו ְלֵבי כְּ ִ ימּו ְוַחׁשּ   ִלְבֵניּה: ַקּדִ
  

יָאַמר  יַאָחא ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרא

מֹור ְמזּוזת ְלתַֹתי יֹום יֹום ִלׁשְ קד ַעל ּדַ ֵרי ָאָדם ׁשֵמַע ִלי ִלׁשְ ָתַחי" "ַאׁשְ   ,(משלי ח, לד) ּפְ
ְתֵריּה:  ִתיב ּבַ י מֹ ּוכְּ ים"כִּ   . , לה)משלי( 65"ְצִאי ָמָצא ַחּיִ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ֶנֶסת.  ֵבית ַהכְּ ֵני ְפָתִחים ּבְ ֵנס ָאָדם ׁשְ   ְלעֹוָלם ִיכָּ
  
ֵני ְפָתִחים" ֲעָתְך?!  "ׁשְ   ָסְלָקא ּדַ
  

א ֵני ְפָתִחים,  :ֵאיָמא ,ֶאלָּ יעּור ׁשְ   ׁשִ
ל לֵּ ְך ִיְתּפַ    .ְוַאַחר כָּ

   
  
  

                                                
ֲחָלה ֲא  63 ּנַ ֵכַני ָהָרִעים ַהּנְגִעים ּבַ ל ׁשְ ָרֵאל הנני נותשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכםּכה ָאַמר ה' ַעל ּכָ י ֶאת ִיׂשְ י ֶאת ַעּמִ ר ִהְנַחְלתִּ  ׁשֶ

 ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם כימי השמים על הארץ 64

ים ויפק רצון מה' 65 י מְצִאי ָמָצא ַחּיִ  ּכִ

  רש"י
. הנני נותשם מעל אדמתם

  סיפיה דקרא הוא : 
. מקדמי שחרית מחשכי

ערבית כלומר מאריכין בבית 
  הכנסת : 

. רוחב שיעור של שני פתחים
ך יכנס לפנים שלא ישב סמו

לפתח דנראה עליו כמשוי 
עיכוב בית הכנסת ויהא מזומן 

  סמוך לפתח לצאת :
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ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹ  ל כָּ לֵּ    .(תהלים לב, ו) 66"א"ַעל זאת ִיְתּפַ

יָאַמר  ה,  - א""ְלֵעת ְמצֹ : ֲחִניָנא ַרּבִ ָ   זֹו ִאׁשּ
ֶנֱאַמר:  ה ָמָצא טֹובׁשֶ ָ   . (משלי יח, כב) 67""ָמָצא ִאׁשּ

  
י ָנֵסיב ֱאיָנׁש ִאּתְ  ַמַעְרָבא כִּ   ? (קהלת ז, כו) "מֹוֵצא"אֹו  (משלי יח, כב) ""ָמָצאָתא, ָאְמִרי ֵליּה ָהִכי: ּבְ

ְכִתיב:  "ָמָצא" ֶפק ָרצֹון ֵמה'"ּדִ ה ָמָצא טֹוב ַוּיָ ָ   , (משלי יח, כב) "ָמָצא ִאׁשּ
ְכִתיב:  "מֹוֵצא" ה"ּדִ ָ ֶות ֶאת ָהִאׁשּ   . (קהלת ז, כו) "ּומֹוֵצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

  
י   אֹוֵמר:  ָנָתן ַרּבִ

  ּתֹוָרה, זֹו  - א""ְלֵעת ְמצֹ 
ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ י מְצִאי ָמָצא ַחּיִ   .)משלי ח,לה( "כִּ

  
ר ִיְצָחק    :ַרב ַנְחָמן ּבַ

  זֹו ִמיָתה,  - "ְלֵעת ְמצא"ָאַמר 
ֱאַמר:  ּנֶ ֶות ּתֹוָצאֹות"ׁשֶ   . (תהלים סח, כא) "ַלּמָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

ע " ׁשַ עֹוָלם, ֵמאֹות תְּ ה ִמיֵני ִמיָתה ִנְבְראּו ּבָ לׁשָ   ּוׁשְ
ֱאַמר:ׁשֶ  ֶות ּתֹוָצאֹות" ּנֶ    ."ַלּמָ
  

א  "ּתֹוָצאֹות" ִגיַמְטִרּיָ    .ָהִכי ָהווּ  -ּבְ
  

ן ֻכלָּ ּבְ ה ׁשֶ ָרא,  - ָקׁשָ   ַאְסכָּ
ן  ֻכלָּ ּבְ יָקה.  -ִניָחא ׁשֶ   ְנׁשִ

ַעְמָרא ְגָבָבא ּדְ ִחיְזָרא ּבִ ְמָיא כְּ ָרא ּדָ ָרא ,ַאְסכָּ ַלֲאחֹוֵרי ָנׁשְ     .ּדְ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ט ִפי ֵוׁשֶ ִפיטּוֵרי ּבְ   . כְּ

א יָתא ֵמֶחְלּבָ ּנִ ַחל ּבִ ִמׁשְ ְמָיא כְּ יָקה ּדָ     .ְנׁשִ
  

י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
   .זֹו ְקבּוָרה - א""ְלֵעת ְמצֹ 

  
יָאַמר     :ֲחִניָנא ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרא
י ִיְמְצאּו ָקֶבר" יׂשּו כִּ ֵמִחים ֱאֵלי ִגיל ָיׂשִ ְ    .(איוב ג, כב) "ַהׂשּ

  
הר ָאַמ  ר  ַרּבָ יָלאּבַ    :ַרב ׁשֵ

י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשִ ָלָמא'ַהְיינּו ּדְ ְתַרְייָתא ׁשְ ֵעי ֱאיָנׁש ַרֲחֵמי ֲאִפיּלּו ַעד ִזיּבּוָלא ּבַ    .'ִליּבָ
  

  ָאַמר:  ָמר זּוְטָרא
א.  - א""ְלֵעת ְמצֹ  ּסֵ ית ַהכִּ   ֶזה ּבֵ

  
ַמְעְרָבא    :ָאְמִרי ּבְ

  ְלהּו. ָמר זּוְטָרא ֲעִדיָפא ִמכֻּ ּדְ ָהא 
   

  
  

                                                
ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעוַעל זאת ִיְתּפַ  66 ל ּכָ  לֵּ

ה ָמָצא טֹוב ויפק רצון מה' 67 ָ  ָמָצא ִאׁשּ

  רש"י
. יתפלל שיהו יתפלל לעת מצא

  מצויין לו כשיצטרך : 
. שימות במיתה לעת מצא זו מיתה

  יפה ונחה : 
בו''ן {. אישטר''א נגולמנט אסכרא

בלע''ז שבתוך } מלנ''ט: פצע חמור
  הגוף : 

רי כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחו
. כענפי הסירים הנסבכים נשרא

בגזת הצמר כשאדם נותק בחזקה 
ומשליך לאחור שאי אפשר שלא 

  ינתק הצמר עמה : 
. ים אוקיינוס כפיטורי בפי ושט

יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל 
ומחברין לוחי הספינה ע''י חבלים 
ועקלים שתוחבי' בנקביו ותוקעין 
אותו בדוחק לפי שהם גסין כמדת 

  הנקב : 
. חבלים דמתרגמינן פיטורי

ופטורי ציצים (מלכים א ו) 
   .אטונין

. הוא הנקב שהוא עגול בפי ושט
  כפי ושט : 

. כמושך כמשחל בניתא מחלבא
  נימת שער מתוך החלב : 
. שיהא לו זיבולא בתרייתא שלמא

שלום כל ימי חייו ואף ביום 
קבורתו עד השלכת עפר האחרונה 

  שבכיסוי קבורתו : 
פיליד''א: מלוא {''דא . פלאזיבולא

   : } בלע''זאת חפירה
. שיהא לעת מצא זה בית הכסא

דר במקום שיש בית הכסא סמוך 
לו לפי שהיתה קרקע של בבל 
מצולת מים ואין יכולין לחפור שם 
חפירות והיו צריכין לצאת בשדות 

  ולהתרחק מאד : 
  . ציון ואסיפת צבור :המצויינים
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אלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  פָּ ר ּפַ   : ַרְפַרם ּבַ

ָייָתא  י ְמַעלְּ ֵמיּה  ָאַמְרּתְ ּדְ ֵליָמא ָלן ָמר ֵמָהֵני ִמילֵּ ְ אּדְ ִמׁשּ א.  ,ַרב ִחְסּדָ ּתָ ִניׁשְ ֵבי כְּ י ּדְ ִמילֵּ   ּבְ
אָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ְכִתיב ֲעֵר  :ַמאי ּדִ נֹות ַיֲעקב""אֹוֵהב ה' ׁשַ כְּ    ?(תהלים פז, ב) י ִצּיֹון ִמּכל ִמׁשְ
י ְכנֵ  ּתֵ ֲהָלָכה יֹוֵתר ִמּבָ יִנים ּבַ ָעִרים ַהְמצּוּיָ י ִמְדָרׁשֹותאֹוֵהב ה' ׁשְ ּתֵ    .ִסּיֹות ּוִמּבָ

  
ָאַמר  יְוַהְיינּו ּדְ ר ַאִמי ַרּבִ יא ּבַ ֵמיּה ּדְ  ִחיָּ ְ אִמׁשּ   : עּוּלָ

ית ַהמִּ  ָחַרב ּבֵ ׁש ִמּיֹום ׁשֶ עֹוָלמוֹ  ,ְקּדָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ְלַבד.  ,ֵאין לֹו ְלַהּקָ ל ֲהָלָכה ּבִ ע ַאּמֹות ׁשֶ א ַאְרּבַ   ֶאלָּ
  

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
א ּתָ ִניׁשְ ֵבי כְּ יָנא ּבְ יָתא, ּוְמַצלֵּ גֹו ּבֵ ֵריְסָנא ּבְ    ,ֵמֵריׁש ֲהָוה ּגָ

ַמֲעָנא ְלָהא  ׁשְ יָון ּדִ יָאַמר ּדְ כֵּ יא ַרּבִ ר ַאִמי ִחיָּ ֵמיּה  ּבַ ְ אּדְ ִמׁשּ    :עּוּלָ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ עֹוָלמוֹ  ,ִמּיֹום ׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ְלַבד,  ,ֵאין לֹו ְלַהּקָ ל ֲהָלָכה ּבִ ע ַאּמֹות ׁשֶ א ַאְרּבַ   ֶאלָּ

ָגֵריְסָנא א ֵהיָכא ּדְ יָנא ֶאלָּ    .לֹא ֲהָוה ְמַצלֵּ
  

י יוְ  ַאִמי ַרּבִ ָהוּו לְ ַאף  ַאִסי ַרּבִ ב ּדְ ָתאַעל ּגַ ִניׁשָ י כְּ ֵליַסר ּבֵ ְרָיא הּו ּתְ ִטּבֶ    ,ּבְ
ְרִסי ָהוּו ּגָ יִני ַעּמּוֵדי, ֵהיָכא ּדְ א ּבֵ    .לֹא ְמַצּלּו ֶאלָּ

   
  

יְוָאַמר  ר ַאִמי ַרּבִ יא ּבַ ֵמיּה  ִחיָּ ְ אּדְ ִמׁשּ   : עּוּלָ
ֱהֶנה ִמיִגיעוֹ  דֹול ַהּנֶ ַמִים ,ּגָ    .יֹוֵתר ִמיֵרא ׁשָ

ִא  ִתיבּדְ ַמִים כְּ י ְיֵרא ׁשָ ּבֵ ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ה' :יּלּו ּגַ    ,(תהלים קיב, א) 68""ַאׁשְ
ִתיב:  י ֶנֱהֶנה ִמיִגיעֹו כְּ ּבֵ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך"ְוִאיּלּו ּגַ י תֹאֵכל ַאׁשְ יָך כִּ ּפֶ   , קכח, ב) תהלים( "ְיִגיַע כַּ

ֶריָך" ה,  - "ַאׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ   ּבָ
אָלע - "ְוטֹוב ָלְך"    .ֹוָלם ַהּבָ

ַמִים  י ְיֵרא ׁשָ יּה  "ְוטֹוב ָלְך"ּוְלַגּבֵ ִתיב ּבֵ    .לֹא כְּ
  
  

יְוָאַמר  ר ַאִמי ַרּבִ יא ּבַ ֵמיּה ּדְ  ִחיָּ ְ אִמׁשּ   : עּוּלָ
ְמקֹום ַרּבֹו,    ְלעֹוָלם ָידּור ָאָדם ּבִ

א  ים, לֹא ָנׂשָ ָרא ַקּיָ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ִ ׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ כָּ ת ּפַ ׁשֶ לֹמה ֶאת ּבַ    .ְרעהׁשְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
  !"ַאל ָידּור"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יף ֵליּה  ַכּיֵ    .ָהא ּדְ

יף ֵליּה  ּיֵ ָלא כַּ    .ָהא ּדְ
  
  

                                                
ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ה' במצותיו חפץ מאד 68  ַאׁשְ

  רש"י
ון . שבית המדרש נכביני עמודי

  עליהם מלמעלה : 
שכל זמן ששמעי בן גרא קיים 

. דסמוך למיתת שמעי כתיב כו'
ויתחתן שלמה את פרעה (מלכים 

  א ג) : 
. אם כפוף הוא הא דכייף ליה

לרבו לקבל תוכחתו ידור אצלו 
ואם לאו טוב להתרחק ממנו ויהי 

  שוגג ואל יהי מזיד
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        ח, אח, אח, אח, א .34
ר ְיהּוָדהָאַמר  יָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ י, ָאַמר ְמַנֵחם ַרּבִ   : ַאִמי ַרּבִ

ְכִתיב    ?(ישעיהו א, כח) "ְועֹוְזֵבי ה' ִיְכלּו" :ַמאי ּדִ
נִּ     .יַח ֵסֶפר ּתֹוָרה ְויֹוֵצאֶזה ַהּמַ

  
י הוּ  ַרּבִ ְבָרא ְלַגְבָרא ַאּבָ ין ּגַ     .ָנֵפיק ּבֵ

  
ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ

סּוָקא ִלְפסּוָקא ַמהוּ  ין ּפְ    ?ּבֵ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

ת ׁשֶ יּה ְוָגֵריס ַרב ׁשֵ    ,ַמֲהַדר ַאּפֵ
ִדיָדן :ָאַמר ִדיְדהּו.  ,ֲאַנן ּבְ   ְוִאיְנהּו ּבְ

   
  

  רש"י
. משנתו מהדר אפיה וגריס
  כשקורין בספר תורה :
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .35
ר ְיהּוָדה ָאַמר יָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ   : ַאִמי ַרּבִ

ִלים ָאָדם ּבּור ְלעֹוָלם ַיׁשְ יֹוָתיו ִעם ַהּצִ ָרׁשִ ְרּגּום,  ,ּפָ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ   ׁשְ
   ,(במדבר לב, ג) ן"ֲעָטרֹות ְוִדיבֹ ַוֲאִפיּלּו    ח,ב

ּבּור  ּיֹוָתיו ִעם ַהּצִ ָרׁשִ ִלים ּפָ ׁשְ ל ַהּמַ כָּ נֹוָתיו. ַמֲאִרי -ׁשֶ   ִכין לֹו ָיָמיו ּוׁשְ
  

ֵיי ר ַאּבַ יָבי ּבַ א ַרב ּבֵ ּתָ א ׁשַ כֹולָּ ָייָתא ּדְ לּוִמיְנהּו ְלָפָרׁשָ ַמֲעֵלי יֹוָמא ְדִכּפּוֵרי ,ְסַבר ְלַאׁשְ    .ּבְ
יא ָנא ֵליּה ּתָ  יב ר ַר ּבַ ִחיָּ ְפּתִ    :ִמּדִ
ִתיב" ָעה ַלחֶֹדׁש  :ּכְ ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵתיֶכם ּבְ ֶעֶרב"ְוִענִּ   , (ויקרא כג, לב) 69"ּבָ

ָעה" ְוִכי ִתׁשְ ין "ּבְ ָרה ִמְתַעּנִ ֲעׂשָ ין?! ַוֲהלֹא ּבַ    !ִמְתַעּנִ
א לֹוַמר ְלךָ  יִרי :ֶאּלָ יִעי ַוֲעׂשִ ׁשִ ה תְּ ִאיּלּו ִמְתַעּנֶ תּוב ּכְ יִעי ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ׁשִ תְּ ל ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּבַ    ."ּכָ

  
   ,ְסַבר ְלַאְקּדּוִמיְנהוּ 

    :ַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבאָא 
ֵניָנא:    ּתְ

ים " ּלא ַיְקּדִ    ."ְשלֹא ְיַאֵחרוְ ּוִבְלַבד ׁשֶ
  
יהו ְדָאַמר לְ כִּ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   ִלְבֵניּה:  ְיהֹוׁשֻ

ְרּגּום.  ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ּבּור ׁשְ ּיֹוַתְייכּו ִעם ַהּצִ ָרׁשִ ִלימּו ּפָ   ַאׁשְ
ִריִדין ּוְ ֲהרּו ּבַ יכְּ  ְוִהּזָ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
י"   אֹוֵמר:  ְיהוָּדה ַרּבִ

ִריִדין חֹוט ֶאת ַהּוְ ׁשְ ּיִ   ."ַעד ׁשֶ
ֲהרּו ּבְ  ְלמּודֹו ֵמֲחַמת אֹוְנסוֹ ְוִהּזָ ַכח ּתַ ָ ׁשּ    ,ָזֵקן ׁשֶ
ָאְמִריַנן ָארֹון" :ּדְ חֹות ּבָ ְבֵרי לּוחֹות מּוּנַ   .  "לּוחֹות ְוׁשִ

   

                                                
ֶעֶרב מערב עד ערב תשבתו שבתכם 69 ָעה ַלחֶֹדׁש ּבָ ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵתיֶכם ּבְ   ְוִעּנִ

  רש"י
. של כל שבת ישלים פרשיותיו

   :ושבת
. שאין בו ואפי' עטרות ודיבון

   תרגום:
. והכי מעלה עליו הכתוב כו'

קאמר קרא הכינו עצמכם בתשעה 
לחדש לענוי המחרת והרי הוא 

   בעיני כענוי היום:
. לסדר כל הפרשיות לאקדומינהו

   בשבת אחת או בשתי שבתות:
. כדי עד שישחוט את הורידין

כל הדם ולא אמר כן אלא  שיצא
 בעוף הואיל וצולהו כולו כאחד:

. שחלה או שנטרד מחמת אונסו
  .בדוחק מזונות הזהרו בו לכבדו

. שברי לוחות מונחות בארון
דכתיב (דברים י) אשר שברת 
ושמתם בארון אף השברים תשים 

  בארון:
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        ח, בח, בח, בח, ב .36
   :ְבֵניּה לִ  ָרָבאָאַמר ְלהּו 

ד.  ב ַהּיָ כּו ַעל ּגַ ְחּתְ ר, ַאל ּתַ ׂשָ ם חֹוְתִכין ּבָ ַאּתֶ ׁשֶ   כְּ
  

ָנה,  ּום ַסכָּ ָאְמִרי: ִמׁשּ א ּדְ   ִאיכָּ
ָאְמ  א ּדְ ּום ִקְלקּול ְסעּוָדהְוִאיכָּ    .ִרי: ִמׁשּ

  
בוּ  ׁשְ ית ְוַאל ּתֵ ת ֲאַרּמִ    .ַעל ִמּטַ

ׁשָ  ֶנֶסת ּבְ ַעְברּו ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהכְּ ִלין. ְוַאל ּתַ לְּ ּבּור ִמְתּפַ ַהּצִ   ָעה ׁשֶ
  
ית"וְ  ת ֲאַרּמִ בּו ַעל ִמּטַ ׁשְ   , "ַאל ּתֵ

ָאְמִרי א ּדְ ַמעלֹא  :ִאיכָּ לֹא ְקִריַאת ׁשְ ְגנּו ּבְ    .ּתִ
ָאְמִרי א ּדְ א.  :ְוִאיכָּ ּיֹוְרּתָ ְנְסבּו ּגִ   לֹא ּתִ
ָאְמִרי א ּדְ ׁש.  :ְוִאיכָּ ית ַמּמָ   ֲאַרּמִ

  
ה  ּום ַמֲעׂשֶ א. ַר ּדְ ּוִמׁשּ ּפָ   ב פַּ

אּדְ  ּפָ ית ַרב ּפַ י ֲאַרּמִ    ,ֲאַזל ְלַגּבֵ
ב!  ה ָאְמָרה לֹו: ׁשֵ   הֹוִציָאה לֹו ִמּטָ

ה.  ּטָ יִהי ֶאת ַהּמִ ְגּבִ ּתַ ב, ַעד ׁשֶ   ָאַמר ָלּה: ֵאיִני יֹוׁשֵ
הת ה ֶא יָה ּבִ גְ ִה  ּטָ ינֹוק ֵמת.  ַהּמִ ם ּתִ   ּוָמְצאּו ׁשָ

ב אן ָאְמרּו ֲחָכִמים: ָאסּור ֵליׁשֵ ית.  ִמכָּ ת ֲאַרּמִ   ַעל ִמּטַ
  
ִליןוְ " לְּ ּבּור ִמְתּפַ ַהּצִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶנֶסת ּבְ ַעְברּו ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהכְּ    ".ַאל ּתַ

יַע ֵליּה  ילְ ְמַסּיֵ ן ֵלִוי.  ַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ
יָאַמר ּדְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ֶנֶסת ֲעבֹור ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהכְּ ּיַ ָע  ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ ׁשָ ִליןּבְ לְּ ּבּור ִמְתּפַ ַהּצִ   .ה ׁשֶ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ְתָחא ַאֲחִריָנא א ּפִ ֵליכָּ א ּדְ    ,לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ְתָחא ַאֲחִריָנא ֲאָב  א פִּ ּה  -ל ִאיכָּ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

א ַאֲחִריָנא ּתָ ִניׁשְ י כְּ א ּבֵ ֵליכָּ א ּדְ     ,ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ
ִניׁשְ  י כְּ א ּבֵ א ַאֲחִריָנא ֲאָבל ִאיכָּ ּה  -ּתָ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
ין,  ִפילִּ ח ּתְ ֵרי ּטּוָנא, ְולֹא ָרֵהיט, ְולֹא ַמּנַ ָלא ּדָ א ּדְ   ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ּה  א ַחד ֵמָהָנְך ֵלית ָלן ּבָ    .ֲאָבל ִאיכָּ
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

ים, ִדּיִ ָבִרים אֹוֵהב ֲאִני ֶאת ַהּמָ ה ּדְ לׁשָ ׁשְ    ּבִ
ּוְלָחן,  א ַעל ַהׁשּ ר ֵאין חֹוְתִכין ֶאּלָ ׂשָ חֹוְתִכין ֶאת ַהּבָ ׁשֶ   ּכְ

ד,  ב ַהּיָ א ַעל ּגַ ִקין ֶאּלָ ִקין ֵאין נֹוׁשְ ּנֹוׁשְ ׁשֶ   ּכְ
ֶדה ָ ׂשּ א ּבַ ּיֹוֲעִצין ֵאין יֹוֲעִצין ֶאּלָ    ."ּוְכׁשֶ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

   ?ַמאי ְקָרָאּה 
ַלח ַיֲעקב וַ  ׁשְ ֶדה ֶאל צאנֹו""ַוּיִ ָ ְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהׂשּ    .(בראשית לא, ד) ּיִ

  
ְנָיא    :ּתַ

ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ   : ַרּבָ
ים:  ְרִסּיִ ָבִרים אֹוֵהב ֲאִני ֶאת ַהּפַ ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ   ּבִ

ֲאִכיָלָתן,    ֵהן ְצנּוִעין ּבַ
א,  סֵּ ֵבית ַהּכִ   ּוְצנּוִעין ּבְ

ָדָבר ַאֵחר    .ּוְצנּוִעין ּבְ
י"ֲא  ׁשָ יִתי ִלְמֻקּדָ    .(ישעיה יג, ג) "ִני ִצּוֵ

  
ֵני     :ַרב יֹוֵסףּתָ

ם" ִנין ְלֵגיִהּנָ ין ּוְמזּוּמָ ׁשִ ים ַהְמקּוּדָ ְרִסּיִ    ."ֵאּלּו ַהּפַ

  רש"י
   . שלא יקוץ ידו:משום סכנה

. אף בחבורה משום קלקול סעודה
יצא דם וילכלך את המאכל  קטנה

   וימאיס את המסובין:
. שתהא מטתך דומה בלא ק''ש

   למטת ארמית:
   . על מטת ארמית:ארמית ממש

. שאמרה לו שב מעשה דרב פפא
על המטה והיה בנה מת מוטל 
עליה והיתה רוצה להעליל עליו 

   ולומר שישב עליו והרגו:
. שנראה כמבריח אסור לעבור וכו'

כנסת עצמו מפתח בית ה
   שבמזרח:

. את יד חברו הוא נושק על גב היד
   ודרך חשיבות הוא זה מפני הרוק:

. דאמרי אינשי אזנים אלא בשדה
   לכותל:

  :. תשמישבדבר אחר
. במפלת בבל אני צויתי למקודשי

כתיב אני צויתי את מלכי פרס 
  :ומדי לבא ולהשחיתה
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ְמִליֵאל" ן ּגַ ַחרַע [ :אֹוֵמר ַרּבָ ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ    ]."ד ׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ְמִליֵאל. ֲה  ן ּגַ ַרּבָ   ָלָכה כְּ
  

ְנָיא    :ּתַ
י" ְמעֹון ּבֶ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  יַח ן יוֹ ׁשִ

ְיָלה ּלַ י ְפָעִמים ּבַ תֵּ ַמע ׁשְ ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ָעִמים ׁשֶ    ,ּפְ
ַחר,  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ   ַאַחת קֹוֶדם ׁשֶ

ַחר,  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ   ְוַאַחת ְלַאַחר ׁשֶ
ל ַלְיָלה ְויֹוֵצא ל יֹום ְוַאַחת ׁשֶ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ַאַחת ׁשֶ   , "ּבָ

  
ָיא    ,ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

 : ְיָלה"ָאַמְרּתָ ּלַ י ְפָעִמים ּבַ תֵּ ַמע ׁשְ ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ָעִמים ׁשֶ   , "ּפְ
ַחר  :ַאְלָמא ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ   ַלְיָלה הּוא,  -ְלַאַחר ׁשֶ

ֵני ל ַלְיָלהיוֹ " :ַוֲהַדר ּתָ ל יֹום ְוַאַחת ׁשֶ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ַאַחת ׁשֶ   , "ֵצא ּבָ
   !ַאְלָמא ְיָמָמא הּוא

  
   ,לֹא

  ְלעֹוָלם ֵליְלָיא הּוא. 
ָקֵרי ֵליּה  א "יום"ְוָהא ּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָקְייִמי ּבְ י ּדְ א ֱאיָנׁשֵ ִאיכָּ    .ּדְ

  
ר ֲחִניָנאָאַמר  יָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ ן ֵלִויְיהֹוׁשֻ  ַרּבִ   : ַע ּבֶ

יֲהָלָכה כְּ  ן יֹוַחי.  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
  

ַמְתֵני ְלָהא  א ּדְ ר ֲחִניָנא ַאָהאּדְ ִאיכָּ    :ַרב ַאָחא ּבַ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ יאֹוֵמר ִמׁשּ   : ֲעִקיָבא ַרּבִ
י ְפָעִמים ּבַ  תֵּ ַמע ׁשְ ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ָעִמים ׁשֶ   ּיֹום, ּפְ
ה,  ה, ְוַאַחת ְלַאַחר ָהֵנץ ַהַחּמָ   ַאַחת קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ

ל ַלְיָלה ל יֹום, ְוַאַחת ׁשֶ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו, ַאַחת ׁשֶ   ."ְויֹוֵצא ּבָ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ּיֹום" :ָאַמְרּתָ  י ְפָעִמים ּבַ תֵּ ַמע ׁשְ ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ָעִמים ׁשֶ   , "ּפְ

ה ְיָמָמא הּוא,  :אַאְלָמ    קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ
ֵני ל ַלְיָלה" :ַוֲהַדר ּתָ ל יֹום ְוַאַחת ׁשֶ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ַאַחת ׁשֶ   , "יֹוֵצא ּבָ

  ַאְלָמא ֵליְלָיא הּוא!
  

  לֹא,    ט,א
   ,ְלעֹוָלם ְיָמָמא הּוא

ָקרּו ֵליּה  ַהִה  ,'ֵליְלָיא'ְוַהאי ּדְ ָגנּו ּבְ י ּדְ א ֱאיָנׁשֵ ִאיכָּ אּדְ ְעּתָ     .יא ׁשַ
  

יָאַמר  יַאָחא ּבְ  ַרּבִ יָאַמר  ֲחִניָנא ַרּבִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
יֲהָלָכה כְּ  ּום  ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ ְמעֹון ׁשֶ יׁשִ   ֲעִקיָבא.  ַרּבִ

  
יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ

ּלא יאַמר  יֵבנוּ 'ּוִבְלַבד ׁשֶ כִּ    '.ַהׁשְ
  

י ֲאָתא  ר יֹוֵס כִּ    :ָאַמר ףַרב ִיְצָחק ּבַ
יָהא  יַאָחא ּבְ  ַרּבִ יֲחִניָנא ָאַמר  ַרּבִ ן ֵלִוי,  ַרּבִ ַע ּבֶ ָלָלא ִאיְתַמר'ְיהֹוׁשֻ א ִמכְּ ֵפירּוׁש ִאיְתַמר, ֶאלָּ   '.ָלאו ּבְ

ְבֵריּה  ִהּלּוָלא ּדִ ּכּור ּבְ ּתַ ִאׁשְ ַנן ּדְ ַרּבָ ַההּוא זּוָגא ּדְ יּדְ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   , ְיהֹוׁשֻ
יּה  יּדְ  ָאתּו ְלַקּמֵ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ ַדאי הּוא  :ָאַמר ,ְיהֹוׁשֻ יכְּ ְמעֹון ִלְס  ַרּבִ ָחקׁשִ ַעת ַהּדְ ׁשְ    .מֹוְך ָעָליו ּבִ

  
  
  

  רש"י
   . עד הנץ החמה:ליליא הוא

כך זמן . הלדקיימי בההיא שעתא
ק''ש דיום הוא דגבי קריאת שמע 

   ובקומך כתיב והא קיימי:
. דקאמר והאי דקרו ליה ליליא

   יוצא בו ק''ש של לילה:
. וקרינא ביה משום דאיכא דגנו

   ובשכבך:
. ובלבד שלא יאמר השכיבנו

הקורא ק''ש של לילה שחרית 
סמוך לעמוד השחר לא יאמר 
השכיבנו שאין עוד זמן תחלת 

   זמן סוף שכיבה:שכיבה אלא 
. וישנו ונרדמו עד לאחר דאשתכור

   עמוד השחר:
. אבל שלא בשעת בשעת הדחק

  הדחק לא:
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ָניו" אּו ּבָ ּבָ ה ׁשֶ ה[ ַמֲעׂשֶ תֶּ ׁשְ ית ַהּמִ    ,ִמּבֵ

  ע. ַמ ׁשְ ֶאת  לֹא ָקִרינוּ : לוֹ  רוּ ְמ ָא 
ַחר ַח ם: ֶה ר ָל ַמ ָא  ַ ם ִלְקרֹותִאם לֹא ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ יִבין ַאתֶּ    ]."ּיָ
  

ִמיַע ְלהּו ָהא  א לֹא ׁשְ ּתָ ְמִליֵאל?!  ןּבָ ַר ּדְ ְוַעד ָהׁשְ   ּגַ
  

   :ָהִכי ָקָאְמִרי ֵליּה 
ָווךְ  ִליִגי ִעילָּ ַנן ּפְ ים, וְ  ,ַרּבָ ַרּבִ ים, ֲהָלָכה כְּ   ָיִחיד ְוַרּבִ

ְלָמא ָווָתְך ְסִביָרא ְלהוּ  :אֹו ּדִ ַנן כְּ    ,ַרּבָ
ָק  ֵדי  "ַעד ֲחצֹות"  :יָאְמֵר ְוַהאי ּדְ    ?ְלַהְרִחיק ָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרהכְּ

ם :ָאַמר ְלהוּ  יִבין ַאּתֶ ָווִתי ְסִביָרא ְלהּו, ְוַחּיָ ַנן כְּ    ,ַרּבָ
ָקָאְמֵר  ֵדי ְלַהְרִחיק ָאָדם ִמן ָהֲעֵביָר  "ַעד ֲחצֹות"י ְוַהאי ּדְ   .הכְּ

  
  
   
א" ְלַבד ָאְמרּו ֶאּלָ ל ַמה [ ְולֹא זֹו ּבִ ָאְמרּו ֲחָכִמים "ַעד ֲחצֹות", ּכָ ֶ   ׁשּ

ַחר ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ ֶ    .ִמְצָוָתן ַעד ׁשּ
ֱאָכִלים ְליֹום ֶאָחד,  ל ַהּנֶ   ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאיָבִרים ְוּכָ

ַחרִמְצָוָתן ַע  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ    ]."ד ׁשֶ
  
ְמִליֵאל ִמי ָקָאַמר וְ  ן ּגַ ָקָתֵני "ַעד ֲחצֹות"ַרּבָ ְלַבד ָאְמרּו"", ּדְ    !?ְולֹא זֹו ּבִ

  
ְמִליֵאל ִלְבֵניּה  ן ּגַ    :ָהִכי ָקָאַמר ְלהּו ַרּבָ

ָקָאְמִרי  ַנן ּדְ ַחרד וּ ּמ ַע ה לֶ ֲע יַּ ַעד ֶש  ּה ָת וָ ִמְצ  ,"ַעד ֲחצֹות"ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ ַ    ,ַהׁשּ
ָקא ָאְמִרי   ֵדי ְלַהְרִחיק ָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה.   "ַעד ֲחצֹות"ְוָהא ּדְ   כְּ

   
  

  רש"י
. לרבן גמליאל הכי קא אמרי ליה

   ולא גרס אלא:
. כלומר מי פליגי רבנן פליגי עילווך

רבנן עליך דהא דאמרי עד חצות 
דוקא קאמרי דלא משמע להו 
ובשכבך כל זמן שכיבה אלא כל 

שדרך בני אדם להתעסק לילך  זמן
ולשכב ומיהו בהא פליגי אדר' 
אליעזר דאלו רבי אליעזר סבירא 
ליה זמן עסק שכיבה אינו אלא עד 
האשמורה הראשונה ולרבנן עד 
חצות. ואת סבירא לך ובשכבך כל 
זמן שבני אדם שוכבים והיינו כל 
  הלילה ויחיד ורבים הלכה כרבים:

. או דילמא כוותך סבירא להו 
שמע להו ובשכבך כל זמן ומ

שכיבה והא דקאמרי עד חצות 
הרחקה הוא כדי לזרז ומיהו היכא 
דאתניס ולא קרא קודם חצות 
עדיין זמן חיובא הוא ומחייבי 

   ונפקי ידי ק''ש בזמנו:
. וחייבין אתם כוותי סבירא להו

לקרות גרסינן ולא גרסינן מותרים 
דאפילו שלא בזמנו תנן (עמוד ב) 

ילך לא הפסיד הקורא מכאן וא
  כאדם הקורא בתורה:
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ֱאָכִלים ְליֹום ֶאָחד, [ ֶהְקֵטר ֲחָלִבים" ל ַהּנֶ   ְוֵאיָבִרים ְוּכָ

ַחרִמְצָוָתן ַע  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ    ]."ד ׁשֶ
  

ָסִחים לֹא ָקָתֵני    .ְוִאיּלּו ֲאִכיַלת ּפְ
  

    י:ִה ּוְרִמינְ 
ַמע ַעְרִבית, "   ְקִריַאת ׁשְ

ָסִחים ֵליֵלי ּפְ ל ּבְ    ,ְוַהּלֵ
  ַסח, ַוֲאִכיַלת ּפֶ 

ַחר ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ   ! "ִמְצָוָתן ַעד ׁשֶ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

יָהא  ן ֲעַזְרָיה,  ַרּבִ   ֶאְלָעָזר ּבֶ
יְוָהא    ֲעִקיָבא.  ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

  ,(שמות יב, ח) ה"זֶּ ה הַ לָ יְ לַּ ר בַּ ׂשָ בָּ ת ַה ֶא  לוּ כְ ָא "וְ "
י ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    :אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ּבֶ

אן ה" :ֶנֱאַמר ּכָ ְיָלה ַהּזֶ לַּ   , "ּבַ
ן ה :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ְיָלה ַהּזֶ לַּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ י ּבְ   , יב, יב) מות(שוגו'  ""ְוָעַבְרּתִ

ן ַעד ֲחצֹות ַהּלָ אן ַעד ֲחצֹות.  ,ַמה ּלְ   ַאף ּכָ
יָאַמר ֵליּה    : ֲעִקיָבא ַרּבִ

ָבר ֶנֱאַמר זוֹ " :ַוֲהלֹא ּכְ ִחּפָ זֹון,  - יב, יא) מות(ש 70"ןּבְ ַעת ִחּפָ   ַעד ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ ְיָלה" :ִאם ּכֵ לַּ   ? "ּבַ

ּיֹוםָיכֹול ְיֵה  ים ּבַ    ?א ֶנֱאָכל ּכָקָדׁשִ
ְלמּוד לֹוַמר ְיָלה" :תַּ לַּ ּיֹום - "ּבַ ְיָלה הּוא ֶנֱאָכל, ְולֹא ּבַ ּלַ   . "ּבַ

  
ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ן ֲעַזְר  ַרּבִ ב ֵליּה ֶאְלָעָזר ּבֶ ָוה ִאְצְטִריך ְלִמְכּתַ ֵזיָרה ׁשָ ִאית ֵליּה ּגְ ה"ָיה ּדְ    ,"ַהּזֶ

א לְ  יֶאלָּ ה"ֲעִקיָבא ַהאי  ַרּבִ    ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  "ַהּזֶ
  

ֲאָתא    .ְלַמעּוֵטי ַלְיָלה ַאֵחר הּוא ּדַ
ים, וּ  ים ַקלִּ ֲעָתְך ָאִמיָנא הֹוִאיל ּוֶפַסח ָקָדׁשִ יים ִמ לָ ְש ָסְלָקא ּדַ ים, ָקָדׁשִ   ם ַקלִּ

ֵני ָיִמים,  ְמקֹום ׁשְ ֵני ֵלילֹות ּבִ ַסח ֶנֱאָכל ׁשְ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד, ַאף פֶּ ָלִמים ֶנֱאָכִלים ִלׁשְ ְ   ַמה ׁשּ
ֵני ֵלילֹות ְויֹום ֶאָחדוִ     ?ְיֵהא ֶנֱאָכל ִלׁשְ

ַמע ָלן ה" :ָקא ַמׁשְ ְיָלה ַהּזֶ לַּ ה הּוא ֶנֱאָכל ְוֵא  - "ּבַ ְיָלה ַהּזֶ לַּ ַלְיָלה ַאֵחר. ּבַ   ינֹו ֶנֱאָכל ּבְ
  
יוְ  ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    ?ֶאְלָעָזר ּבֶ

  
    .ָנְפָקא ,ֶקר""לֹא תֹוִתירּו ַעד ּבֹ ִמ 
  
יוְ     ?ֲעִקיָבא ַרּבִ

  
ִני. ּבֹ  ?ֶקר""ּבֹ ִאי ֵמָהָתם, ֲהָוה ָאִמיָנא ַמאי    ֶקר ׁשֵ

  
יוְ     ?ֶאְלָעָזר ַרּבִ

  
ל ָאַמר ָלךְ     .ן הּואּבֶקר ִראׁשוֹ  - ֶקר""ּבֹ : כָּ

  
ֵאיוְ  ּנָ ָהֵני ּתַ ֵאי כְּ ּנָ    ,ָהֵני ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ

ְצַרִים"" ֶמׁש מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמּמִ ֶ בֹוא ַהׁשּ ֶעֶרב כְּ ַסח ּבָ ח ֶאת ַהּפֶ ְזּבַ ם ּתִ   , (דברים טז, ו) "ׁשָ
י    אֹוֵמר: ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ֶעֶרב" ה זֹוֵבַח  - "ּבָ    ,ַאתָּ
ֶמׁש"וּ  ֶ ה אוֹ  - "ְכבֹוא ַהׁשּ   ֵכל, ַאתָּ
ה ׂשֹוֵרף. -  "מֹוֵעד ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים"וּ    ַאתָּ

                                                
זֹון פסח הוא לה'וככה תאכלו אותו 70 ִחּפָ  , מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו ּבְ

  רש"י
. שנחפזו לצאת והיינו שעת חפזון

עמוד השחר כדכתיב לא תצאו 
איש מפתח ביתו עד בקר (שמות 

   יב):
. כשאר קדשים יכול יהא נאכל

ביום שחיטתו כדרך תודה שאף 
היא זמן אכילתה יום א' ואוכל 
והולך כל יום שחיטתה והלילה עד 

ביום הבקר כדין תודה דכתיב 
   קרבנו יאכל (ויקרא ז):

מה שלמים נאכלין לשני ימים 
. שבינתים דכתיב ביום ולילה אחד

זבחכם יאכל וממחרת (שם יט) אף 
פסח נמי הואיל ואינו נאכל אלא 
בלילה נוקים שני לילות במקום 
שני ימים דשלמים ויהא נאכל 
בשני לילות ויום א' לא שיאכלנו 
ביום אלא שיהא שהות זמן שלא 

ל באכילה בשביל המתנת יפס
היום ויאכלנו בלילה השנית 

   קמ''ל:
שם תזבח את הפסח בערב כבא 

. הרי השמש מועד צאתך ממצרים
לך שלשה זמנים שאינם שוים. 
בערב כי ינטו צללי ערב היינו 
לאחר חצות שנסתלקה חמה 
מראש כל אדם ונטתה למערב. 
כבא השמש משחשכה. מועד 
צאתך ממצרים בבקר. כיצד 

ימו כולם. בערב לזמן שחיטה יתקי
כבא השמש התחלת זמן אכילה 
מועד צאתך זמן שריפה כלומר 
בבקר הוא נעשה נותר שהגיע זמן 
שריפה אלא לפי שאין שורפין 
קדשים ביום טוב ממתינין לו עד 

   בקר שני:
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י ַע  ַרּבִ    אֹוֵמר: ְיהֹוׁשֻ

ֶעֶרב" ה זֹוֵבַח,  - "ּבָ   ַאתָּ
ֶמׁש"ו ֶ בֹוא ַהׁשּ ה אֹוֵכל,  - "כְּ   ַאתָּ

ה אֹוֵכל ְוהֹוֵלךְ     ?ְוַעד ָמַתי ַאתָּ

   ".""מֹוֵעד ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד
  

יָאַמר  אַא  ַרּבִ   : ּבָ
ֶעֶרב,  א ּבָ ְצַרִים, לֹא ִנְגֲאלּו ֶאלָּ ָרֵאל ִמּמִ ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ׁשֶ   ַהּכל מֹוִדים כְּ

ֱאַמר: ּנֶ ְצַרִים ַלְיָלה"" ׁשֶ   , )(דברים טז, א 71הֹוִציֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ
ּיֹום,  א ּבַ ְצאּו לֹא ָיְצאּו ֶאלָּ ּיָ   ּוְכׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ַסח ָיְצא" ׁשֶ ֳחַרת ַהּפֶ ָיד ָרָמה"ִמּמָ ָרֵאל ּבְ   , (במדבר לג, ג) 72ּו ְבֵני ִיׂשְ
זֹון,  ַעת ִחּפָ   ַעל ָמה ֶנְחְלקּו ַעל ׁשְ

י ן ֲעַזְרָיה ָסַבר: ַמאי  ַרּבִ זֹון"ֶאְלָעָזר ּבֶ זֹון  ?"ִחּפָ   ִמְצַרִים, ּדְ ִחפָּ
יוְ  זֹון"ֲעִקיָבא ָסַבר: ַמאי  ַרּבִ זֹון  ?"ִחּפָ ָרֵאלּדְ ִחּפָ    .ִיׂשְ

  
ְנָיא ַנִמ     :י ָהִכיּתַ

ְצַרִים ַלְיָלה"" ְיָלה ָיְצאּו?  - "הֹוִציֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ ּלַ   ְוִכי ּבַ
ֱאַמר: ּנֶ ּיֹום, ׁשֶ א ּבַ ָיד ָרָמה" ַוֲהלֹא לֹא ָיְצאּו ֶאּלָ ָרֵאל ּבְ ַסח ָיְצאּו ְבֵני ִיׂשְ ֳחַרת ַהּפֶ   ! "ִמּמָ

ֶע  ה ִמּבָ אּוּלָ ִהְתִחיָלה ָלֶהם הּגְ ד ׁשֶ א, ְמַלּמֵ   .  "ֶרבֶאּלָ
   

                                                
ְצַרִים ַלְיָלה 71  כי בחודש האביב הֹוִציֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ

ָיד ָרָמה לעיני כל מצרים 72 ָרֵאל ּבְ ַסח ָיְצאּו ְבֵני ִיׂשְ ֳחַרת ַהּפֶ  בחמשה עשר לחודש הראשון ִמּמָ

  רש"י
. היינו כר''ע עד מתי אתה אוכל

אבל לתנא קמא עד חצות לילה 
י לא הוי זמן אכילה ותו לא דא

   מאי בינייהו:
. רבי עקיבא גופיה הכל מודים

מודה שהלילה מחצות ואילך 
היתה שעת חפזון למצרים לשלחם 

   מן הארץ:
. נתנו להם רשות מערב נגאלו

   לצאת:
. מכת הבכורים חפזון דמצרים

   שעל ידם נחפזו למהר לשלחם:
. לא שמעו להם חפזון דישראל
  לצאת עד בקר:
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ָאְזֵני ָהָעם ר ָנא ּבְ ּבֵ   .(שמות יא, ב) 73""ּדַ

  
ֵבי  יָאְמִרי ּדְ אי ַרּבִ   : ַיּנַ

ה,  "ָנא"ֵאין  ׁשָ ּקָ א ְלׁשֹון ּבַ   ֶאלָּ
ָרֵאל:  ָך ֵלְך ֶוֱאמֹור ָלֶהם ְלִיׂשְ ה ִממְּ ׁשָ ַבּקָ רּוְך הּוא ְלמֶשה: ּבְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ֵליּה ַהּקָ

ה ִמכֶּ  ׁשָ ַבּקָ ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב, ּבְ ְצַרִים כְּ ֲאלּו ִממִּ   ם ׁשַ
ּלא יאַמר   ט,ב יק^ ׁשֶ ֶהם,  "ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָתם" :אֹותֹו ַצּדִ ים ּבָ דֹול"ִקּיֵ ְרֻכׁש ּגָ ֶהם "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ים ּבָ    !לֹא ִקּיֵ

ַעְצֵמנּו!  :ָאְמרּו לוֹ  ֵצא ּבְ ּנֵ   ּוְלַואי ׁשֶ
ל ְלָאָדם ֵבית ָהֲאסּוִרים ָמׁשָ ָהָיה ָחבּוׁש ּבְ    ,ׁשֶ

ה,  :ְוָהיּו אֹוְמִרים לוֹ  ית ָהֲאסּוִרין, ְונֹוְתִנין ְלָך ָממֹון ַהְרּבֵ ֵני ָאָדם מֹוִציִאין אֹוְתָך ְלָמָחר ִמּבֵ   ּבְ
לּום.  ׁש כְּ ם, הֹוִציאּוִני ַהּיֹום, ְוֵאיִני ְמַבּקֵ ה ִמכֶּ ׁשָ ַבּקָ   ְואֹוֵמר ָלֶהם: ּבְ

   
  
ִאלּוםַויַּ "    .(שמות יב, לו) 74"ׁשְ
  

יָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ
ְרָחם.  ַעל כָּ ִאילּום ּבְ ִהׁשְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
ָאְמִרי א ּדְ     :ִאיכָּ

ְרָחם  ַעל כָּ    .ִמְצִריםּדְ ּבְ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ְרָחם  ַעל כָּ ָרֵאל. ּדְ ּבְ   ִיׂשְ

  
ָאַמר ְרָחם " :ַמאן ּדְ ַעל כָּ ְכִת  –" ִמְצִריםּדְ ּבְ ָלל" :יבּדִ ק ׁשָ ַחלֵּ ִית ּתְ   , (תהלים סח, יג) "ּוְנַות ּבַ
ָאַמר ְרָחם " :ַמאן ּדְ ַעל כָּ ָרֵאלּדְ ּבְ ֹוי.  - "ִיׂשְ ּום ַמׂשּ   ִמׁשּ

  
  

לּו ֶאת ִמְצָרִים"    ."ַוְיַנּצְ
  

יָאַמר     :ַאִמי ַרּבִ
אּוָה כִּ  ֲעׂשָ ָגןׁשֶ ּה ּדָ ֵאין ּבָ    .ְמצּוָדה ׁשֶ

  
  :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ִגים.  ֲעׂשָ  ּה ּדָ ֵאין ּבָ ְמצּוָלה ׁשֶ   אּוָה כִּ
   

  
ר ֶאְהֶיה"   . (שמות ג, יד) 75"ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ
  

הָאַמר לֹו ַה  רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ    :ּקָ
ְעּבּוד ַמְלֻכיּ  ׁשִ ֶכם ּבְ ְעּבּוד ֶזה, ַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעּמָ ׁשִ ֶכם ּבְ ָרֵאל: ֲאִני ָהִייִתי ִעּמָ    .ֹותֵלְך ֱאמֹור ָלֶהם ְלִיׂשְ

ָעָתּה,  ׁשְ ָרה ּבִ ּה ַלּצָ ּיָ ל עֹוָלם, ּדַ   ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
רּוְך הּוא: ֵלְך ֱאמֹור ָלֶהם  דֹוׁש ּבָ ָלַחִני ֲאֵליֶכם"ָאַמר לֹו ַהּקָ   . "ֶאְהֶיה ׁשְ

  
  

  . (מלכים א יח, לז) 76"ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני"
  

יָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
הוּ  ה ָאַמר ֵאִלּיָ י ְפָעִמים?  "ֲעֵנִני" ָלּמָ ּתֵ   ׁשְ

רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ הּו ִלְפֵני ַהּקָ ָאַמר ֵאִלּיָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ל עֹוָלם,  ַח,  "ֲעֵנִני"ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ל ֲאׁשֶ ַמִים ְותֹאַכל כָּ ָ ֵרד ֵאׁש ִמן ַהׁשּ ּתֵ   ׁשֶ

ּלא יֹ "ֲעֵנִני"וַ  ֵדי ׁשֶ ם כְּ ְעּתָ יַח ּדַ ּסִ ּתַ ִפים ֵהם. אְמרּו ׁשֶ ה ְכׁשָ   ַמֲעׂשֵ
ֱאַמר  ּנֶ ה ֲהִסּבֹ ׁשֶ ית""ְוַאתָּ ם ֲאחֹוַרנִּ    .ָת ֶאת ִלּבָ

                                                
ר ָנא ּבְ  73 ּבֵ  ָאְזֵני ָהָעם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהבּדַ

ִאלּום וינצלו את מצרים 74 ׁשְ  ַוּיַ

ר ֶאְהֶיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם 75  ויאמר אלהים אל משה ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ

 בם אחורניתֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני וידעו העם הזה כי אתה ה' האלהים ואתה הסיבות את ל 76

  רש"י
   . אברהם:אותו צדיק

. דרך ציידי כמצודה שאין בה דגן
עופות לזרוק דגן תחת מצודות 
כדי שיבאו עופות ונלכדין וכשאין 
בה דגן אין עוף פונה אליה כך 
ריקנו המצרים מכל ממונם. 

   וינצלו כתרגומו ורוקינו:
. כמו כמצולה שאין בה דגים

מצולות ים כלומר בתוך התהום 
אין מצויין דגים אלא על שפת הים 

   איכא מזון:היכא ד
. דיה לצרה דיה לצרה בשעתה

שיתאוננו בה בשעה שתבא עליהם 
למה תדאיבם עכשיו בבשורה 

   קשה:
. מלבא בלבם שתסיח דעתם

מזמה של רשע להכחישני ולומר 
על ידי כשפים הבאתי האש 

  הזאת:
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            ט, בט, בט, בט, ב .41
ָנה   ִמׁשְ

ֲחִרית?  ׁשַ ַמע ּבְ   ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ
ֵכֶלת ְלָלָבן.  ין תְּ יר ּבֵ ּכִ ּיַ ֶ   ִמׁשּ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
י ֵכֶלת ְלַכְרתִּ ין תְּ    .ּבֵ

  
ה, ְוגֹוְמָרּה, ַע    ד ָהֵנץ ַהַחּמָ

י ַע  ַרּבִ    :אֹוֵמרְיהֹוׁשֻ
עֹות,  לׁש ׁשָ   ַעד ׁשָ

עֹות.  לׁש ׁשָ ׁשָ ֶרְך ְמָלִכים ַלֲעמֹוד ּבְ ן ּדֶ ּכֵ   ׁשֶ
ּתֹוָרה,  ָאָדם ַהּקֹוֵרא ּבַ אן ְוֵאיָלְך, לֹא ִהְפִסיד, ּכְ   ַהּקֹוֵרא ִמּכָ

   
ָמָרא    ּגְ

ין  ֵכֶלת ְלָלָבן"ַמאי ּבֵ   ? "תְּ
ין א ִאיֵליָמא ּבֵ ְתֶכְלּתָ ַעְמָרא ּדִ ָרא ִלְגָבָבא ּדְ ַעְמָרא ִחיּוָ ָבָבא ּדְ ֵליְלָיא ַנִמי ֵמיַדע ָיְדִעי - ּגְ    !ָהא ּבְ

  
ּה.  ּבָ ּה ְלָלָבן ׁשֶ ּבָ ֵכֶלת ׁשֶ ין ּתְ א ּבֵ   ֶאלָּ

  
ְנָיא:    ּתַ

י"    :אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
ין ְזֵאב ְלֶכֶלב.  יר ּבֵ ּכִ ּיַ   ׁשֶ

י    :ֲעִקיָבא ַרּבִ
ין ֲחמוֹ     .ר ְלָערֹודּבֵ

  אֹוְמִרים: ֲאֵחִרים וַ 
יֶרּנוּ  ע ַאּמֹות ְוַיּכִ ְרֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ָרחֹוק ַאְרּבַ ּיִ ֶ   . "ִמׁשּ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֲאֵחִרים.    ֲהָלָכה כַּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ין  ִפילִּ ֲאֵחִרים,  -לּתְ   כַּ

ַמע  ָוִתיִקין,  -ִלְקִריַאת ׁשְ   כְּ
ָאַמר  יּדְ ה.  :יֹוָחָנן ַרּבִ   ָוִתיִקין ָהיּו ּגֹוְמִרין אֹוָתּה, ִעם ָהֵנץ ַהַחּמָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

ה, "   ָוִתיִקין ָהיּו ּגֹוְמִרין אֹוָתּה ִעם ָהֵנץ ַהַחּמָ
ה,  ה ִלְתִפּלָ אּוּלָ ְסמֹוך ּגְ ּיִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ּיֹום ל ּבַ ּלֵ   . "ְוִנְמָצא ִמְתּפַ
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרָאּה 

ֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים""    .(תהלים עב, ה) ִייָראּוָך ִעם ׁשָ
  
 

  רש"י
  מתני' 
. ירוק הוא וקרוב לצבע תכלת

פוריל''ש: {כרתי שקורין פור''ייש 
   } :מאכלירק  -כרשים 

  
  גמ' 

. גיזת בין תכלת שבה ללבן שבה
צמר שצבעה תכלת ויש בה 
   מקומות שלא עלה שם הצבע יפה:

   . חמור הבר:ערוד
. להניח תפילין שמצות לתפילין

הנחתן קודם קרית שמע בפ' שני 
   (ד' יד:):

. אנשים ענוים ומחבבין ותיקין
   מצוה:

. דהנץ החמה לדברי מתפלל ביום
י קראה דמצוה הכל יום הוא: מא

   להתפלל עם הנץ החמה:
. מתי דכתיב ייראוך עם שמש וגו'

מתיראין ממך כשמוראך מקבלים 
עליהם דהיינו מלכות שמים 

   שמקבלין עליהם בק''ש:
. כלומר כשהשמש יוצא עם שמש

   היינו עם הנץ החמה:
. אף תפלת המנחה ולפני ירח

   מצותה עם דמדומי חמה:
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            ט, בט, בט, בט, ב .42
יֵהִעיד  ן ֶאְלָיִקים ַרּבִ ַלִים יֹוֵסי ּבֶ ירּוׁשָ א ּבִ יׁשָ א ַקּדִ ּום ְקִהלָּ    :ִמׁשּ

ה  ה ִלְתִפלָּ אּולָּ ל ַהּסֹוֵמְך ּגְ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו.  - כָּ   ֵאינֹו ִנּזֹוק כָּ
  

  : ֵזיָרא יַרּבִ ָאַמר 
  ִאיִני?! 

ִקי ּזַ    .ְוָהא ֲאָנא ְסַמִכי ְוִאיּתַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְקּתְ  ּזַ ַמאי ִאיּתַ א ?ּבְ ית ָאָסא ְלֵבי ַמְלכָּ ַאְמִטּיַ    ?ּדְ

א י ַמְלכָּ ִעי ָלְך ְלֵמיַהב ַאְגָרא ְלֶמֱחֵזי ַאּפֵ   .ָהָתם ַנִמי ִמּבָ
ָאַמר  יּדְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ל ָא  ּדֵ ּתַ ָרֵאלְלעֹוָלם ִיׁשְ    ,ָדם ָלרּוץ ִלְקַראת ַמְלֵכי ִיׂשְ
א ֲאִפיּלּו ִלְקַראת ַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם,  ְלַבד, ֶאלָּ ָרֵאל ּבִ   ְולֹא ִלְקַראת ַמְלֵכי ִיׂשְ

ה ִאם ִיְזכֶּ ָר  ,ׁשֶ ׂשְ ין ַמְלֵכי ִי    .ֵאל ְלַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלםַיְבִחין ּבֵ
  
  

יָאַמר ֵליּה     :אעּוּלָ לְ  ֶאְלָעא ַרּבִ
י ָעְייַלּתְ ְלָהָתם ָלָמא ּדְ  ,כִּ ׁשְ ֵאיל ּבִ רּוָנאׁשְ ל ַהֲחבּוָרה,  ַרב ּבְ ַמֲעַמד כָּ   ָאִחי ּבְ

ִמְצֹות.  ֵמַח ּבְ דֹול הּוא ְוׂשָ ָאָדם ּגָ   ּדְ
ה ,ִזיְמָנא ֲחָדא ה ִלְתִפלָּ אּולָּ יּה יֹוָמא ,ָסַמְך ּגְ יּה ּכּולֵּ ֵסיק חּוָכא ִמּפּוּמֵ    .ְולֹא ּפָ

   
   ?ָמֵצי ָסֵמיךְ  ֵהיִכי

יְוָהא ָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ה הּוא אֹוֵמר:  ִחלָּ ּתְ ח"ּבַ ְפּתָ ָפַתי ּתִ   , (תהלים נא, יז) 77"ה' ׂשְ
   .יט, טו) תהלים(וגו'  78""ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפיּוְלַבּסֹוף, הּוא אֹוֵמר: 

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ל ַעְרִבית ה ׁשֶ ְתִפלָּ ֵהא ּבִ    .ּתְ
  

יְוָהא ָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
א ן ָהעֹוָלם ַהּבָ    ?ֵאיֶזהּו ּבֶ

ל ַע  ה ׁשֶ אּולָּ ל ַעְרִביתֶזה ַהּסֹוֵמְך ּגְ ה ׁשֶ    !ְרִבית ִלְתִפלָּ
  

א יָאַמר  ,ֶאלָּ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ְנָחה ת ַהּמִ ְתִפלַּ ֵהא ּבִ    .ּתְ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

יָמא ַא     ,הוּ לְּ וּ כּ ֲאִפיּלּו ּתֵ
יוָ וְ  הכֵּ ְתִפלָּ ַנן ּבִ ְקַבעּוּה ַרּבָ    ,ן ּדִ

ְמָיא א ּדָ ה ֲאִריְכּתָ ְתִפלָּ    .כִּ
  

יָמא ָהִכי ִאי לֹא ּתֵ    ,ּדְ
   ?ַעְרִבית ֵהיִכי ָמֵצי ָסֵמיךְ 

יֵבנּו"וְ  כִּ ֵעי ְלֵמיַמר "ַהׁשְ    !ָהא ּבָ
יֵבנּו" כִּ ַנן "ַהׁשְ ינּו ַרּבָ ַתּקִ יָון ּדְ א כֵּ    ,ֶאלָּ

א  ה ֲאִריְכּתָ ְגאּולָּ ְמָיאכִּ    ,ּדָ
ְקַבעּוהַּ  יָון ּדְ ה ָהִכי ַנִמי כֵּ ְתִפלָּ ַנן ּבִ ְמָיא. ,ַרּבָ א ּדָ ה ֲאִריְכּתָ ְתִפלָּ   כִּ

   
  

                                                
ח ופי יגיד תהלתך 77 ְפתָּ ָפַתי תִּ  ה' ׂשְ

 ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי 78

  רש"י
אות . לעוה''ב לרשאם יזכה

   גדולתן של ישראל:
. כמה הרבה גדולתן יותר על יבחין

  האומות עכשיו:
. הא דרבי יוחנן בתפלת תהא

ערבית דלא חיישינן לסמוך גאולה 
לתפלה דגאולה ביממא הואי: 
דא''ר יהודה בריה דר' שמעון 

  גרסי': 
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ִדי, ַהאי ַמע ְלַבּסֹוף, וּ  "ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי" :ִמכְּ ָבֵעיָנא ְלֵמיַמרַמׁשְ ָרא ּדְ ַמע ֵמִעיּקָ    ,ַמׁשְ
ְקנּוהוּ  ַמאי ַטְעָמא ַנן ְלַאַח  ּתִ ָרכֹותַרּבָ ֵרה ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ָרא ,ר ׁשְ    !ֵליְמרּו ֵמִעיּקָ

  
יָאַמר  ֵריּה  ַרּבִ יּדְ ְיהּוָדה ּבְ ִזי ַרּבִ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ּיֹות,  ָרׁשִ ֵרה ּפָ מֹוֶנה ֶעׂשְ א ְלַאַחר ׁשְ ִוד ֶאלָּ   הֹוִאיל ְולֹא ֲאָמרֹו ּדָ
ַנן ְלַאַחר ׁשְ  ינּו ַרּבָ ּקִ ָרכֹות. ְלִפיָכְך ּתַ ֵרה ּבְ   מֹוֶנה ֶעׂשְ

  
ֵרה ָהְוָיין ע ֶעׂשְ ׁשַ ֵרה?!  ּתֵ מֹוֶנה ֶעׂשְ    !ָהֵני  ׁשְ

  
ֵרי ָהִאיׁש" ה ִהיא "ָלָמה ָרְגׁשּו גֹוִים"וְ  "ַאׁשְ ָרׁשָ    .ֲחָדא ּפָ

  
ָאַמר  יּדְ ֵריּה ּדְ  ַרּבִ יְיהּוָדה ּבְ ִזי ַרּבִ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ּיֹות ָא  ָרׁשִ לׁש ּפָ ִוד, ְולֹא ָאַמר ֵמָאה ְוׁשָ ִעים,  "ַהְללּוָיּה"ַמר ּדָ ל ְרׁשָ ן ׁשֶ ְלּתָ ַמּפַ ָרָאה ּבְ   ַעד ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ י ֶאת ה' ַהְללּוָיּה"ׁשֶ ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם, ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ   . (תהלים קד, לה) "ִיּתַ

  
לׁש  ע ָהְויָ  ?!ָהֵני ֵמָאה ְוׁשָ   ין! ֵמָאה ְוַאְרּבַ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ֵרי ָהִאיׁש"ֶאלָּ ה ָרְגׁשּו גֹוִים"וְ  "ַאׁשְ ה ִהיא.  "ָלּמָ ָרׁשָ   ֲחָדא ּפָ

  
יָאַמר ּדְ  ר ַנֲחָמִני  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר ׁשְ   :  יֹוָחָנן ַרּבִ

ּה ּבְ    י, א ַתח ּבָ ִוד ּפָ ָהְיָתה ֲחִביָבה ַעל ּדָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ל ּפָ ֵרי"כָּ ים ּבָ  "ַאׁשְ ֵרי"ּה ּבְ ְוִסּיֵ    ,"ַאׁשְ
ַתח ּבְ  ֵרי"ּפָ ְכִתיב "ַאׁשְ ֵרי ָהִאיׁש " :ּדִ   ,(תהילים א, א)"ַאׁשְ

ים ּבְ  ֵרי"ְוִסּיֵ ְכִתיב "ַאׁשְ ל חֹוֵסי בוֹ " :ּדִ ֵרי כָּ    .(תהילים ב, יב)"ַאׁשְ
  
  

ָבבּוֵתיּה ּדְ  ׁשְ ֲהוּו ּבִ ְריֹוֵני ּדַ י ֵמִאירַהְנהּו ּבִ    .טּוָבאַוֲהוּו ָקא ְמַצֲערּו ֵליּה  ,ַרּבִ
ֵעי  י ֵמִאירֲהָוה ָקא ּבָ ֵלימּותוּ  ַרּבִ י ֵהיִכי ּדְ ַוְיהּו כִּ    ,ַרֲחֵמי ִעלָּ

ִביְתהוּ  הָאְמָרה ֵלי רּוְרָיא ּדְ ךְ  :ּבְ ְעּתָ    ?ַמאי ּדַ
ְכִתיב ּום ּדִ ִאים" :ִמׁשּ ּמּו ַחּטָ   ?! (תהילים קד, לה) "ִיּתַ

ִתיב  ִאים" 'חֹוְטִאים'ִמי כְּ ִתיב "ַחּטָ    !כְּ
ְקָראְועוֹ  ִפיל ְלֵסיֵפיּה ּדִ ִעים עֹוד ֵאיָנם" ,ד ׁשְ ִעים עֹוד ֵאיָנם "ּוְרׁשָ ִאים ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ ִיּתַ יָון ּדְ    .כֵּ

ְתׁשּוָבה  רּו ּבִ ֶלְהּדְ ַוְיהּו ּדְ ֵעי ַרֲחֵמי ִעלָּ א ּבְ ִעים עֹוד ֵאיָנם"ֶאלָּ    ."ּוְרׁשָ
ָעא ַרֲחֵמי ִעלָּ  ְתׁשּוָבהּבְ    .ַוְיהּו ְוָהְדרּו ּבִ

  
  

   ,ִלְברּוְרָיא אינָ ִמ ָאַמר ָלּה ַההּוא 
ִתיב י ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה" :כְּ   ,(ישעיה נד, א) "ָרנִּ

לֹא ָיָלָדה  ּום ּדְ    ?"ָרִני"ִמׁשּ
ְטָיא :ָאְמָרה ֵליּה  ְקָרא !ׁשַ ִפיל ְלֵסיֵפיּה ּדִ ְכִתיב ,ׁשְ ֵני ְבעּוָלה ָאַמר ה'" :ּדִ ֵני ׁשֹוֵמָמה ִמּבְ ים ּבְ י ַרּבִ    !"כִּ

א ַמאי ֶא     ?"ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה"לָּ
ּלֹא ָיְלָדה ּבָ  ה ֲעָקָרה ׁשֶ ָ ּדֹוָמה ְלִאׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ י כְּ ָוַתְייכוּ ָרּנִ    .ִנים ְלֵגיִהּנֹם כְּ

  
י ֲאָבהוּ לְ  ִמיָנאַההּוא  ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ִתיב נוֹ " :כְּ לֹום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ   ,(תהילים ג, א) "ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ

ָעָרה" :ּוְכִתיב ּמְ אּול ּבַ ֵני ׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ ם ּבְ   ,(תהילים נז, א) "ְלָדִוד ִמְכּתָ

א ֵריׁשָ ה ֲהָוה ּבְ    ?ֵהי ַמֲעׂשֶ
א ֵריׁשָ אּול ֲהָוה ּבְ ה ׁשָ ִדי ַמֲעׂשֵ א ,ִמכְּ ֵריׁשָ    !ִלְכּתֹוב ּבְ

יָ  :ָאַמר ֵליּה  יתּון ְסמּוִכין ַקׁשְ ְרׁשִ לֹא ּדַ ָיא ָלן ,א ְלכוּ ַאּתּון ּדְ יָנן ְסמּוִכים לֹא ַקׁשְ ָדְרׁשִ    ,ֲאַנן ּדְ
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ

ִין    ?ְסמּוִכין ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ר" :ׁשֶ ֱאֶמת ְוָיׁשָ   .(תהילים קיא, ח) "ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ּבֶ

ת גּ  לֹום ְלָפָרׁשַ ת ַאְבׁשָ ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ    ?ֹוג ּוָמגֹוגָלּמָ
ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם ַרּבוֹ  :ׁשֶ ּמֹוֵרד ּבְ לּום ֵיׁש ֶעֶבד ׁשֶ    ?כְּ

ָאִביו ּמֹוֵרד ּבְ ן ׁשֶ לּום ֵיׁש ּבֵ ה ֱאמֹור לֹו כְּ    ?ַאף ַאּתָ
א ֲהָוה י ֲהָוה ,ֶאלָּ    .ָהָכא ַנּמִ

  

  רש"י
. פתח באשרי וסיים באשרי

אלמא חדא היא דאשרי כל חוסי 
   ו גוים הוא:בו סיומא דלמה רגש

   . פריצים:בריוני
. קרי ביה חטאים חטאים כתיב

   שיכלה יצר הרע:
. השפיל עצמך לסוף המקרא שפיל

כל דבר שהוא בסוף קרוי שפילו 
   של דבר:

. בדברי תורה סמוכים לעד לעולם
כתיב [אחרי] נאמנים כל פקודיו 
סמוכים סמיכת כל פקודיו עשוים 
 באמת וישר ולצורך ולא דבר רק:

. ויבא ם יש עבד שמורד ברבוכלו
   להכחיש את דברי הנביא:

. והא אמור לו כלום יש בן כו'
   חזינן הכא דהוה:

  . סופיה להיותהכא נמי הוה
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י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוָחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ְכִתיבַמאי  ְתָחה ְבָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנהּ " :ּדִ יָה ּפָ   ,)כו, משלי לא( "ּפִ

לֹמֹה ִמְקָרא ֶזה ֶנֶגד ִמי ָאַמר ׁשְ    ?כְּ
ִוד ָאִביו ֶנֶגד ּדָ א כְּ יָרה ,לֹא ֲאָמרֹו ֶאלָּ ה עֹוָלִמים ְוָאַמר ׁשִ ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ ּדָ    .ׁשֶ

יָרה ְמֵעי ִאּמֹו ְוָאַמר ׁשִ ר ּבִ    ,ּדָ
ֱאַמר ּנֶ ם ָקְדׁשוֹ " :ׁשֶ י ֶאת ה' ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ ְרִכי ַנְפׁשִ   .)א, תהילים קג( "ּבָ

יָרה לֹות ְוָאַמר ׁשִ כֹוָכִבים ּוַמּזָ ל ּבְ כֵּ    ,ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ְוִנְסּתַ
ֱאַמר ּנֶ קוֹ " :ׁשֶ מֹוַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי כַֹח עֹוׂשֵ ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ּגִ ל ְצָבָאיוּבָ ְרכּו ה' כָּ ָברֹו ּבָ    .ְוגֹו' )כ, תהילים קג( "ל ּדְ

יָרה יָה ְוָאַמר ׁשִ ַדּדֶ ל ּבְ כֵּ ֵדי ִאּמֹו ְוִנְסּתַ ְ    ,ָיַנק ִמׁשּ
ֱאַמר ּנֶ מּוָליו" :ׁשֶ ל ּגְ ִחי כָּ כְּ ׁשְ י ֶאת ה' ְוַאל ּתִ ְרִכי ַנְפׁשִ   .תהילים קג, ב)( "ּבָ

  
מּוָליו"ַמאי  ל ּגְ    ?"כָּ

  
   :י ֲאָבהוּ ַרּבִ ָאַמר 

יָנה ְמקֹום ּבִ ים ּבִ ּדִ ה ָלּה ּדַ ָעׂשָ    .ׁשֶ
  

   ?ַטֲעָמא ַמאי
  

   :ְיהּוָדהב ַר  ָאַמר
ְמקֹום ֶעְרָוה ל ּבִ כֵּ ּלֹא ִיְסתַּ ֵדי ׁשֶ    .כְּ

  
   :ָאַמר ַרב ַמְתָנא

ּנֹוֶפת קֹום ַהּטִ ּלֹא ִייַנק ִמּמְ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
  

ִעים ְוָאַמר  ל ְרׁשָ ן ׁשֶ ְלּתָ ַמּפַ יָרהָרָאה ּבְ    ,ׁשִ
ֱאַמר ּנֶ י ֶאת ה' ַהְללּוָיּה " :ׁשֶ ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ   .)לה, תהילים קד( "ִיּתַ

ֱאַמר ּנֶ יָרה ׁשֶ יָתה ְוָאַמר ׁשִ יֹום ַהּמִ ל ּבְ כֵּ    ,ִנְסּתַ
אֹד הֹוד וְ " ַדְלּתָ ּמְ י ֶאת ה' ה' ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ ּתָ ּבָ   .)א, תהילים קד( "ָהָדר ָלָבׁשְ
  

ַעל  ַמע ּדְ יָתה"ַמאי ַמׁשְ    ?ֶנֱאַמר "יֹום ַהּמִ
  

יָלאָאַמר  ר ַרב ׁשִ ה ּבַ    :ַרּבָ
ִעְנָייָנא יָפא ּדְ    ,ִמּסֵ

ְכִתיב ֵהלּון ּתֹוֵסף רּוָחם ִיְגָועּון" :ּדִ ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ   .)כט, תהילים קד(ְוגֹו'  "ּתַ
  

  
ר יִמי ּבַ יּה ּדְ  ַמר עּוְקָבאְוָאְמֵרי ָלּה  עּוְקָבא ַרב ׁשִ ִכיַח ַקּמֵ יֲהָוה ׁשְ זִּ ן פַּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ַרּבִ

יּה ּדְ  א ַקּמֵ ְדּתָ ר ַאּגַ ן ֵלִויַוֲהָוה ְמַסּדֵ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ,ַרּבִ
ְכִתיב :ָאַמר ֵליּה  ם ָקְדׁשוֹ " :ַמאי ּדִ י ֶאת ה' ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ ְרִכי ַנְפׁשִ   ?)א, תהילים קג( "ּבָ

ר ָוָדם :ָאַמר ֵליּה  ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ ּלֹא כְּ    ,ּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ
ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ י ַהּכֹוֶתל -ִמּדַ ּבֵ ָמה ,ָצר צּוָרה ַעל ּגַ ּה רּוַח ּוְנׁשָ יל ּבָ    ,ְקָרַבִים ּוְבֵני ֵמַעִים ,ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּטִ

דֹוׁש וְ  רּוְך הּוא ַהּקָ ן  ּבָ ָמה ְקָרַבִים ּוְבֵני ֵמַעִים -ֵאינֹו כֵּ ּה רּוַח ּוְנׁשָ יל ּבָ תֹוְך צּוָרה ּוַמּטִ    .ָצר צּוָרה ּבְ
ה ָאְמָרה ַחּנָ אלֵֹהינוּ " :ְוַהְיינּו ּדְ ָך ְוֵאין צּור כֵּ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ה' כִּ   . שמואל א ב, ב)( "ֵאין ָקדֹוׁש כַּ

אלֵֹהי"ַמאי  אלֵֹהינוּ  - "נוּ ֵאין צּור כֵּ יר כֵּ    .ֵאין ַצּיָ
  

ךָ "ַמאי  ְלּתֶ י ֵאין ּבִ    ?"כִּ
  

ר ְמַנְסָיאָאַמר  י ְיהּוָדה ּבַ    :ַרּבִ
ְקֵרי  ךָ "ַאל ּתִ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ א "כִּ   ' ֵאין ְלַבּלֹוֶתךָ ' :ֶאלָּ

ר ָוָדם ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ ּלֹא כְּ    ,ׁשֶ
ר ָוָד  ׂשָ ת ּבָ ין אֹותוֹ  -ם ִמּדַ ה ָיָדיו ְמַבלִּ    ,ַמֲעׂשֵ

רּוְך הּואוְ  דֹוׁש ּבָ יו ַהּקָ ה ַמֲעׂשָ    .ְמַבלֶּ
  

   :ֲאָנא ָהֵכי ָקא ֲאִמיָנא ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה 
ה  ָ י"ָהֵני ֲחִמׁשּ ְרִכי ַנְפׁשִ ִוד "ּבָ ֶנֶגד ִמי ֲאָמָרן ּדָ    ?כְּ

  
ֶנֶגד  א כְּ רּוְך הּואלֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ דֹוׁש ּבָ ָמהּוכְ  ַהּקָ    ,ֶנֶגד ְנׁשָ

רּוְך הּואָמה  דֹוׁש ּבָ ל ָהעֹוָלם  ַהּקָ ל ַהּגּוף -ָמֵלא כָּ ָמה ְמֵלָאה ֶאת כָּ    .ַאף ְנׁשָ
רּוְך הּוא רֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה  דֹוׁש ּבָ ָמה רֹוָאה ְוֵאיָנּה ִנְרֵאית - ָמה ַהּקָ    .ַאף ְנׁשָ

  רש"י
. כנגד כולם אמר ואמר שירה

שירה לכששרתה רוח הקודש 
   עליו:

. על שם קרבי אמו וכל קרבי
   שדר בתוכן:
. דעל יום המיתה מאי משמע

   נאמר:
. הוא סבר דהכי וכו'בא וראה 

   בעי מאי שנא קרבים דנקט:
. לעיל חשיב חמשה ברכי נפשי

  להו:
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רּוְך הּואָמה  דֹוׁש ּבָ ל ָהעֹוָלם ַהּקָ ּלֹו  ָזן ֶאת כָּ ל ַהּגּוף -כֻּ ָמה ָזָנה ֶאת כָּ    .ַאף ְנׁשָ
רּוְך הּואָמה  דֹוׁש ּבָ ָמה ְטהֹוָרה -ָטהֹור  ַהּקָ    .ַאף ְנׁשָ
רּוְך הּואָמה  דֹוׁש ּבָ ַחְדֵרי ֲחָדִרים  ַהּקָ ב ּבְ ַחְדֵרי ֲחָדִרים -יֹוׁשֵ ֶבת ּבְ ָמה יֹוׁשֶ    .ַאף ְנׁשָ

ָבִר  ה ּדְ ָ ׁש ּבֹו ֲחִמׁשּ ּיֵ לוּ ָיבֹא ִמי ׁשֶ ׁש בּ  ,ים ַהלָּ ּיֵ ַח ְלִמי ׁשֶ ּבֵ לוּ ִויׁשַ ָבִרים ַהלָּ ה ּדְ ָ    .ֹו ֲחִמׁשּ
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   :ַהְמנּוָנאָאַמר ַרב 

ְכִתיב ָבר" :ַמאי ּדִ ר ּדָ ׁשֶ ֶהָחָכם ּוִמי יֹוֵדַע ּפֵ   ?)א, קהלת ח( "ִמי כְּ
  

ין  ָרה ּבֵ ׁשָ ּיֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ּפְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יִקיםִמי כְּ ֵני ַצּדִ ְעָיהוּ  ,ׁשְ הּו ִליׁשַ ין ִחְזִקּיָ    ,ּבֵ
הּו ָאַמר ִאי :ִחְזִקּיָ ּבָ ְעָיהּו ּגַ י ַאְחָאב ,ֵליֵתי ְיׁשַ ָאַזל ְלַגּבֵ הּו ּדְ ֵאִלּיָ ָחן ּבְ כְּ ָהֵכי ַאׁשְ    ,ּדְ

ֱאַמר ּנֶ הּו ְלֵהָראֹות ֶאל ַאְחָאב" :ׁשֶ ֶלְך ֵאִלּיָ   )ב, מלכים א יח( "ַוּיֵ

ְעָיהּו  ִאי :ָאַמרְיׁשַ ּבָ הּו ּגַ ע ,ֵליֵתי ִחְזִקּיָ י ֱאִליׁשָ ָאַזל ְלַגּבֵ ן ַאְחָאב ּדְ יהֹוָרם ּבֶ ָחן ּבִ כְּ ָהֵכי ַאׁשְ    ,ּדְ
ה  רּוְך הּואֶמה ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ    ?ַהּקָ

הוּ  ר ֶאת ַהחֹוֶלה ,ֵהִביא ִיּסּוִרים ַעל ִחְזִקּיָ ְעָיהּו ֵלְך ּוַבּקֵ    ,ְוָאַמר לֹו ִליׁשַ
ֱאַמר ּנֶ ִביא" :ׁשֶ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהנָּ בֹא ֵאָליו ְיׁשַ הּו ָלמּות ַוּיָ ִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקּיָ ּיָ    ,ּבַ

ה ְולֹא ִתְחֶיה י ֵמת ַאּתָ   .)א, מלכים ב כ(ְוגֹו' " ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה' ַצו ְלֵביֶתָך כִּ
  

ה ְולֹא ִתְחֶיה"ַמאי  י ֵמת ַאּתָ    ?"כִּ
  
ה" עוֹ  - "ֵמת ַאּתָ הּבָ    ,ָלם ַהּזֶ
א - "ְולֹא ִתְחֶיה"    .ָלעֹוָלם ַהּבָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   ?ַמאי ּכּוֵלי ַהאי

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִפְרָיה ְוִרְבָיה לֹא ָעַסְקּתָ ּבְ ּום ּדְ    ?ִמׁשּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ֲחַזאי ִלי ּבְ ּום ּדַ לֹא ְמַעּלוּ  ,ִמׁשּ ִנין ּדְ אי ּבְ ַנְפֵקי ִמיּנַ    .ּדְ

  
   :ר ֵליּה ָאַמ 

ה ָלךְ  ַרֲחָמָנא ָלּמָ י ּדְ ְבׁשֵ ֲהֵדי כַּ    ?ּבַ
ֵעי ָלְך ְלֶמֱעַבד ְקַדּתְ ִאיּבָ ִמּפַ    !ַמאי ּדְ

ִריְך הּוא ֶלֱעִביד א ּבְ יּה קּוְדׁשָ ִניָחא ַקּמֵ    !ּוַמה ּדְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ךְ  ַרתָּ א ַהב ִלי ּבְ ּתָ יִדי ְוִדיָדךְ  ,ַהׁשְ ָגְרָמא ְזכּוָתא ּדִ ר ּדְ ְמַעּלוּ  ֶאְפׁשָ ִנין ּדִ אי ּבְ    .ְוָנְפֵקי ִמּנַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֵזיָרה ָבר ִנְגְזָרה ָעֶליָך ּגְ    .כְּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ה ְנבּוָאְתָך ְוֵצא לֵּ ן ָאמֹוץ כַּ    !ּבֶ

א  ית ֲאִבי ַאּבָ י ִמּבֵ ַלּנִ ְך ְמקּוּבְ ל ָאָדם ַאל יִ  -כָּ ארֹו ׁשֶ ַחת ַעל ַצּוָ ה מּוּנַ    .ְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמיםֲאִפיּלּו ֶחֶרב ַחּדָ
  

י ַמר ַנּמִ    :ִאּתְ
י יֹוָחָנן י וְ  ַרּבִ ְרַוְייהוּ  79ֶאְלָעָזרַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

ל ָאָדם ארֹו ׁשֶ ַחת ַעל ַצּוָ ה מּוּנַ    ,ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים ,ֲאִפיּלּו ֶחֶרב ַחּדָ
ֱאַמר ּנֶ   .)טו, ב יגאיו( "ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל" :ׁשֶ

  
י ָחָנןָאַמר    י, ב ַעל ַהֲחלֹומֹות אֹוֵמר לֹו ְלָאָדם ַרּבִ    ,ְלָמָחר הּוא ֵמת :ֲאִפיּלּו ּבַ

   ,ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים
ֱאַמר ּנֶ רֹוב" :ׁשֶ י ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ִכי ּבְ ה כִּ   ,(קהלת ה, ו) "ֲחלֹומֹות ַוֲהָבִלים ּוְדָבִרים ַהְרּבֵ

ד  ל ֶאל ה'"ִמּיָ לֵּ ְתּפַ יר ַוּיִ ָניו ֶאל ַהּקִ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ   .(ישעיה לח, ב) "ַוּיַ

  
   ?"ִקיר"ַמאי 

  
ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ירֹות ִלּבוֹ     ,ִמּקִ
ֱאַמר ּנֶ י"  :ׁשֶ   .(ירמיה ד, יט)ְוגֹו'  "ֵמַעי ֵמַעי אֹוִחיָלה ִקירֹות ִלּבִ
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  רש"י
מאי דכתיב מי כהחכם ומי יודע 

. משום דאיירי בסופה פשר דבר
   בסמיכת גאולה לתפלה נקט ליה:
. דאשכחן דאזל אליהו לגבי אחאב

דכתיב וילך אליהו להראות אל 
   אחאב:

 . כשהלכויהורם אזל לגבי אלישע
על מואב הוא ויהושפט (במלכים ב 
ג) דמתוך שלא היו הולכים זה 
אצל זה לא היה מוכיחו על שלא 

   נשא אשה:
. סתרים דהקב''ה כבשי דרחמנא

כמו רישא בכבשא (חולין ד' צג:) 
   בהטמנת האפר:

   . שתמות:נגזרה גזרה
. דוד מקובלני מבית אבי אבא

שראה את המלאך וחרבו שלופה 
אל (ב כד) ולא בידו בסוף ספר שמו

  מנע עצמו מן הרחמים:
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י ֵלִוי    :ָאַמר ַרּבִ

ירַע     .ל ִעְסֵקי ַהּקִ
ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו ָנּה  :ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ֶהֱחֵייָת ֶאת ּבְ א ִקיר ַאַחת ְקַטּנָ ָתה ֶאלָּ ּלֹא ָעׂשְ ִמית ׁשֶ ּוּנַ    ,ּוַמה ׁשּ

ה ה ְוַכּמָ מָּ ֶכֶסף ּוְבָזָהב ַעל ַאַחת כַּ ה ֶאת ַהֵהיָכל ּכּוּלֹו ּבְ ִחּפָ א ׁשֶ    !ֲאִבי ַאּבָ
  
יִתיְזָכר ָנא ֵאת ֲא " ֵעיֶניָך ָעׂשִ ֵלם ְוַהּטֹוב ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ י ְלָפֶניָך ּבֶ ְכּתִ ר ִהְתַהלַּ   .(ירמיה ד, יט) "ׁשֶ

יִתי"ַמאי  ֵעיֶניָך ָעׂשִ    ?"ְוַהּטֹוב ּבְ
   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

ה ה ִלְתִפלָּ אּולָּ ַמְך ּגְ ּסָ    .ׁשֶ
  

י ֵלִוי    :ָאַמר ַרּבִ
ַנז ֵסֶפר ְרפּואוֹ  ּגָ    .תׁשֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶלךְ " הּו ַהּמֶ ה ִחְזִקּיָ ָבִרים ָעׂשָ ה ּדְ ָ ׁשּ    ,ׁשִ
   ,לֹא הֹודּו לוֹ  הׁשָ לֹ ׁשְ הֹודּו לֹו ְוַעל  הׁשָ לֹ ׁשְ ַעל 
   :הֹודּו לוֹ  הׁשָ לֹ ׁשְ ַעל 

ַנז ֵסֶפר ְרפּואֹות     ,ְוהֹודּו לוֹ  -ּגָ
ת  חֹׁשֶ ת ְנַחׁש ַהּנְ תֵּ    ,ְוהֹודּו לוֹ  - ּכִ

יֵרר ַעְצ  ל ֲחָבִלים ּגֵ ה ׁשֶ    .ְוהֹודּו לוֹ  -מֹות ָאִביו ַעל ִמטָּ
   :לֹא הֹודּו לוֹ  הׁשָ לֹ ׁשְ ְוַעל 

יחֹון     .ְולֹא הֹודּו לוֹ  -ָסַתם ֵמי ּגִ
ּור  ָרם ְלֶמֶלְך ַאׁשּ ּגְ ְלתֹות ֵהיָכל ְוׁשִ ץ ּדַ    .ְולֹא הֹודּו לוֹ  -ִקּצֵ

ִניָסן  ר ִניָסן ּבְ    ."ְולֹא הֹודּו לוֹ  -ִעּבֵ
  

הוּ ּוִמי  ים" :ֵלית ֵליּה ְלִחְזִקּיָ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ    ?!ֶזה ִניָסן ְוֵאין ַאֵחר ִניָסן - "ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ
  

מּוֵאל ִדׁשְ א ָטָעה ּבְ    ,ֶאלָּ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ      :ׁשְ

ל ֲאָדר ים ׁשֶ לֹׁשִ יֹום ׁשְ ָנה ּבְ ָ ִרין ֶאת ַהׁשּ    .הֹוִאיל ְוָראּוי ְלקֹוְבעֹו ִניָסן ,ֵאין ְמַעּבְ
   .הֹוִאיל ְוָראּוי לֹא ָאְמִריַנןַבר ָס 
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ִזְמָראִמׁשּ י יֹוֵסי ּבֶ    :ַרּבִ
ְזכּות ַעְצמֹו  ל ַהּתֹוֶלה ּבִ ְזכּות ֲאֵחִרים -כָּ    ,ּתֹוִלין לֹו ּבִ

ְזכּות ֲאֵחִרים  ְזכּות ַעְצמוֹ  -ְוָכל ַהּתֹוֶלה ּבִ    .ּתֹוִלין לֹו ּבִ
ָלה ּבִ  ה ּתָ ֱאַמר –ְזכּות ֲאֵחִרים מֹׁשֶ ּנֶ ָרֵאל ֲעָבֶדיךָ " :ׁשֶ    – "ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ְזכּות ַעְצמוֹ  לּו לֹו ּבִ    ,ּתָ
ֱאַמר ּנֶ ִמיָדם" :ׁשֶ ִחית ַוּיֹאֶמר ְלַהׁשְ יב ֲחָמתֹו ֵמַהׁשְ ֶרץ ְלָפָניו ְלָהׁשִ ּפֶ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ    .)תהילים קו, כג( "לּוֵלי מֹׁשֶ

ְזכּות ַעְצמוֹ  ָלה ּבִ הּו ּתָ ְכִתיב ,ִחְזִקּיָ י ְלָפֶניךָ " :ּדִ ְכּתִ ר ִהְתַהלַּ    – (ישעיהו לח, ג) "ְזָכר ָנא ֵאת ֲאׁשֶ
ְזכּות ֲאֵחִרים לּו לֹו ּבִ ֱאַמר ,ּתָ ּנֶ י" :ׁשֶ ִוד ַעְבּדִ יָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ּדָ    .)לדמלכים ב יט, ("ְוַגּנֹוִתי ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוׁשִ

  
ן ֵלִויְוַהְיינּו ּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ,ַרּבִ
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ְכִתיב לֹום ַמר ִלי ָמר" :ַמאי ּדִ ה ְלׁשָ   ?)ישעיה לח, יז( "ִהנֵּ

ר לֹו  יּגֵ ִ ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ רּוְך הּואֲאִפיּלּו ּבְ דֹוׁש ּבָ לֹום ַמר הּוא לוֹ  ַהּקָ    .ׁשָ
  

  רש"י
. אבי אבא שחפה את ההיכל

   שלמה:
. כדי שיבקשו שגנז ספר רפואות

   רחמים:
. לפי שהיה רשע גירר עצמות אביו

בזהו ולא נהג בו כבוד בקבורתו 
   להוציאו כהוגן במטות זהב וכסף:

. מי שלוח בדברי סתם מי גיחון
הימים (ב לב) ולמה כדי שלא יבאו 

לכי אשור וימצאו מים לשתות מ
ולא זהו גיחון הנהר הגדול דההוא 
לאו בא''י הוא אלא מעין קטן הוא 
סמוך לירושלים שנאמר והורדתם 
אותו אל גיחון (מ''א א) 
ומתרגמינן ותחתון יתיה 

   לשילוחא:
. קס''ד משנתקדש עבר ניסן בניסן

החדש לשם ניסן נמלך לעבר את 
השנה ועשאו אדר כמו שנאמר 

רי הימים ויועץ המלך בדב
(חזקיהו) לעשות הפסח בחדש 

  השני:
. ואע''פ ביום שלשים של אדר 

שלא נתקדש החדש שעדיין לא 
   באו עדים:

. שאומר התולה בזכות עצמו
בתפלתו עשה לי בזכותי כגון 
חזקיהו שאמר זכר נא את אשר 

  התהלכתי לפניך וגו':
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        בבבב    י,י,י,י, .46
הַנֲעׂשֶ " ית ִקיר ְקַטנָּ א ֲעִלּיַ   .)מלכים ב ד, י( "ה נָּ

  
מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ

רּוָעה ָהְיָתה ְוֵקירּוָה  :ַחד ָאַמר יה ּפְ    ,ֲעִלּיָ
ַנִים :ְוַחד ָאַמר קּוָה ִלׁשְ דֹוָלה ָהְיָתה ְוִחלְּ    .ַאְכַסְדָרה ּגְ

  
ָלָמא  ׁשְ ָאַמרּבִ ְכִתיב  :ְלַמאן ּדְ    ,"ִקיר"ַאְכַסְדָרה ַהְיינּו ּדִ

א  ָאַמרֶאלָּ יה ַמאי  :ְלַמאן ּדְ    ?"ִקיר"ֲעִלּיָ
  

ירּוָה  ּקֵ    .ׁשֶ
  

ָלָמא  ׁשְ ָאַמרּבִ יה :ְלַמאן ּדְ ְכִתיב ,ֲעִלּיָ ית" :ַהְיינּו ּדִ    ,"ֲעִלּיַ
א  ָאַמרֶאלָּ ית"ַמאי  ,ַאְכַסְדָרה :ְלַמאן ּדְ    ?"ֲעִלּיַ

  
ים.  ּתִ ּבָ ּבַ ה ׁשֶ   ְמעּולֶּ

  
  
ה וְ " ם ִמּטָ ים לֹו ׁשָ א ּוְמנֹוָרהְוָנׂשִ    ."ׁשּוְלָחן ְוִכּסֵ
  

יָאַמר  ּיֵ יָמא  ַאּבַ י ִיְצָחקְוִאיּתֵ    :ַרּבִ
ע ֱאִליׁשָ    ,ָהרֹוֶצה ֵלָהנֹות ֵיָהֶנה כֶּ

ֵאינֹו רֹוֶצה ֵלָהנֹות  מּוֵאל ָהָרָמִתי -ְוׁשֶ ׁשְ    ,ַאל ֵיָהֶנה כִּ
ֱאַמר ּנֶ יתוֹ " :ׁשֶ ם ּבֵ י ׁשָ   .יז) (שמואל א ז, "ּוְתׁשּוָבתֹו ָהָרָמָתה כִּ

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
יתֹו ִעּמֹו.  ם ּבֵ ָהַלְך ׁשָ ל ָמקֹום ׁשֶ כָּ   ׁשֶ

  
  
י ִאיׁש ֱאלִֹהים ָקדֹוׁש הּוא" י כִּ ה ָנא ָיַדְעּתִ ּה ִהנֵּ   .(מלכים ב ד, ט) "ַוּתֹאֶמר ֶאל ִאיׁשָ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

אֹוְר  ֶרת ּבְ ה ַמכֶּ ָ ָהִאׁשּ אן ׁשֶ    .ִחין יֹוֵתר ִמן ָהִאיׁש ִמכָּ
  
   ?ְמָנא ָיְדָעה -  "ָקדֹוׁש הּוא"
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
ּלֹא ָרֲאָתה ְזבּוב עֹוֵבר ַעל ׁשּוְלָחנוֹ  :ַחד ָאַמר    .ׁשֶ

תוֹ  :ְוַחד ָאַמר יָעה ַעל ִמּטָ ן ִהּצִ ּתָ ׁשְ ל ּפִ    .ְולֹא ָרֲאָתה ֶקִרי ָעָליו ,ָסִדין ׁשֶ
  
  ."ָקדֹוׁש הּוא"

י ֲחִניָנאַרּבִ ָאַמר  ַרּבִ    :י יֹוֵסי ּבְ
ְרתֹו ֵאינֹו ָקדֹוׁש     .הּוא ָקדֹוׁש ּוְמׁשָ

ֱאַמר ּנֶ יֲחִזי ְלָהְדָפהּ " :ׁשֶ ׁש ּגֵ ּגַ   .(מלכים ב ד, כז) "ַוּיִ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

הֹוד ָיְפָיּה.  ֲאָחָזּה ּבְ   ׁשֶ
  
  
ִמיד"    ."עֹוֵבר ָעֵלינּו ּתָ
  

י יוֹ ָאַמר  י ֲחִניָנאַרּבִ ַרּבִ ּום  ֵסי ּבְ ן ַיֲעקֹבִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ
יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ְלִמיד ָחָכם ּבְ ל ַהְמָאֵרַח ּתַ ָכָסיו ,כָּ הּו ִמּנְ ִמיִדין.  ,ּוְמַהּנֵ ִאיּלּו ַמְקִריב ּתְ תּוב כְּ   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ

  
  
  

  רש"י
. מגולה שניטלה תקרה פרועה
   שלה:

   . משל אחרים:ותהרוצה להנ
   . ואין איסור בדבר:יהנה

. כמו שמצינו באלישע כאלישע
   שנהנה:

. משל והרוצה שלא להנות
   אחרים:

. ואין בדבר לא משום אל יהנה
   גסות רוח ולא משום שנאה:

. כמו שמצינו כשמואל הרמתי
   בשמואל הרמתי שלא רצה להנות:

. לעיל מיניה כתיב כי שם ביתו
וסבב בית אל והיה מדי שנה בשנה 

והמצפה ושפט את ישראל וסמיך 
ליה ותשובתו הרמתה כי שם ביתו 
וכי איני יודע ששם ביתו אלא 
אכולהו מקומות דקרא דלעיל 
מיניה קאי שכל מקום שהיה הולך 
שם היה נושא כל כלי תשמישי 
בית עמו ואהל חנייתו שלא להנות 

   מן אחרים:
  . בדדיה:בהוד יפיה
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        בבבב    י,י,י,י, .47
י ֲחִניָנאְוָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ן ַיֲעקֹבּום ִמׁשּ  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ

ל לֵּ ָמקֹום ָנמּוְך ְוִיְתּפַ א ּבְ ל ֶאלָּ לֵּ בֹוהַּ ְוִיְתּפַ ָמקֹום ּגָ    ,ַאל ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ים ְקָראִתיָך ה'" :ׁשֶ ֲעַמּקִ   .(תהילים קל, א) "ִמּמַ

  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
סֵּ " י ּכִ ּבֵ יא ְולֹא לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם לֹא ַעל ּגַ ּבֵ ל ַעל ּגַ ּלֵ בֹוהַּ ְוִיְתּפַ ָמקֹום ּגָ ַרְפַרף ְולֹא ּבְ    ,ׁשְ

ֱאַמר ּנֶ קֹום ׁשֶ ְבהּות ִלְפֵני ַהּמָ ֵאין ּגַ ל ְלִפי ׁשֶ ּלֵ ָמקֹום ָנמּוְך ְוִיְתּפַ א ּבְ ים ְקָראִתיָך ה'" :ֶאּלָ ֲעַמּקִ    ,"ִמּמַ
ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף" :ּוְכִתיב ִפלָּ   .")(תהילים קב, א "ּתְ

  

י ֲחִניָנאְוָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ּום  ַרּבִ ן ַיֲעקֹבִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ
ין ֶאת ַרְגָליו ַכּוֵ ּיְ ל ָצִריְך ׁשֶ לֵּ ְתּפַ    ,ַהּמִ

ֱאַמר ּנֶ ָרה" :ׁשֶ    .(יחזקאל א, ז) "ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ
  

י ֲחִניָנאְוָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ּום  ַרּבִ י ֱא ִמׁשּ ן ַיֲעקֹבַרּבִ    :ִליֶעֶזר ּבֶ
ְכִתיב ם" :ַמאי ּדִ   ?(ויקרא יט, כו) "לֹא תֹאְכלּו ַעל ַהּדָ

ְמֶכם לּו ַעל ּדִ לְּ ְתּפַ ּתִ    .לֹא תֹאְכלּו קֹוֶדם ׁשֶ
  

י ִיְצָחקָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ּום  ַרּבִ ן ַיֲעקִֹמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :בַרּבִ
ל ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה וְ  ךְ כָּ ל ַאַחר כָּ לֵּ    ,ִמְתּפַ
תּוב אֹוֵמר ךָ " :ָעָליו ַהכָּ ּוֶ ַלְכתָּ ַאֲחֵרי ּגַ ְקֵרי  - (מלכים א יד, ט) "ְואֹוִתי ִהׁשְ ךָ "ַאל תִּ ּוֶ ֶאיךָ  "ּגַ א ּגֵ    .ֶאלָּ

רּוְך הּואָאַמר  דֹוׁש ּבָ ָאה ֶזה  :ַהּקָ ְתּגָ ּנִ ל ָעָליו ְלַאַחר ׁשֶ ַמִיםִקּבֵ    .ַמְלכּות ׁשָ
  
  

  רש"י
   ניות:. דרך עתפלה לעני

   . זו אצל זו:יכוין את רגליו
. נראין כרגל ורגליהם רגל ישרה

אחד:. הקורא מכאן ואילך לא 
הפסיד. שהרי הוא כאדם שקורא 
אחת מכל הפרשיות שבתורה 
ואע''פ שלא יצא ידי ק''ש יש לו 

  קבול שכר כעוסק בתורה:
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ַע אֹוֵמר ַעד " י ְיהֹוׁשֻ עֹות ׁש לֹ ׁשָ ַרּבִ    ."ׁשָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ

  
  
אן ְוֵא "    ."יָלְך לֹא ִהְפִסידַהּקֹוֵרא ִמּכָ
  

אָאַמר     :ַמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ּלֹא יֹאַמ     .ר יֹוֵצר אֹורּוִבְלַבד ׁשֶ

  
  :ֵמיִתיֵבי

אן ְוֵאיָלְך לֹא ִהְפִסיד"    ,ַהּקֹוֵרא ִמּכָ
ּתֹוָרה הּוא קֹוֵרא ּבַ ָאָדם ׁשֶ    ,ּכְ

ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה  תַּ    !"ֲאָבל ְמָבֵרְך הּוא ׁשְ
  

א ַרב ִחְסּדָ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ
א יּוְבּתָ    !ּתְ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

  
אַרב ִחְס ָאַמר     :ַמר עּוְקָבאָאַמר  ּדָ
   ?"לֹא ִהְפִסיד"ַמאי 

ָרכֹות ּלֹא ִהְפִסיד ּבְ    .ׁשֶ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
אן ְוֵאיָלְך לֹא ִהְפִסיד"    ,ַהּקֹוֵרא ִמּכָ

ּתֹוָרה ּקֹוֵרא ּבַ ָאָדם ׁשֶ    ,ּכְ
ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה  תַּ    ".ֲאָבל ְמָבֵרְך הּוא ׁשְ

  
יָאַמר     :ָמִני ַרּבִ

דֹול ַהּקֹוֵרא  ַמעּגָ ּתֹוָרה ְקִריַאת ׁשְ עֹוָנָתּה יֹוֵתר ֵמָהעֹוֵסק ּבַ    ,ּבְ
ֵני ָקּתָ ּתֹוָרה" :ִמּדְ ָאָדם ַהּקֹוֵרא ּבַ אן ְוֵאיָלְך לֹא ִהְפִסיד ּכְ    ,"ַהּקֹוֵרא ִמּכָ

ָלל  עֹוָנָתּה ָעִדיף -ִמכְּ קֹוֵרא ּבְ   .ּדְ
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            יא, איא, איא, איא, א    ––––    י, בי, בי, בי, ב .49
ָנה   ִמׁשְ

מַּ  ית ׁשַ    :אֹוְמִרים איּבֵ
ה ְוִיְקָרא ל ָאָדם ַיטֶּ ֶעֶרב ּכָ    ,ּוַבּבֶֹקר ַיֲעמֹוד ,ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ָך ּוְבקּוֶמךָ " :ׁשֶ ְכּבְ   .)ז, דברים ו( "ּוְבׁשָ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ַדְרּכוֹ  ל ָאָדם קֹוֵרא ּכְ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֶרךְ " :ׁשֶ ָך ַבּדֶ    ."ּוְבֶלְכּתְ
ה ֶנֱאַמר ן ָלּמָ ָך ּוְבקּוֶמךָ " :ִאם ּכֵ ְכּבְ    ?"ּוְבׁשָ

ֵני ָאָדם ׁשֹוְכִבים ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵני ָאָדם עֹוְמִדים ,ּבְ ּבְ ָעה ׁשֶ    .ּוְבׁשָ
י ַטְרפֹוןָאַמר     :ַרּבִ

ִדְבֵרי  ִתי ִלְקרֹות ּכְ ֶרְך ְוִהטֵּ ּדֶ א ּבַ איֲאִני ָהִייִתי ּבָ ּמַ ית ׁשַ ְסִטים ,ּבֵ ֵני ַהּלִ ַעְצִמי ִמּפְ י ּבְ ְנתִּ    .ְוִסּכַ
ַעְצְמךָ  :ָאְמרּו לוֹ  ַדי ָהִייָת ָלחּוב ּבְ ְבֵרי  ,ּכְ ָעַבְרתָּ ַעל ּדִ לׁשֶ ית ִהּלֵ    ."ּבֵ

  
ָמָרא   ּגְ

ָלָמא    יא, א ׁשְ לּבִ ית ִהלֵּ י ַטֲעַמְייהּו ְוַטֲעָמא ּדְ  ּבֵ איָקא ְמָפְרׁשֵ ּמַ ית ׁשַ    ,ּבֵ
א  איֶאלָּ ּמַ ית ׁשַ ללֹא ָאְמֵרי כְּ  ַמאי ַטֲעָמא ּבֵ ית ִהלֵּ    ?ּבֵ

  
איָאְמֵרי ָלְך  ּמַ ית ׁשַ    :ּבֵ

ן ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב'ֵניָמא ְקָרא  ִאם כֵּ ָך ּוְבקּוֶמךָ "ַמאי  ',ּבַ ְכּבְ ׁשָ    ?"ּבְ
ִכיָבה  ַעת ׁשְ ׁשְ ׁש  -ּבִ ִכיָבה ַמּמָ    ,ׁשְ
ַעת ִקיָמה  ׁש  -ּוִבׁשְ    .ִקיָמה ַמּמָ

  
איוּ  ּמַ ית ׁשַ ֶרךְ "ַהאי  ּבֵ ָך ַבּדֶ    ?ַמאי ָעִביד ְלהוּ  "ּוְבֶלְכּתְ

  
ְנָיא ֵעי ְלהּו ְלִכְדּתַ    :ַההּוא ִמּבָ

ֵביֶתךָ "" ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ִמְצָוה - "ּבְ ָרט ְלעֹוֵסק ּבְ    .ּפְ
ֶרךְ " ָך ַבּדֶ ָרט ְלָחָתן - "ּוְבֶלְכּתְ    .ּפְ

יב טּור ְוֶאת ָהַאְלָמָנה ַחּיָ תּוָלה ּפָ אן ָאְמרּו ַהּכֹוֵנס ֶאת ַהּבְ    ".ִמּכָ
  

ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ
  

אַרב פַּ ָאַמר     :ּפָ
י  ֶרךְ "כִּ ֶרְך ְרׁשּות - "ּדֶ ל ְרׁשּות ,ַמה ּדֶ    .ַאף כָּ

  
ָקא ָאִזיל ִלְדַבר ִמְצָוה    ,ִמי לֹא ַעְסִקיָנן ּדְ

   !ַוֲאִפיּלּו ָהֵכי ָאַמר ַרְחָמָנא ִלְקֵרי
  

ן ִלְכּתֹוב ַרְחָמָנא  ֶבת'ִאם כֵּ ׁשֶ ךָ "ַמאי  - 'ּוְבֶלֶכת' 'ּבְ ָך ּוְבֶלְכּתְ ְבּתְ ׁשִ   ?"ּבְ
יָדךְ ּבְ  ֶבת ּדִ יְבּתְ  ,ׁשֶ ִמַחּיַ יָדְך הּוא ּדְ ִטיַרת ,ּוְבֶלֶכת ּדִ ִמְצָוה ּפְ    .ָהא ּדְ
  

   ,ִאי ָהֵכי
י    !ֲאִפיּלּו ּכֹוֵנס ֶאת ָהַאְלָמָנה ַנּמִ

  
   .ְוַהאי לֹא ָטִריד ,ַהאי ָטִריד

  
י ם ַנּמִ ּיָ א ֲאִפיּלּו ָטְבָעה ְסִפיָנתֹו ּבַ ּום ִטְרּדָ    !ִאי ִמׁשּ

  
י יָמא ְוִכי ּתֵ    ,ָהֵכי ַנּמִ

ה ָאַמר  ּמָ אַאלָּ ר ַזְבּדָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ
ין ִפילִּ ּתֹוָרה חּוץ ִמן ַהּתְ ְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ ָכל ַהּמִ יב ּבְ    ,ָאֵבל ַחּיָ

ֵאר ֶהם ּפְ ֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבָ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֵאְרָך ֲחבֹוׁש ָעֶליךָ " :ׁשֶ   !(יחזקאל כד, יז) "ּפְ

  
ִמְצָוהָהָתם ָטִר  א ּדְ    ,יד ִטְרּדָ

ְרׁשּות א ּדִ    .ָהָכא ָטִריד ִטְרּדָ
  
איוּ  ּמַ ית ׁשַ    ?ּבֵ

  

  רש"י
  מתני' 

   . על צדו:יטה
   . דרך שכיבה:בשכבך

   ך:. דכתיב ובקומיעמוד
. או בקימה או בשכיבה או כדרכו

  בישיבה או מהלך: 
  

  גמ' 
בשבתך בביתך פרט לעוסק 

. לקמיה מפרש מאי במצוה
   משמע:

. ואע''ג ובלכתך בדרך פרט לחתן
דחתן נמי עוסק במצוה הוא אי 
לאו קרא יתירה לא נפקא לן 
מקרא קמא דכיון דעוסק במצוה 
לא כתיב בקרא בהדיא אלא 

קא דרשינן מיעוטא בעלמא הוא ד
מביתך וממעטינן מינה עוסק 
במלאכת מצוה דאיכא טרדא אבל 
חתן דטרדא דמחשבה בעלמא הוא 
שמחשב על עסק בתולים אי לאו 

   קרא יתירה לא אתמעוט:
. שטרוד הכונס את הבתולה פטור

   במחשבת בעילת מצוה:
   . פרט לעוסק במצוה:מאי משמע

. בשבתך ובלכתך הוקשו כי דרך
   לדרך:

. כלומר מנלן קינן כו'מי לא עס
דבדרך רשות לחודא איירי קרא 
הא קרא דרך סתמא כתיב 
וממילא משתמע נמי מיניה דרך 
מצוה ואפילו הכי אמר רחמנא 

   ליקרי:
. דמחשבה פטרת אי משום טרדא

   ליה אפילו טבעה ספינתו נמי:
. כמו למה אלמה אמר רבי אבא

אמר אע''פ שטרוד בצערו חייב 
פילין בכל המצות חוץ מן הת

שנאמר בהם פאר ליחזקאל פארך 
חבוש עליך וגו' וכיון דבעו פאר 
ואבל מתגולל בצערו בעפר אין זה 

  פאר:
. וכיון דאנן טריד טרדא דמצוה

מיעוט בעלמא דרשינן פרט לחתן 
מסתייך אם ממעטת מיניה טרדא 

  דמצוה:
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ֵעי ְלהוּ  לּוֵחי ִמְצָוה :ַההּוא ִמּבָ ָרט ִלׁשְ    .ּפְ

  
לוּ  ית ִהלֵּ    ?ּבֵ

  
יָלא  :ָאְמֵרי ַמע ִמיָנּה ִמּמֵ ֲא  ׁשְ י ָקֵריּדַ ֶרְך ַנּמִ ּדֶ    .ִפיּלּו ּבַ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ית ִה " לּבֵ    :אֹוְמִרים ּלֵ
ִבין ְוקֹוִרין ,עֹוְמִדין ְוקֹוִרין ין ְוקֹוִרין ,יֹוׁשְ ֶרְך ְוקֹוִרין ,ּוַמטִּ ּדֶ ן ְוקֹוִרין ,הֹוְלִכין ּבַ ְמַלאְכתָּ ין ּבִ    ,עֹוׂשִ

ה ּבְ  ָמֵעאלּוַמֲעׂשֶ י ִיׁשְ ן ֲעַזְרָיהוְ  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָמקֹום ֶאָחד ,ַרּבִ ין ּבְ ָהיּו ְמסּוּבִ    ,ׁשֶ
ָמֵעאל ָהָיהוְ  י ִיׁשְ ה ַרּבִ ן ֲעַזְרָיהוְ  ,מּוטֶּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ    ,ָזקּוף ַרּבִ

ַמע יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ִהּגִ יָון ׁשֶ    ,ּכֵ
ה י ֶאְלָעָזר ִהטָּ    ,ַרּבִ
ָמֵעאל ְוָזַקף י ִיׁשְ    ,ַרּבִ

ן ֲעַזְרָיה ָאַמר לוֹ  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָמֵעאלְל  ַרּבִ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ָמֵעאל ָא  ָבר ּדֹוֶמה ,ִחיִיׁשְ ל ְלָמה ַהּדָ    :ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ

אֹוְמִרים לוֹ  ל ְלֶאָחד ׁשֶ ל' :ָמׁשָ    ',ְזָקְנָך ְמגּוּדָ
ִחיִתים :ָאַמר ָלֶהם ׁשְ ֶנֶגד ַהּמַ    ,ִיְהֶיה ּכְ

ה ְך ַאתָּ ה ,ַאף ּכָ ה מּוטֶּ ֲאִני ָזקּוף ַאתָּ ל ְזַמן ׁשֶ ה ָז  ,ּכָ ִתי ַאתָּ ֲאִני ִהטֵּ ׁשֶ יו ּכְ    !ַקְפתָּ ַעְכׁשָ
ִדְבֵרי  :ָאַמר לוֹ  יִתי ּכְ לֲאִני ָעׂשִ ית ִהּלֵ ִדְבֵרי  ,ּבֵ יָת ּכְ ה ָעׂשִ איְוַאתָּ ּמַ ית ׁשַ    .ּבֵ

עּו ֲהָלָכה ְלדֹורֹות ,ְולֹא עֹוד ְלִמיִדים ְוִיְקּבְ א ִיְראּו ַהתַּ ּמָ א ׁשֶ    ."ֶאּלָ
  

   ?"ְולֹא עֹוד"ַמאי 
  

י ִאית לְ  ל ַנּמִ ית ִהלֵּ יָמא ּבֵ ין'הּו ְוִכי ּתֵ    ,'ַמּטִ
י ָרא ָהֵני ִמילֵּ ה ְוָאָתא ֵמִעיּקָ ַמּטֶ    ,ּדְ

ה א מּוּטֶ ּתָ א ֲהֵוית ָזקּוף ְוַהׁשְ ּתָ ַעד ַהׁשְ יָון ּדְ    ,ֲאָבל ָהָכא כֵּ
ַמע ִמיָנּה  :ָאְמֵרי איכְּ  ׁשְ ּמַ ית ׁשַ עּו ֲהָלָכה ְלדֹורֹות" !ְסִביָרא ְלהוּ  ּבֵ ְלִמיִדים ְוִיְקּבְ א ִיְראּו ַהתַּ ּמָ   . "ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
. נהי נמי דקרא וב''ה אמרי לך

למדרש מיניה פרט לחתן אתא 
מ בלכת דידך הוא ממילא ש''

   דמחייבת אלמא בדרך נמי קרי:
. לקמן עוסקין במלאכתן וקורין

   מוקמינן לה בפרק שני (ד' טז.):
   . כב''ש:הטה רבי אלעזר בן עזריה

לאחד שאמרו לו זקנך מגודל אמר 
. להם יהיה זה כנגד המשחיתים

משל שלך דומה לאחד שאומרים 
לו זקנך נאה ומגודל והוא אומר 

וקלסתם אותו אף להם הואיל 
הוא יהיה כנגד המשחיתים הגדול 
הזה יהיה נתון לתער ולמספרים 

   שאביא עליו ואשחיתנו:
. הרי אני עכשיו שאני הטתי

כמקלס את מעשיך שהיית מוטה 
   ואתה נזקפת:

. דבמטין ב''ה נמי אית להו מטין
נמי שרו כדאמרינן לעיל מטין 

   וקורין:
. עכשיו כיון דעד השתא היית אבל

וף ועכשיו הטית אם לא נזקפתי זק
אני יראו התלמידים ויקבעו 

   הלכה:
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ֵני     :ַרב ְיֶחְזֵקאלּתָ

ִדְבֵרי " ה ּכְ איָעׂשָ ּמַ ית ׁשַ ה – ּבֵ ִדְבֵרי  ,ָעׂשָ לּכְ ית ִהּלֵ ה - ּבֵ    ."ָעׂשָ
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
ִדְבֵרי  ה כְּ איָעׂשָ ּמַ ית ׁשַ ה ְולֹא ְכלּום - ּבֵ    .לֹא ָעׂשָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ה וְ " ּסּוּכָ ָהָיה רֹאׁשֹו ְורּוּבֹו ּבַ ִיתִמי ׁשֶ תֹוְך ַהּבַ ְלָחנֹו ּבְ    :ׁשֻ
אי מַּ ית ׁשַ    .ּפֹוְסִלין :ּבֵ

לוּ  ית ִהּלֵ יִרין :ּבֵ    .ַמְכׁשִ
לָאְמרּו ָלֶהם  ית ִהּלֵ איְל  ּבֵ מַּ ית ׁשַ    :ּבֵ

ָהְלכּו ִזְקֵני  ה ׁשֶ איַמֲעׂשֶ ּמַ ית ׁשַ לְוִזְקֵני  ּבֵ ית ִהּלֵ ר ֶאת  ּבֵ ן ַהחֹוָרִניתְלַבּקֵ י יֹוָחָנן ּבֶ    ,ַרּבִ
ִיתְמָצ  תֹוְך ַהּבַ ְלָחנֹו ּבְ ה ְוׁשֻ ּסּוּכָ ָהָיה רֹאׁשֹו ְורּוּבֹו ּבַ לּום ,אּוהּו ׁשֶ    .ְולֹא ָאְמרּו לֹו ּכְ

ם ְרָאָיה :ָאְמרּו ָלֶהם ָ ן :ַאף ֵהם ָאְמרּו לוֹ  ?!ִמׁשּ ֶמיךָ  ִאם ּכֵ ה ִמּיָ יְמתָּ ִמְצַות סּוּכָ    ."ָהִייָת נֹוֵהג לֹא ִקּיַ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
אי  ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ה כְּ יב ִמיָתה -ָעׂשָ    .ַחּיָ

  
ְתַנן    :ּדִ

י ַטְרפֹוןָאַמר "    :ַרּבִ
ִדְבֵרי  ִתי ִלְקרֹות ּכְ ֶרְך ְוִהטֵּ ּדֶ א ּבַ איֲאִני ָהִייִתי ּבָ ּמַ ית ׁשַ    ,ּבֵ

ְסִטים ֵני ַהּלִ ַעְצִמי ִמּפְ י ּבְ ְנתִּ    ,ְוִסּכַ
ַדאי ָהִייָת ָלח :ָאְמרּו לוֹ  ְבֵרי ּכְ ָעַבְרתָּ ַעל ּדִ ַעְצְמָך ׁשֶ לוּב ּבְ ית ִהּלֵ   ."ּבֵ

  

  רש"י
. וכי היכי דעשה לא קיימת כו'

כדברי ב''ה לא עשה ולא כלום 
לדברי ב''ש אף העושה כדברי בית 
שמאי לא עשה ולא כלום לדברי 

  ב''ה:
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ָנה   ִמׁשְ
ַחר  ַ ׁשּ ִים ְלָפֶניָה  -ּבַ תַּ    ,ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה  ,ְמָבֵרְך ׁשְ
ִים ְלָפֶניָה  -ּוָבֶעֶרב  תַּ ִים ְלַאֲחֶריָה  ,ְמָבֵרְך ׁשְ תַּ    ,ּוׁשְ

ה ְוַאַחת ְקָצָרה    ,ַאַחת ֲארּוּכָ
ָא  ר -ְמרּו ְלַהֲאִריְך ָמקֹום ׁשֶ אי ְלַקּצֵ ַ    ,ֵאינֹו ַרׁשּ

ר  אי ְלַהֲאִריךְ  -ְלַקּצֵ ַ    ,ֵאינֹו ַרׁשּ
ּלֹא ַלְחּתֹום - ַלְחּתֹום אי ׁשֶ ַ    ,ֵאינֹו ַרׁשּ

ּלֹא ַלְחּתֹום  אי ַלְחּתֹום -ׁשֶ ַ   . ֵאינֹו ַרׁשּ
  

ָמָרא    ּגְ
   ?ַמאי ְמָבֵרךְ 

  
י ַיֲעקֹבָאַמר  ְעיָ ָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ    :אַרּבִ

ךְ "   יא, ב   .)ז, ישעיה מה( "יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹׁשֶ

  
   '?יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא נֹוַגּה ' :ֵליָמא

  
ִדְכִתיב ָקָאְמִריַנן    .כְּ

  
ה א ֵמַעּתָ לֹום ּובֹוֵרא ָרע" :ֶאלָּ ה ׁשָ ִדְכִתיב - "עֹׂשֶ    ?!ִמי ָקא ָאְמִריַנן כְּ

ִתיב א כְּ    '!ַהּכֹל' :ְוָקִריַנן "ָרע" :ֶאלָּ
  

ָיא ָנא ְמַעלְּ    .ִליׁשְ
  

י ָיא 'נֹוַגּה ' :ֵליָמא ,ָהָכא ַנּמִ ָנא ְמַעלְּ    !ִליׁשְ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ
ְיָלה לַּ ת יֹום ּבַ יר ִמּדַ ֵדי ְלַהְזכִּ ּיֹום ,כְּ ת ַלְיָלה ּבַ    .ּוִמּדַ

  
ְדָאְמִריַנן ּיֹום כִּ ת ַלְיָלה ּבַ ָלָמא ִמּדַ ׁשְ ךְ  :ּבִ    ,יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹׁשֶ

ְיָלה  לַּ ת יֹום ּבַ א ִמּדַ ַחת ָלּה  -ֶאלָּ כַּ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵני אֹור ְך ִמּפְ ְך ְוחֹׁשֶ ֵני חֹׁשֶ    .ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ

  
  

   ?ַמאי ִהיא ְוִאיָדךְ 
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ה    .ַאֲהָבה ַרּבָ

  
י ֶאְלָעָזרְוֵכן אֹוֵרי ֵליּה  ָדתלְ  ַרּבִ י ּפְ ֵריּה  ַרּבִ    :ּבְ

ה    .ַאֲהָבה ַרּבָ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
א  'ַאֲהַבת עֹוָלם'ֵאין אֹוְמִרים " ה'ֶאּלָ    .'ַאֲהָבה ַרּבָ
ָנןוְ     :ָאְמֵרי ַרּבָ
יְך ָחֶסד" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ',ַאֲהַבת עֹוָלם' ְכּתִ ן ְמׁשַ יְך ַעל כֵּ   .")ג, ירמיה לא( "ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ

  

  רש"י
  מתני' 

כדאמר  .בשחר מברך שתים וכו'
בברכות ירושלמי שבע ברכות 

שם (תהילים קיט) שבע  הללו על
   ביום הללתיך:

. אשתים אחת ארוכה ואחת קצרה
לאחריה דערבית קאי (נ''א ארוכה 
 אמת ואמונה קצרה השכיבנו):

   . בברוך:לחתום
. כגון ברכת הפירות שלא לחתום

   ומצות:
  

  גמ' 
. שתים לפניה דשחר מאי מברך
 מאי ניהו: 

יוצר אור ובורא חשך (עושה שלום 
יה מפרש אידך . לקמובורא רע)

מאי היא דאילו ברכה דישתבח 
אינה מן המנין שהיא לאחרי 
פסוקי דזמרה כמו ברכת הלל 
ואומרים אותה קודם זמן קריאת 

   שמע אם ירצו:
. כתיב בקרא כדכתיב קאמרי'

יוצר אור ובורא חשך עושה שלום 
  ובורא רע:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב  ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ּלֹא ָקָרא  נֹות ַעד ׁשֶ ים ִלׁשְ כִּ ַמעִהׁשְ    ,ָצִריְך ְלָבֵרךְ  - ְקִריַאת ׁשְ
ָרא  ּקָ ֶ ַמעִמׁשּ ָבר ִנְפַטר ּבְ  ,ְלָבֵרךְ ֵאינֹו ָצִריְך  - ְקִריַאת ׁשְ כְּ ה'ׁשֶ    '.ַאֲהָבה ַרּבָ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

   .ְלָבֵרךְ  ֵאינֹו ָצִריךְ ּוְלִמְדָרׁש  ,ִריְך ְלָבֵרךְ ְלִמְקָרא ָצ 
  
י ֶאְלָעָזרוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ָנהלְ  ,ְלִמְקָרא ּוְלִמְדָרׁש ָצִריְך ְלָבֵרךְ     .ְלָבֵרךְ  ֵאינֹו ָצִריךְ  ִמׁשְ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ָנהַאף לְ  י ָצִריְך ְלָבֵרךְ  ִמׁשְ    .ְלָבֵרךְ  יךְ ֵאינֹו ָצִר ֲאָבל ְלַתְלמּוד , ַנּמִ
  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

   .ַאף ְלַתְלמּוד ָצִריְך ְלָבֵרךְ 
  

ָאַמר  יּדְ ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ    :ַרב ִחיָּ
יּה ּדְ  יִאין ֲהָוה ָקִאיְמָנא ַקּמֵ ֵבי ַרב ַרבִזיְמִנין ַסּגִ ִסְפָרא ּדְ ְרִקין ּבְ    ,ִלְתנּוֵיי ּפִ

י ָיֵדיּה ּוָבִריךְ  ים ְוָקא ָמׁשֵ ְרִקין. ּוַמְת  ,ֲהָוה ַמְקּדִ   ֵני ָלן ּפִ
  
  

   ?ַמאי ְמָבֵרךְ 
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב  ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה נּו ַלֲעסֹוק ּבְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ    .ֲאׁשֶ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ַרּבִ

ּה ָהֵכי ים ּבָ    :ְמַסּיֵ
ִפינּו  ְבֵרי ּתֹוָרְתָך ּבְ ָרֵאלַהֲעֶרב ָנא ה' ֱאלֵֹהינּו ֶאת ּדִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ    ,ּוְבִפיִפּיֹות ַעּמְ

ֶמָך ְועֹוְסֵקי ּתֹוָרֶתךָ  נּו יֹוְדֵעי ׁשְ לָּ ָרֵאל כֻּ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ    ,ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ
ָרֵאל ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ה ה' ַהְמַלּמֵ רּוְך ַאּתָ    .ּבָ

  
   :ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנאוְ 

ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתוֹ ֲאׁשֶ  ל ָהַעּמִ נּו ִמכָּ ַחר ּבָ    ,ר ּבָ
ה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה רּוְך ַאּתָ    .ּבָ

  
   :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 

ָרכֹות ּבְ ּבַ ה ׁשֶ   .זֹו ִהיא ְמעּולָּ
  

הוּ ִהלְ  ְך ֵליְמִריְנהּו ְלכּולְּ    .כָּ
  
  

  רש"י
. שיש בה שכבר נפטר באהבה רבה

מעין ברכת התורה ותן בלבנו 
למוד וללמד לשמור ולעשות ל

ולקיים את כל דברי תלמוד 
 תורתך ותלמדם חקי רצונך:

. הוא קרוב למקרא כגון מדרש
מכילתא וספרא וספרי שהם 

   מדרשי מקראות:
. אפילו לגמרא אין צריך לברך

קודם אהבה רבה קאמר והכי 
   מוכח מילתא בפרק שני:

. שהוא אף לגמרא צריך לברך
 עיקר התורה שממנו הוראה
יוצאה גמרא היינו סברת טעמי 
משנה ותירוצי משניות הסותרות 

   זו את זו וחסורי מחסרא:
   . ברכת התורה:ומברך

. דבעי ור' יוחנן מסיים בה הכי
   פתיחה בברוך וחתימה בברוך:

. יערבו עלינו הערב נא ה' אלהינו
   לעסוק בהם מאהבה:

ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו 
נן למדני . גרסינן. ולא גרסיישראל

חקיך שאין זו ברכה והודאה על 
שעבר אלא לשון בקשה ודוד כי 
אמרה (בתהלים קיט) לא לשם 
ברכה אמרה אלא בלשון בקשה. 
והכי קאמר ה' שאתה ברוך למדני 

   חקיך:
. התורה וזו היא מעולה שבברכות

לפי שיש בה הודאה למקום 
  וקילוס לתורה ולישראל:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ְרכוּ  :הָאַמר ָלֶהם ַהְממּונֶּ " ָרָכה ַאַחת ְוֵהם ּבֵ ְרכּו ּבְ    ,ּבָ
רֹות ּבְ ֶרת ַהּדִ ַמע ,ְוָקְראּו ֲעׂשֶ מֹוַע  ,ׁשְ    ,ַוּיֹאֶמר ,ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ָרכֹות של ׁשֹּוֵבְרכּו ֶאת ָהָעם  ׁ ָ יב' :ּבְ ת ּכֲֹהִנים ',ֱאֶמת ְוַיּצִ    ,ַוֲעבֹוָדה ּוִבְרּכַ
ָרָכה ַאַחת ְלִמׁשְ  ת מֹוִסיִפין ּבְ ּבָ    ."ָמר ַהּיֹוֵצאּוְבׁשַ

  
ָרָכה ַאַחת"ַמאי     ?"ּבְ

  
י ָהא ּדְ  אכִּ י ַאּבָ אוְ  ַרּבִ ר ַאּבָ י יֹוֵסי ּבַ ַלעּו ְלַההּוא ַאְתָרא ַרּבִ    ,ִאּקְ

ְייהוּ  עּו ִמּנַ ָרָכה ַאַחת"ַמאי  :ּבָ יַדְייהוּ  ?"ּבְ    ,לֹא ֲהָוה ּבִ
ילּוהּו לְ  ּיְ יֵדיּה  - ַרב ַמְתָנהְוָאתּו ׁשַ    .לֹא ֲהָוה ּבִ

ילּוהּו לְ ָא  ּיְ   , ַרב ְיהּוָדהתּו ׁשַ
מּוֵאלָהֵכי ָאַמר  :ָאַמר ְלהוּ  ה :ׁשְ    .ַאֲהָבה ַרּבָ

  
י ְזִריָקאְוָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ י ַאּמִ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

   .יֹוֵצר אֹור
  

י ָאָתא  ר יֹוֵסףכִּ    :ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ
י ְזִריָקא ָלא ַרּבִ ַמרָהא ּדְ ָלָלא ִאּתְ א ִמכְּ ַמר ֶאלָּ ֵפירּוׁש ִאּתְ    ,ו ּבְ

ָאַמר  י ְזִריָקאּדְ יָאַמר  ַרּבִ י ַאּמִ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
בֹות זֹו ֶאת זוֹ  ָרכֹות ֵאין ְמַעכְּ    .זֹאת אֹוֶמֶרת ּבְ

  
ָלָמא  ׁשְ לֹא ָקא ָאְמֵרי ַהְיינּו  -ֲהוּו ָאְמֵרי  'יֹוֵצר אֹור'ִאי ַאְמַרּתְ ּבִ בֹות זֹו ֶאת זֹו ּדְ ְבָרכֹות ֵאין ְמַעכְּ ה'ּדִ    ,'ַאֲהָבה ַרּבָ

א ִאי ַאְמַרּתְ    יב, א ה'ֶאלָּ בֹות זֹו ֶאת זוֹ  -ֲהוּו ָאְמֵרי  'ַאֲהָבה ַרּבָ ָרכֹות ֵאין ְמַעכְּ    ?!ַמאי ּבְ
לֹא ָאְמֵרי  ְלָמא ַהאי ּדְ לֹא ָמָטא ְזַמ  'יֹוֵצר אֹור'ּדִ ּום ּדְ   .ְוִכי ָמָטא ְזַמן יֹוֵצר אֹור ֲהוּו ָאְמֵרי ,ן יֹוֵצר אֹורִמׁשּ

  
ָלָלא    ?ַמאי ,ְוִאי ִמכְּ

  
ָלָלא ְלעֹוָלם  ִאי ִמכְּ ה'ּדְ    ,ֲהוּו ָאְמֵרי ֵליּה  'יֹוֵצר אֹור'ְוִכי ָמָטא ְזַמן  ,ֲהוּו ָאְמֵרי 'ַאֲהָבה ַרּבָ

בֹות זֹו ֶאת זוֹ "ּוַמאי  ָרכֹות ֵאין ְמַעּכְ ָרכֹותֵסֶדר  -  "ּבְ    .ּבְ
  
  

  רש"י
   . במסכת תמיד:תנן התם

. והוא סגן להם הממונה אמר
הכהנים כדאי' ביומא היינו סגן 

   היינו ממונה (בפירש''י שם טו:):
. לקמן מפרש מאי ברכו ברכה אחת

היא ומן הברכות שלפני ק''ש היא 
דהתם מסדר לכוליה סדר עבודת 
השחר וקאמר דלאחר שסדרו 
האברים ע''ג הכבש ומלחום ירדו 
ובאו להם ללשכת הגזית לקרות את 

הדר תני אמר להם הממונה שמע ו
ברכו ברכה אחת והם ברכו וקראו 

   עשרת הדברות:
   . עם העם:וברכו את העם

. בשביל העבודה שעשו היו ועבודה
מברכין אחריה רצה ה' אלהינו 
עבודת עמך ישראל ואשי ישראל 
ותפלתם תקבל ברצון ברוך המקבל 
עבודת עמו ישראל ברצון אי נמי 

   שאותך לבדך ביראה נעבוד:
. לברך את העם וברכת כהנים

ובשאר תפלה לא היה להם פנאי 
ואף זמן קריאת שמע לא הגיע 
כדאמר במסכת יומא (דף לז ע''ב 
הקורא את שמע עם אנשי משמר 
ועם אנשי מעמד לא יצא לפי שאנשי 
משמר מקדימין וכו': מוסיפין 
ברכה אחת. לקמיה מפרש לה: 
למשמר היוצא. שהמשמרות 

כדאמרינן מתחלפות ביום השבת 
במסכת סוכה (דף נו:) משמר היוצא 
עושה תמיד של שחר ומוספין 
ומשמר הנכנס עושה תמיד של בין 

   הערבים ובזיכין:
. דקתני רישא איזו מאי ברכה אחת

   מן הברכות הוא אומר:
. לא שמע מפי לאו בפרוש אתמר

ר''ל שאמ' בפירוש מאי ברכה אחת 
   יוצר אור:

 . דקתני ברכו ברכהזאת אומרת
   אחת:

. בירך ברכות אין מעכבות זו את זו
את האחת ולא בירך את השניה 
נפקא מיהא ידי חובתו בההיא 
שבירך ואין חברתה מעכבת לומר 
שאין זו מועלת בלא זו ומהכא שמע 
רבי זריקא דס''ל לר''ל דהך ברכה 

   אחת יוצר אור היא:
אי אמרת בשלמא יוצר אור הוו 

א . ולא אהבה רבה ואע''ג דמטאמרי
ליה זמנא שאף בלילה ראוי לומר 
כל שכן דכיון דאמרי יוצר אור ודאי 
מטיא זמנה ואפ''ה לא אמרי אלא 
יוצר אור ותו לא אמרי לה היינו 
דקאמר שמע מינה ברכות אין 

  מעכבות זו את זו:
. הך ברכה דקאמרי אלא אי אמרת

אהבה רבה היכי ש''מ דאין מעכבות 
זו את זו דלמא האי דלא אמרי יוצר 
אור משום דלא מטא זמניה הוא וכי 
מטא זמניה אמרי לה ואע''ג דקרו 
אינהו ק''ש לא מטא זמניה 
כדאמרינן בעלמא (יומא לז:) 
הקורא את שמע עם אנשי משמר 

   לא יצא שאנשי משמר מקדימין:
. וכי אמר ליה ואי מכללא מאי

מכללא מאי גריעותא איכא דאמר 
לאו בפירוש אתמר הא שפיר מצי 

ללא דיוצר אור קא למשמע מכ
אמרי ומשנינן ליכא למשמע מהכא 
דילמא לעולם אימא לך אהבה רבה 

   וכו':
. אם הקדים סדר ברכות

  המאוחרות:
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ת ּכֲֹהִנים" יב ַוֲעבֹוָדה ּוִבְרּכַ מֹוַע ַוּיֹאֶמר ֱאֶמת ְוַיּצִ ַמע ְוָהָיה ִאם ׁשָ רֹות ׁשְ ּבְ ֶרת ַהּדִ   . "ְוקֹוִרין ֲעׂשֶ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב  ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ן ׁשּו ִלְקרֹות כֵּ ּקְ בּוִלין ּבִ ּגְ לּום  ,ַאף ּבַ ּטְ ָבר ּבִ כְּ א ׁשֶ יִניןֶאלָּ ְרעֹוֶמת ַהּמִ ֵני ּתַ    .ִמּפְ

  
י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

י ָנָתן"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן ׁשּו ִלְקרֹות ּכֵ ּקְ בּוִלין ּבִ ּגְ    ,ּבַ

יִנין ְרעֹוֶמת ַהמִּ ֵני תַּ לּום ִמּפְ טְּ ָבר ּבִ ּכְ א ׁשֶ    ."ֶאּלָ
  

ה  ר ָחָנהַרּבָ ר ּבַ סּוָרא ּבַ ִעיְנהּו ּבְ    ,ָסַבר ְלִמְקּבְ
א ָאַמר ֵליּה  יִנין :ַרב ִחְסּדָ ְרעֹוֶמת ַהּמִ ֵני ּתַ לּום ִמּפְ ּטְ ָבר ּבִ    .כְּ

  
ָעא ֲאֵמיַמר ְנַהְרּדְ ִעיְנהּו ּבִ    ,ָסַבר ְלִמְקּבְ

י ָאַמר ֵליּה  ִ לּום  :ַרב ַאׁשּ ּטְ ָבר ּבִ יִניןכְּ ְרעֹוֶמת ַהּמִ ֵני ּתַ    .ִמּפְ
  
  
  
ָמר ַהּיוֹ " ׁשְ ָרָכה ַאַחת ַלּמִ ת מֹוִסיִפין ּבְ ּבָ   . "ֵצאּוְבׁשַ

ָרָכה ַאַחת"ַמאי     ?"ּבְ
  

י ֶחְלּבוֹ ָאַמר     :ַרּבִ
ְכָנס ָמר ַהּנִ ָמר ַהּיֹוֵצא אֹוֵמר ְלִמׁשְ    :ִמׁשְ

לֹום ְוֵריעּות יֵניֶכם ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוׁשָ ין ּבֵ כִּ ה הּוא ַיׁשְ ִית ַהּזֶ ּבַ מֹו ּבַ ן ֶאת ׁשְ כֵּ ִ ׁשּ   .ִמי ׁשֶ
  

  רש"י
. לקבוע עשרת הדברות בקשו

   בקריאת שמע:
. שלא מפני תרעומת המינין

יאמרו לעמי הארץ אין שאר תורה 
אמת ותדעו שאין קורין אלא מה 

ו מפיו שאמר הקדוש ב''ה ושמע
   בסיני:
  . עכו''ם:המינין
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ָאְמרּו ְלַהֲאִריךְ "    ."ָמקֹום ׁשֶ
  

יָטא ׁשִ ְכָרא הּוא ,ּפְ ׁשִ יֵדיּה ְוָקָסַבר ּדְ ַחְמָרא ּבִ ָסא ּדְ ָקא ָנִקיט כָּ    ,ֵהיָכא ּדְ
ְדַחְמָרא  ים ּבִ ְכָרא ְוִסּיֵ ׁשִ א ּדְ ְעּתָ    ,ָיָצא –ּוָפַתח ּוְמָבֵרְך ַאּדַ

ְדָברֹו ָיָצא ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ י ִאם ָאַמר ׁשֶ ִאי ַנּמִ    ,ּדְ
ַנן ָהא ּתְ    :ּדְ

ְדָברֹו ָיָצאַעל ּכוּ " ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ ם ִאם ָאַמר ׁשֶ    "ּלָ
ַחְמָרא הּוא יֵדיּה ְוָקָסַבר ּדְ ְכָרא ּבִ ׁשִ ָסא ּדְ ָקא ָנִקיט כָּ א ֵהיָכא ּדְ    ,ֶאלָּ

ְכָרא ְדׁשִ ים ּבִ ַחְמָרא ְוִסּיֵ א ּדְ ְעּתָ ַתח ּוָבִריְך ַאּדַ    ,ּפָ
   ?ַמאי

ָרָכה ַאְזִליָנן ר ּבְ ַתר ִעיּקַ ַת  ,ּבָ    ?ר ֲחִתיָמה ַאְזִליָנןאֹו ּבָ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ַתח ּבְ " ֲחִרית ּפָ ים ּבְ  'יֹוֵצר אֹור'ׁשַ    ,לֹא ָיָצא - 'ַמֲעִריב ֲעָרִבים'ְוִסּיֵ

ַתח ּבְ  ים ּבְ  'ַמֲעִריב ֲעָרִבים'ּפָ    ,ָיָצא – 'יֹוֵצר אֹור'ְוִסּיֵ
ַתח ּבְ  ים ּבְ  'ַמֲעִריב ֲעָרִבים'ַעְרִבית ּפָ    ,לֹא ָיָצא - 'יֹוֵצר אֹור'ְוִסּיֵ

ַתח ּבְ  ים ּבְ  'יֹוֵצר אֹור'ּפָ    ,ָיָצא – 'ַמֲעִריב ֲעָרִבים'ְוִסּיֵ
ָבר ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ    ."ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהִחּתּום :ּכְ

  
אִני ָהָתם ָקָאַמר ,ׁשַ אֹורֹות' :ּדְ רּוְך יֹוֵצר ַהּמְ    '.ּבָ

  
ָאַמר ּה ַהְזכָּ  :ָהִניָחא ְלַרב ּדְ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ ָרָכה כָּ ם ֵאיָנּה ּבְ ֵ יר –ַרת ַהׁשּ ּפִ    ,ׁשַ

ָרָכה  ּה ַמְלכּות ֵאיָנּה ּבְ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ ָאַמר כָּ י יֹוָחָנן ּדְ א ְלַרּבִ א ְלֵמיַמר -ֶאלָּ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

א ָאַמר  ,ֶאלָּ יָון ּדְ אכֵּ ר עּוּלָ ה ּבַ ת :ַרּבָ ְיָלה ּוִמּדַ לַּ ת יֹום ּבַ יר ִמּדַ ֵדי ְלַהְזכִּ ּיֹום כְּ    ,ַלְיָלה ּבַ
ָרא ָרָכה ּוַמְלכּות ֵמִעיּקָ י ָקָאַמר ּבְ ְרַוְייהּו ָקָאַמר ,כִּ    .ַאּתַ

  
ַמע א ׁשְ יָפא ּתָ   :ִמּסֵ

ָבר ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהִחּתּום" ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ    ."ּכְ
ָבר" ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ּכְ

ֲאָמָרן    ?!ָלאו ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדַ
  

   !לֹא
   .ְלַאּתּוֵיי ַנֲהָמא ְוַתְמֵרי

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ַתְמֵרי ָאַכל ָאַכל ַנֲהָמא ְוָקָסַבר ּדְ ְדַנֲהָמא ,ִאיֵליָמא ּדְ ים ּבִ ַתְמֵרי ְוִסּיֵ א ּדְ ְעּתָ ְעָיין ,ּוָפַתח ַאּדַ    !ַהְיינּו ּבַ
  

   ,לֹא ְצִריָכא
ְמֵרי ְוָקָסַבר ַנֲהָמא ָאַכל ָאַכל תַּ גֹון ּדְ ְד  ּוָפַתח ,כְּ ְדַתְמֵרי ּבִ ים ּבִ    ,ָיָצא -ַנֲהָמא ְוִסּיֵ

י ָיָצא ְדַנֲהָמא ַנּמִ ים ּבִ ֲאִפיּלּו ִסּיֵ    ,ּדַ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

יֵניּדְ  י ֵמיַזן ַזּיְ    .ַתְמֵרי ַנּמִ
  
  

  רש"י
. פתח בדשכרא וסיים בדחמרא

תחלת הברכה אמר ע''מ שהכל 
וכיון שהגיע למלך העולם נזכר 
שהוא יין ואמר פרי הגפן פשיטא 
לן דיצא דהא אפילו סיים כל 
הברכה כדעת פתיחתה ואמר 

   שהכל יצא על היין דתנן וכו':
. קא מבעיא לן פתח אדעתא אלא

די לסיים בפה''ג דחמרא כ
וכשהגיע למלך העולם נזכר שהוא 

   שכר וסיים שהכל מהו:
. ועיקר בתר עיקר ברכה אזלינן

ברכה אדעתא דיין נאמרה והוי 
כמו שסיים ביין ואין ברכת היין 
מוציאה ידי ברכת שכר שאין 

   השכר מן הגפן:
. כלומר אדעתא פתח ביוצר אור
   דלימא יוצר אור:

שאמר . כוסיים במעריב ערבים
מלך העולם נזכר וסיים אשר 

   בדברו מעריב ערבים:
. כלומר דלמא שאני התם וכו'

פתיחה אינה כלום והא דקתני 
יצא לפי שחוזר וחותם בה בברוך 
יוצר המאורות וע''י חתימתה 
קאמר דיצא אלא שהכל שאין 
חותם בה בברוך ופתיחתה אדעתא 
דבורא פרי הגפן הוא אימא דלא 

   יצא:
. היכי נפיק רמאי איכא למימ

משום חתימתה הא אין מלכות 
   בחתימתה:

. אלא לא ה''ג אלא כיון דאמר כו'
תימא משום חתימתה יצא אלא 
פתיחתה נמי מעלייתא היא ולא 
תפשוט מיניה לחמרא ושכרא 
דלגבי ברכות ערבית ושחרית הוא 
דמצי למימר דכי פתח בזו וסיים 
בזו יצא דהא כי פתח בשחרית 

ם הוה אדעתא דמעריב ערבי
דעתיה לאדכורי בה מדת היום 
בלילה כגון גולל אור וכי פתח 
ערבית אדעתא דיוצר אור הוה 
דעתיה לאדכורי בה מדת לילה 
כגון ובורא חשך הלכך אדעתא 

   דתרוייהו הויא:
. כגון לאו לאתויי הא דאמרן

   שכרא וחמרא:
. דהא ברכת התמרים היינו בעיין

על העץ ועל פרי העץ אינה עולה 
הלחם ואי בהא פשטת  לברכת

דהכל הולך אחר חתום ברכות 
   הוא הדין לחמרא ושכרא:

. שלא אמר ברכת אמת כל מי
ויציב כמו שתקנוה וכן אמת 

  ואמונה בערבית לא יצא:
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ר ִחיְנָנא ָסָבאָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ

ּלֹא ָאַמר  ל ׁשֶ יב'כָּ ֲח  'ֱאֶמת ְוַיּצִ    ,לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ  - ַעְרִבית  'ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה'ִרית וֶ ׁשַ
ֱאַמר ּנֶ ילֹות" :ׁשֶ לֵּ ָך ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ   .(תהילים צב, ג)" ְלַהּגִ

  
  
  

ר ִחיְנָנא ְוָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ָסָבאַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ
ל לֵּ ְתּפַ הּוא ּכֹוֵרַע  ,ַהּמִ ׁשֶ ָברּוךְ  ּכֹוֵרַע  - כְּ הּוא זֹוֵקף  ,ּבְ ם - ּוְכׁשֶ ֵ ׁשּ    .זֹוֵקף ּבַ

  
מּוֵאלָאַמר    :ׁשְ

ַרב    ?ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
ְכִתיב פּוִפים" :ּדִ   .(תהילים קמו, ח) "ה' זֹוֵקף כְּ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ִמי ִנַחת הּוא" ֵני ׁשְ    !(מלאכי ב, ה) "ִמּפְ

  
ִתיב  ִמי'ִמי כְּ ׁשְ ִמי" ?'ּבִ ֵני ׁשְ ִתיב "ִמּפְ    !כְּ

  
מּוֵאלַמר ֵליּה ָא  ר ַרבלְ  ׁשְ יא ּבַ    :ִחיָּ

ר אּוְרָיאן ָאַמר ֲאבּוךְ  ,ּבַ א ּדְ ְייּתָ ָתא ְמַעלְּ א ְוֵאיָמא ָלְך ִמלְּ    ,ּתָ
הּוא ּכֹוֵרַע  :ָהֵכי ָאַמר ֲאבּוךְ  ׁשֶ הּוא זֹוֵקף  ',ָברּוךְ 'ּכֹוֵרַע ּבְ  - כְּ ׁשֶ ם.  -כְּ ֵ ׁשּ   זֹוֵקף ּבַ

  
ת   יב, ב ׁשֶ ַרע ַרב ׁשֵ י כָּ ִחיְזָרא - כִּ ַרע כְּ י ָקא ָזִקיף  ,כָּ ִחיְוָיא -כִּ    .ָזִקיף כְּ

  
  
  

ר ִחיְנָנא ָסָבאְוָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ
ל לֵּ ּה ָאָדם ִמְתּפַ ָנה ּכּולָּ ָ ל ַהׁשּ דֹוׁש ' :כָּ ט' ',ָהֵאל ַהּקָ ּפָ    – 'ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ

ין רֹ  ּבֵ ָרה ָיִמים ׁשֶ ּפּוִריםחּוץ ֵמֲעׂשָ ָנה ְויֹום ַהכִּ ָ    ,אׁש ַהׁשּ
ל לֵּ ְתּפַ ּמִ דֹוׁש ' :ׁשֶ ֶלְך ַהּקָ ט' ',ַהּמֶ ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהּמִ    '.ְוַהּמֶ

  
י ֶאְלָעָזרוְ     :ָאַמר ַרּבִ

דֹוׁש 'ֲאִפיּלּו ָאַמר     ,ָיָצא – 'ָהֵאל ַהּקָ
ֱאַמר ּנֶ דֹוׁש ִנְק " :ׁשֶ ט ְוָהֵאל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ ְצָדָקהַוּיִ ׁש ּבִ    ".ּדָ
ט"ֵאיָמַתי  ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ    ?"ַוּיִ

ּמֵ  ָרה ָיִמים ׁשֶ ָנהֵאּלּו ֲעׂשָ ָ ּפּוִריםְוַעד  רֹאׁש ַהׁשּ דֹוׁש 'ְוָקָאַמר  ,יֹום ַהכִּ    '!ָהֵאל ַהּקָ
  

   ?ַמאי ֲהָוה ֲעָלּה 
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
דֹוׁש ' טֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָד 'וּ  ',ָהֵאל ַהּקָ ּפָ    .'ָקה ּוִמׁשְ

  
ה    :ָאַמר ַרּבָ

דֹוׁש ' ֶלְך ַהּקָ ט'וְ  ',ַהּמֶ ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהּמִ    .'ַהּמֶ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ה ַרּבָ    .כְּ

  
  
  

  רש"י
. וברכת שנא' להגיד בבקר חסדך

אמת ויציב כולה על חסד שעשה 
עם אבותינו היא שהוציאם 
ממצרים ובקע להם הים והעבירם 

אמת ואמונה מדבר בה אף וברכת 
על העתידות שאנו מצפים שיקיים 
לנו הבטחתו ואמונתו לגאלנו מיד 
מלכים ומיד עריצים ולשום נפשנו 
בחיים ולהדריכנו על במות 
אויבינו כל אלה הנסים התדירים 

   תמיד:
. באבות ובהודאה כשהוא כורע

כורע בברוך וזוקף את עצמו 
כשהוא מזכיר את השם על שם ה' 

   פופים (תהלים קמו):זוקף כ
 . לשון הכנעה: נחת

. שבט ביד אדם וחובטו כחיזרא
   כלפי מטה בבת אחת:

. בנחת ראשו תחלה זקיף כחיויא
ואח''כ גופו שלא תראה כריעתו 

   עליו כמשוי:
. כנחש הזה כשהוא זוקף כחויא

עצמו מגביה הראש תחלה ונזקף 
   מעט מעט:

. לפי שבימים הללו המלך הקדוש
כותו לשפוט את הוא מראה מל

   העולם:
. כמו מלך המשפט. המלך המשפט

כמו נושאי הארון הברית (יהושע 
ג) כמו ארון הברית וכן המסגרות 
המכונות (מלכים ב טז) שהוא כמו 
מסגרות המכונות וכן העמק 
הפגרים (ירמיהו לא) כמו עמק 

   הפגרים:
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .57
ר ִחיְנָנא ָסָבאְוָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ

ׁש נִ  ׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵבירֹו ְוֵאינֹו ְמַבּקֵ ר לֹו ְלַבּקֵ ֶאְפׁשָ ל ׁשֶ    ,ְקָרא חֹוֵטאכָּ
ֱאַמר ּנֶ ַעְדֶכם" :ׁשֶ ל ּבַ לֵּ י ֵמֲחטֹא ַלה' ֵמֲחדֹל ְלִהְתּפַ ם ָאנִֹכי ָחִליָלה לִּ   .(שמואל א יב, כג) "ּגַ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ְלִמיד ָחָכםִאם  ֲחֶלה ַעְצמֹו ָעָליו ּתַ ּיַ    .הּוא ָצִריְך ׁשֶ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ְכִתיב ּום ּדִ ם ָעַלי ְוּגֹוֶלה ֶאת ָאְזִניְוֵאין חֹולֶ " :ִאיֵליָמא ִמׁשּ אִני - (שמואל א כב, ח) "ה ִמכֶּ יְלָמא ֶמֶלְך ׁשַ    !ּדִ
א ֵמָהָכא י" :ֶאלָּ ֲחלֹוָתם ְלבּוׁשִ    .(תהילים לה, יג) ְוגֹו' "ַוֲאִני ּבַ

  
  
  

ר ִחיְנָנא ָסָבאְוָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ
ַבר ֲעֵביָרה ּוִמְתּבַ  ה ּדְ ל ָהעֹוׂשֶ ל ֲעֹונֹוָתיוכָּ יׁש ּבֹו מֹוֲחִלין לֹו ַעל כָּ    ,ּיֵ

ֱאַמר ּנֶ תְּ " :ׁשֶ ִרי ָובֹׁשְ ְזכְּ ֵתךְ  ,ְלַמַען ּתִ ִלּמָ ֵני כְּ ה ִמּפְ ְתחֹון ּפֶ ְך עֹוד ּפִ    ,ְולֹא ִיְהֶיה לָּ
ית ְנֻאם ה' ֱאלִֹהים ר ָעׂשִ ִרי ָלְך ְלָכל ֲאׁשֶ ַכּפְ   .(יחזקאל טז, סג) "ּבְ

  

א יְלָמא ִצּבּור ׁשַ    !ִניּדִ

  
א ֵמָהָכא אּול" :ֶאלָּ מּוֵאל ֶאל ׁשָ ִני ְלַהֲעלֹות אֹוִתי :ַוּיֹאֶמר ׁשְ ְזּתַ ה ִהְרּגַ    ?!ָלּמָ

אּול י :ַוּיֹאֶמר ׁשָ ים ִנְלָחִמים ּבִ ּתִ    ,ַצר ִלי ְמאֹד ּוְפִלׁשְ
ֲחלֹמֹות ם ּבַ ִביִאים ּגַ ַיד ַהנְּ ם ּבְ    ,ַוה' ָסר ֵמָעַלי ְולֹא ָעָנִני עֹוד ּגַ

הָוֶאְקָרֶא    .(שמואל א כח, טו) "ה ְלָך ְלהֹוִדיֵעִני ָמה ֶאֱעׂשֶ

ים לֹא ָקָאַמר ַקְטֵליּה ְלנֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִנים ,ְוִאיּלּו אּוִרים ְותּוּמִ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
א ַמּיָ ַאִחילּו ֵליּה ִמן ׁשְ ִין ּדְ    ?ּוִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ אּול" :ׁשֶ מּוֵאל ֶאל ׁשָ ה וּ וּ  ... ַוּיֹאֶמר ׁשְ יָמָחר ַאּתָ   .(שמואל א כח, יט) "ָבֶניָך ִעּמִ

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
י" ִתי – "ִעּמִ ְמִחיּצָ    .ּבִ
  

ָנן ָאְמֵרי ֵמָהָכא    :ְוַרּבָ
ִחיר ה'" אּול ּבְ ִגְבַעת ׁשָ ת קֹול ְוָאְמָרה  - (שמואל ב כא, ו) "ְוהֹוַקֲענּום ַלה' ּבְ ִחיר ה'"ָיְצָתה ּבַ    ."ּבְ
  
  

  רש"י
ה''ג ואם תלמיד חכם הוא וצריך 

. עליולרחמים צריך שיחלה עצמו 
אם ת''ח הוא זה שצריך לרחמים 

  צריך שיחלה חבירו עצמו עליו:
. על דואג ואחיתופל הוא בחלותם

   אומר שהיו ת''ח:
. סיפיה דקרא למען תזכרי ובושת

   בכפרי לך את כל אשר עשית:
. ולא גם בחלומות גם בנביאים

א''ל גם באורים לפי שנתבייש 
ממנו שלא יאמר לו אתה גרמת 

ית באורים לעצמך שלא נענ
   ותומים לפי שהרגת את הכהנים:

. סברי מהכא שמעינן ורבנן
   דאחילו לו:

. גבעונים אמרו לדוד והוקענום
בסוף ימיו שהיה רעב ג' שנים 
וישאל דוד בה' ויאמר ה' אל שאול 
ואל בית הדמים על אשר המית 
את הגבעונים שהרג את הכהנים 
שהיו מספיקים לגבעונים לחם 

תנם יהושע ומים שהגבעונים נ
חוטבי עצים ושואבי מים למזבח 
ויאמר דוד אל הגבעונים ובמה 
אכפר לכם וברכו את נחלת ה' והם 
אמרו לו יותן לנו שבעה אנשים 
מבניו והוקענום בגבעת שאול ובת 
קול יצאה וסיימה אחריהם בחיר 
ה' דודאי הם לא אמרו בחיר ה' 
שהרי לגנותו היו באין ולא 

  לכבודו:
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .58
י ֲאָב ָאַמר  יַרּבִ ן זּוַטְרּתִ ר ְזִביָדאָאַמר  הּו ּבֶ    :ַרב ְיהּוָדה ּבַ

ַמע ְקִריַאת ׁשְ ָלק ּבִ ת ּבָ ָרׁשַ ׁשּו ִלְקּבֹוַע ּפָ ּקְ    ,ּבִ
ֵני ָמה לֹא ְקָבעּוָה     ?ּוִמּפְ

ּום טֹוַרח ִצּבּור    .ִמׁשּ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ּה  ְכִתיב ּבָ ּום ּדִ ְצָרִים" :ִאיֵליָמא ִמׁשּ ָקלֹות - במדבר כג, כב)( "ֵאל מֹוִציָאם ִמּמִ ת ִמׁשְ ית ּוָפָרׁשַ ת ִרּבִ ָרׁשַ    !ֵליָמא ּפָ
ֶהן ְיִציַאת ִמְצַרִים ְכִתיב ּבָ    !ּדִ

  
א ָאַמר  ר ָאִביןֶאלָּ י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ

ּה ַהאי ְקָרא ְכִתיב ּבָ ּום ּדִ ֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנוּ " :ִמׁשּ ַכב כַּ ַרע ׁשָ   .(במדבר כד, ט) "כָּ

  
סּוָקא ְותּו לֹאְוֵלי    !ָמא ַהאי ּפְ

  
ְסִקיָנן ינּו ּפַ ה ַרּבֵ ַפְסָקּה מֹׁשֶ ה ּדְ ָרׁשָ ל ּפָ ִמיֵרי כָּ    ,ּגְ

ְסִקיָנן ינּו לֹא ּפַ ה ַרּבֵ ְסָקּה מֹׁשֶ לֹא ּפַ    .ּדְ
  
  

ֵני ָמה ְקָבעּוָה  ת ִציִצית ִמּפְ ָרׁשַ    ?ּפָ
  

ר ֲחִביָבאָאַמר     :ַרב  ְיהּוָדה ּבַ
ּה  ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ ָבִרים ִמּפְ ה ּדְ ָ    :ֲחִמׁשּ

   ,ִמְצַות ִציִצית
   ,ְיִציַאת ִמְצַרִים

   ,עֹול ִמְצֹות
   ,ְוַדַעת ִמיִנים

   ,ִהְרהּור ֲעֵביָרה
   .ֲעבֹוָדה ָזָרהְוִהְרהּור 

  
ן ַלת ְמָפְרׁשָ ָלָמא ָהֵני ּתְ ׁשְ    :ּבִ

ְכִתיב "עֹול ִמְצֹות" ל ִמְצֹות" :ּדִ ם ֶאת כָּ    ."ה' ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרּתֶ
ְכִתיב "ִציִצית"   ְוגֹו'  "ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת" :ּדִ
ְכִתיב "ְיִציַאת ִמְצַרִים" ר הֹוֵצאִתי" :ּדִ    .ְוגֹו' "ֲאׁשֶ

א  ַעת ִמיִנים ִהְרהּור ֲעֵביָרה ְוִהְרהּור "ֶאלָּ    ?ְמָנָלן – "ֲעבֹוָדה ָזָרהּדַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

   .זֹו ִמינּות   - "ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם""
ִלּבֹו ֵאין ֱאלִֹהים" :ן הּוא אֹוֵמרְוֵכ  יד, א) "ָאַמר ָנָבל ּבְ   .(תהילים 

   ,ֶזה ִהְרהּור ֲעֵביָרה  - "ַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם"
ֱאַמר ּנֶ ָרה ְבֵעיָני" :ׁשֶ י ִהיא ָיׁשְ ְמׁשֹון ֶאל ָאִביו אֹוָתּה ַקח ִלי כִּ   .)ג, שופטים יד( "ַוּיֹאֶמר ׁשִ

ם זֹוִנים"    .בֹוָדה ָזָרהֲע ֶזה ִהְרהּור   -  "ַאּתֶ

ָעִלים" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְזנּו ַאֲחֵרי ַהּבְ    "."ַוּיִ
  
  

  רש"י
. אל תקח מאתו נשך תפרשת רבי

ותרבית וגו' (ויקרא כה) וסמיך 
   ליה יציאת מצרים:

. אבני צדק וגו' ופרשת משקלות
(ויקרא יט) סיפיה דקרא אשר 

   הוצאתי אתכם וגו':
. דדמי לבשכבך ובקומך כרע שכב

שהקדוש ב''ה שומרנו בשכבנו 
ובקומנו לשכב שלוים ושקטים 

   כארי וכלביא:
טורח . וליכא ולימא האי פסוקא

   צבור:
   . ועשיתם את כל מצותי:עול מצות

. אותם ההופכים טעמי מינות
   התורה למדרש טעות ואליל:

וכן הוא אומר אמר נבל בלבו אין 
. ואין לך נבל מן ההופך אלהים

  דברי אלהים חיים:
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ָנה   ִמׁשְ

ילֹות ּלֵ יִרין ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ    .ַמְזּכִ
ן ֲעַזְרָיהָאַמר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ַרּבִ

ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים תֵּ ָנה ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ֶבן ׁשִ ן זֹוָמא ֲהֵרי ֲאִני ּכְ ּה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ ילֹות ַעד ׁשֶ ּלֵ    ,ּבַ
ֱאַמר ּנֶ יךָ " :ׁשֶ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ   .(דברים טז, ג) "ְלַמַען ּתִ

יךָ " ִמים – "ְיֵמי ַחּיֶ    ,ַהּיָ
יךָ " ילֹות – "ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ    .ַהּלֵ
   :ֲחָכִמים אֹוְמִריםוַ 
יךָ " ה - "ְיֵמי ַחּיֶ    ,ָהעֹוָלם ַהּזֶ
יַח  - "ּכֹל" ׁשִ    .ְלָהִביא ִלימֹות ַהּמָ
  

ָמָרא    ּגְ
ְנָיא    :ּתַ

ן זֹוָמאָאַמר ָלֶהם "    :ֲחָכִמיםַל  ּבֶ
יַח  ׁשִ יִרין ְיִציַאת ִמְצַרִים ִלימֹות ַהּמָ    ?ְוִכי ַמְזּכִ

ָבר ֶנֱאַמר ִאים ְנֻאם ה'" :ַוֲהלֹא ּכְ ה ָיִמים ּבָ    ,ִהנֵּ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםְולֹא יֹאְמרּו עוֹ  ֵני ִיׂשְ ר ֶהֱעָלה ֶאת ּבְ    ,ד ַחי ה' ֲאׁשֶ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹוָנה ית ִיׂשְ ר ֵהִביא ֶאת ֶזַרע ּבֵ ר ֶהֱעָלה ַוֲאׁשֶ י ִאם ַחי ה' ֲאׁשֶ    ,כִּ
ם ים ׁשָ ְחּתִ ר ִהּדַ    !)ח-ז, ירמיה כג( "ּוִמּכֹל ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ

ָעֵקר ְיִצ  :ָאְמרּו לוֹ  תֵּ קֹוָמּה לֹא ׁשֶ    ,יַאת ִמְצַרִים ִמּמְ
ר ִויִציַאת ִמְצַרִים ָטֵפל לוֹ  ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ִעיּקָ ֵהא ׁשִ תְּ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

ה אֹוֵמר ּיֹוֵצא ּבֹו ַאתָּ ֶמךָ " :ּכַ ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ ְמָך עֹוד ַיֲעקֹב כִּ ֵרא ׁשִ    ,(בראשית לה, י) "לֹא ִיּקָ

ָעֵקר    יג, א ּיֵ קֹומוֹ  'ֲעקֹביַ 'לֹא ׁשֶ    ,ִמּמְ
א  ָרֵאל'ֶאּלָ ר 'ִיׂשְ    .ָטֵפל לוֹ  'ַיֲעקֹב'וְ  ,ִעיּקָ

ְתּבֹוָננוּ " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר רּו ִראׁשֹונֹות ְוַקְדמֹוִנּיֹות ַאל ּתִ ְזכְּ   .)יח, ישעיה מג( "ַאל ּתִ

רּו ִראׁשֹונֹות" ְזכְּ ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות  - "ַאל ּתִ    ,ֶזה ׁשִ
ְתּבֹוָננוּ ְוַקְדמֹוִנּיֹות ַא "    .זֹו ְיִציַאת ִמְצַרִים - "ל ּתִ
  
ה ִתְצָמח" ה ַעּתָ ה ֲחָדׁשָ    .)יט, ישעיה מג(" ִהְנִני עֹוׂשֶ

ֵני 80    :ַרב יֹוֵסףתָּ
   .זֹו ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג
ָבר ּדֹוֶמה ל ְלָמה ַהּדָ    ?ָמׁשָ

ל ֶרְך ּוָפַגע ּבֹו ְזֵאב ְוִניּצַ ּדֶ ְך ּבַ ָהָיה ְמַהּלֵ ּנוּ  ְלָאָדם ׁשֶ ה ְזֵאב ,ִמּמֶ ר ְוהֹוֵלְך ַמֲעׂשֵ    .ְוָהָיה ְמַסּפֵ
ּנוּ  ל ִמּמֶ ַגע ּבֹו ֲאִרי ְוִניּצַ ה ֲאִרי ,ּפָ ר ְוהֹוֵלְך ַמֲעׂשֵ    .ְוָהָיה ְמַסּפֵ

ּנוּ  ל ִמּמֶ ַגע ּבֹו ָנָחׁש ְוִניּצַ ה ָנָחׁש  ,ּפָ ר ְוהֹוֵלְך ַמֲעׂשֵ ֵניֶהם ְוָהָיה ְמַסּפֵ ה ׁשְ ַכח ַמֲעׂשֵ    .ׁשָ
ָרֵאלַאף ּכָ  חֹות ֶאת ָהִראׁשֹונֹות :ְך ִיׂשְ ּכְ    .ָצרֹות ַאֲחרֹונֹות ְמׁשַ

  
   – )כז, דברי הימים א א( "ַאְבָרם הּוא ַאְבָרָהם"

ה ָאב ַלֲאָרם ה ַנֲעׂשָ ִחּלָ תְּ ה ָאב ְלָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ּבַ    .ּוְלַבּסֹוף ַנֲעׂשָ
ָרה ַרי ִהיא ׂשָ    ,ׂשָ

ַרי ְל  ית ׂשָ ה ַנֲעׂשֵ ִחּלָ תְּ ָתּה ּבַ ָרה ְלָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,אּוּמָ ית ׂשָ    ."ּוְלַבּסֹוף ַנֲעׂשֵ
  

ֵני  ָראּתָ ר ַקּפָ    :ּבַ
ל ַהּקֹוֵרא ְלַאְבָרָהם " ֱאַמר 'ַאְבָרם'ּכָ ּנֶ ה ׁשֶ ֲעׂשֵ ְמָך ַאְבָרָהם" :עֹוֵבר ּבַ   .)ה, בראשית יז( "ְוָהָיה ׁשִ

י ֱאִליֶעֶזר     :אֹוֵמרַרּבִ
ָלאו    ,עֹוֵבר ּבְ

ֱא  ּנֶ ֵרא עֹוד " :ַמרׁשֶ ְמָך ַאְבָרם ֶאתְולֹא ִיּקָ   .")ה, בראשית יז( "ׁשִ

  
ָרה  ה ַהּקֹוֵרא ְלׂשָ א ֵמַעּתָ ַרי'ֶאלָּ י 'ׂשָ    ?ָהֵכי ַנּמִ

  
ִריְך הּוא ָאַמר ְלַאְבָרָהם א ּבְ ָמהּ " :ָהָתם קּוְדׁשָ ָרה ׁשְ י ׂשָ ָרי כִּ ָמּה ׂשָ ָך לֹא ִתְקָרא ֶאת ׁשְ ּתְ ַרי ִאׁשְ    ."ׂשָ

  
א  ה ַהּקֹוֵרא ְלַיֲעקֹב ֶאלָּ י 'ַיֲעקֹב'ֵמַעּתָ    ?ָהֵכי ַנּמִ

  
אִני ָהָתם ֵריּה ְקָרא ,ׁשַ ָהַדר ַאְהּדְ    ,ּדְ
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  סף.שהובאה על ידי רב יו

  רש"י
  מתני' 

. מזכירין יציאת מצרים בלילות
פרשת ציצית בק''ש ואע''פ שאין 

יב וראיתם לילה זמן ציצית דכת
אותו וזכרתם אומרים אותה 

   בלילה מפני יציאת מצרים שבה:
. כבר הייתי נראה כבן שבעים שנה

זקן ולא זקן ממש שבאת עליו 
שיבה יום שהעבירו רבן גמליאל 
מנשיאותו ומינו רבי אלעזר בן 
עזריה נשיא כדאיתא לקמן בפרק 
תפלת השחר (ד' כח.) ואותו היום 

  דרש בן זומא מקרא זה:
. שהרי שיעקר יעקב ממקומו לא

מצינו שקראו הקב''ה יעקב אחר 
זאת ברדתו למצרים שנאמר 
ויאמר אלהים לישראל ויאמר 
יעקב יעקב ויאמר הנני (בראשית 

   מו):
. בתר אל תזכרו הנני עושה חדשה

   ראשונות כתיב:
. לאנשי מדינתו בתחלה אב לארם

שמארץ ארם היה שנאמר בעבר 
ע כד) הנהר ישבו אבותיכם (יהוש

ואומר אל ארם נהרים אל עיר 
   נחור (בראשית כד):

. אב המון גוים אב לכל העולם
   (שם יז):

  . לשון יחיד משמע שרתי:שרי
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ְכִתיב ְיָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב" :ּדִ ַמְראֹות ַהלַּ ָרֵאל ּבְ   .בראשית מו, ב)( "ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלִיׂשְ

  

ר ָאִביןֵמִתיב  י יֹוֵסי ּבַ יָמ  ַרּבִ ר ְזִביָדאא ְוִאיּתֵ י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ
ַאְבָרם" ַחְרּתָ ּבְ ר ּבָ ה הּוא ה' ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ   !)ז, נחמיה ט( "ַאּתָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַרֲחָמָנא ָבֵחיּה ּדְ ר ִלׁשְ ָקא ְמַסּדֵ ָרא ,ָהָתם ָנִביא הּוא ּדְ ֲהָוה ֵמִעיּקָ   .ַמאי ּדַ
  
  

        הדרן עליך מאימתיהדרן עליך מאימתיהדרן עליך מאימתיהדרן עליך מאימתי
  

  רש"י
. דמעיקרא אשר מסדר שבחיה

בחרת בו בהיות שמו אברם ושמת 
 שמו אברהם: 
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ָנה   ִמׁשְ

ְקָרא יַע ְזַמן ַהּמִ ּתֹוָרה ְוִהּגִ    ,ָהָיה קֹוֵרא ּבַ
ון ִלּבֹו  ּוֵ    .ָיָצא –ִאם ּכִ

  
ָרִקים ּפְ יב - ּבַ בֹוד ּוֵמׁשִ ֵני ַהּכָ    .ׁשֹוֵאל ִמּפְ

יב -ּוָבֶאְמַצע  ְרָאה ּוֵמׁשִ ֵני ַהּיִ    ,ׁשֹוֵאל ִמּפְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהוּ     :אֹוֵמר ָדהַרּבִ
ֶאְמַצע  בֹוד -ּבָ ֵני ַהּכָ יב ִמּפְ ְרָאה ּוֵמׁשִ ֵני ַהּיִ    .ׁשֹוֵאל ִמּפְ

ָרִקים  לֹום ְלָכל ָאָדם -ּוַבּפְ יב ׁשָ בֹוד ּוֵמׁשִ ֵני ַהּכָ    .ׁשֹוֵאל ִמּפְ
  

ָרִקים ין ַהּפְ    :ֵאּלּו ֵהן ּבֵ
ה ִנּיָ ָרָכה ִראׁשֹוָנה ִלׁשְ ין ּבְ    ,ּבֵ

ַמ  ה ִלׁשְ ִנּיָ ין ׁשְ    ,עּבֵ
מֹוַע  ַמע ִלְוָהָיה ִאם ׁשָ ין ׁשְ    ,ּבֵ

מֹוַע ְלַוּיֹאֶמר ין ְוָהָיה ִאם ׁשָ    ,ּבֵ
יב ין ַוּיֹאֶמר ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ    .ּבֵ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
יב  ין ַוּיֹאֶמר ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ    .לֹא ַיְפִסיק -ּבֵ

  
ן ָקְרָחהָאַמר  ע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ָרׁשַ  ה ָקְדָמה ּפָ מֹוַע ָלמָּ ַמע ִלְוָהָיה ִאם ׁשָ   ?ת ׁשְ
ל ָעָליו עֹול ִמְצֹות ְך ְמַקּבֵ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ַמִים תְּ ל ָעָליו עֹול ַמְלכּות ׁשָ ַקּבֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

  
מֹוַע ְלַוּיֹאֶמר    ?ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ְיָלה ּלַ ּיֹום ּוֵבין ּבַ ין ּבַ מֹוַע נֹוֵהג ּבֵ ָהָיה ִאם ׁשָ ּוְ    ,ׁשֶ
ְלַבדנֹו נַוּיֹאֶמר ֵאי ּיֹום ּבִ א ּבַ   .ֹוֵהג ֶאּלָ

  
ָמָרא    ּגְ

ַמע ִמיָנּה     :ׁשְ
וָנה ּוָ    .ִמְצֹות ְצִריכֹות כַּ

  
ון ִלּבֹו ִלְקרֹות"ַמאי  ּוֵ    ?"ִאם ּכִ

   .ִלְקרֹות
  

   !ְוָהא ָקא ָקֵרי? ִלְקרֹות
  

יהַּ  קֹוֵרא ְלַהּגִ    .ּבְ
  
  
  

  רש"י
   . פרשת ק''ש:היה קורא בתורה

   . זמן ק''ש:והגיע זמן המקרא
ין ההפסקות ולקמן . בבפרקים

מפרש להו במתניתין בין פרשה 
ראשונה לשניה בין שניה לשמע 
כו': שואל מפני הכבוד שואל 
בשלום אדם נכבד שראוי להקדים 

   לו שלום:
. שלום אם הקדימו לו ומשיב

ובגמרא פריך כיון דשואל פשיטא 
   דמשיב:
. באמצע הברכה או ובאמצע
   הפרשה:

. אדם שהוא ירא מפני היראה
יו שלא יהרגהו אבל מפני מפנ

   הכבוד לא:
   . בגמרא מפרש פלוגתייהו:ר''י

. בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק
   בגמרא (ד' יד) מפרש טעמייהו:

והיה אם שמוע נוהג בין ביום בין 
. דמשתעי בתלמוד תורה בלילה

דכתיב (דברים יא) ולמדתם אותם 
   את בניכם:

. ויאמר אינו נוהג אלא ביום
צית שאינה נוהגת דמשתעי בצי

אלא ביום דכתיב וראיתם אותו 
   פרט לכסות לילה (שבת ד' כז:):

  
  גמ 

. שיהא ש''מ מצות צריכות כוונה
מתכוין לשם מצות ותקשה לרבה 
דאמר במסכת ראש השנה (דף 

   כח.) התוקע לשיר יצא:
. אבל לצאת ידי מצוה כוון לקרות

לא בעינן שיהא מתכוין אלא 
   לקרות בתורה בעלמא:

. הא בקורא קא עסיק א קא קריה
תנא ואתי דקתני היה קורא 

   בתורה:
. את הספר אם יש בקורא להגיה

בו טעות דאפילו לקריאה נמי לא 
  מתכוין:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַמע" ְכָתָב  ְקִריַאת ׁשְ    ,ּה ּכִ
ְבֵרי  יּדִ    .ֶרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ָכל ָלׁשֹון    ".ּבְ

  
י ַמאי ַטֲעָמא ֶרּבִ    ?ּדְ

  
ֲהָוָייָתן ְיהוּ  - (דברים ו, ו) "ְוָהיוּ " :ָאַמר ְקָרא    .ּבַ

  
ָנן ַמאי ַטֲעַמְייהוּ     ?ְוַרּבָ

  
ַמע" :ָאַמר ְקָרא ה ׁשֹוֵמַע  - )ד (דברים ו, "ׁשְ ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ    .ּבְ

  
ִתיב  י ָהא כְּ י ַנּמִ ַמע"ּוְלֶרּבִ    !)ד (דברים ו, "ׁשְ

  
ֵעי ֵליּה  יךָ  :ַההּוא ִמּבָ ה מֹוִציא ִמּפִ ַאּתָ ֶ ַמע ְלָאְזֶניָך ַמה ׁשּ    .ַהׁשְ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ ִמיַע ְלָאְזנֹו ָיָצא" :ָסְבֵרי ְלהּו כְּ    ."לֹא ִהׁשְ

  
ִתיב  י ָהא כְּ ָנן ַנּמִ    !)ו (דברים ו,"וּ ְוָהי"ּוְלַרּבָ

  
ֵעי ְלהוּ  ּלֹא ִיְקָרא ְלַמְפֵרע :ַההּוא ִמּבָ    .ׁשֶ

  
ּלֹא ִיְקָרא ְלַמְפֵרַע ְמָנא ֵליּה  י ׁשֶ    ?ְוֶרּבִ

  
ָבִרים'ַנְפָקא ֵליּה ִמ  ָבִרים" 'ּדְ    .)ו (דברים ו, "ַהּדְ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ָבִרים' ָבִרים" 'ּדְ י "ַהּדְ ְרׁשֵ    .לֹא ּדַ

  
ָסַב  :ְלֵמיְמָרא ָכל ָלׁשֹון ֶנֶאְמָרהּדְ ּה ּבְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּולָּ י ּדְ    ,ר ֶרּבִ

ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרה ְך ּבִ ְעּתָ ִאי ַסְלָקא ּדַ ה ִלי "ְוָהיוּ " ,ּדְ ָכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ    ?ּדְ
  

ְכִתיב  ,ִאיְצְטִריךְ  ּום ּדִ ַמע"ִמׁשּ    ."ׁשְ
  

ָכל ַהּתֹוָר  :ְלֵמיְמָרא ָנן ּדְ ָסְבֵרי ַרּבָ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרהּדְ ּה ּבִ    ,ה ּכּולָּ
ָכל ָלׁשֹון ֶנֶאְמָרה  ְך ּבְ ְעּתָ ִאי ַסְלָקא ּדַ ַמע"ּדְ ה ִלי "ׁשְ ָכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ    ?ּדְ

  
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ְכִתיב  ּום ּדִ   ."ְוָהיוּ "ִמׁשּ
  

  רש"י
   . בלשון הקדש:ככתבה

. דהוה ליה מדברים הדברים
למכתב והיו הדברים האלה 
(דברים ו) למדרש שיקרא הדברים 
כסדרן ולא למפרע כגון ובשעריך 

   תך מזוזות:בי
. מדאיצטריך לימא קסבר ר' וכו'

ליה קרא לק''ש שתהא ככתבה 
סבירא ליה בשאר כל התורה בכל 

   לשון נאמרה לקרות:
. דלא תדרוש משום דכתיב שמע

שמע בכל לשון שאתה שומע 
  כרבנן:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּלֹא ִיְקָרא - )ו (דברים ו, "ְוָהיוּ ""    .ְלַמְפֵרַע  ׁשֶ
ָבִרים ַעל ְלָבֶבךָ " וָנה - )ו (דברים ו, "ַהּדְ ּוָ ה ְצִריָכה ּכַ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵהא ּכָ    ?ָיכֹול תְּ

ְלמּוד לֹוַמר ה" תַּ    .)ו (דברים ו, "ָהֵאלֶּ

וָנה ּוָ אן ְצִריָכה ּכַ וָנה ,ַעד ּכָ ּוָ אן ְוֵאיָלְך ֵאין ְצִריָכה ּכַ    ,ִמּכָ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ

י ֲעִקיָבא ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
   :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר

ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבךָ "  יג, ב ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ    ,)ו, דברים ו( "ֲאׁשֶ

וָנה ּוָ ּה ְצִריָכה ּכַ ה ּכּוּלָ ָרׁשָ ל ַהּפָ ּכָ ה ָלֵמד ׁשֶ אן ַאתָּ    ."ִמּכָ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
י ֲעִקיָבאֲהָלָכה כְּ     .ַרּבִ

  
ַמְתֵני ָלּה ַאָהא א ּדְ    :ִאיכָּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ַמע " ין ֶאת ִלּבוֹ  -ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ ַכּוֵ ּיְ    .ָצִריְך ׁשֶ

י ַאָחא ּום  ַרּבִ י ְיהוָּדהִמׁשּ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶפֶרק ִראׁשֹון ׁשּוב ֵאינֹו ָצִריךְ  ון ִלּבֹו ּבְ ּוֵ ּכִ יָון ׁשֶ    ."ּכֵ

  
ה ּבַ ָאַמר  ר ָחָנהַרּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ר ּבַ    :ַרּבִ

י ְיהּוָדה ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ י ַאָחא ׁשֶ ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ּלֹא ִיְקָרא ְלַמְפֵרע - )ו (דברים ו, "ְוָהיוּ ""    .ׁשֶ
   – )ו (דברים ו, "ַעל ְלָבֶבךָ "

י זוְּטָרא    :אֹוֵמר ַרּבִ
אן  ו -ַעד ּכָ ּוָ אן ְוֵאיָלְך  ,ָנהִמְצַות ּכַ    .ִמְצַות ְקִריָאה -ִמּכָ

ה ּיָ י יֹאׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

אן  אן ְוֵאיָלְך  ,ִמְצַות ְקִריָאה -ַעד ּכָ וָנה -ִמּכָ ּוָ    ."ִמְצַות ּכַ
  

ָנא אן ְוֵאיָלךְ " ַמאי ׁשְ ְכִתיב ,"ִמְצַות ְקִריָאה - ִמּכָ ם" :ּדִ ר ּבָ י ָהא  ,)יט ,יא(דברים  "ְלַדּבֵ ִתיבָהָכא ַנּמִ ם" :כְּ ְרתָּ ּבָ    !)ד (דברים ו, "ְוִדּבַ
  

   :ָהֵכי ָקָאַמר
וָנה ּוְקִריָאה ּוָ אן ִמְצַות כַּ    ,ַעד כָּ

וָנה ּוָ לֹא כַּ אן ְוֵאיָלְך ְקִריָאה ּבְ    .ִמכָּ
  

ָנא  אן "ּוַמאי ׁשְ וָנה ּוְקִריָאה -ַעד כָּ ּוָ ְכִתיב "ִמְצַות כַּ ם... ַעל ְלָבֶבָך " :ּדִ ְרּתָ ּבָ   ,)ז-ו (דברים ו, "ְוִדּבַ
ִתיב י ָהא כְּ ם... ַעל ְלַבְבֶכם " :ָהָתם ַנּמִ ר ּבָ    !)יט-יח ,יא(דברים "ְלַדּבֵ

  
י ִיְצָחק ֵעי ֵליּה ְלִכְדַרּבִ    ,ַההּוא ִמּבָ

ָאַמר ה" :ּדְ ָבַרי ֵאלֶּ ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ בְצִריָכה ׁשֶ  - )יח ,יא(דברים  "ְוׂשַ ֶנֶגד ַהלֵּ יָמה כְּ ֵהא ׂשִ    .ּתְ
  
  

   :ַמרָאַמר 
ה" ּיָ י יֹאׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

אן  אן ְוֵאיָלְך  ,ִמְצַות ְקִריָאה -ַעד ּכָ וָנה -ִמּכָ ּוָ    "ִמְצַות ּכַ
ָנא אן ְוֵאיָלְך " ַמאי ׁשְ וָנה -ִמּכָ ּוָ ְכִתיב "ִמְצַות ּכַ ּום ּדִ ִתיב  ,)יט-יח ,יא(דברים  "ַעל ְלַבְבֶכם" :ִמׁשּ י ָהא כְּ   !)ו רים ו,(דב "ַעל ְלָבֶבךָ "ָהָכא ַנּמִ

  
   :ָהֵכי ָקָאַמר

אן  וָנה -ַעד כָּ    ,ִמְצַות ְקִריָאה ְוַכּוָ
לֹא ְקִריָאה וָנה ּבְ ּוָ אן ְוֵאיָלְך כַּ    .ִמכָּ

  
ָנאוּ  אן " ַמאי ׁשְ וָנה -ַעד כָּ ְכִתיב "ִמְצַות ְקִריָאה ְוַכּוָ ם... ַעל ְלָבֶבָך " :ּדִ ְרּתָ ּבָ    ,)ז- ו (דברים ו, "ְוִדּבַ

י ָה  ִתיבָהָתם ַנּמִ ם... ַעל ְלַבְבֶכם " :א כְּ ר ּבָ    !)יט-יח ,יא(דברים  "ְלַדּבֵ
  

ִתיב ִדְבֵרי ּתֹוָרה כְּ    ,ַההּוא ּבְ
ַנְייכּו ּתֹוָרה :ַרֲחָמָנא ָהֵכי ָקָאַמרוְ  הוּ כִּ  ,ַאְגִמירּו ּבְ ִליְגְרסּו ּבְ    .י ֵהיִכי ּדְ

  רש"י
 . עד על לבבך: עד כאן

. להא דרבה איכא דמתני לה
   בב''ח:

   . כל פרשת שמע:בפרק ראשון
. כולה מפרש 'כ מצות כוונה כו'ע'

   לה ואזיל:
   . פרק ראשון:א''ר יאשיה עד כאן

. קס''ד דכוונה מצוות כוונה כו'
   בלא קריאה:
. פרשת והיה אם מכאן ואילך

   שמוע:
. דהא שתהא שימה כנגד הלב

ושמתם דכתיב לאו בקריאה 
וכוונה איירי אלא בשימת תפילין 
של יד שיהא שם אותה על גובה 

נגד הלב על קבורת הזרוע. של יד כ
{= חלק של הזרוע שהוא ברדו''ן 

   מלא בשר} :
. ה''ג ההוא בדברי תורה כתיב

כדמוכח קרא ולמדתם אותם את 
   בניכם וגו':



  90  62 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָח "" ַמע ִיׂשְ ב - )ד (דברים ו, "דׁשְ וַנת ַהּלֵ ּוָ אן ְצִריָכה ּכַ    ,ַעד ּכָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    ."ַרּבִ

  
  :ָרָבאָאַמר 

י ֵמִאירֲהָלָכה כְּ     .ַרּבִ
  
  
  

  רש"י
   . פסוק ראשון לבדו:עד כאן



91     63 סוגיה                """""היה קורא בתורה"היה קורא בתורה"היה קורא בתורה"היה קורא בתורה    ––––מסכת ברכות פרק ב' מסכת ברכות פרק ב' מסכת ברכות פרק ב' מסכת ברכות פרק ב' 

            יג, ביג, ביג, ביג, ב .63
ְנָיא    :ּתַ

ְמכוּס"    :אֹוֵמר סוּ
ֲאִריְך ּבְ  ל ַהּמַ נֹוָתיו - )ד (דברים ו, "ֶאָחד"ּכָ    ."ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוׁשְ

  
ר ַיֲעקֹבר ָאַמ     :ַרב ַאָחא ּבַ

   .ּוְבדֶלי"ת
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ֵחי"ת ּלֹא ַיְחטֹוף ּבַ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
י ִיְרְמָיה יּה ּדְ ֲה  ַרּבִ אָוה ָיֵתיב ַקּמֵ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ    ,ַרּבִ

ֲהָוה ַמֲאִריְך טּוָבא    ,ַחְזֵייּה ּדַ
יּה ְלַמְעלָ  :ָאַמר ֵליּה  ַאְמִליְכּתֵ יָון ּדְ ע רּוחוֹ כֵּ ה ּוְלַאְרּבַ ַמִיםה ּוְלַמּטָ ָ    .ּתּו לֹא ְצִריַכת ,ת ַהׁשּ

  
  

  רש"י
. ולא בחי''ת דכל כמה ובדל''ת

דאמר אח בלא דל''ת לא משתמע 
מידי ומה בצע בהארכתו אבל 

יאריך עד כשיעור שיעשנו בדל''ת 
בלבו יחיד בשמים ובארץ ולארבע 

   רוחותיה כדמפרש לקמן:
. בשביל ובלבד שלא יחטוף בחי''ת

אריכות הדל''ת לא ימהר 
בקריאתה שלא יקראנה בחטף 

   בלא פתח ואין זה כלום:
. דאמליכתיה למעלה וכו'

שהארכת שיעור שתחשוב בלבך ה' 
אחד בשמים ובארץ וארבע 

   רוחותיה:
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ר ַמר עּוְקָבאָאַמר     :ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב ָנָתן ּבַ

ֲעִמיָדה – )ו (דברים ו, "ַעל ְלָבֶבךָ "    .ּבַ
  
ךְ  "ַעל ְלָבֶבךָ " ְעּתָ    ?ַסְלָקא ּדַ

א ֵאיָמא ֲעִמ  "ַעל ְלָבֶבךָ "ַעד  :ֶאלָּ אן ְוֵאיָלְך לֹא ,יָדהּבַ    .ִמכָּ
  
י יֹוָחָנןו    :ָאַמר  ְַרּבִ

ֲעִמיָדה ּה ּבַ ה ּכּולָּ ָרׁשָ ל ַהּפָ    ,כָּ
ָאַמר  י יֹוָחָנן ְלַטֲעֵמיּה ּדְ א ַרּבִ ר ָחָנהְוַאְזּדָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

י ַאָחא ַרּבִ י ְיהּוָדהׁשֶ  ,ֲהָלָכה כְּ ּום ַרּבִ    .ָאַמר ִמׁשּ
  
  
  

  רש"י
. אפילו לב''ה דאמרי בעמידה

[לעיל יא.] עוסקין במלאכתן 
וקורין ומהלכין וקורין מודים הם 
שצריך לעמוד במקום אחד עד 
המקרא הזה לפי שעד כאן מצות 

  כוונה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד"" ַמע ִיׂשְ ַמעזֹו  -  "ׁשְ ל  ְקִריַאת ׁשְ יאׁשֶ ׂשִ י ְיהוָּדה ַהּנָ    ."ַרּבִ
  

יאלְ  ַרב ָאַמר ֵליּה  י ִחיָּ    :ַרּבִ
ַמִים ל ֲעֵליּה ַמְלכּות ׁשָ ְמַקּבֵ י ּדִ    .לֹא ָחֵזיָנא ֵליּה ְלֶרּבִ

ֲח  :ָאַמר ֵליּה  ר ּפַ ַמִים !ֵתיּבַ ל ָעָליו עֹול ַמְלכּות ׁשָ ָניו ְמַקּבֵ ֲעִביר ָיָדיו ַעל ּפָ ּמַ ָעה ׁשֶ ׁשָ    .ּבְ
  

   ?חֹוֵזר ְוגֹוְמָרּה אֹו ֵאינֹו חֹוֵזר ְוגֹוְמָרּה 
  

ָרא ר ַקּפָ    :אֹוֵמר ּבַ
   .ֵאינֹו חֹוֵזר ְוגֹוְמָרּה 

  
י ֶרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

   .חֹוֵזר ְוגֹוְמָרּה 
  

ָרא ֵליּה  ָאַמר ר ַקּפָ ְמעֹון לְ  ּבַ י ׁשִ יַרּבִ ֶרּבִ    :ּבְ
ֲאִמיָנא ָלָמא ְלִדיִדי ּדַ ׁשְ ּה ְיִציַאת ִמְצַרִים "ֵאינֹו חֹוֵזר ְוגֹוְמָרּה " :ּבִ ִאית ּבָ א ּדְ ַמְעּתָ ְ י ַאׁשּ ר ֶרּבִ    ,ַהְיינּו ִדְמַהּדַ

ָאְמַרּתְ  א ְלִדיָדְך ּדְ ה ֵליּה  "חֹוֵזר ְוגֹוְמָרּה " :ֶאלָּ    ?ְלַאֲהדּוֵריָלּמָ
  

ּה  ְזַמּנָ יר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבִ ֵדי ְלַהְזכִּ    .כְּ
  

אָאַמר  ר ַמְרּתָ מּוֵאל ּבַ ַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ י ִאיָלא ּבְ ֵמיּה ּדְ  ַרּבִ ְ    :ַרבִמׁשּ
ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד" :ָאַמר ַמע ִיׂשְ יָנה  "ׁשְ ׁשֵ    .ָיָצא –ְוֶנֱאַנס ּבְ

  
יּה  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה     :ְלָדרּו ַעְבּדֵ

א  ְפסּוָקא ַקמָּ    ,ַצֲעַרן - ּבִ
ַצֲעַרן -ְטֵפי     .לֹא ּתְ

  
הלְ  ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה  ַרּבָ ֵריּה ּדְ    :ַרב יֹוֵסף ּבְ

   ?ֲאבּוְך ֵהיִכי ֲהָוה ָעִביד
  

   :ָאַמר ֵליּה 
א  ְפסּוָקא ַקמָּ יּה  - ּבִ    ,ֲהָוה ָקא ְמַצֵער ַנְפׁשֵ

יּה לֹא ֲהָוה ְמַצֵע  -ְטֵפי     .ר ַנְפׁשֵ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ן  ַרְקּדָ ַמע -ּפְ    .לֹא ִיְקָרא ְקִריַאת ׁשְ

  
לֹא ִליְקֵרי -ִמְקָרא     ,הּוא ּדְ

ֵמי -ָהא ִמיְגָנא  יר ּדָ ּפִ   .ׁשַ
ן ֵלִויְוָהא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְרִקיד ַרּבִ ָגֵני ַאּפַ אן ּדְ    !ָלֵייט ַאּמַ

  
י ַמְצֵלי  :ָאְמֵרי ֵמיׁשַ  - ִמיְגָנא כִּ יר ּדָ    ,ּפִ

ב -ִמְקָרא  י ָאסּור ַאף ַעל ּגַ ַמְצֵלי ַנּמִ    .ּדְ
  

י יֹוָחָנןְוָהא     !ַמְצֵלי ְוָקֵרי ַרּבִ
  

י יֹוָחָנן אִני ַרּבִ ר ֲהָוה ,ׁשַ ׂשָ ַבַעל ּבָ    .ּדְ
  
  

  רש"י
לא חזינא דמקבל עליה מלכות 

. שהיה שונה לתלמידיו שמים
מקודם זמן ק''ש וכשהגיע הזמן 

   לא ראיתיו מפסיק:
. לאחר שעמדו וגומרה חוזר

   התלמידים:
. לשנות לתלמידים דקא מהדר

בכל יום שמעתא דאית בה יציאת 
מצרים במקום פרשת ציצית 

   ואמת ויציב:
   . בזמן ק''ש:בזמנה

. אם ראיתני בפסוקא קמא צערן
מנמנם צערני עד שאנער יפה 

   בפסוק ראשון:
   . שוכב על גבו ופניו למעלה:פרקדן

. שמא קידלייט אמאן דגני אפר
יתקשה אברו בתוך שנתו ונראה 

   לרבים והוא דרך גנאי:
   . לישן:מיגנא

. כשהוא מוטה כי מצלי שפיר דמי
על צדו מעט שפיר דמי אבל מקרי 
ק''ש אפילו מצלי נמי אסור 
שמקבל עליו מלכות שמים דרך 

  שררה וגאוה:
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ָרִקים" ּפְ יב[ׁשֹוֵאל  - ּבַ בֹוד ּוֵמׁשִ ֵני ַהּכָ    .ִמּפְ

יבׁשֹוֵאל ִמּפְ  -ּוָבֶאְמַצע  ְרָאה ּוֵמׁשִ    ,ֵני ַהּיִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    ]."ַרּבִ

  
יב"    ?ֵמֲחַמת ַמאי "ֵמׁשִ

בֹוד ֵני ַהכָּ    – ִאיֵליָמא ִמּפְ
ְעָיא ִאיל ַאֲהדּוֵרי ִמּבַ ַאל ׁשָ א ִמׁשְ ּתָ    ?!ַהׁשְ

  
א    :ֶאלָּ

בֹוד - "ׁשֹוֵאל" ֵני ַהכָּ    ,ִמּפְ
יב"וּ  לֹום ְלָכל ָאָדם - "ֵמׁשִ    .ׁשָ

  
   :ָפאֵאיָמא ֵסי

יב" ְרָאה ּוֵמׁשִ ֵני ַהּיִ    ,"ּוָבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמּפְ
יב"    ?ֵמֲחַמת ַמאי "ֵמׁשִ

ְרָאה  ֵני ַהּיִ    –ִאיֵליָמא ִמּפְ
ְעָיא ִאיל ַאֲהדּוֵרי ִמּבַ ַאל ׁשָ א ִמׁשְ ּתָ    ?!ַהׁשְ

  
א    :ֶאלָּ

בֹוד ֵני ַהכָּ    .ִמּפְ
  

י ְיהּוָדהַהְיינּו ּדְ     !ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

י ְיהוָּד "    :אֹוֵמר הַרּבִ
בֹוד ֵני ַהּכָ יב ִמּפְ ְרָאה ּוֵמׁשִ ֵני ַהּיִ ֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמּפְ    ,ּבָ

לֹום ְלָכל ָאָדם יב ׁשָ בֹוד ּוֵמׁשִ ֵני ַהּכָ ָרִקים ׁשֹוֵאל ִמּפְ    ."ּוַבּפְ
  

ֵני ָרא ְוָהֵכי ָקּתָ    :ַחּסּוֵרי ְמַחּסְ
בֹוד" ֵני ַהּכָ ָרִקים ׁשֹוֵאל ִמּפְ ּפְ הּוא ְוֵאין ָצִריְך לוֹ  ,ּבַ יבַמר ׁשֶ    ,ֵמׁשִ

ְרָאה ֵני ַהּיִ הּוא  ,ּוָבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמּפְ יבְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ    .ֵמׁשִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְרָאה ֵני ַהּיִ ֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמּפְ בֹוד ,ּבָ ֵני ַהּכָ יב ִמּפְ    .ּוֵמׁשִ

ָרִקים ׁשֹוֵאל ִמ    יד, א בֹודּוַבּפְ ֵני ַהּכָ לֹום ְלָכל ָאָדם ,ּפְ יב ׁשָ    ."ּוֵמׁשִ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
דֹול ֵהיֶמּנוּ " ַמע ּוָפַגע ּבֹו ַרּבֹו אֹו ּגָ    ,ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ

ָרִקים  ּפְ בֹוד -ּבַ ֵני ַהּכָ יב ֵאין ָצִריךְ וְ  ,ׁשֹוֵאל ִמּפְ הוּא ֵמׁשִ    .לֹוַמר ׁשֶ
ֵני  -ּוָבֶאְמַצע  ְרָאהׁשֹוֵאל ִמּפְ יב ֵאין ָצִריְך לֹוַמרוְ  ,ַהּיִ הּוא ֵמׁשִ    ,ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶאְמַצע  ְרָאה -ּבָ ֵני ַהּיִ בֹוד ,ׁשֹוֵאל ִמּפְ ֵני ַהּכָ יב ִמּפְ    .ּוֵמׁשִ
ָרִקים  לֹום ְלָכל ָאָדם -ּוַבּפְ יב ׁשָ בֹוד ּוֵמׁשִ ֵני ַהּכָ    ."ׁשֹוֵאל ִמּפְ

  
  

  רש"י
   . אפילו אינו נכבד:לכל אדם

. דהוה ליה למתני חסורי מחסרא
בתרווייהו אין צריך לומר ותו 

 ליכא למקשי מידי: 
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יּה  ָעא ִמיּנֵ יא ,ַאַחיּבָ י ִחּיָ ֵבי ַרּבִ א ּדְ ּנָ יאֵמ  ,תַּ י ִחיָּ    :ַרּבִ

ְפִסיק ּיַ ה ַמהּו ׁשֶ ל ּוִבְמִגילָּ ַהלֵּ    ?ּבְ
  

ל ָוחֹוֶמרָאְמִריַנן     :ּקַ
ַמע אֹוַרְייָתא ּפֹוֵסק ְקִריַאת ׁשְ ְעָיא ,ּדְ ָנן ִמּבַ ַרּבָ ל ּדְ    ?!ַהלֵּ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ְרסּוֵמי ִניּסָ     !א ָעִדיףּפִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

לּום ָכְך כְּ    .ּפֹוֵסק ְוֵאין ּבְ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ל ֶהן ֶאת ַהַהלֵּ ִחיד ּגֹוֵמר ּבָ ַהּיָ   : ָיִמים ׁשֶ

ֶרק ְלֶפֶרק  ין ּפֶ    ,ּפֹוֵסק -ּבֵ
ֶרק  ֶאְמַצע ַהּפֶ    .ֵאינֹו ּפֹוֵסק -ּבְ

ל ֶהן ֶאת ַהַהלֵּ ִחיד ּגֹוֵמר ּבָ ֵאין ַהּיָ    :ְוָיִמים ׁשֶ
ֶרק  ֶאְמַצע ַהּפֶ    .ּפֹוֵסק - ֲאִפיּלּו ּבְ

  
אֵאיִני ְוָהא  ּבָ ר ׁשַ יּה ּדְ  ַרב ּבַ ַלע ְלַגּבֵ    ,ָרִביָנאִאיּקְ

ל ֲהָוה ִחיד ּגֹוֵמר ֶאת ַהַהלֵּ ֵאין ַהּיָ ִסיק ֵליּה  ,ְוָיִמים ׁשֶ    !ְולֹא ּפָ
  

א ּבָ ר ׁשַ אִני ַרב ּבַ    ,ׁשַ
יב  לֹא ָחׁשִ ָרִביָנאּדְ    .ֲעֵליּה ּדְ

  

  רש"י
   . כך שמו:אחי

. שהיה שונה תנא דבי רבי חייא
   בבית רבי חייא:

   . לשאלת שלום:מהו שיפסיק
ימים שהיחיד גומר בהן את 

. שהוא חובה לכל אדם והם ההלל
אחד ועשרים יום בשנה כדאמרינן 

  במסכת ערכין (ד' י.):
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        אאאאיד, יד, יד, יד,  .68
יּה  ֵעי ִמיּנֵ ָיאןּבָ י ֵמ  ַאׁשְ י ַאמִּ ֵבי ַרּבִ א ּדְ ּנָ יּתַ י ַאּמִ    :ַרּבִ

ַתֲעִנית  רּוי ּבְ ָ ְטעֹום -ַהׁשּ ּיִ    ?ַמהּו ׁשֶ
  

יל ֲעֵליּה  ה ַקּבִ ִתּיָ א -ֲאִכיָלה ּוׁשְ    ,ְוָהא ֵליכָּ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

יל ֲעֵליּה  א -ֲהָנָאה ַקּבִ    ?ְוָהא ִאיכָּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
לּוםטֹוֵע  ָכְך כְּ    .ם ְוֵאין ּבְ

  
י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ָרָכה -ִמְטֶעֶמת "    ,ֵאיָנּה ְטעּוָנה ּבְ
ַתֲעִנית  רּוי ּבְ ָ לּום -ְוַהׁשּ ָכְך ּכְ    ."טֹוֵעם ְוֵאין ּבְ

  
ה ּמָ    ?ַעד כַּ

  
י י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ יעּור ְרִביִעָתא ַרּבִ    .ָטֲעֵמי ַעד ׁשִ

  
  

  רש"י
את התבשיל לדעת . מהו שיטעום

   אם צריך מלח או תבלין:
   . טעימת תבשיל:מטעמת
   . רביעית הלוג:רביעתא
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        יד, איד, איד, איד, א .69
   :ַרבָאַמר 

ל  לֵּ ְתּפַ ּיִ לֹום ַלֲחֵבירֹו קֹוֶדם ׁשֶ ל ַהּנֹוֵתן ׁשָ ָמה - כָּ אֹו ּבָ ִאּלּו ֲעׂשָ    ,כְּ
ֱאַמר ּנֶ ב הּוא" :ׁשֶ ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ַאּפֹו כִּ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ   .(ישעיה ב, כב) "ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ

ְקֵרי  ה"ַאל ּתִ א  "ַבּמֶ    '.ָבָמה'ֶאלָּ
  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
ה" ּמֶ ְבּתֹו ָלֶזה ְולֹא ָלֱאלֹוהַּ  "ּבַ    ?ֲחׁשַ
  

תֵמִתיב  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
יב" בֹוד ּוֵמׁשִ ֵני ַהּכָ ָרִקים ׁשֹוֵאל ִמּפְ ּפְ    "ּבַ
  

ָמּה  ְרּגְ אּתִ י ַאּבָ    :ַרּבִ
ים ְלִפְתחוֹ  כִּ ַמׁשְ    .ּבְ

  
י יֹוָנהָאַמר (81 י ֵזיָראָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ה ֲחָפָציו קֹוֶדם ׁשֶ  ל ָהעֹוׂשֶ ָמהכָּ ָנה ּבָ ִאּלּו ּבָ ל כְּ לֵּ ְתּפַ    .ּיִ
ָמה ַאְמַרּתְ  :ָאַמר ֵליּה     ?ּבָ
   .ָאסּור ָקא ֲאִמיָנא ,לֹא :ָאַמר ֵליּה 

ר ָאִבין ּדְ     )ְוִכְדַרב ִאיִדי ּבַ
  

ר ָאִביןָאַמר  ָיאןָאַמר  ַרב ִאיִדי ּבַ ר ַאׁשְ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ
לָאסּור לֹו ְלָאָדם ַלֲעׂשֹות ֲחָפָציו קֹוֶדם  לֵּ ְתּפַ ּיִ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ָעָמיו" :ׁשֶ ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך ְוָיׂשֵ   .(תהילים פה, יד) "ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהלֵּ
  

ר ָאִביןְוָאַמר  ָיאןָאַמר  ַרב ִאיִדי ּבַ ר ַאׁשְ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ
ל וְ  לֵּ ְתּפַ ל ַהּמִ ךְ כָּ ֶרְך  ַאַחר כָּ רּוְך הּואיֹוֵצא ַלּדֶ דֹוׁש ּבָ ה לוֹ  ַהּקָ    ,ֲחָפָציו עֹוׂשֶ

ֱאַמר ּנֶ ָעָמיו" :ׁשֶ ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך ְוָיׂשֵ    .(תהילים פה, יד) "ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהלֵּ
  

                                                
 רשי מוחק מילים אלו. 81

  רש"י
. כשיש לכם חדלו לכם מן האדם

לעסוק בכבוד המקום אל 
תתעסקו בכבוד אדם דאי לאו הכי 

   למה ליה לחדול:
. לא דריש לשון במה אלא ושמואל

כמשמעו במה חשבתו לזה 
   שהקדמת כבודו לכבודי:

. והא ק''ש מפני הכבוד שואל
   קודם תפלה הוא וקתני שואל:

. להא דרב תרגמה רבי אבא
   ושמואל דאסרי:
. אבל פגעו בדרך במשכים לפתחו

   שואל:
. אמר רב אידי בר אבין אמר ה''ג

רבי יצחק בר אשיאן אסור לאדם 
 לעשות חפציו קודם שיתפלל:

. תפלה שמצדיקו לבוראו צדק
   ו:והדר וישם פעמיו לדרכי חפצי
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        יד, איד, איד, איד, א .70
י יֹוָנהָאַמר   י ֵזיָראָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

לֹא ֲחלֹום ִנְקָרא ָרע ְבַעת ָיִמים ּבְ ן ׁשִ ל ַהלָּ    ,כָּ
ֱאַמר ּנֶ ֶקד ָרע" :ׁשֶ ל ִיּפָ ֵבע ָיִלין ּבַ   .(משלי יט, כג) "ְוׂשָ

ְקֵרי  ֵבַע "ַאל ּתִ ַבע "ׂשָ א ׁשֶ    .ֶאלָּ
  

א ָאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ ַרּבִ ֵריּה ּדְ    :ַרב ַאָחא ּבְ
יאָהֵכי ָאַמר  י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְבֵרי ּתֹוָרה ְוָלן  יַע ַעְצמֹו ִמּדִ ּבִ ׂשְ ל ַהּמַ ׂשוֹ  -כָּ ִרין אֹותֹו ּבְ ְ    ,רֹות ָרעֹותֵאין ְמַבׂשּ
ֱאַמר ּנֶ ֶקד ָרע" :ׁשֶ ל ִיּפָ ֵבַע ָיִלין ּבַ   . (משלי יט, כג) "ְוׂשָ

  

  רש"י
. ילין בל אל תקרי שבע אלא שבע

יפקד מן השמים בחלום הרי הוא 
  רע לכך אין משגיחין לפקדו:
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        בבבב- - - - יד, איד, איד, איד, א .71
ָרִקים" ין ַהּפְ ה[ :ֵאּלּו ֵהן ּבֵ ִנּיָ ָרָכה ִראׁשֹוָנה ִלׁשְ ין ּבְ ַמע ,ּבֵ ה ִלׁשְ ִנּיָ ין ׁשְ מֹוַע  ,ּבֵ ַמע ִלְוָהָיה ִאם ׁשָ ין ׁשְ    ,ּבֵ

מֹוַע ְלוַ  ין ְוָהָיה ִאם ׁשָ יב ,ּיֹאֶמרּבֵ ין ַוּיֹאֶמר ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ    .ּבֵ
י ְיהוָּדה יב  :אֹוֵמר ַרּבִ ין ַוּיֹאֶמר ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ    ]".לֹא ַיְפִסיק -ּבֵ

  
י ֲאָבהוּ ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

י ְיהּוָדה ַרּבִ    ,ֲהָלָכה כְּ
ָאַמר יב" :ּדְ ין ֱאלֵֹהיֶכם ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ    ."יקלֹא ַיְפִס  - ּבֵ

  
י ֲאָבהוּ ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

י ְיהּוָדה ַרּבִ    ?ַמאי ַטֲעֵמיּה ּדְ
ְכִתיב   יד, ב   .)י, ירמיה י( "ַוה' ֱאלִֹהים ֱאֶמת": ^ּדִ

  
  

   '?ֱאֶמת'אֹו ֵאינֹו חֹוֵזר ְואֹוֵמר  'ֱאֶמת'חֹוֵזר ְואֹוֵמר 
  

י ֲאָבהוּ ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
   .'ֱאֶמת'ר ְואֹוֵמר חֹוזֵ 

  
ה    :ָאַמר ַרּבָ

   '.ֱאֶמת'ֵאינֹו חֹוֵזר ְואֹוֵמר 
  

יּה ּדְ  ָנִחית ַקּמֵ הַההּוא ּדְ    ,ַרּבָ
ְמֵעיּה  הׁשַ ָאַמר ַרּבָ ֵרי ִזיְמֵני 'ֱאֶמת' 'ֱאֶמת' :ּדְ    ,ּתְ

הָאַמר  ל  :ַרּבָ ְפֵסיּה ְלַהאי 'ֱאֶמת' 'ֱאֶמת'כָּ    .ּתַ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ה ְמ  ּמָ ָתאכַּ ַמְעּתְ ָיא ָהא ׁשְ    :ַעלְּ

ִכי ָאָתא  ר ְיהּוָדהּדְ מּוֵאל ּבַ    :ָאַמר ַרב ׁשְ
ַמֲעָרָבא ַעְרִבית ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם" :ָאְמֵרי ּבְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ    ."ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת, ּדַ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

יּוָתא    ?ַמאי ַמַעלְּ
   :ַרבָאַמר  ֲהָנאַרב כַּ ְוָהא ָאַמר 
   !ְוִאם ִהְתִחיל ּגֹוֵמר ,לֹא ַיְתִחיל

  
יָמא     ,לֹא ֲהֵוי ַהְתָחָלה "ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם"ְוִכי ּתֵ

ר ִיְצָחקְוָהָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ׁשְ
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ    ,לֹא ֲהֵוי ַהְתָחָלה -  "ּדַ
   .ְתָחָלהֲהֵוי ַה  - "ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם"
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב פַּ
ַמֲעָרָבא  י לֹא ַהְוָיא ַהְתָחָלה - "ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם"ָקָסְבֵרי ּבְ    ,ַנּמִ

ָאַמר    ."ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצית" :ַעד ּדְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ְך ֲאַנן ַאְתחּוֵלי ַמְתְחִליָנן ַמֲעָרָבא ,ִהְלכָּ ָקא ַמְתֲחֵלי ּבְ    ,ּדְ

ַא  ְמִריָנןְוֵכיָון ּדְ י ּגַ ַמר ַנּמִ    ,ְתְחִליָנן ִמּגְ
ָהא ָאַמר  ֲהָנאּדְ    :ַרבָאַמר  ַרב כַּ

   .לֹא ַיְתִחיל ְוִאם ִהְתִחיל ּגֹוֵמר
  

ר ַרב יא ּבַ    :ָאַמר ִחּיָ
   ',ֱאֶמת'ָצִריְך לֹוַמר  - "ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם"ָאַמר 

   '.ֱאֶמת' ָצִריְך לֹוַמרֵאינֹו  - "ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם"לֹא ָאַמר 
  

ֵעי ְלַאְדּכּוֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים    !ְוָהא ּבָ
  

ָאַמר ָהֵכי    :ּדְ
הֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים    ,מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ

ית ֲעָבִדים ם ,ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ ים ּוְגבּורֹות ַעל ַהּיָ יָת ָלנּו ִנּסִ ְרנּו ָלךְ  ,ְוָעׂשִ    .ְוׁשַ

  רש"י
. לכך אין וה' אלהים אמת

מפסיקין בין אני ה' אלהיכם 
   לאמת:

. כל אמת אמת תפסיה להאי
   ריהטא של אמת תפסתו לזה:

. דרב שמואל בר הא שמעתתא
יהודה אמר אמרי במערבא וכו'. 
ק''ש של ערבית אין קורין בה 
פרשת ציצית כולה לפי שאין מצות 
ציצית בלילה אבל מתחילין אותה 
ומפסיקים בה ומדלגים ואומרים 

   אני ה' אלהיכם אמת:
. אין צריך להתחיל לא יתחיל

   ויאמר ערבית:
. דהא מתחלי אתחולי מתחלינן

   במערבא:
. דהיינו אמר אני ה' אלהיכם

   פרשת ציצית:
. כדכתיב וה' ר אמתצריך לומ

   אלהים אמת:
. והא בעי לאדכורי יציאת מצרים

דתנן (לעיל ד' יב:) מזכירין יציאת 
מצרים בלילות ואי לא אמר אמת 
ואמונה ולא אמר פרשת ציצית 

   היכי מדכר יציאת מצרים:
. מי כמכה באלים וגו' ושרנו לך

מלכותך ראו בניך עד גאל ישראל 
  והשכיבנו:
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ן ָקְרָחהַמר ָא " ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַמע :ַרּבִ ת ׁשְ ָרׁשַ ה ָקְדָמה ּפָ   ְוכּו':  "ָלּמָ
  

ְנָיא    :ּתַ
ְמעֹון" י ׁשִ ן יֹוַחי ַרּבִ    :אֹוֵמר ּבֶ

ים ְקּדִ ּיַ ִדין הּוא ׁשֶ ַמע" ּבְ מֹוַע "ִל  "ׁשְ ד -  "ְוָהָיה ִאם ׁשָ ה ִלְלמֹוד ְוֶזה ְלַלּמֵ ּזֶ    .ׁשֶ
מֹוַע " ה ִלְלמֹוד ְוֶזה ַלֲעׂשֹות - "אֶמרַוּיֹ "ְל  "ְוָהָיה ִאם ׁשָ ּזֶ    ."ׁשֶ
  

ַמע"ָאטּו  יּה  "ׁשְ יּה  ,ִלְלמֹוד ִאית ּבֵ ד ְוַלֲעׂשֹות ֵלית ּבֵ    ?!ְלַלּמֵ
ִתיב ם" :ְוָהא כְּ ְנּתָ נַּ ם" ",ְוׁשִ ְרּתָ ם" ",ּוְקׁשַ    !"ּוְכַתְבּתָ

  
מֹוַע " :ְותוּ  יּה  "ְוָהָיה ִאם ׁשָ ִאית ּבֵ ד הּוא ּדְ יּה ְוַלֲעשׂ  ,ְלַלּמֵ    ?!ֹות ֵלית ּבֵ

ִתיב ם" :ְוָהא כְּ ְרּתֶ ם" ",ּוְקׁשַ    !"ּוְכַתְבּתָ
  

א ָהֵכי ָקָאַמר    :ֶאלָּ
ם  ְקּדַ ּתִ ִדין הּוא ׁשֶ ַמע"ּבְ מֹוַע "לִ  "ׁשְ ד ְוַלֲעׂשֹות - "ְוָהָיה ִאם ׁשָ ה ִלְלמֹוד ּוְלַלּמֵ ּזֶ    ,ׁשֶ

מֹוַע " ּה לְ  - "ַוּיֹאֶמר"לְ  "ְוָהָיה ִאם ׁשָ ה ֵיׁש ּבָ ּזֶ ד ְוַלֲעׂשֹותׁשֶ    ,ַלּמֵ
ְלַבד - "ַוּיֹאֶמר" א ַלֲעׂשֹות ּבִ ּה ֶאלָּ    .ֵאין ּבָ
  

ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    !ְוֵתיּפּוק ֵליּה ִמּדְ
  

   ,ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר
ה -ֲחָדא  ִחלָּ ַמִים ּתְ ל ָעָליו עֹול ַמְלכּות ׁשָ ַקּבֵ יְּ ֵדי ׁשֶ ךְ וְ  ,כְּ ל ָעָליו עוֹ  ַאַחר כָּ    .ל ִמְצֹותְיַקּבֵ
י ַאֲחָרְנָייָתא -ְועֹוד  ּה ָהֵני ִמילֵּ ִאית ּבָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
  

  רש"י
   דברת בם:. ושזה ללמוד
. ולמדתם אותם את וזה ללמד

בניכם ואם לא למד תחלה היאך 
   ילמד את בניו:

. ויאמר אין בה אלא וזה לעשות
   עשייה:

   . דתפילין:וקשרתם
   . דמזוזה עשייה היא:וכתבתם
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י ָיֵדיּה  ַרב    ,ָמׁשֵ

ַמעְוָקָרא     ,ְקִריַאת ׁשְ
ין ִפילִּ ח ּתְ    ,ְוַאּנַ

י    .ְוַצלֵּ
  

   ?ְוֵהיִכי ָעִביד ָהֵכי
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ֶקֶבר " טּור ִמ    -ַהחֹוֵפר ּכּוְך ְלֵמת ּבְ ַמעְקִריּפָ ה ,ַאת ׁשְ ִפּלָ ין ,ּוִמן ַהתְּ ִפיּלִ    ,ּוִמן ַהתְּ
ּתֹוָרה ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ    .ּוִמּכָ

יַע ְזַמן  ַמעִהּגִ ין - ְקִריַאת ׁשְ ִפיּלִ יַח תְּ ַמעְוקֹוֵרא  ,עֹוֶלה ְונֹוֵטל ָיָדיו ּוַמּנִ ל ,ְקִריַאת ׁשְ ּלֵ    !"ּוִמְתּפַ
  

ָיא    !ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
א ָאַמר  טּור"ֵריׁשָ יב"ְוֵסיָפא  ",ּפָ    !"ַחּיָ

  
ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ

ְתֵרי –ֵסיָפא     ,ּבִ
א  ַחד –ְוֵריׁשָ    .ּבְ

  
ל ָמקֹום ָיא ְלַרב ִמכָּ    !ַקׁשְ

  
ן ָקְרָחה ְסִביָרא ֵליּה  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    ,ַרב כְּ

ָאַמר ה וְ " :ּדְ ִחּלָ ַמִים תְּ ךְ עֹול ַמְלכּות ׁשָ    ".עֹול ִמְצֹות ַאַחר ּכָ
  

ים ְקִריָאה ִלְקִריָאה ן ָקְרָחה ְלַהְקּדִ ע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ַרּבִ    ,ֵאיַמר ּדְ
ְמַעּתְ ֵליּה  ה ִמי ׁשָ ּיָ    ?ְקִריָאה ַלֲעׂשִ

  
ן ָקְרָחה :ְותוּ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    ?!ִמי ָסַבר ֵליּה כְּ

יְוָהָאַמר  ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ    :ַרב ִחּיָ
יִאין ֲהָוה ָקִאיְמנָ  יּה ּדְ ִזְמִנין ַסּגִ    ,ַרבא ַקּמֵ

י ָיֵדיּה ּוְמָבֵרךְ  ים ּוָמׁשֵ    ,ּוַמְקּדִ
ְרִקין    ,ּוַמְתֵני ָלן ּפִ

ין ִפילִּ ח ּתְ    ,ּוַמּנַ
ַמעְוָהַדר ָקֵרי     .ְקִריַאת ׁשְ

  
יָמא ְדלֹא ָמָטא ְזַמן  ְוִכי ּתֵ ַמעּבִ    ,ְקִריַאת ׁשְ

ן י ִאם כֵּ ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ ַרב ִחּיָ יּה ּדְ    ?ַמאי ַאְסַהְדּתֵ
  

ָאַמרַלֲאפּוֵקי  אן ּדְ ָנהלְ  :ִמּמַ   ,ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרךְ  ִמׁשְ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ַאף לְ  ָנהּדְ י ָצִריְך ְלָבֵרךְ  ִמׁשְ   . ַנּמִ
  

ל ָמקֹום ָיא ְלַרב ִמכָּ    !ַקׁשְ
  

ית ַעּוִ לּוָחא הּוא ּדְ    .ׁשְ
  

  רש"י
. פעם אחת ראוהו רב משי ידי

  שעשה כן:
. שהקדים ק''ש והיכי עביד הכי

   לתפילין:
ירות מערה . קבר שחופרין בקכוך

   ארכו ד' ורחבו ז' טפחים:
. דהעוסק במצוה פטור מק''ש

פטור מן המצוה כדאמרינן בפ''ק 
(ד' יא.) בשבתך בביתך פרט 

   לעוסק במצוה:
. והכי קאמר אם וסיפא בתרתי

שנים הם מניח את חבירו חופר 
והוא עולה ומקיים מצות ק''ש 
ותפילין ותפלה וחוזר למלאכה 

לין ויקרא וחבירו יעלה ויניח תפי
   ק''ש ויתפלל:

   . תפילין קודמים לק''ש:מ''מ
. דהנחת תפילין עול עול מצות
   מצוה הוא:

. שמע שהוא קריאה לקריאה
קבלת מלכות שמים לוהיה אם 

   שמוע שהוא קבלת עול מצות:
   . משכים:ומקדים

   . על התורה:ומברך
. אלמא מקדים הוא ומתני פרקין

לעסוק בתורה דהיינו עשייה 
   מקמי מלכות שמים: דמצוה

. השליח קלקל שלוחא הוא דעוית
שאיחר להביא לו תפילין מעיקרא 
והגיע זמן ק''ש והוזקק לקרות 
כדי שלא יעבור הזמן וכי מטי 

  שלוחא דתפילין אנחינהו:
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אָאַמר     :עּוּלָ

ל ַהּקֹוֵרא  ַמעכָּ יןּבְ  ְקִריַאת ׁשְ ִפילִּ ַעְצמוֹ  - לֹא ּתְ ֶקר ּבְ ִאיּלּו ֵמִעיד ֵעדּות ׁשֶ    .כְּ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ִאיּלּו ִהְקִריב    :כְּ

לֹא ִמְנָחה    ,עֹוָלה ּבְ
לֹא ְנָסִכים    .ְוֶזַבח ּבְ

  
י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ

ל ָעָליו עֹול ַמ  ַקּבֵ ּיְ ֵלָמהָהרֹוֶצה ׁשֶ ַמִים ׁשְ    ,ְלכּות ׁשָ
ֶנה   טו, א ין ,ְוִיּטֹול ָיָדיו ,ִיּפָ ִפילִּ יַח תְּ ַמעְוִיְקָרא  ,ְוַיּנִ ל ,ְקִריַאת ׁשְ לֵּ ֵלָמה - ְוִיְתּפַ ַמִים ׁשְ    .ְוזֹו ִהיא ַמְלכּות ׁשָ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְפֶנה ְונֹוֵטל ָיָדי ל ַהּנִ ין ְוקֹוֵרא כָּ ִפילִּ יַח ּתְ ַמעו ּוַמּנִ ל  ְקִריַאת ׁשְ לֵּ    –ּוִמְתּפַ
ן ַח ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרּבָ ָנה ִמְזּבֵ ִאּלּו ּבָ תּוב כְּ    ,ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ

ְכִתיב ֲחָך ה'" :ּדִ י ַוֲאסֹוְבָבה ֶאת ִמְזּבַ ּפָ יֹון כַּ ִנּקָ   .(תהילים כו, ו) "ֶאְרַחץ ּבְ
  

   :ָרָבא ָאַמר ֵליּה 
ִאיּלּו ָטַבל    ?לֹא ָסַבר ָלּה ַמר כְּ

ְכִתיב יֹון" :ּדִ ִנּקָ ַתב  "ֶאְרַחץ ּבְ י'ְולֹא כָּ ּפָ   '!ַאְרִחיץ כַּ
  

   :ָרָבאלְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה 
ֲעָרָבא ָאָתא ִמּמַ ָנן ּדְ    ,ֲחֵזי ַמר ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

ַח  :ְוָאַמר ֵאין לֹו ַמִים ִלְרחֹוץ ָיָדיו ְמַקּנֵ ָעָפר ּוִבְצרֹור ּוְבִקְסִמיתִמי ׁשֶ    ?ָיָדיו ּבְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
יר ָקָאַמר ּפִ    ,ׁשַ

ִתיב  ַמִים'ִמי כְּ יֹון" '?ֶאְרַחץ ּבְ ִנּקָ ִתיב "ּבְ י !כְּ ְמַנּקֵ ל ִמיֵדי ּדִ   .כָּ
  

ָהא  אּדְ ן ְצלֹוָתא ַרב ִחְסּדָ ִעיּדָ ָיא ּבְ ר ַאּמַ ְמַהּדַ אן ּדִ    .ָלֵייט ַאּמַ
  

י לִ  ַמעְק ְוָהֵני ִמילֵּ    ,ִריַאת ׁשְ
ר ה ְמַהּדַ    .ֲאָבל ִלְתִפלָּ

  
ה ּמָ    ?ְוַעד כַּ

  
ְרָסה    .ַעד ּפַ

  
י יּה  ְוָהֵני ִמילֵּ    ,ְלַקּמֵ

   .ֲאִפיּלּו ִמיל ֵאינֹו חֹוֵזר - ֲאָבל ַלֲאחֹוֵריּה 
  

  :ּוִמיָנּה 
ֵאינֹו חֹוֵזר יל חֹוֵזר ,ִמיל הּוא ּדְ חֹות ִמּמִ   .ָהא ּפָ

  

  רש"י
. כאלו מעיד עדות שקר בעצמו

   לישנא מעליא:
. כאילו הקריב עולה בלא מנחה

שחייבו הכתוב להקריב עמה שנא' 
(במדבר כח) ועשירית האיפה וגו' 
אף הקורא ואינו מקיים אינו גומר 

   את המצוה:
. הוא היין המתנסך על גבי נסכים

המזבח אחר העולה והזבח כדכת' 
ונסכיה' חצי ההין וגו' וה''ה דמצי 
למימ' כאילו הקריב עולה בלא 
מנחה ונסכים דהא עולה נמי 
טעונה נסכים אלא לישנא דקרא 

  זבח ונסכים: נקט עולה ומנחה
   . לנקביו:יפנה

. משמע ארחץ דכתיב ארחץ בנקיון
כל הגוף ולא כתיב ארחיץ כפי 
לדרשה אתא לומר שמעלה עליו 
שכר רחיצת כפיו כאלו טבל כל 

   גופו:
   . קיסם:קסמית
. בעידנא דק''ש שזמנה לק''ש

קבוע פן יעבור הזמן אבל לתפלה 
דכל היום זמנה הוא צריך למהדר 

  אמיא:
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ָנה   ִמׁשְ
ִמיע ְלָאְזנֹו  ַהּקֹוֵרא ַמע ְולֹא ִהׁשְ    .ָיָצא –ֶאת ׁשְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
   .לֹא ָיָצא

  

אֹוִתּיֹוֶתיָה  ק ּבְ ְקּדֵ    :ָקָרא ְולֹא ּדִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

   .ָיָצא
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

   .לֹא ָיָצא
  

   .לֹא ָיָצא -ַהּקֹוֵרא ְלַמְפֵרַע 
ָעהַיֲחזֹור ְל  -ָקָרא ְוָטָעה  טָּ    .ָמקֹום ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ
י יֹוֵסי ַרּבִ    ?ַמאי ַטֲעָמא ּדְ

  
ְכִתיב ּום ּדִ ַמע" :ִמׁשּ יךָ  - (דברים ו, ד) "ׁשְ ה מֹוִציא ִמּפִ ַאתָּ ֶ ַמע ְלָאְזְנָך ַמה ׁשּ    .ַהׁשְ

  
אוְ  א ַקּמָ    ?ַתּנָ

  
ַמע"ָסַבר  ה ׁשֹוֵמַע  - "ׁשְ ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ    .ּבְ

  
י יֹוֵסי    ?ְוַרּבִ

  
ַמע ִמיָנּה ּתַ  י ׁשְ    .ְרּתֵ
  

  רש"י
  ני' מת

. לפרשן יפה ולא דקדק באותיותיה
   בשפתיו:

. כי דרשת נמי שמע תרתי ש''מ
בכל לשון שאתה שומע ש''מ נמי 

  דצריך להשמיע לאזנו:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע "    ,לֹא ִיְתרֹום -ֵחֵרׁש ַהְמַדּבֵ
רּוָמה רּוָמתֹו תְּ ַרם תְּ    ."ְוִאם תָּ

  
ָנא  ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע "ַמאן ּתָ    ,"ֵחֵרׁש ַהְמַדּבֵ

יֲעַבד  ה  ,יןִא  –ּדִ ִחלָּ    ?לֹא - ְלַכּתְ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
י יֹוֵסי ִהיא    ,ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ִמיַע ְלָאְזנֹו " ַמע ְולֹא ִהׁשְ    ,ָיָצא –ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ."לֹא ָיָצא

י יֹוֵסי  אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ י  "לֹא ָיָצא"ַעד כָּ ּבֵ א ּגַ ַמעֶאלָּ אֹוַרְייָתא ְקִריַאת ׁשְ    ,ּדְ
ָרָכה הּוא ֲאָבל ּום ּבְ רּוָמה ִמׁשּ ָנן ,ּתְ ַרּבָ    ,ּוְבָרָכה ּדְ

ָתא ְלָיא ִמילְּ ְבָרָכה תַּ    .ְולֹא ּבִ
  

י יֹוֵסי ִהיא ַרּבִ אי ּדְ י ְיהּוָדה ִהיא ,ּוִמּמַ יְלָמא ַרּבִ    ?ּדִ
י  ּבֵ ַמעְוָאַמר ּגַ יֲעַבד  ְקִריַאת ׁשְ י ּדִ ה  ,יןִא  –ַנּמִ ִחלָּ    .לֹא –ְלַכּתְ

  
ָק  ַדע ּדְ ֵניּתֵ יֲעַבד  - ..." ַהּקֹוֵרא" :ּתָ ה  ,יןִא  –ּדִ ִחלָּ    .לֹא –ְלַכּתְ

  
ֵני  ָקּתָ י יֹוֵסי -  ..."ַהּקֹוֵרא"ָאְמֵרי ַהאי ּדְ ַרּבִ    ,ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו ּדְ

ָאַמר י לֹא :ּדְ יֲעַבד ַנּמִ    ,ּדִ
י ְיהּוָדה  ִאי ַרּבִ י ָיָצא -ּדְ ה ַנּמִ ִחלָּ    .ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

  
ַמאי אוֹ  אּבְ י יֹוֵסי ?ִקיְמּתָ ַרּבִ    ,כְּ

ַתְנָיא א ָהא ּדְ זֹוןלֹא ְיָבֵרְך ָאָדם " :ְוֶאלָּ ת ַהּמָ ְרּכַ ִלּבוֹ  ּבִ יֵרְך  ,ּבְ    ,"ָיָצא -ְוִאם ּבֵ
י    ?ַמּנִ

י יֹוֵסי    ,לֹא ַרּבִ
י ְיהּוָדה    ,ְולֹא ַרּבִ

י ְיהּוָדה  ִאי ַרּבִ י ָיָצא -ּדְ ה ַנּמִ ִחלָּ    !ָהא ָאַמר ְלַכּתְ
י יֹוֵסי ִאי ַר  י לֹא -ּבִ יֲעַבד ַנּמִ    !ּדִ

א ַמאי    ?ֶאלָּ
י ְיהּוָדה ה  ,יןִא  –ְוִדיֲעַבד  ,ַרּבִ ִחלָּ    .לֹא –ְלַכּתְ

  
י ּזִ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ֵריּה ּדְ י ְיהּוָדה ּבְ ָתֵני ַרּבִ א ָהא ּדְ    :ֶאלָּ

ה" ִחּלָ ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ּתֹוֵרם ְלַכתְּ    ."ֵחֵרׁש ַהְמַדּבֵ
   ?יַמנִּ 

י ְיהּוָדה    ,לֹא ַרּבִ
י יֹוֵסי    ,ְולֹא ַרּבִ

י ְיהּוָדה  ה  ,יןִא  –ִדיֲעַבד  :ָהא ָאַמר -ִאי ַרּבִ ִחלָּ    !לֹא –ְלַכּתְ
י יֹוֵסי  י לֹא :ָהא ָאַמר -ִאי ַרּבִ יֲעַבד ַנּמִ    !ּדִ

  
א    ,ֶאלָּ

י ְיהּוָדה    ,ְלעֹוָלם ַרּבִ
י ה ַנּמִ ִחלָּ    .ַוֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

   :ָיאְולֹא ַקׁשְ 
יֵדיּה  יּה  ,ָהא ּדִ ַרּבֵ    .ָהא ּדְ

ְתַנן    :ּדִ
י ְיהוָּדה" ּום  ַרּבִ ן ֲעַזְרָיהאֹוֵמר ִמׁשּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ַרּבִ

ִמיַע ְלָאְזנוֹ  ׁשְ ּיַ ַמע ָצִריְך ׁשֶ    ,ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד" :ׁשֶ ַמע ִיׂשְ   . )ד, דברים ו( "ׁשְ

י ֵמִאיר ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבךָ " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ָבִרים -  "ֲאׁשֶ ב ֵהן ֵהן ַהּדְ ַנת ַהּלֵ ּוָ    ."ַאַחר ּכַ

  
  

  רש"י
. לפי שאינו שומע לא יתרום

   הברכה שהוא מברך עליה:
. אפי' בדיעבד מאן תנא כו' לא יצא

   ה''מ כו':
. דאמור רבנן ברכה דרבנן היא

כל המצות כולן  (פסחים ד' ז:)
   מברך עליהן עובר לעשייתן:

. קס''ד האי וממאי דר' יוסי היא
דמוקמי לה כר' יוסי משום 
דסבירא לן דר' יהודה לכתחלה 

   נמי מכשיר:
. וק''ש נמי דלמא ר' יהודה היא

דיעבד אין לכתחלה לא. ה''ג ול''ג 
   אפילו:

. להודיעך כחו משום ר' יוסי
   דאפי' דיעבד נמי לא יצא:

   . שלא השמיע לאזנו:בובל
. דהא ואי ר' יוסי דיעבד נמי לא

בהמ''ז דאורייתא היא ואכלת 
   ושבעת וברכת (דברים ח):

. וק''ש דיעבד אלא מאי ר' יהודה
אין לכתחלה לא והא דתרומה 

   וברכת המזון דר' יהודה:
. אלא רבי יהודה לכתחלה קאמר

והא דרבי יהודה בריה דר' שמעון 
א ודתרומה ר' בן פזי ר' יהודה הי

יוסי היא ומודה הוא דברכות 
דרבנן דיעבד שפיר דמי והא 
דברכת המזון ר' יהודה היא 
משמיה דרביה ר' אלעזר בן עזריה 
דאומר צריך שישמיע לאזנו וכל 
צריך לכתחלה משמע הא דיעבד 

   שפיר דמי:
. ואפי' אחר כוונת הלב כו'

  לכתחלה נמי א''צ:
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ָאִתית ְלָהֵכי א ּדְ ּתָ    ,ַהׁשְ

יּה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבֵ י ְיהּוָדה כְּ יָמא ַרּבִ ָיא ,ֲאִפיּלּו ּתֵ    :ְולֹא ַקׁשְ
   ,י ֵמִאירַרּבִ  -ָהא 
י ְיהּוָדה.  -ָהא    ַרּבִ

  
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ה" ִגיּלָ ִרים ִלְקרֹות ֶאת ַהּמְ ׁשֵ    .חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ,ַהּכֹל ּכְ
י ְיהוָּדהוְ     :ַרּבִ

ָקָטן יר ּבְ    ."ַמְכׁשִ
  

ָנא  י לֹא "ֵחֵרׁש "ַמאן ּתָ יֲעַבד ַנּמִ    ?ּדִ
  

   :ַרב ַמְתָנהָאַמר 
י יֹוֵסי ִהיא    .ַרּבִ

  
ְתַנן    :ּדִ

ִמיַע ְלָאְזנֹו " ַמע ְולֹא ִהׁשְ    ,ָיָצא –ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי    ".לֹא ָיָצא :אֹוֵמר ַרּבִ
  

י יֹוֵסי ִהיא ַרּבִ אי ּדְ י לֹא ,ִמּמַ    ?ְוִדיֲעַבד ַנּמִ
י ְיהּוָדה ִהיא   טו, ב יְלָמא ַרּבִ לֹ  ,ּדִ ה הּוא ּדְ ִחלָּ    ,אּוְלַכּתְ

ֵמי יר ּדָ ּפִ יֲעַבד ׁשַ    !ָהא ּדִ
  

ךְ לֹא  ְעּתָ    ,ַסְלָקא ּדַ
ֵני  ָקּתָ י לֹא - "ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"ּדּוְמָיא ּדְ  "ֵחֵרׁש "ּדְ יֲעַבד ַנמִּ ֹוֶטה ְוָקָטן ּדִ י לֹא ,ַמה ׁשּ יֲעַבד ַנּמִ    .ַאף ֵחֵרׁש ּדִ

  
ְדִאיָתא ְדִאיָתא ְוָהא כִּ    ?ְוִדיְלָמא ָהא כִּ

  
י ְיהּוָדהּוִמי ָמִצית  ַרּבִ    ?!ְלאֹוְקָמּה כְּ

ֵני ֵסיָפא ָקּתָ י ְיהּוָדה" :ְוָהא ִמּדְ ָקָטן ַרּבִ יר ּבְ י ְיהּוָדה ִהיא "ַמְכׁשִ א ָלאו ַרּבִ ֵריׁשָ ַלל ּדְ    !ִמכְּ
  

י ְיהּוָדה ִהיא ּה ַרּבִ    ,ְוִדיְלָמא ּכּולָּ
ְווֵני ָקָטן    ,ּוְתֵרי ּגַ

ָרא נֵ  ,ְוַחּסּוֵרי ְמַחּסְ    :יְוָהֵכי ָקּתָ
ה חּוץ ֵמ " ִגיּלָ ִרין ִלְקרֹות ֶאת ַהּמְ ׁשֵ    ,ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטןַהּכֹל ּכְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ יַע ְלִחּנּוךְ  :ּבַ ּלֹא ִהּגִ ָקָטן ׁשֶ    ,ּבְ
ר ׁשֵ ה כָּ ִחלָּ יַע ְלִחּנּוְך ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ ִהּגִ    ,ֲאָבל ָקָטן ׁשֶ

י ְיהּוָדה ְבֵרי ַרּבִ    ,ּדִ
י ׁשֶ  ָקָטן ְיהוָּדהַרּבִ יר ּבְ    ."ַמְכׁשִ
  

א כְּ  ַמאי אֹוִקיְמּתָ י ְיהּוָדהּבְ ה  ,יןִא  –ְוִדיֲעַבד  ַרּבִ ִחלָּ    .לֹא –ְלַכּתְ
ָתֵני  א ָהא ּדְ י ְיהּוָדהֶאלָּ י ַרּבִ זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ֵריּה ּדְ    :ּבְ

ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע " ה -ֵחֵרׁש ַהְמַדּבֵ ִחּלָ    ."ּתֹוֵרם ְלַכתְּ
י    ?ַמּנִ

י ְיהּוָדה    ,לֹא ַרּבִ
י יֹוֵסי    .ְולֹא ַרּבִ

י ְיהּוָדה  יֲעַבד  -ִאי ַרּבִ ה  ,יןִא  –ּדִ ִחלָּ    !לֹא –ְלַכתְּ
י יֹוֵסי  י לֹא -ִאי ַרּבִ יֲעַבד ַנּמִ    !ּדִ

  
א ַמאי י ְיהּוָדה ?ֶאלָּ י ,ַרּבִ ה ַנּמִ ִחלָּ    .ַוֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ֶאלָּ
יֵרְך ָיָצאלֹא ְיָב " ִלּבֹו ְוִאם ּבֵ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ    ,"ֵרְך ָאָדם ּבִ

י    ?ַמּנִ
י ְיהּוָדה    ,לֹא ַרּבִ

י יֹוֵסי    .ְולֹא ַרּבִ
י ְיהּוָדה  י -ִאי ַרּבִ ה ַנּמִ ִחלָּ    !ָהא ָאַמר ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

י יֹוֵסי  י לֹא -ְוִאי ַרּבִ יֲעַבד ַנּמִ    !ָהא ָאַמר ֲאִפיּלּו ּדִ

  רש"י
לן . דאשמעת השתא דאתית להכי

   פלוגתא דר''מ:
. דאמר אפילו תימא ר' יהודה

בק''ש נמי יצא דיעבד אין 
לכתחלה לא והא דברכת המזון 
ודתרומה רבי יהודה היא ודקא 
קשיא לך דר' יהודה בריה דר''ש 
בן פזי מני ר''מ היא דמכשר 

  לכתחלה:
. מאן תנא חרש דיעבד נמי לא

   דקתני גבי שוטה:
   . דיעבד הוא:לא יצא
וץ מחרש דקאמר . דחוממאי

דיעבד הוא ורבי יוסי היא דפסיל 
   דיעבד:

. הא דיעבד ולכתחלה הוא דלא
שפיר דמי. ובהא איכא למימר 
דאפילו ר' יהודה מודה דלא 

   שמעינן דפליג בק''ש אלא דיעבד:
. דקתני ר' מדסיפא ר' יהודה

יהודה מכשיר בקטן: ודילמא 
כולה ר' יהודה היא וחסורי 

כשרין מחסרא והכי קתני הכל 
לקרות את המגילה חוץ מחש''ו. 

   והא כדאיתא והא כדאיתא:
. דקטן לכתחלה לא בקטן בד''א

שלא הגיע לחנוך אבל הגיע לחנוך 
אפי' לכתחלה שרי הגיע לחנוך 
מצות כגון בן תשע ובן עשר 
כדאמרינן ביומא פרק בתרא (ד' 

   פב.):
. למתניתין במאי אוקימתא

   דמגילה:
דכי אמר . ואשמעת לן כרבי יהודה

ר' יהודה בק''ש יצא דיעבד קאמר 
   ולא לכתחלה:

. ואע''פ אלא הא דתני כו' תורם
שהוא צריך לברך ואין אזניו 

   שומעות מני:
. בעית למימר דר' יהודה אלא מאי

היא דק''ש אפי' לכתחלה קאמר 
כי היכי דתיקו הא דר' יהודה 
בריה דר' שמעון בן פזי אליביה 

יעך והאי דאפליגו בדיעבד להוד
   כחו דר' יוסי:

   . מני:אלא הא דתניא כו'
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י ְיהּוָדה ִהיאְלעוֹ  י ,ָלם ַרּבִ ה ַנּמִ ִחלָּ    .ַוֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ
יּה  ַרּבֵ יֵדיּה ָהא ּדְ    ,ָהא ּדִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ְיהּוָדהָאַמר " ּום  ַרּבִ ן ֲעַזְרָיהִמׁשּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ַרּבִ

ִמיַע ְלָאְזנוֹ  ׁשְ ּיַ ַמע ָצִריְך ׁשֶ    ,ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ ַמע ִיׂשְ    ."ׁשְ
י ֵמִאירָאַמר לֹו     :ַרּבִ

ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבךָ " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ב ֵהן ֵהן  -  "ֲאׁשֶ ַנת ַהּלֵ ּוָ ָבִרים"ַאַחר ּכַ    .""ַהּדְ
  

ָאִתית ְלָהֵכי א ּדְ ּתָ    ,ַהׁשְ
יּה  ַרּבֵ י ְיהּוָדה כְּ יָמא ַרּבִ    ,ּה ְסִביָרא ֵליֲאִפיּלּו ּתֵ

ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ
י ְיהּוָדה    ,ָהא ַרּבִ
י ֵמִאיר    .ָהא ַרּבִ

  
  

א ַרבָאַמר  יָלאָאַמר  ִחְסּדָ    :ַרב ׁשִ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ י ְיהּוָדה ׁשֶ ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ

י ְיהּוָדה ַרּבִ    .ַוֲהָלָכה כְּ
  

   !ּוְצִריָכא
ְמִעיָנן ֲהָלכָ  ִאי ַאׁשְ י ְיהּוָדה ּדְ ַרּבִ    –ה כְּ

ה :ֲהָוה ֲאִמיָנא ִחלָּ    ,ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ
ַמע ָלן ן ֲעַזְרָיה :ָקא ַמׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ י ְיהּוָדה ׁשֶ ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ

  
ן ֲעַזְר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ י ְיהּוָדה ׁשֶ ַרּבִ ְמִעיָנן ֲהָלָכה כְּ    – ָיהְוִאי ַאׁשְ

ָנה ,ָצִריךְ  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ּקָ    ,ְוֵאין לֹו ּתַ
ַמע ָלן י ְיהּוָדה :ָקא ַמׁשְ ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ

  
  
  

  רש"י
לעולם ר' יהודה אפי' לכתחלה 

. ודמגילה רבי יוסי היא מכשיר
ואפי' דיעבד נמי פסיל והא דתורם 
לכתחלה ר' יהודה והא דברכת 
המזון דרביה הוא דאמר ר' יהודה 
משום רבי אלעזר בן עזריה צריך 
להשמיע לאזנו והאי לישנא 

  אבל דיעבד יצא:לכתחלה משמע 
. דאשמעתן השתא דאתית להכי

   הא פלוגתא דר''מ:
. דאמר אפי' תימא ר' יהודה

בק''ש יצא דיעבד אין לכתחלה לא 
ומתני' דמגילה לכתחלה היא 
דפסלה לחרש ור' יהודה היא והא 
דברכת המזון נמי ר' יהודה היא 
ודקא קשיא לך הא דר''י בריה דר' 
שמעון בן פזי מני ר''מ היא 

   שיר לכתחלה:דמכ
. דק''ש שלא הלכה כר' יהודה
   השמיע לאזנו יצא:

. דרבי יהודה לכתחלה הוה אמינא
נמי אמר והאי דאפליג דיעבד 

   משום דרבי יוסי:
  . אפילו בדיעבד:ואין לו תקנה
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            בבבבטו, טו, טו, טו,  .77
ִמיַע ְלָאְזנֹו "[ ַמע ְולֹא ִהׁשְ    ,ָיָצא –ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסי   ]."לֹא ָיָצא :אֹוֵמר ַרּבִ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַמעַמֲחלֹוֶקת ּבִ     ,ְקִריַאת ׁשְ
ָאר ִמְצֹות  ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל לֹא ָיָצא -ֲאָבל ּבִ    ,ּדִ

ְכִתיב ָרֵאל" :ּדִ ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ   .(דברים כז, ט) "ַהְסכֵּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ִלּבוֹ " זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ    ,לֹא ְיָבֵרְך ָאָדם ּבִ

יֵרְך     "ָיָצא -ְוִאם ּבֵ
  

ַמר א ִאי ִאתְּ ַמר ,ֶאלָּ    :ָהֵכי ִאּתְ
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַמעַמֲחלֹוֶקת ּבִ  ְכִתיב ְקִריַאת ׁשְ ָרֵאל" :ּדִ ַמע ִיׂשְ    ,"ׁשְ
ָאר ִמְצֹות  ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל ָיָצא -ֲאָבל ּבִ    .ּדִ

  
ָרֵאל" :ְוָהְכִתיב ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ    !"ַהְסכֵּ

  
ִתיבַה  ִדְבֵרי ּתֹוָרה כְּ    .הּוא ּבְ
  

  רש"י
   . בכל הברכות:בשאר מצות

. הסכת ושמע בדברי תורה ההוא
כתיב כדאמרי' בפ' הרואה (ד' סג:) 

  על דברי תורה: כתתו עצמכם
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        טו, בטו, בטו, בטו, ב .78
ִמיע ְלָאְזנֹו  ַהּקֹוֵרא ֶאת[" ַמע ְולֹא ִהׁשְ    .ָיָצא –ׁשְ

י יֹוֵסי   ].לֹא ָיָצא :אֹוֵמר ַרּבִ
  

אֹוִתּיֹוֶתיָה ָקָרא וְ  ק ּבְ ְקּדֵ    לֹא ּדִ
י יֹוֵסי[    .ָיָצא :אֹוֵמר ַרּבִ

י ְיהוָּדה    .]"לֹא ָיָצא: אֹוֵמר ַרּבִ
  

י ָטֵביָאַמר  הָאַמר  ַרּבִ ּיָ י יֹאׁשִ    :ַרּבִ
ִדְבֵרי ׁשְ ֲהָלָכ     .ֵניֶהם ְלָהֵקלה כְּ

  
י ָטֵביְוָאַמר  הָאַמר  ַרּבִ ּיָ י יֹאׁשִ    :ַרּבִ

ְכִתיב ְעָנה " :ַמאי ּדִ ּבַ ה לֹא ִתׂשְ לֹׁש ֵהנָּ אֹול ְועֶֹצר ָרַחם... ׁשָ   ,(משלי ל, טו) "ׁשְ

אֹול"ְוִכי ָמה ִעְנַין     ?"ֶרֶחם"ֵאֶצל  "ׁשְ
א לֹוַמר ְלךָ     ,אֹול ַמְכִניס ּומֹוִציאַאף ׁשְ  ,ָמה ֶרֶחם ַמְכִניס ּומֹוִציא :ֶאלָּ
ָבִרים  ל ָוחֹוֶמרַוֲהלֹא ּדְ    :ּקַ

קֹוֵלי קֹולֹות ּנּו ּבְ אי מֹוִציִאין ִמּמֶ ֲחׁשַ ְכִניִסין ּבֹו ּבַ ּמַ    ,ּוָמה ֶרֶחם ׁשֶ
קֹוֵלי קֹולֹות ּנּו ּבְ ּמֹוִציִאין ִמּמֶ ין ׁשֶ קֹוֵלי קֹולֹות ֵאינֹו ּדִ ְכִניִסין ּבֹו ּבְ ּמַ אֹול ׁשֶ    ?ׁשְ

ית ַהּמֵ ִמכָּ  ִחּיַ ׁשּוָבה ָלאֹוְמִרים ֵאין תְּ    .ִתים ִמן ַהּתֹוָרהאן ּתְ
  
  
  

  רש"י
   . שמגמגם:ולא דקדק

. הלכה הלכה כדברי שניהם להקל
כר' יהודה דלא בעי שמיעה והלכה 

   כר' יוסי דלא בעי דקדוק:
. פסוק הוא שאול ועוצר רחם

בספר משלי שלש הנה לא 
   תשבענה:

   . הזרע ומוציא הולד:רחם מכניס
   . קבר:שאול

. של שמכניסין בו בקולי קולות
   ספד:בכי ומ
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        טו, בטו, בטו, בטו, ב .79
ֵני  ְעָיאּתָ י אֹוׁשַ יּה ּדְ  82ַרּבִ    :ָרָבאַקּמֵ

ם"" ְכָתב -  "ּוְכַתְבּתָ אֹות ,ַהּכֹל ּבִ    ."ֲאִפיּלּו ַצּוָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י ָאַמר ָלְך ַמּנִ    ?ּדְ

י ְיהּוָדה ִהיא ָאַמר גַּ  ?!ַרּבִ י סֹוָטהּדְ אֹות  ,ּכֹוֵתב –ָאלֹות  :ּבֵ    .ֵאינֹו ּכֹוֵתב -ַצּוָ
ְכִתיב ה" :ְוָהָתם הּוא ּדִ   ,(במדבר ה, כג) "ְוָכַתב ֶאת ָהָאלֹות ָהֵאלֶּ

ְכִתיב ם" :ֲאָבל ָהָכא ּדִ י - "ּוְכַתְבּתָ אֹות ַנמִּ    !ֲאִפיּלּו ַצּוָ
ְכִתיב ּום ּדִ י ְיהּוָדה ִמׁשּ ַרּבִ    ?!"ְוָכַתב" :ָאטּו ַטֲעֵמיּה ּדְ

י ְיהּוָדה ַרּבִ ְכִתיב  :ַטֲעֵמיּה ּדְ ּום ּדִ אֹות  ,יןִא  –ָאלֹות  ,"ָאלֹות"ִמׁשּ    !לֹא –ַצּוָ
  

   .ִאְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ִתיָבה'ֵניַלף  :ַסְלָקא ּדַ ִתיָבה' 'כְּ    ,ֵמָהָתם 'כְּ

אֹות  ,יןִא  –ָאלֹות  :ַמה ָהָתם י ַצוָּ  ,לֹא –ַצּוָ    ,לֹא –אֹות ַאף ָהָכא ַנּמִ
ַתב ַרֲחָמָנא ם" :כָּ אֹות -  "ּוְכַתְבּתָ    .ֲאִפיּלּו ַצּוָ

  
  
  

                                                
  דקדוקי סופרים רבי יאשיה, שרבי יאשיה היה תלמידו של רבא. 82

  רש"י
. שתהא כתיבה תמה וכתבתם
   ושלימה:

. שבפרשה כגון ואפילו צואות
וקשרתם וכתבתם צריך לכתוב 

   בתפילין ומזוזות:
. הא דאצטריך ליה דאמר לך מני

   קרא לרבות צואות לכתיבה:
. דשמעינן גבי רבי יהודה היא

כתיבת פרשת סוטה משום דלא 
כתיב ביה וכתבתם אלא וכתב 

ן צואות לא כגון דאמר אלות אי
והשביע אותה הכהן ואמר הכהן 
דתנן (סוטה ד' יז) רבי יהודה 
אומר כל עצמו אינו כותב אלא יתן 

   ה' אותך לאלה ולשבועה:
. דמשמע מיעוטא משום אלה הוא

הא לא כתיב מיעוטא הוה משמע 
כולה מלתא מוכתב והכא דליכא 
מיעוטא למה ליה לרבויינהו 

   מוכתבתם:
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        טז, אטז, אטז, אטז, א    ––––    טו, בטו, בטו, בטו, ב .80
ֵני  יּה ּדְ  ַרב עֹוַבְדָיהּתָ    :ָרָבאַקּמֵ

ם"" ְדּתֶ ם - "ְוִלּמַ ֵהא ִלּמּוְדָך תָּ ּיְ ֵבִקים ,ׁשֶ ין ַהּדְ ן ֶריַוח ּבֵ תֵּ ּיִ    ."ׁשֶ
  

ְתֵריּה  ָרָבאָעֵני     :ּבַ
גֹון    ,"ַעל ְלַבְבֶכם" ,"ְלָבֶבךָ ַעל " :כְּ

ָכל ְלָבְבךָ " ָכל ְלַבְבֶכם" ,"ּבְ    ,"ּבְ
ְדךָ " ׂשָ ב ּבְ ם ְמֵהָרה" ,"ֵעׂשֶ ִתיל" ,"ַוֲאַבְדּתֶ ָנף ּפְ    ."ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ" ,"ַהכָּ
  
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ    :ַרּבִ
ל ַהּקֹוֵרא  ַמעכָּ אֹוִתּיֹוֶתיָה  ְקִריַאת ׁשְ ק ּבְ    ,ּוְמַדְקּדֵ

יִהּנֹם ִנין לֹו ּגֵ    ,ְמַצּנְ
ֱאַמר ּנֶ ַצְלמֹון" :ׁשֶ ֵלג ּבְ ׁשְ ּה ּתַ י ְמָלִכים ּבָ ּדַ ָפֵרׂש ׁשַ    – (תהילים סח, טו) "ּבְ

ְקֵרי  ָפֵרשׂ "ַאל ּתִ ָפֵרׁש  - "ּבְ א ּבְ    ,ֶאלָּ
ְקֵרי  ַצְלמֹון"ַאל ּתִ ַצְלָמֶות - "ּבְ א ּבְ    .ֶאלָּ

  
  

י ֲחנִ ְוָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ    :יָנאַרּבִ
ה ִנְסְמכּו    טז, א ָחִלים"לִ  "אָֹהִלים"^ָלּמָ   ,"נְּ

ְכִתיב ֲאָהִלים ָנַטע" :ּדִ ַגּנֹות ֲעֵלי ָנָהר כַּ יּו כְּ ְנָחִלים ִנּטָ   ?(במדבר כד, ו)ְוגֹו'  "כִּ

ָחִלים'ַמה  :לֹוַמר ָלךְ     ,ַמֲעִלין ֶאת ָהָאָדם ִמּטּוְמָאה ְלָטֳהָרה 'ּנְ
  .ף חֹוָבה ְלַכף ְזכּותָהָאָדם ִמכַּ  ַמֲעִלין ֶאת 'אָֹהִלים'ַאף 

  
  

  רש"י
. תיבות המדובקות זו קיםבין הדב

בזו אם אינך מפרידן כשהתיבה 
השניה מתחלת באות שהתיבה 
שמלפניה נגמרת הוא קורא אותן 
שתי אותיות באות אחת אם אינו 
מתעסק ליתן ריוח ביניהן 

   כדמפרש רבא:
. אם תפרש שדי בפרש שדי

ותבדיל תיבות של מלכות שמים 
מלכים בה תשלג בצלמון התורה 

מלוכו תשלג אשר בה מלכים י
  ותצנן לך את צל המות: 

. כנחלים נטיו אהלים לנחלים
   כאהלים נטע:

. בתי מדרשות. אף [אהלים]
אהלים לשון נטיעה נופלת בהם 
שנאמר ויטע אהלי אפדנו (דניאל 

 יא):
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  .ְוכּו' "ַהּקֹוֵרא ְלַמְפֵרַע לֹא ָיָצא"
  

י י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ ָנָנא לְ  ַרּבִ ִרין ֵליּה ּגְ י ֶאְלָעָזרֲהוּו ָקא ַקּטְ    ,ַרּבִ
א ְוֵא  ֵבי ִמְדָרׁשָ ָתא ּדְ ַמע ִמלְּ ָהֵכי ְוָהֵכי ֵאיִזיל ְוֶאׁשְ   .יִתי ְוֵאיָמא ְלכוּ ָאַמר ְלהּו ַאּדְ

יּה ּדְ  ֵני ַקּמֵ ָקּתָ א ּדְ ֵחיּה ְלַתּנָ כְּ י יֹוָחָנןָאַזל ַאׁשְ    :ַרּבִ
   ,ָקָרא ְוָטָעה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְלֵהיָכן ָטָעה"

ֶרק  ֶאְמַצע ַהּפֶ    .ַיֲחזֹור ָלרֹאׁש  - ּבְ
ֶרק ְלֶפֶרק  ין ּפֶ    .ַיֲחזֹור ְלֶפֶרק ִראׁשֹון -ּבֵ

ִתיָבה ִלְכִתי ין ּכְ    ."ַיֲחזֹור ִלְכִתיָבה ִראׁשֹוָנה -ָבה ּבֵ
י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה  ַתח ּבִ  :ַרּבִ ּלֹא ּפָ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ    ,"ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם"לֹא ׁשָ

ַתח ּבִ     .ַסְרֵכיּה ָנַקט ְוָאֵתי "ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם"ֲאָבל ּפָ
   ,ָאָתא ְוָאַמר ְלהוּ 

א לִ ִאּלּו לֹא ּבָ  :ָאְמרּו ֵליּה  ָבר ֶזהאנּו ֶאלָּ מֹוַע ּדָ ינוּ  ,ׁשְ ּיֵ    .ּדַ
  
  

  רש"י
. קושרין לו חופה קטרין ליה גננא

   להשיאו אשה:
. כגון שהיה יודע יחזור לראש

ל אינו שבפרק זה טעה ודלג אב
   יודע באיזה מקום בו טעה:

. שיודע שגמר בין פרק לפרק
הפרשה וצריך להתחיל פרשה 

   אחרת ואינו יודע באיזה מהן:
. להפסק יחזור לפרק ראשון
   ראשון והיה אם שמוע:

. שיודע שצריך בין כתיבה לכתיבה
לומר וכתבתם ואינו יודע אם 

   ראשון אם שני:
   . לתנא וכו':וא''ר יוחנן

. אין לטעות מכאן עד נקטסרכיה 
אמת ויציב וא''צ לחזור אלא 

  לאמת שהפרשה שגורה בפיו:
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ָנה   ִמׁשְ

ִנין    :ָהאּוּמָ
ךְ  ְדּבָ רֹאׁש ָהִאיָלן ּוְברֹאׁש ַהּנִ    ,קֹוִרין ּבְ

ה ִפּלָ תְּ ן ּבַ ִאין ַלֲעׂשֹות ּכֵ ָ ֵאיָנן ַרׁשּ ֶ    .ַמה ׁשּ
  

   :ָחָתן
טּור ִמ  ַמעּפָ תַלְיָלה ָהִראׁשֹוָנה ְוַעד מֹוָצ  ְקִריַאת ׁשְ ּבָ ה ,ֵאי ׁשַ ה ַמֲעׂשֵ    .ִאם לֹא ָעׂשָ

ה ּבְ  ְמִליֵאלּוַמֲעׂשֶ ן ּגַ ה ְוָקָרא ַלְיָלה ָהִראׁשֹוָנה ַרּבָ ָ א ִאׁשּ ׂשָ ּנָ    ,ׁשֶ
ְלִמיָדיו טּור ִמ  :ָאְמרּו לֹו תַּ ָחָתן ּפָ ינּו ׁשֶ נּו ַרּבֵ ְדתָּ ַמעִלּמַ    !ְקִריַאת ׁשְ

ל ֵה  :ָאַמר ָלֶהם ַמִיםֵאיִני ׁשֹוֵמַע ָלֶכם ְלַבטֵּ י ַמְלכּות ׁשָ ָעה ַאַחת ,יֶמּנִ    .ֲאִפיּלּו ׁשָ
  

ָמָרא    ּגְ
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִנין"    :ָהאּוּמָ
ךְ  -קֹוִרין  ְדּבָ רֹאׁש ָהִאיָלן ּוְברֹאׁש ַהּנִ    ,ּבְ

ִלין  ּלְ ֵאָנה -ּוִמְתּפַ ִית ּוְבֹראׁש ַהתְּ רֹאׁש ַהּזַ    ,ּבְ
ל ָהִאיָלנֹות ָאר ּכָ ה - ּוׁשְ ִלין יֹוְרִדים ְלַמטָּ ּלְ    .ּוִמְתּפַ

  

ִית   : ּוַבַעל ַהּבַ
ל ּלֵ ה ּוִמְתּפַ ְך יֹוֵרד ְלַמטָּ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    ,ּבֵ

ֶבת ָעָליו ֶ ְעּתֹו ְמיּוׁשּ ֵאין ּדַ    ."ְלִפי ׁשֶ
  

מּוֵאלָרֵמי ֵליּה  ַבת ׁשְ ָרּה ּדְ    :ָרָבאלְ  ַרב ָמִרי ּבְ
ַנן    :ּתְ

ִנין" רֹאׁש ָהִאיָלן ּוְב  :ָהאּוּמָ ךְ קֹוִרין ּבְ ְדּבָ ָנה - "רֹאׁש ַהּנִ ּוָ ֵעי כַּ    .ַאְלָמא לֹא ּבָ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ֱאַמר" ּנֶ ין ֶאת ִלּבֹו ׁשֶ ַכּוֵ ּיְ ַמע ָצִריְך ׁשֶ ָרֵאל" :ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ ַמע ִיׂשְ    "ׁשְ

ן הּוא אֹוֵמר ָרֵאל" :ּוְלַהּלָ ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ   )ט, דברים כז( "ַהְסכֵּ

ת ַאף ַהְסּכֵ ן ּבְ ַהּלָ ת ַמה ּלְ ַהְסּכֵ אן ּבְ    !"ּכָ
  

יק ּתִ    .ִאׁשְ
ָהא :ָאַמר ֵליּה  ִמיַע ָלְך ּבְ    ?ִמיֵדי ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

תָהֵכי ָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ן ְוקֹוִרין ַלאְכּתָ ֵטִלין ִמּמְ ּבְ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ל" ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ן ְוקֹוִרין ְמַלאְכתָּ    !"עֹוְסִקין ּבִ

  
   :ָיאלֹא ַקׁשְ 

ֶפֶרק ִראׁשֹון    ,ָהא ּבְ
ִני ֶפֶרק ׁשֵ    .ָהא ּבְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. שהם עסוקים במלאכתן האומנין
בראש האילן או בראש הנדבך 

   והגיע זמן ק''ש קורין לשם מיד:
. בנין של אבנים כמו נדבכין נדבך

   די אבן גלל (עזרא ו):
מה שאינן רשאין לעשות כן 

לותא רחמי היא ובעי . דצבתפלה
כוונה הלכך אין מתפללין בראש 
האילן ובראש הנדבך דמסתפי 
דילמא נפלי דאין יכולין לעמוד 
שם אלא על ידי הדחק ומחמת 

   בעתותא לא מצי מכווני:
  

  גמ' 
ומתפללין בראש הזית ובראש 

. בזמן שעוסקין בהן מפני התאנה
שענפיהם מרובים ויכולין לעמוד 

שם פחד שם שלא בדוחק ואין 
ליפול לפיכך מתפללין בראשם 
   אבל בשאר אילנות. אין מתפללין:

. כלומר בין מתאנה בין כך ובין כך
   בין משאר אילנות:

. דהא אינו משועבד יורד ומתפלל
   למלאכה שהוא ברשות עצמו:

. לפי שאין דעתו מיושבת עליו
מבעתותו ואם הקלו אצל פועלים 
מפני בטול מלאכה לא הקלו אצל 

   בית:בעל ה
. בכמה מקומות ברה דבת שמואל

קרי ליה בר רחל ובת שמואל 
היתה ונשבית לבין העמים כדאמר 
בכתובות (דף כג.) ובא עליה אחד 
ונתעברה הימנו ואח''כ נתגייר 
ושמיה איסור כדאמרי' בב''ב (דף 
קמט.) רב מרי בריה הורתו שלא 
בקדושה הוה לכך לא היה נקרא 

   על שם אביו:
. ורין בראש האילןתנן האומנין ק

אפי' בזמן שהן עסוקין אלמא לא 
   בעי כוונה:

. כדי שבטלין ממלאכתן וקורין
שיהו קורין בכוונה רשאין להיבטל 

   ממלאכתן:
. פרשת שמע בעי פרק ראשון

  כוונה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִית ַהּפֹוֲעִלים" ַעל ַהּבַ ין ְמָלאָכה ֵאֶצל ּבַ ָהיּו עֹוׂשִ     :ׁשֶ
ַמעקֹוִרין     ,ּוְמָבְרִכין ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה  ְקִריַאת ׁשְ

ן ּוְמָבְרִכין ְלָפֶניָה וּ  תָּ    ,ְלַאֲחֶריָה ְואֹוְכִלין ּפִ
ֵרה מֹוֶנה ֶעׂשְ ל ׁשְ ה ׁשֶ ִפּלָ ִלין תְּ ּלְ    ,ּוִמְתּפַ

יֶהם ּפֵ ִאין ּכַ יָבה ְוֵאין נֹוׂשְ    "ֲאָבל ֵאין יֹוְרִדין ִלְפֵני ַהתֵּ
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ֵרהֵמֵעין " מֹוֶנה ֶעׂשְ    !"ׁשְ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ְמִליֵאל ן ּגַ    ,ָהא ַרּבָ
י יְ  עָהא ַרּבִ    .הֹוׁשֻ

  
ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ?"ּפֹוֲעִלים"ַמאי ִאיְרָיא  - ִאי ַרּבִ ל ָאָדם ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו כָּ

  
ְמִליֵאל ן ּגַ א ִאיִדי ְוִאיִדי ַרּבָ    ,ֶאלָּ

ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ
ָכָרן ׂשְ ין ּבִ עֹוׂשִ אן ּבְ    ,כָּ

ְסעּוָדָתן ין ּבִ עֹוׂשִ אן ּבְ    .כָּ
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ָה " ִיתַהּפֹוֲעִלים ׁשֶ ַעל ַהּבַ ים ְמָלאָכה ֵאֶצל ּבַ    :יּו עֹוׂשִ

ַמעקֹוִרין  ִלין ְקִריַאת ׁשְ ּלְ    ,ּוִמְתּפַ
ן ְוֵאין ְמָבְרִכים ְלָפֶניָה  תָּ ִים ,ְואֹוְכִלין ּפִ תַּ    .ֲאָבל ְמָבְרִכין ְלַאֲחֶריָה ׁשְ

יַצד    ?ּכֵ
ִתּקּוָנּה  ָרָכה ִראׁשֹוָנה ּכְ ת  ,ּבְ ִבְרּכַ ה ּפֹוֵתַח ּבְ ִנּיָ ת ָהָאֶרץׁשְ ִבְרּכַ ַלִים ּבְ    ,ָהָאֶרץ ְוכֹוְלִלין ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָכָרן :ּבַ ׂשְ ין ּבִ עֹוׂשִ    ,ּבְ
ֶהן  ִית ֵמיֵסב ִעּמָ ַעל ַהּבַ ָהָיה ּבַ ְסעּוָדָתן אֹו ׁשֶ ין ּבִ ִתיּקּוָנּה  -ֲאָבל עֹוׂשִ    ."ְמָבְרִכין ּכְ

  
  
  

  רש"י
קורין את שמע ומברכין לפניה 

. כתקונה וכן בזמן ולאחריה
   תפלה:

. אינן אבל אין יורדין לפני התיבה
אין ליבטל ממלאכתן ולירד רש

לפני התיבה לעשות שליח צבור 
שיש שם בטול מלאכה יותר 

   מדאי:
. הביננו לדעת מעין שמונה עשרה

דרכיך כו' שכולל י''א ברכות 
בברכה אחת וג' ראשונות וג' 

   אחרונות כהלכתן:
. דתנן הא ר''ג הא רבי יהושע

בפרק תפלת השחר (דף כח:) ר''ג 
פלל אדם אומר בכל יום ויום מת

י''ח ברכות רבי יהושע אומר מעין 
   י''ח:

. שנוטלין שכר עושין בשכרן
פעולתן לבד סעודתן צריכין למהר 

   המלאכה ומתפללין מעין י''ח:
. בשביל אבל עושין בסעודתן

   האכילה לבדה מתפללין י''ח:
. בניחותא דיש חלוק בין והתניא

   עושין בשכרן לעושין בסעודתן:
. שאינה מן ואין מברכין לפניה

   התורה:
. שהיא מן אבל מברכין לאחריה

התורה דכתיב ואכלת ושבעת 
   וברכת (לקמן דף מח:):

. שני ברכות באחת שברכת וכוללין
  הארץ ובנין ירושלים דומות:
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טוּ " ַמער ִמ ָחָתן ּפָ    ."ְקִריַאת ׁשְ
  

ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ֵביֶתךָ "" ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ִמְצָוה - "ּבְ ָרט ְלעֹוֵסק ּבְ    ,ּפְ

ֶרךְ " ָך ַבּדֶ יב - "ּוְבֶלְכּתְ טּור ְוֶאת ָהַאְלָמָנה ַחּיָ תּוָלה ּפָ אן ָאְמרּו ַהּכֹוֵנס ֶאת ַהּבְ ָרט ְלָחָתן ִמּכָ    ."ּפְ
  

ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ
  

ּפָ ָאַמר     :אַרב פַּ
י  ֶרךְ "כִּ ֶרְך ְרׁשּות ,"ּדֶ י ְרׁשּות ,ַמה ּדֶ    .ַאף ָהָכא ַנּמִ

  
ָקָאִזיל ִלְדַבר ִמְצָוה    !ַוֲאִפיּלּו ָהֵכי ָאַמר ַרֲחָמָנא ִליְקֵרי ?ִמי לֹא ַעְסִקיָנן ּדְ

  
ן ֵליָמא ְקָרא  ֶלֶכת'ִאם כֵּ ךָ "ַמאי  'ּבְ ֶלְכּתְ    ?"ּבְ

יָדְך הּוא ֶלֶכת ּדִ ּה ּבְ ַמע ִמיּנָ ִטיַרּתְ  ׁשְ ִמְצָוה ּפְ יְבּתְ ָהא ּדְ ִמַחּיַ    .ּדְ
  

תּוָלה"ַמאי ִאיְרָיא  ,ִאי ָהֵכי   טז, ב י 'ּכֹוֵנס ֶאת ָהַאְלָמָנה'ֲאִפיּלּו  "ַהּכֹוֵנס ֶאת ַהּבְ    !ַנּמִ
  

   .ְוָהָכא לֹא ָטִריד ,ָהָכא ָטִריד
  

א ּום ִטְרּדָ י ,ִאי ִמׁשּ ם ַנּמִ ּיָ    !ֲאִפיּלּו ָטְבָעה ְסִפיָנתֹו ּבַ
ה ָאַמר  ּמָ אַאלָּ ר ַזְבּדָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

ּתֹוָרה ָכל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ יב ּבְ ין ,ָאֵבל ַחּיָ ִפילִּ    ,חּוץ ִמן ַהּתְ
ֶהן ֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבָ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ ֵאר ׁשֶ ֵאְרָך ֲחבֹוׁש ָעֶליךָ " :ּפְ   !(יחזקאל כד, יז)ְוגֹו'  "ּפְ

  

   :ָאְמֵרי
ְרׁשּותָהָתם ִטְרּדָ     ,א ּדִ

ִמְצָוה א ּדְ   .ָהָכא ִטְרּדָ
  
  

  רש"י
בשבתך בביתך פרט לעוסק 

. כבר פירשתיה בפרק במצוה
 ראשון (דף יא.): 
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ָנה   ִמׁשְ

ּתוֹ  ָתה ִאׁשְ ּמֵ    ,ָרַחץ ַלְיָלה ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ְלִמיָדיו ָאֵבל ָאסּור ִלְרחֹוץ :ָאְמרּו לֹו תַּ ינּו ׁשֶ נּו ַרּבֵ ְדתָּ    !ִלּמַ

ֵני ָאָדם :ָאַמר ָלֶהם ָאר ּבְ ׁשְ    .ִאְסְטִניס ֲאִני ,ֵאיִני ּכִ
  

ת ָטִבי ַעְבּדוֹ ּוְכׁשֶ  ְנחּוִמין ,ּמֵ ל ָעָליו תַּ    ,ִקּבֵ
ְלִמיָדיו ְנחּוִמין ַעל ָהֲעָבִדים :ָאְמרּו לֹו תַּ ִלין תַּ ֵאין ְמַקּבְ ינּו ׁשֶ נּו ַרּבֵ ְדתָּ    !ִלּמַ

ל ָהֲעָבִדים :ָאַמר ָלֶהם ָאר ּכָ ׁשְ י ּכִ ר ָהָיה ,ֵאין ָטִבי ַעְבּדִ ׁשֵ    .ּכָ
  

ַמע ַלְיָלה ָהִראׁשֹון ָחָתן ִאם רֹוֶצה ִלְקרֹות ְק  ת ׁשְ    .קֹוֵרא –ִרּיַ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ם ִיּטֹול ֵ ל ָהרֹוֶצה ִליּטֹול ֶאת ַהׁשּ    .לֹא ּכָ
  

ָמָרא    ּגְ
ְמִליֵאל ַמאי ַטֲעָמא ן ּגַ ַרּבָ    ?ּדְ

  
ָנן ַרּבָ    ,ָקָסַבר ֲאִנינּות ַלְיָלה ּדְ

ְכִתיב י" :ּדִ   ,(עמוס ח, י) "ֹום ָמרְוַאֲחִריָתּה כְּ
ָנןּוִבְמקֹום ִאְסְטנִ  יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .יס לֹא ּגָ

  
  

  רש"י
. רחץ לילה הראשון שמתה אשתו

קברה בו ביום ואע''פ שאבל ונ
אסור ברחיצה הוא רחץ כדאמר 
טעמא אסטניס אני והוא אדם 

   מעונג ומפונק:
  

  גמ' 
. ואע''פ קסבר אנינות לילה דרבנן

שהיה ליל יום המיתה וכתיבא 
אנינות באורייתא דכתיב לא 
אכלתי באוני ממנו (דברים כו) 
ופחות מיום אחד אינו אנינות 

ום מר דילפי רבנן מואחריתה כי
קסבר ר''ג אין לילה של אחריו עם 
היום אלא מדרבנן הוא כשאר ימי 
האבל וגבי אסטניס לא גזור בה 
רבנן פלוגתייהו דתנאי היא 
בזבחים (ד' צט:) באנינות לילה אי 

  מדאורייתא אי מדרבנן:
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ת ָטִבי ַעְבּדוֹ " ּמֵ ְנחּוִמין[ ּוְכׁשֶ ל ָעָליו תַּ    ,ִקּבֵ

ְלִמיָדיו ְנחּוִמין ַעל ָהֲעָבִדים :ָאְמרּו לֹו תַּ ִלין תַּ ֵאין ְמַקּבְ ינּו ׁשֶ נּו ַרּבֵ ְדתָּ    !ִלּמַ
ל ָהֲעָבִדים :ָאַמר ָלֶהם ָאר ּכָ ׁשְ י ּכִ ר ָהָיה ,ֵאין ָטִבי ַעְבּדִ ׁשֵ    ]."ּכָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָפחֹות"    :ֲעָבִדים ּוׁשְ
ׁשּוָרה    ,ֵאין עֹוְמִדין ֲעֵליֶהם ּבְ

ת ֲאֵבִלים ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ְרּכַ    .ְוֵאין אֹוְמִרים ֲעֵליֶהם ּבִ
  

ל  ְפָחתֹו ׁשֶ ה ּוֵמָתה ׁשִ י ַמֲעׂשֵ    ,ֱאִליֶעֶזרַרּבִ
ְלִמיָדיו ְלַנֲחמוֹ     ,ִנְכְנסּו תַּ

יה ְוָעלּו ַאֲחָריו ָרָאה אֹוָתם ָעָלה ָלֲעִלּיָ יָון ׁשֶ    ,ּכֵ
ילֹון ִנְכְנסּו ַאֲחָריו    ,ִנְכַנס ָלַאְנּפִ
ַרְקִלין ִנְכְנסּו ַאֲחָריו    ,ִנְכַנס ַלטְּ

פֹוׁשְ  :ָאַמר ָלֶהם ם ִנְכִוים ּבְ ַאתֶּ ה ֲאִני ׁשֶ ְמדּוּמֶ ין ,ִריםּכִ י ַחּמִ ַחּמֵ ם ִנְכִוים ֲאִפיּלּו ּבְ יו ִאי ַאתֶּ    .ַעְכׁשָ
ִניִתי ָלֶכם ְך ׁשָ    ?לֹא ּכָ

ָפחֹות    :ֲעָבִדים ּוׁשְ
ׁשּוָרה    ,ֵאין עֹוְמִדין ֲעֵליֶהם ּבְ

ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ת ֲאֵבִלים ְולֹא תַּ ְרּכַ    ,ְוֵאין אֹוְמִרים ֲעֵליֶהם ּבִ
א ָמה אֹוְמִרים ֲעֵליֶה     ?םֶאּלָ

תוּ  ּמֵ אֹוְמִרים לֹו ְלָאָדם ַעל ׁשֹורֹו ְוַעל ֲחמֹורֹו ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ א ְלָך ֶחְסרֹוְנךָ ' :ּכְ קֹום ְיַמּלֵ    ,'ַהּמָ
ְפָחתוֹ  ְך אֹוְמִרים לֹו ַעל ַעְבּדֹו ְוַעל ׁשִ א ְלָך ֶחְסרֹוְנךָ  :ּכָ קֹום ְיַמּלֵ    ."ַהּמָ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ָפחֹות ֵאין ַמְס " יִדין אֹוָתןֲעָבִדים ּוׁשְ    .ּפִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ר הּוא ׁשֵ    .הֹוי ִאיׁש טֹוב ְוֶנֱאָמן ְוֶנֱהָנה ִמיִגיעוֹ  :אֹוְמִרים ָעָליו ,ִאם ֶעֶבד ּכָ
ִרים :ָאְמרּו לוֹ  ׁשֵ ְחתָּ ַלּכְ ן ַמה ִהּנַ    ."?ִאם ּכֵ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה לֹׁשָ א ִלׁשְ    ,ֵאין קֹוִרין ָאבֹות ֶאּלָ

עְוֵאין קוֹ  א ְלַאְרּבַ הֹות ֶאּלָ    ."ִרין ִאּמָ
  
   ?ַמאי ַטֲעָמא - "ָאבֹות"

ְמעֹון ָקא ֲאִתיָנן ִ לֹא ַיְדִעיַנן ִאי ֵמְראּוֵבן ָקא ֲאִתיָנן ִאי ִמׁשּ ּום ּדְ    ?ִאיֵליָמא ִמׁשּ
ָאה ָקא ֲאִתיָנן י לֹא ַיְדִעיַנן ִאי ֵמָרֵחל ָקא ֲאִתיָנן ִאי ִמלֵּ הֹות ַנּמִ    !ִאי ָהֵכי ִאּמָ

  
א    :ֶאלָּ

יֵבי יֵבי ,ַעד ָהָכא ֲחׁשִ    .ְטֵפי לֹא ֲחׁשִ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ָפחֹות ֵאין קֹוִרין אֹוָתם" לֹוִני' :ֲעָבִדים ּוׁשְ א ּפְ לֹוִנית'וְ  'ַאּבָ א ּפְ    ',ִאּמָ

ל  ְמִליֵאלְוׁשֶ ן ּגַ לֹוִני' :ָהיּו קֹוִרים אֹוָתם ַרּבָ א ּפְ לֹוִנית'וְ  'ַאּבָ א ּפְ    .'"ִאּמָ
  

   ?!ה ִלְסּתֹורַמֲעׂשֶ 
  

יֵבי ֲחׁשִ ּום ּדַ    .ִמׁשּ
  
  

  רש"י
. אין עומדין עליהם בשורה

כשחוזרים מבית הקברות היו 
עושים שורות סביב האבל 

אותו ואין שורה פחותה  ומנחמין
   מעשרה:

. ברכת רחבה ברכת אבלים
שמברין אותו סעודה ראשונה 
משל אחרים ומברכין שם ברכת 
אבלים והיא מפורשת בכתובות 

   פרק ראשון (ד' ח.):
. בית קטן שלפני טרקלין לאנפילון

   הגדול:
. כלומר סבור נכוים בפושרים

הייתי שתבינו דבר ברמז מועט 
מעליכם ליכנס שראיתם אותי סר 

   לאנפילון:
   . לשון גניחה וצעקה:הוי

   . לישראל:אין קורין אבות
. אברהם יצחק אלא לשלשה

   ויעקב לאפוקי שבטים:
. שרה רבקה רחל אלא לארבע

   ולאה:
. לא אבא פלוני אמא פלונית

בבניהם קאמר אלא בשאר בני 
אדם כעין שאנו קורין עכשיו מר 
 פלוני מרת פלונית כך היו רגילין

  לומר אבא פלוני ואמא פלונית:
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י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ְכִתיב י" :ַמאי ּדִ א ַכּפָ ָ ְמָך ֶאׂשּ ׁשִ י ּבְ ן ֲאָבֶרְכָך ְבַחּיָ   ?(תהילים סג, ה) "כֵּ

י" ן ֲאָבֶרְכָך ְבַחּיָ ַמעזֹו  - "כֵּ    .ְקִריַאת ׁשְ
י" א ַכּפָ ָ ְמָך ֶאׂשּ ׁשִ ִפלָּ  - "ּבְ    .הזֹו ּתְ

ן ה כֵּ תּוב אֹוֵמר ,ְוִאם עֹוׂשֶ י" :ָעָליו ַהכָּ ע ַנְפׁשִ ּבַ ׂשְ ן ּתִ מֹו ֵחֶלב ָוֶדׁשֶ    .)ו(תהילים סג,  "כְּ
ֵני עֹוָלִמים ּנֹוֵחל ׁשְ א ׁשֶ ה :ְולֹא עֹוד ֶאלָּ א ,ָהעֹוָלם ַהּזֶ    .ְוָהעֹוָלם ַהּבָ

ֱאַמר ּנֶ י" :ׁשֶ ל ּפִ ְפֵתי ְרָננֹות ְיַהלֶּ   .)(תהילים סג, ו" ְוׂשִ
  
  

  רש"י
. וכמו חלב ודשן תרי כן אברכך

   קראי דסמיכי להדדי:
  . שתים:רננות
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י ֶאְלָעָזר ים ְצלֹוֵתיּה  ַרּבִ ְמַסּיֵ ַתר ּדִ    :ָאַמר ָהֵכי ,ּבָ

לֹום ְוֵריעּות" פּוֵרינּו ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוׁשָ ן ּבְ כֵּ ׁשְ תַּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ    ,ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ
ַתְלִמיִדים בּוֵלנּו ּבְ ה ּגְ    ,ִרית ְוִתְקָוהְוַתְצִליַח סֹוֵפנּו ַאֲח  ,ְוַתְרּבֶ

ַגן ֵעֶדן ים ֶחְלֵקנּו ּבְ עֹוָלֶמךָ  ,ְוָתׂשִ ָחֵבר טֹוב ְוֵיֶצר טֹוב ּבְ ֵננּו ּבְ    ,ְוַתּקְ
ֶמךָ  ים ְוִנְמָצא ִיחּול ְלָבֵבנּו ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ כִּ    ,ְוַנׁשְ

נּו ְלטֹוָבה   . "ְוָתבֹא ְלָפֶניָך קֹוַרת ַנְפׁשֵ
  

י יֹוָחָנן ים ְצ  ַרּבִ ְמַסּיֵ ַתר ּדִ    :ָאַמר ָהֵכי ,לֹוֵתיּה ּבָ
ָרָעֵתנוּ " יט ּבְ נּו ְוַתּבִ ּתֵ ָבׁשְ ִציץ ּבְ ּתָ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ    ,ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ

ֲחִנינּוְתךָ  ר ּבַ ֲחִסידּוְתָך ְוִתְתַאּזֵ ף ּבַ ָך ְוִתְתַעּטֵ ֻעּזְ ה ּבְ ּסֶ ַרֲחֶמיָך ְוִתְתכַּ ׁש ּבְ    ,ְוִתְתַלּבֵ
ת טוּ    . "ְבָך ְוַעְנְוָתנּוֶתךָ ְוָתבֹא ְלָפֶניָך ִמּדַ

  
י ֵזיָרא ים ְצלֹוֵתיּה  ַרּבִ ְמַסּיֵ ַתר ּדִ    :ָאַמר ָהֵכי ,ּבָ

ּלֹא ֶנֱחָטא" ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ֵלם ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ,ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ    ."ְולֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנכָּ
  

יא י ִחיָּ י ַרּבִ ְמַצלֵּ ַתר ּדִ    :ָאַמר ָהֵכי ,ּבָ
נּוֵתנוּ ְיִהי ָרצֹון " ֵהא ּתֹוָרְתָך אּוּמָ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ    ,ִמלְּ

כּו ֵעיֵנינוּ  נּו ְוַאל ֶיְחׁשְ   . "ְוַאל ִיְדֶוה ִלּבֵ
  

ַתר ְצלֹוֵתיּה  ַרב    :ָאַמר ָהֵכי ,ּבָ
ים" ים ֲארּוכִּ ן ָלנּו ַחּיִ ּתֵ ּתִ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ    ,ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ

לֹום ל ׁשָ ים ׁשֶ ל טֹוָבה ,ַחּיִ ים ׁשֶ ָרָכה ,ַחּיִ ל ּבְ ים ׁשֶ ְרָנָסה ,ַחּיִ ל ּפַ ים ׁשֶ    ,ַחּיִ
ל ִחּלּוץ ֲעָצמֹות ים ׁשֶ ֶהם ִיְרַאת ֵחְטא ,ַחּיִ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ה ,ַחּיִ ה ּוְכִלימָּ ֶהם ּבּוׁשָ ֵאין ּבָ ים ׁשֶ    ,ַחּיִ
ר ְוָכבֹוד ל עֹוׁשֶ ים ׁשֶ נּו ַאֲהַבת ּתֹוָר  ,ַחּיִ ֵהא ּבָ תְּ ים ׁשֶ ַמִיםַחּיִ    ,ה ְוִיְרַאת ׁשָ

נּו ְלטֹוָבה ֲאלֹות ִלּבֵ ל ִמׁשְ א ָלנּו ֶאת כָּ ַמלֵּ ּתְ ים ׁשֶ   . "ַחּיִ
  

י ַתר ְצלֹוֵתיּה  ֶרּבִ    :ָאַמר ָהֵכי ,ּבָ
ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ "    ,ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ

ִנים ִנים ּוֵמַעזּּות ּפָ י ּפָ יֵלנּו ֵמַעּזֵ ּצִ ּתַ    ,ׁשֶ
ַגע ָרע ,ָדם ָרעֵמָא     ,ּוִמּפֶ

ֶצר ָרע ֵכן ָרע ,ֵמָחֵבר ָרע ,ִמּיֵ ָ ִחית ,ִמׁשּ ׁשְ ָטן ַהּמַ ָ ה ,ּוִמׂשּ ין ָקׁשֶ ה ,ּוִמּדִ ין ָקׁשֶ ַעל ּדִ    ,ּוִמּבַ
ִרית ן ּבְ הּוא ּבֶ ין ׁשֶ ִרית ,ּבֵ ן ּבְ ֵאינֹו ּבֶ ין ׁשֶ    ."ּבֵ

בוְ  י.  ַאף ַעל ּגַ ֶרּבִ יֵמי ְקצּוֵצי ֲעֵליּה ּדְ ַקּיְ   ּדְ
  

ַתר ְצלֹוֵתיּה  ַרב ַסְפָרא    :ָאַמר ָהֵכי ,ּבָ
לֹום" ים ׁשָ ׂשִ ּתָ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ    :ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ

ה   יז, א ל ַמּטָ ְלָיא ׁשֶ ל ַמְעָלה ּוְבַפּמַ ְלָיא ׁשֶ ַפּמַ    ,ּבְ
תֹוָרֶתךָ  ְלִמיִדים ָהעֹוְסִקים ּבְ    ,ּוֵבין ַהּתַ

ין עוֹ  ָמּה ּבֵ ין עֹוְסִקין ִלׁשְ ָמּה ּבֵ ּלֹא ִלׁשְ    ,ְסִקין ׁשֶ
ָמּה  ּלֹא ִלׁשְ ָמּה  - ְוָכל ָהעֹוְסִקין ׁשֶ הּו עֹוְסִקין ִלׁשְ ּיְ   . "ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

  
ִרי ַסְנּדְ כְּ י ַאּלֶ ַתר ְצלֹוֵתיּה  ַרּבִ    :ָאַמר ָהֵכי ,ּבָ

ֲע " ֶקֶרן אֹוָרה ְוַאל ּתַ ֲעִמיֵדנּו ּבְ תַּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ָכהְיִהי ָרצֹון ִמלְּ ֶקֶרן ֲחׁשֵ    ,ִמיֵדנּו ּבְ
כּו ֵעיֵנינוּ  נּו ְוַאל ֶיְחׁשְ    ."ְוַאל ִיְדֶוה ִלּבֵ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

י ָלּה  ַרב ַהְמנּוָנאָהא     .ְמַצלֵּ
ִריוְ  ַסְנּדְ כְּ י ַאּלֶ י ַרּבִ ְמַצלֵּ ַתר ּדִ    :ָאַמר ָהֵכי ,ּבָ
ְרצ" לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ׁשֶ    ,ֹוֵננּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנךָ ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ּגָ

ב ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ?ּוִמי ְמַעכֵּ ה ְוׁשִ ִעיּסָ ּבָ אֹור ׁשֶ    .ׂשְ
ָדם יֵלנּו ִמּיָ ּצִ ּתַ ָפֶניָך ׁשֶ ֵלם ,ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ ֵלָבב ׁשָ י ְרצֹוְנָך ּבְ   . "ְוָנׁשּוב ַלֲעׂשֹות חּוּקֵ

  
ַתר ְצלֹוֵתיּה  ָרָבא    :ָאַמר ָהֵכי ,ּבָ

י  ֱאלַֹהי ַעד" ּלֹא נֹוַצְרּתִ    ,ֵאיִני ְכַדאי -ׁשֶ
י  ּנֹוַצְרּתִ יו ׁשֶ י -ְוַעְכׁשָ ִאּלּו לֹא נֹוַצְרּתִ    ,כְּ

י  ַחּיַ ל ָוחֹוֶמר - ָעָפר ֲאִני ּבְ ִמיָתִתי ּקַ    .ּבְ
ה ה ּוְכִליּמָ ְכִלי ָמֵלא ּבּוׁשָ    ,ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶניָך כִּ

ּלֹא ֶא  ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ׁשֶ ָחָטאִתי ְלָפֶניָך  ,ֱחָטא עֹודְיִהי ָרצֹון ִמלְּ ֶ ים -ּוַמה ׁשּ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ    ,ָמֵרק ּבְ

  רש"י
   . בגורלנו:בפורינו

. שתהא אחריתנו אחרית ותקוה
   טובה ונראה מה שקוינו:

   . לשון תקון:ותקננו
ונשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה 

. שלא יתגבר עלינו יצר את שמך
ור הלילה לסור הרע בהרה

מאחריך ביום אלא כשנשכים בכל 
   בקר נמצא לבבנו מייחל לך:

. כלומר ותבא לפניך קורת נפשנו
   ספוק צרכנו וקורת רוחנו:

. תדע ותתן לבך ותביט ברעתנו
   ברעה הבאה עלינו:

   . שלא יתגרו בי:מעזי פנים
. שלא יוציאו עלי לעז ומעזות פנים

   ממזרות:
   הול:. שאינו משאינו בן ברית

. ואע''ג דקיימי קצוצי עליה דרבי
שהיו שוטרים עומדין במצות 
אנטונינוס להכות ולהנקם בכל 

 העומדים עליו: 

. בחבורת שרי בפמליא של מעלה
האומות שכשהשרים של מעלה יש 
תגר ביניהם תיכף יש קטטה בין 
האומות כדכתיב ועתה אשוב 

   להלחם עם שר פרס (דניאל י):
בורת . בחובפמליא של מטה

   החכמים:
   . בזוית אורה:בקרן אורה
. שאין אנו עושים ומי מעכב

   רצונך:
. יצר הרע שבלבבנו שאור שבעיסה

   המחמיצנו:
. לא הייתי חשוב והגון איני כדאי

   להיות נוצר:
. מה חשיבותי ועכשיו שנוצרתי

   הרי אני כאילו לא נוצרתי:
   . שבמיתתי עפר אני:ק''ו
  . כלה והתם:מרק
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   ".ִיּסּוִרין ָוֳחָלִאים ָרִעים ַעל ְיֵדיֲאָבל לֹא 

ִכּפּוֵרי.  ַרב ַהְמנּוָנא זּוֵטיְוַהְיינּו ִויּדּוי ּדְ  יֹוָמא ּדְ   ּבְ
  

ָרִביָנא ֵריּה ּדְ ים ְצלֹוֵתיּה ָא  ַמר ּבְ י ֲהָוה ְמַסּיֵ    :ַמר ָהֵכיכִּ
ר ִמְרָמה ,ֱאלַֹהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע" ּבֵ ְפתֹוַתי ִמּדַ    ,ְוׂשִ

י ִתּדֹום ְהֶיה ,ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י כֶּ    ,ְוַנְפׁשִ
תֹוָרֶתךָ  י ּבְ ַתח ִלּבִ י ,ּפְ ְרּדֹוף ַנְפׁשִ    .ּוְבִמְצֹוֶתיָך ּתִ
ַגע ָרע יֵלִני ִמּפֶ ֶצר ָהָר  ,ְוַתּצִ ה ָרָעה ,עִמּיֵ ָ עֹוָלם ,ּוֵמִאׁשּ ׁשֹות ָלבֹא ּבָ ְתַרּגְ ל ָרעֹות ַהּמִ    ,ּוִמכָּ

בֹוָתם ִבים ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחׁשְ    ,ְוָכל ַהחֹוׁשְ
י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי   . "ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

  
ת ׁשֶ י ֲהוָ  ַרב ׁשֵ ַתֲעִניָתאכִּ י ָאַמר ָהֵכי ,ה ָיֵתיב ּבְ ְמַצלֵּ ַתר ּדִ    :ּבָ

ן" ים ָאָדם חֹוֵטא ּוַמְקִריב ָקְרּבָ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ לּוי ְלָפֶניָך ּבִ    ,ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ּגָ
א ֶחְלּבֹו ְוָדמוֹ  ּנּו ֶאלָּ ר לוֹ  ,ְוֵאין ַמְקִריִבין ִמּמֶ ּפֵ    ,ּוִמְתכַּ

יו י ְוָדִמי ְוַעְכׁשָ ַתֲעִנית ְוִנְתַמֵעט ֶחְלּבִ י ּבְ ְבּתִ    ,ָיׁשַ
ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ יו ְלָפֶניָך ַעל ּגַ ִאיּלּו ִהְקַרְבּתִ ְתַמֵעט כְּ ּנִ י ְוָדִמי ׁשֶ ֵהא ֶחְלּבִ ּיְ ָפֶניָך ׁשֶ   . " ְוִתְרֵצִניְיִהי ָרצֹון ִמלְּ
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י יֹוָחָנן ים ִסְפָרא  ַרּבִ י ֲהָוה ְמַסּיֵ ִאּיֹובכִּ    :ָאַמר ָהֵכי ,ּדְ

ִחיָטה ,תָלמוּ סֹוף ָאָדם " ֵהָמה ִלׁשְ    .ְוַהּכֹל ְלִמיָתה ֵהם עֹוְמִדים ,ְוסֹוף ּבְ
ּתֹוָרה ֵדל ּבַ ּגָ ֵרי ִמי ׁשֶ ּתֹוָרה ,ַאׁשְ ה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרוֹ  ,ַוֲעָמלֹו ּבַ    ,ְועֹוׂשֶ

ם טֹוב ׁשֵ ם טֹוב ִמן ָהעֹולָ  ,ְוָגֵדל ּבְ ׁשֵ    ,םְוִנְפָטר ּבְ
לֹמֹה ְלדוֹ " :ְוָעָליו ָאַמר ׁשְ ֶות ִמּיֹום ִהּוָ ֶמן טֹוב ְויֹום ַהּמָ ֶ ם ִמׁשּ   . "(קהלת ז, א) "טֹוב ׁשֵ

  
יּה ּדְ  פּוּמֵ ָלא ּבְ י ֵמִאירַמְרּגְ    :ַרּבִ

ָרַכי" ָך ָלַדַעת ֶאת ּדְ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ מֹור ּבְ ְלֵתי ּתֹוָרִתי ,ּגְ קֹוד ַעל ּדַ    .ְוִלׁשְ
ךָ ְנצ ִלּבְ ְהֶיה ִיְרָאִתי ,ֹור ּתֹוָרִתי ּבְ    ,ְוֶנֶגד ֵעיֶניָך ּתִ

ל ֵחְטא יָך ִמכָּ מֹור ּפִ ָמה ְוָעֹון ,ׁשְ ל ַאׁשְ ׁש ַעְצְמָך ִמכָּ   ,ְוַטֵהר ְוַקּדֵ
ָכל ָמקֹום ָך ּבְ   . "ַוֲאִני ֶאְהֶיה ִעּמְ

  
ְייהּו ּדְ  פּוּמַ ָלא ּבְ ַיְבֶנהַמְרּגְ ָנן ּדְ    :ַרּבָ

ְרָיה וַ " ְרָיהֲאִני ּבִ    .ֲחֵבִרי ּבִ
ִעיר י ּבָ ֶדה ,ֲאִני ְמַלאְכּתִ ָ ׂשּ    ,ְוהּוא ְמַלאְכּתֹו ּבַ

י ים ִלְמַלאְכּתִ כִּ ים ִלְמַלאְכּתוֹ  ,ֲאִני ַמׁשְ כִּ    ,ְוהּוא ַמׁשְ
י ְמַלאְכּתִ ר ּבִ ּדֵ הּוא ֵאינֹו ִמְתּגַ ם ׁשֶ ׁשֵ ְמַלאְכּתוֹ  ,כְּ ר ּבִ ּדֵ ְך ֲאִני ֵאיִני ִמְתּגַ    ,כָּ

א ּתֹ ּמָ ה ְוהּוא ַמְמִעיטְוׁשֶ    ,אַמר ֲאִני ַמְרּבֶ
ִנינוּ  ַמִים" :ׁשָ ָ ין ִלּבֹו ַלׁשּ ַכּוֵ ּיְ ְמִעיט ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ְוֶאָחד ַהמַּ ְרּבֶ    "."ֶאָחד ַהּמַ

  
יּה ּדְ  פּוּמֵ ָלא ּבְ יַמְרּגְ ּיֵ    :ַאּבַ

ִיְרָאה"    ,ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָערּום ּבְ
יב" ל ָאָדם , א)(משלי טו "ֵחָמה 83ַמֲעֶנה ַרְך ֵמׁשִ לֹום ִעם ֶאָחיו ְוִעם ְקרֹוָביו ְוִעם כָּ ה ׁשָ ּוק ,ּוַמְרּבֶ ׁשּ    ,ַוֲאִפיּלּו ִעם ָנְכִרי ּבַ

ה ֵהא ָאהּוב ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמד ְלַמּטָ ּיְ ֵדי ׁשֶ    ,כְּ
ִרּיֹות ל ַעל ַהּבְ    ."ִויֵהא ְמקּוּבָ

  
איָאְמרּו ָעָליו ַעל  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ּלֹא ִה  ַרּבָ לֹום ֵמעֹוָלםׁשֶ ימֹו ָאָדם ׁשָ ּוק.  ,ְקּדִ ׁשּ   ַוֲאִפיּלּו ָנְכִרי ּבַ

  
יּה ּדְ  פּוּמֵ ָלא ּבְ    :ָרָבאַמְרּגְ

ְכִלית ָחְכָמה " ים טֹוִבים -ּתַ ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ    ,ּתְ
ּלֹא ְיֵהא ָאָדם קֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה דוֹ  ,ׁשֶ הּוא ּגָ ָאִביו ּוְבִאּמֹו ּוְבַרּבֹו ּוְבִמי ׁשֶ ָחְכָמה ּוְבִמְנָיןּובֹוֵעט ּבְ ּו ּבְ ּנ    ,ל ִמּמֶ

ֱאַמר ּנֶ יֶהם" :ׁשֶ ֶכל טֹוב ְלָכל עֹוׂשֵ ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה' ׂשֵ   (תהילים קיא, י) "ֵראׁשִ

ים' א לְ  ,לֹא ֶנֱאַמר -  'ָלעֹוׂשִ יֶהם"ֶאלָּ ָמּה  - "עֹוׂשֵ ים ִלׁשְ ָמּה  ,ָלעֹוׂשִ ּלֹא ִלׁשְ ים ׁשֶ    .ְולֹא ָלעֹוׂשִ
ה ׁשֶ  ָמּה ְוָכל ָהעֹוׂשֶ ּלֹא ִנְבָרא -ּלֹא ִלׁשְ   . "נֹוַח לֹו ׁשֶ

  
יּה ּדְ  פּוּמֵ ָלא ּבְ    :ַרבַמְרּגְ

אלֹא כָּ " ה ָהעֹוָלם ַהּבָ    .עֹוָלם ַהּזֶ
א    :ֵאין ּבוֹ  ,ָהעֹוָלם ַהּבָ

ְנָאה וְ  ן ְולֹא ִקְנָאה ְולֹא ׂשִ א ּוַמּתָ ָ ְרָיה ְוִרְבָיה ְולֹא ַמׂשּ ה ְולֹא ּפִ ִתּיָ ֲחרּותלֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ׁשְ    ,לֹא ּתַ
ִכיָנה ְ יו ַהׁשּ יֶהם ְוֶנֱהִנים ִמּזִ ָראׁשֵ ִבין ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ יִקים יֹוׁשְ א ַצּדִ    ,ֶאלָּ

ֱאַמר ּנֶ ּתוּ " :ׁשֶ ׁשְ ֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ   ".(שמות כד, יא) "ַוּיֶ

  
ִהְבִטיָחן 84 דֹוָלה ַהְבָטָחה ׁשֶ רּוְך הּואּגְ דֹוׁש ּבָ יםַלנָּ  ַהּקָ ים יֹוֵתר ִמן ָהֲאָנׁשִ    ,ׁשִ

ֱאַמר ּנֶ ה ִאְמָרִתי" :ׁשֶ נֹות ּבְֹטחֹות ַהְאֵזנָּ ַמְעָנה קֹוִלי ּבָ ֲאַנּנֹות קְֹמָנה ׁשְ ים ׁשַ   .(ישעיה לב, ט) "ָנׁשִ
  

יאלְ  ַרב ָאַמר ֵליּה  י ִחיָּ    :ַרּבִ
ַמאי ַזְכָיין ים ּבְ    ?ָנׁשִ

ּתָ  ִניׁשְ ַנְייהּו ְלֵבי כְּ ַאְקרּוֵיי ּבְ    ,אּבְ
ָנן י ַרּבָ ְבַרְייהּו ּבֵ    ,ּוְבַאְתנּוֵיי ּגַ

ָנן.  י ַרּבָ ָאתּו ִמּבֵ ִרין ְלַגְבַרְייהּו ַעד ּדְ   ְוַנּטְ
  

ָנן ִמ  ְטֵרי ַרּבָ י ֲהוּו ִמּפַ יכִּ י ּבֵ י ַאּמִ יְוָאְמֵרי ָלּה ִמ  ַרּבִ י ֲחִניָנא ּבֵ    :ָהֵכי ָאְמֵרי ֵליּה  ַרּבִ
יךָ " ַחּיֶ ְרֶאה ּבְ    ,עֹוָלְמָך ּתִ
אוְ  י ָהעֹוָלם ַהּבָ    ,ַאֲחִריְתָך ְלַחּיֵ

   ,ְוִתְקָוְתָך ְלדֹור ּדֹוִרים
בּוָנה ה ּתְ ָך ֶיְהּגֶ    ,ִלּבְ

                                                
 בפסוק הגירסה 'ישיב'. 83

  הגירסא בעין יעקב הוא "תנו רבנן" וזוהי ברייתא. 84

  רש"י
. על הוה מסיים ספרא דאיובכי 

   שם שאיוב נפטר בשם טוב:
. דבר זה רגיל מרגלא בפומיה

   בפיו:
. העוסק בתורה בריה אני וכן אני

   חברי עם הארץ בריה הוא:
. כלומר נוחה אני מלאכתי בעיר
   מלאכתי ממלאכתו:

   . מתגדל לתפוש אומנותי:מתגדר
. הדין עמו שאינו ושמא תאמר

היה מתגדר במלאכתי שאילו 
תופס אומנותי לא היה לו לב 
פתוח להרבות בתורה כמותי והיה 

   ממעיט ואין לו שכר:
. שיש לו שכר לממעיט כמו שנינו

   למרבה:
. ואצל ובלבד שיכוין לבו לשמים

   קרבנות הוא במנחות בסופה:
. להערים בכל מיני ערום ביראה

   ערמה ליראת בוראו:
. עיקרה של תורה תכלית חכמה

   בה ומע''ט:שיהא עמה תשו
העושה שלא לשמה נוח לו שלא 

. פירוש שאינו לומד כדי נברא
לקיים אלא לקנטר דבפרק מקום 
שנהגו (דף נ:) אמרינן רבא רמי 
כתיב עד שמים חסדך וכתיב מעל 
השמים כאן בעוסק שלא לשמה 
כו' והתם איירי במקיים כדי 
שיכבדוהו וכן משמע בירושלמי 

   דפירקין:
מזיו השכינה . שבעו ויאכלו וישתו

   כאילו אכלו ושתו:
. שהרי קראן גדולה הבטחה

   שאננות ובוטחות:
. תינוקות של בית לבי כנישתא

רבן היו רגילין להיות למדים לפני 
   רבן בבית הכנסת:

. בית המדרש ששם שונים בי רבנן
   משנה וגמרא:

. ממתינות ונטרן לגברייהו
לבעליהן ונותנות להם רשות ללכת 

   יר אחרת:וללמוד תורה בע
. זה מזה שהיה נוטל מפטרי רבנן

רשות מחבירו לשוב לביתו 
   ולארצו:

. כל צרכיך עולמך תראה בחייך
  תמצא:
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ר ָחְכמֹות יָך ְיַדּבֵ    ,ּפִ

   ,ּוְלׁשֹוְנָך ַיְרִחיׁש ְרָננֹות
ךָ  ירּו ֶנְגּדְ יָך ַיְיׁשִ    ,ַעְפַעּפֶ

ְמאֹור ּתֹוָרה    ,ֵעיֶניָך ָיִאירּו ּבִ
זֹוַהר ָהָרִקיַע  ּוָפֶניָך ַיְזִהירוּ     ,כְּ

ַעת יעּו ּדַ ְפתֹוֶתיָך ַיּבִ    ,ׂשִ
ִרים ֲעלֹוְזָנה ֵמיׁשָ    ,ְוִכְליֹוֶתיָך ּתַ

יק יֹוִמין ְבֵרי ַעּתִ מֹוַע ּדִ   . "ּוְפָעֶמיָך ָירּוצּו ִלׁשְ
  

ָנן ִמ  י ֲהוּו ִמְפְטֵרי ַרּבָ אכִּ י ַרב ִחְסּדָ ר נַ ְוָאְמֵרי ָלּה ִמ  ,ּבֵ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י ַרּבִ    :ָאְמרּו ֵליּה ָהֵכי ,ְחָמִניּבֵ
ִלים"   .(תהלים קמד, יד) 85ְוגֹו' "ַאּלּוֵפינּו ְמסּוּבָ
  
  
ִלים ַאּלּוֵפינוּ "   .(תהלים קמד, יד) "ְמסּוּבָ

מּוֵאלוּ  ַרב י יֹוָחָנןְוָאְמֵרי ָלּה  ׁשְ י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ    :ַרּבִ
ּתֹוָרה "ַאּלּוֵפינוּ ": ַחד ָאַמר ִלים"וּ  ,ּבַ    .ִמְצֹותּבְ  "ְמסּוּבָ

ּתֹוָרה ּוְבִמְצֹות "ַאּלּוֵפינוּ " :ְוַחד ָאַמר ִלים"וּ  ,ּבַ ִיּסּוִרים "ְמסּוּבָ   .ּבְ
  

ֶרץ"   יז, ב ֵהא ִסיָעֵתנוּ  - (תהלים קמד, יד) "ֵאין ּפֶ ּלֹא ּתְ ִוד ׁשֶ ל ּדָ ִסיָעתֹו ׁשֶ יָּ  ,כְּ ּנּו ֲאִחיתֹוֶפל אָצ ׁשֶ    .ִמּמֶ
אּול - (תהלים קמד, יד) "ְוֵאין יֹוֵצאת" ל ׁשָ ִסיָעתֹו ׁשֶ ֵהא ִסיָעֵתנּו כְּ ּלֹא ּתְ ּנּו ּדֹוֵאג ָהֲאדֹוִמי ,ׁשֶ ָצא ִמּמֶ ּיָ    .ׁשֶ
ֲחִזי - (תהלים קמד, יד) "ְוֵאין ְצָוָחה" ּנּו ּגֵ ָצא ִממֶּ ּיָ ע ׁשֶ ל ֱאִליׁשָ ִסיָעתֹו ׁשֶ ֵהא ִסיָעֵתנּו כְּ ּלֹא ּתְ    .ׁשֶ
ְרחֹובֹוֵתינוּ " ּלֹ  - (תהלים קמד, יד) "ּבִ ְק ׁשֶ ּמַ ְלִמיד ׁשֶ ן אֹו ּתַ יםא ְיֵהא ָלנּו ּבֵ ַרּבִ ילֹו ּבָ ְבׁשִ יַח ּתַ    .ּדִ
  
  
ָדָקה" יֵרי ֵלב ָהְרחֹוִקים ִמּצְ ְמעּו ֵאַלי ַאּבִ   .(ישעיה מו, יב) "ׁשִ

מּוֵאלוּ  ַרב י יֹוָחָנןְוָאְמֵרי ָלּה  ׁשְ י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ    :ַרּבִ
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִנּזֹונִ  :ַחד ָאַמר ְצָדָקהכָּ ְזרֹוַע  ,ין ּבִ    .ְוֵהם ִנּזֹוִנין ּבִ

ְזכּוָתם :ְוַחד ָאַמר ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִנזֹּוִנין ּבִ ְזכּות ַעְצָמן ֵאין ִנּזֹוִנין ,כָּ    .ְוֵהם ֲאִפיּלּו ּבִ
  

ְדַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב    ,כִּ
ָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ

ת קֹול יֹוֵצ  ָכל יֹום ָויֹום ּבַ ִביל  :את ֵמַהר חֹוֵרב ְואֹוֶמֶרתּבְ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִנּזֹוִנין ּבִ ִני ֲחִניָנאכָּ    ,ּבְ
ת ֲחִניָנאוַ  ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַקב ֲחרּוִבין ֵמֶעֶרב ׁשַ י לֹו ּבְ ִני ּדַ    .ּבְ

  
ַרב ְיהּוָדה    ,ּוְפִליָגא ּדְ

ָאַמר     :ַרב ְיהּוָדהּדְ
יֵרי ֵלב"ַמאן     ?"ַאּבִ

ֵאיּגֹוָבֵאי  ׁשָ    .ִטּפְ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ְייהוּ  ּיֹוָרא ִמיּנַ יר ּגִ ּיֵ ָהא לֹא ִאיּגַ ַדע ּדְ    .ּתֵ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

יֵרי ֵלב ִניְנהוּ  ֵני ָמָתא ַמְחְסָיא ַאּבִ    ,ּבְ
א ּתָ ׁשַ ֵרי ִזְמֵני ּבְ אֹוַרְייָתא תְּ ָקא ָחזּו ִיְקָרא ּדְ    ,ּדְ

ּיֹוָרא ִמיְולֹא ָקִמגַּ  יר ּגִ ְייהוּ ּיֵ    .ּנַ
  
  

                                                
ִלים 85   אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו. ַאּלּוֵפינּו ְמסּוּבָ

  רש"י
. בלשון ברכה היו פיך ידבר חכמות

   אומרים:
. לשון יושר שתהא מבין יישירו

 בתורה כהלכה: 

. כל העולם כולו נזונין בצדקה
בצדקתו של הקב''ה ולא בזכות 

   שבידן:
. בזכות שבידם והם נזונין בזרוע

ובצדיקים משתעי קרא וקרי להו 
רחוקים מצדקתו של הקדוש 

   ב''ה:
. שאין להן כדי צרכיהם אינן נזונין

   ומתפרנסים בקושי:
. דאיהו אמר ופליגא דרב יהודה

   אבירי לב היינו רשעים:
. שם אומה היא בבבל גובאי

ובמסכת קדושין (פ''ד דף ע:) 
   הנתינים: אמרינן שהיו מן

שבחא דאורייתא תרי זימני 
. שהיו נאספים שם ישראל בשתא

באדר לשמוע בהלכות הפסח 
מדרש דרב אשי ובאלול לשמוע 

  הלכות החג:

  



  122  90 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        יז, ביז, ביז, ביז, ב .90
ַמע ַלְיָלה ָהִראׁשֹון [ָחָתן ִאם רֹוֶצה ִלְקרֹות " ת ׁשְ    .קֹוֵרא –ְקִרּיַ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ם ִיּטֹול ֵ ל ָהרֹוֶצה ִליּטֹול ֶאת ַהׁשּ   .]לֹא ּכָ

  
ְמִליֵאל  :ְלֵמיְמָרא ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ יׁש ְליּוֲה  -ּדְ    ,ָראַחּיֵ

ָנן  י ְליּוֲהָרא -ְוַרּבָ יׁשֵ    !?לֹא ַחּיְ
ְמִעיָנן ְלהוּ  ָכא ׁשַ    !ְוָהא ִאיּפְ

ְתַנן    :ּדִ
ָאב" ָעה ּבְ ִתׁשְ ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ּבְ ּנָ ין – ָמקֹום ׁשֶ    ,עֹוׂשִ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ין -ָמקֹום ׁשֶ    .ֵאין עֹוׂשִ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים -ְוָכל ָמקֹום  ֵטִלים תַּ    .ּבְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ַתְלִמיד ָחָכם ל ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ה ּכָ    ."ְלעֹוָלם ַיֲעׂשֶ

ָנן  ַרּבָ ָנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ   ַקׁשְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְמִליֵאל ַאּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ָיא ּדְ    !ַקׁשְ

  
י יָאַמר     :ֹוָחָנןַרּבִ

ה יּטָ ִ    .מּוְחֶלֶפת ַהׁשּ
  

ַרב ִאיִדי ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ    :ָאַמר ַרב ׁשִ
ֲחִליף    ,ְלעֹוָלם לֹא תַּ

ָיא ָנן לֹא ַקׁשְ ַרּבָ ָנן ַאּדְ ַרּבָ    :ּדְ
ַמע יָון  ְקִריַאת ׁשְ י ַעְלָמא כֵּ כּולֵּ י ָקֵרי  ,ָקא ָקרוּ ּדְ יּוֲהָרא -ְוִאיהּו ַנּמִ    ,לֹא ֶמיֱחֵזי כְּ

י ַעְלָמא ַעְבֵדי ְמָלאָכה םָת ָה  כּולֵּ יָון ּדְ יּוֲהָרא -ְוִאיהּו לֹא ָקא ָעִביד  ,כֵּ    .ֶמיֱחֵזי כְּ
ָיא ְמִליֵאל לֹא ַקׁשְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְמִליֵאל ַאּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    :ּדְ

ָתאָהָכא  ְלָיא ִמילְּ ָנה ּתַ ַכּוָ לֹא ָמֵצי ְלכַ  ,ּבְ יּה ַוֲאַנן ַסֲהֵדי ּדְ ְעּתֵ    ,ּוּוֵני ּדַ
ֵאין לוֹ ' :ָהרֹוֶאה אֹוֵמר ָהָתםֲאָבל  ה ',ְמָלאָכה הּוא ּדְ ּמָ ׁשּוָקא ּפּוק ֲחֵזי כַּ א ּבְ ְטָלֵני ִאיכָּ   .ּבַ

  
  
  

        הדרן עלך היה קוראהדרן עלך היה קוראהדרן עלך היה קוראהדרן עלך היה קורא
  
  

  רש"י
. אם לא הוחזק לא כל הרוצה וכו'

חכם וחסיד לרבים אין זה אלא 
גאוה שמראה בעצמו שיכול לכוין 

   לבו:
אמרי אינשי עבידתא הוא דלית 

ואה אותו שאינו עושה . הרליה
מלאכה אינו מבין שמחמת תשעה 
באב הוא בטל אלא אין לו מלאכה 

   לעשות:
פרק חזי כמה בטלני איכא 

 . אף בימי מלאכה: בשוקא

  



123     91 סוגיה                """""מי שמתו"מי שמתו"מי שמתו"מי שמתו    ––––מסכת ברכות פרק ג' מסכת ברכות פרק ג' מסכת ברכות פרק ג' מסכת ברכות פרק ג' 

    "מי שמתו""מי שמתו""מי שמתו""מי שמתו"    ––––    ''''גגגגפרק פרק פרק פרק     ברכותברכותברכותברכותמסכת מסכת מסכת מסכת 

        יח, איח, איח, איח, א    ––––    יז, ביז, ביז, ביז, ב .91
  

ָנה   ִמׁשְ

ל ְלָפָניו תֹו מּוטָּ ּמֵ    :ִמי ׁשֶ
טּור  ַמעִמ  - ּפָ ה ,ְקִריַאת ׁשְ ִפּלָ ין ,ּוִמן ַהתְּ ִפיּלִ    ,ּוִמן ַהתְּ

ּתֹוָרה ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ   .ּוִמּכָ
  

ה ְוִחּלּוֵפיֶהן ְוִחּלּוֵפי ִחּלּוֵפיֶהן טָּ ֵאי ַהּמִ    ,נֹוׂשְ
ה טָּ ַאַחר ַהּמִ ּלְ ה ְוֶאת ׁשֶ טָּ ְפֵני ַהּמִ ּלִ    ,ֶאת ׁשֶ

ֶה  ה צֹוֶרְך ּבָ טָּ ְפֵני ַהּמִ ּלִ טּוִרים –ם ֶאת ׁשֶ    ,ּפְ
ֶהם  ה צֹוֶרְך ּבָ טָּ ַאַחר ַהּמִ ּלְ יִבין –ְוֶאת ׁשֶ    .ַחּיָ

ה ִפּלָ טּוִרים ִמן ַהתְּ    .ְוֵאּלּו ָוֵאּלּו ּפְ
  

ת ְוָחְזרוּ     ,ָקְברּו ֶאת ַהּמֵ
וָּרה  יעּו ַלׁשּ ּלֹא ַיּגִ    ,ַיְתִחילוּ  –ִאם ְיכֹוִלין ְלַהְתִחיל ְוִלְגמֹור ַעד ׁשֶ

   .ַיְתִחילוּ לֹא  -ְוִאם ָלאו 
ּוָרה ׁשּ    :ָהעֹוְמִדים ּבַ

ים  ִניִמּיִ טּוִרים –ַהּפְ    ,ּפְ
יִבים –ְוַהִחיצֹוִנים     .ַחּיָ

  

ָמָרא    ּגְ
ל ְלָפָניו"    ,יןִא  – "מּוטָּ
ל ְלָפָניו' ֵאינֹו מּוּטָ    !לֹא – 'ְוׁשֶ

   :ּוְרִמיְנִהי
ל ְלָפָניו" תֹו מּוטָּ ּמֵ ַבִית ַאֵחר - ִמי ׁשֶ    ,אֹוֵכל ּבְ

ִית ַאֵחר  ְוִאם ֵבית ֲחֵבירוֹ  - ֵאין לֹו ּבַ    ,אֹוֵכל ּבְ
ית ֲחֵבירֹו  ה ְואֹוֵכל -ְוִאם ֵאין לֹו ּבֵ ה ְמִחיּצָ    ,עֹוׂשֶ

ה  ָבר ַלֲעׂשֹות ְמִחיּצָ ָניו ְואֹוֵכל -ְוִאם ֵאין לֹו ּדָ    .ַמֲחִזיר ּפָ
   ,ְוֵאינֹו ֵמיֵסב ְואֹוֵכל

ר ׂשָ    ,ְוֵאינֹו אֹוֵכל ּבָ
   ,ִיןְוֵאינֹו ׁשֹוֶתה ַי 

   ,ְוֵאינֹו ְמָבֵרךְ 
ן    ,ְוֵאינֹו ְמַזּמֵ

   ,ְוֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו   יח, א
ִנין ָעָליו    .ְוֵאין ְמַזּמְ

ַמע ִריַאת ׁשְ ה ,ּוָפטּור ִמּקְ ִפּלָ ין ,ּוִמן ַהתְּ ִפיּלִ    ,ּוִמן ַהתְּ
ּתֹוָרה ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ    .ּוִמּכָ

ת  ּבָ    –ּוְבׁשַ
ׂשָ  ן ,ּוְמָבֵרךְ  ,ְוׁשֹוֶתה ַיִין ,רֵמיֵסב ְואֹוֵכל ּבָ ִנין ָעָליו ,ּוְמָבְרִכין ָעָליו ,ּוְמַזּמֵ    ,ּוְמַזּמְ

ּתֹוָרה ְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ ָכל ַהּמִ יב ּבְ    .ְוַחּיָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ן כּוּלָ יב ּבְ ֵאּלּו ִנְתַחּיֵ יב ּבְ ְתַחּיֵ ּנִ    ."ִמּתֹוְך ׁשֶ
י יֹוָחָנןַר ְוָאַמר     :ּבִ

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ה ִאיכָּ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ׁשְ    .ּתַ

ֵני ִמיַהת ּתֹוָרה" :ָקּתָ ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ ין ּוִמּכָ ִפיּלִ ה ּוִמן ַהתְּ ִפּלָ ַמע ּוִמן ַהתְּ ִריַאת ׁשְ טּור ִמּקְ    !"ּפָ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב פַּ
נָ  ֲחִזיר ּפָ ָמא ַאּמַ ְרּגְ    .יו ְואֹוֵכלּתַ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ל ָעָליו ְלקֹוְברוֹ  ּמּוּטָ יָון ׁשֶ ֵמי ,כֵּ מּוָטל ְלָפָניו ּדָ    .כְּ
ֱאַמר ּנֶ ֵני ֵמתוֹ " :ׁשֶ ָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ּפְ   ,)ג, בראשית כג( "ַוּיָ

ָפָני" :ְוֶנֱאַמר ָרה ֵמִתי ִמלְּ    ,"ְוֶאְקּבְ
ל ָעָליו ְלקֹוְברוֹ  ּמּוּטָ ל ְזַמן ׁשֶ ֵמי -  כָּ ל ְלָפָניו ּדָ מּוּטָ    .כְּ

  
  

  רש"י
. מי שמתו כו' פטור מלקרות ק''ש

לפי שהוא טרוד במחשבת קבורתו 
והויא דומיא דחתן דפטור משום 

   טירדא דמצוה:
מתחלפין . שכן דרך שוחלופיהן

   לשאת לפי שהכל חפצין לזכות בו:
. שיתעסקו בו את שלפני המטה

   כשתגיע המטה אצלם:
   . שנשאוהו כבר:ושלאחר המטה

. שלפני המטה צורך בהם פטורים
   אם צריכים לשאתו פטורים:

. אף אם צורך ושלאחר המטה
בהם חייבים הואיל שכבר יצאו 

   ידי חובתן מן המת:
. פלהואלו ואלו פטורין מן הת

דלאו דאורייתא היא ורבותינו 
פירשו לפי שיש להם עוד שהות ולי 

   נראה שאין זה לשון פטור:
. שהיו מנחמין את האבל לשורה

בהקף שורה סביבותיו בשובם מן 
   הקבר:

  
  גמ' 

. כגון הוא בבית שאינו מוטל לפניו
   אחד והמת בבית אחר:

. דנראה כלועג אוכל בבית אחר
   לרש וכו':

. כדרך המסובים ואינו מיסב
בחשיבות על צדו השמאלית 

   ובמטה:
. ואינו צריך לברך ואינו מברך

   ברכת המוציא:
. אינו צריך לברך ברכת ואינו מזמן

 המזון: 

. אין צריך ואין מברכין עליו
   שיברכו לו אחרים בברכת הלחם:

. אין מצטרף עם ואין מזמנין עליו
   שלשה לזימון:

. תשמיש המטה איכא בינייהו
   ''ש חייב אבל בעונה בשבת:לר

קתני מיהת פטור מק''ש ומכל 
. ואפילו כשהוא אוכל בבית ברכות
   חברו:

. להא דתני פטור אמי תרגמא
שאין לו בית אחר דקאמר מחזיר 

   פניו ואוכל:
. לעולם אכולא רב אשי אמר

ומתניתין נמי אפילו בבית אחר 
נמי פטר ליה דכל שמוטל עליו 

   לקוברו קרי מוטל לפניו:
ויקם אברהם וגו' וכתיב ואקברה 

. וההיא שעתא לאו מתי מלפני
  לפניו הוה:
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   ,יןִא  – "ֵמתוֹ "

רוֹ 'ֲאָבל  ּמְ    !לֹא – 'ְמׁשַ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ת " ר ֶאת ַהּמֵ ּמֵ י ַהְמׁשַ ֵאינֹו ֵמתֹו  ַאף ַעל ּפִ טּור ִמ  - ׁשֶ ַמעּפָ ין ְקִריַאת ׁשְ ִפיּלִ ה ּוִמן ַהתְּ ִפּלָ    ,ּוִמן ַהתְּ
ּתֹוָר  ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ    !"הּוִמּכָ

  
רֹו  מְּ י  -ְמׁשַ ֵאינֹו ֵמתוֹ  ַאף ַעל ּפִ    ,ׁשֶ

י  -ֵמתֹו  רוֹ  ַאף ַעל ּפִ ּמְ ֵאינֹו ְמׁשַ    .ׁשֶ
  

רֹו  ,ֵמתוֹ  ּמְ   .יןִא  -ּוְמׁשַ

ָברֹות  ֵבית ַהּקְ ְך ּבְ    !לֹא –ֲאָבל ְמַהלֵּ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

רֹאׁשֹו וְ " ין ּבְ ָברֹות ּוְתִפיּלִ ֵבית ַהּקְ ְך ָאָדם ּבְ ְזרֹועֹו ְוקֹוֵראלֹא ְיַהּלֵ    ,ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבִ
ּום ן עֹוֵבר ִמׁשּ ה ּכֵ הוּ " ְוִאם עֹוׂשֶ   !)ה, משלי יז( "לֹוֵעג ָלָרׁש ֵחֵרף עֹׂשֵ

  
ע ַאּמֹות ָאסּור ָהָתם ּתֹוְך ַאְרּבַ    ,הּוא ּדְ

ע ַאּמֹות  יב -חּוץ ְלַאְרּבַ    ,ַחּיָ
ָאַמר ַמר עֵמת ּתֹוֵפס  :ּדְ    ,ַמעְקִריַאת ׁשְ ַאּמֹות לִ  ַאְרּבַ

עחּוץ לְ  - ָהָכא  טּור ַאְרּבַ י ּפָ    .ַאּמֹות ַנּמִ
  
  
  

  רש"י
. אדם אחר שאינו קרובו משמרו

   אלא משמרו:
. שאסור תופס ד' אמות לק''ש

לקרות בתוך ארבע אמות שלו 
   משום לועג לרש:

. משום דעוסק פטור מק''ש
   במצוה:
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   :ּגּוָפא

ת" ר ֶאת ַהּמֵ ּמֵ    ,ַהְמׁשַ
י  ֵאינֹו ֵמתֹו  ַאף ַעל ּפִ    –ׁשֶ

טּור  ַמע - ּפָ ִריַאת ׁשְ ה ,ִמּקְ ִפּלָ ין ,ּוִמן ַהתְּ ִפיּלִ ּתֹוָרה ,ּוִמן ַהתְּ ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ    .ּוִמּכָ
   –ַנִים ָהיּו ׁשְ 

ר ּמֵ    .ְוֶזה קֹוֵרא ,ֶזה ְמׁשַ
ר ּמֵ    .ְוֶזה קֹוֵרא ,ְוֶזה ְמׁשַ

אי ן ַעּזַ    :אֹוַמר ּבֶ
ְסִפיָנה  ִאים ּבִ ָזִוית זוֹ  - ָהיּו ּבָ יחֹו ּבְ ָזִוית ַאֶחֶרת ,ַמּנִ ֵניֶהם ּבְ ִלין ׁשְ ּלְ    ."ּוִמְתּפַ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

ין ְלַעְכּבָ  ׁשִ יַנְייהוּ חֹוׁשְ א ּבֵ    .ִרים ִאיכָּ
יָנן –ַמר ָסַבר     ,ַחְייׁשִ

יָנן -ּוַמר ָסַבר     .לֹא ַחְייׁשִ
  
  

  רש"י
. תנא קמא חוששין לעכברים

   ילו בספינה:חייש לעכברים אפ
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        יח, איח, איח, איח, א .93
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

קֹום ְלָמקֹום"    ,ַהּמֹוִליְך ֲעָצמֹות ִמּמָ
ב ֲעֵליֶהם י ֲחמֹור ְוִיְרּכַ ּבֵ ֵנם ַעל ּגַ ִדְסְקָיא ְוִיתְּ ֵנם ּבְ    ,ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיתְּ

ֵני  יֹוןִמּפְ ּזָ ֶהם ִמְנַהג ּבִ ּנֹוֵהג ּבָ    .ׁשֶ
ֵני ָנְכִרים ֵני ִלְסִטים  ,ְוִאם ָהָיה ִמְתָיֵרא ִמּפְ ר –ּוִמּפְ    .מּותָּ

ֵסֶפר ּתֹוָרה ְך ָאְמרּו ּבְ ֲעָצמֹות ּכָ ָאְמרּו ּבַ    ."ּוְכֶדֶרְך ׁשֶ
  

   ?ַאֵהָייא
א  יָטא –ִאיֵליָמא ַאֵריׁשָ ׁשִ ַרע ֵסֶפר ּתֹוָרה ֵמֲעָצ  !פְּ    ?מֹותִמי ּגָ

יָפא א ַאּסֵ    .ֶאלָּ
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרֲחָבהָאַמר 
ּום הּו עֹוֵבר ִמׁשּ ת ְוֵאינֹו ְמַלּוֵ ל ָהרֹוֶאה ַהּמֵ הוּ " :כָּ    .)ה, משלי יז( "לֹוֵעג ָלָרׁש ֵחֵרף עֹוׂשֵ

  
ָכרוֹ  ְ    ?ְוִאם ִהְלָוהּו ַמה ׂשּ

  
יָאַמר     :ַרב ַאסִּ

תּוב אֹוֵמר לַמְלֵוה ה" :ָעָליו ַהכָּ    ,)יז, משלי יט( "' חֹוֵנן ּדָ

דֹו חֹוֵנן ֶאְביֹון"    .)לא, משלי יד( "ּוְמַכּבְ
  
  

  רש"י
   . מרצוף גדול של עור:דסקיא

. וצריך לרכוב על ואם היה מתירא
   הסוס ולרוץ:
. אם היה מתירא אלא אסיפא

   רוכב:
. קרי ביה מלוה מלוה ה' חונן דל

את המקום מי שחונן את הדל 
ואין לך דל מן המת והמלוה אותו 

  כאלו מלוה את המקום:
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יא י ִחיָּ י יֹוָנָתןוְ  ַרּבִ ָברֹות ַרּבִ ֵבית ַהּקְ ְקֵלי ְוָאְזֵלי ּבְ    ,ֲהוּו ׁשָ

א ּדְ  ֶכְלּתָ ְדָיא תְּ י יֹוָנָתןֲהָוה ָקׁשַ    ,ַרּבִ
יאָאַמר ֵליּה  י ִחיָּ יו ְמָחְרִפין אֹוָתנוּ  ,ְלֵייּה ּדַ  :ַרּבִ ִאין ֶאְצֵלנּו ְוַעְכׁשָ ּלֹא יֹאְמרּו ְלָמָחר ּבָ ֵדי ׁשֶ    .כְּ

  
   ?ּוִמי ָיְדֵעי ּכּוֵלי ַהאי :ָאַמר ֵליּה 

ִתיב ִתים ֵאיָנם יֹוְדִעים ְמאּוָמה" :ְוָהא כְּ    !)ה, קהלת ט( "ְוַהּמֵ
  

ִניָת  :ָאַמר ֵליּה     ,ִאם ָקִריָת לֹא ׁשָ
נִ  ּתָ ִאם ׁשָ ׁשְ לַּ    ,יָת לֹא ׁשִ

יְרׁשּו ְלךָ  ּתָ לֹא ּפֵ ׁשְ לַּ    ,ִאם ׁשִ
מּותוּ " ּיָ ים יֹוְדִעים ׁשֶ י ַהַחּיִ ים - )ה, קהלת ט( "כִּ ִמיָתָתן ִנְקְראּו ַחּיִ ּבְ יִקים ׁשֶ   .ֵאּלּו ַצּדִ

ֱאַמר ּנֶ ְבְצֵאל" :ׁשֶ ָעִלים ִמּקַ ן ִאיׁש ַחי ַרב ּפְ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ    ,ּוְבָנָיהּו ּבֶ
ֵני ֲאִריֵאל מֹוָאבהוּ  ה ֶאת ׁשְ    ,א ִהכָּ

ֶלג ָ יֹום ַהׁשּ תֹוְך ַהּבֹור ּבְ ה ֶאת ָהֲאִרי ּבְ   .)כ, שמואל ב כג( "ְוהּוא ָיַרד ְוִהכָּ

ן ִאיׁש ַחי"         יח, ב ֵני ֵמֵתי ִניְנהוּ  - "ּבֶ    ?!ָאטּו ּכּוֵלי ַעְלָמא ּבְ
א  ן ִאיׁש ַחי"ֶאלָּ ִמיָתתֹו ָקר - "ּבֶ ֲאִפיּלּו ּבְ    .ּוי ַחיׁשֶ

ְבְצֵאל" ָעִלים ִמּקַ ץ ּפֹוֲעִלים ַלּתֹוָרה - "ַרב ּפְ ה ְוִקּבֵ ִריּבָ    .ׁשֶ
ֵני ֲאִריֵאל מֹוָאב" ה ֶאת ׁשְ ִני - "ְוהּוא ִהכָּ ׁש ׁשֵ ִמְקּדָ ׁש ִראׁשֹון ְולֹא ּבְ ִמְקּדָ מֹותֹו לֹא ּבְ יַח כְּ ּלֹא ִהּנִ    .ׁשֶ
תֹוְך ַה " ה ֶאת ָהֲאִרי ּבְ ֶלגְוהּוא ָיַרד ְוִהכָּ ָ יֹום ַהׁשּ    "ּבֹור ּבְ

א ְוָנַחת ְוָטַבל ַבְרּדָ ִזיֵזי ּדְ ָתַבר ּגְ ָאְמֵרי ּדְ א ּדְ    .ִאיכָּ
ִסיְתָוא.  יֹוָמא ּדְ ֵבי ַרב ּבְ ָתָנא ִסיְפָרא ּדְ ָאְמֵרי ּדְ א ּדְ   ִאיכָּ

ִתים ֵאיָנם יֹוְדִעים ְמאּוָמה" יֶהן ְקרּוִיין ֵמִתי - "ְוַהּמֵ ַחּיֵ ּבְ ִעים ׁשֶ    ,םֵאּלּו ְרׁשָ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ יא ִיׂשְ ע ְנׂשִ ה ָחָלל ָרׁשָ    .(יחזקאל כא, ל) "ְוַאּתָ

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ת" :ֵמָהָכא ה ֵעִדים יּוַמת ַהּמֵ לֹׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ   (דברים יז, ו) "ַעל ּפִ

ָרא ?ַחי הּוא ת ֵמִעיּקָ א ַהּמֵ    .ֶאלָּ
  
  

ֵני  יאּבְ י ִחיָּ    ,ִקְרָייָתאָנפּוק לְ  ַרּבִ
ְלמּוַדְייהוּ  ר ְלהּו ּתַ יּקַ    ,ֲהוּו ָקא ְמַצֲעֵרי ְלַאְדּכּוֵריּה  ,ִאּיַ

ַהאי ַצֲעָרא :ַחד ְלַחְבֵריּה  ָאַמר ֵליּה     ?ָיַדע ֲאבּון ּבְ
ִתיב ?ְמָנא ָיַדע :ִאיָדךְ  ָאַמר ֵליּה  דּו ָבָניו ְולֹא ֵיַדע" :ְוָהא כְּ    .(איוב יד, כא) "ִיְכּבְ

ִתיב !?ְולֹא ָיַדע :יָדךְ ִא  ָאַמר ֵליּה  ֱאָבל": ְוָהא כְּ רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ ׂשָ   .(איוב יד, כב) "ַאְך ּבְ

י ִיְצָחקְוָאַמר  ר ַהַחי :ַרּבִ ְבׂשַ ַמַחט ּבִ ת כְּ ה ַלּמֵ ה ִרּמָ    .ָקׁשָ
  

יְדהּו ָיְדֵעי :ָאְמֵרי ַצֲעָרא ּדִ ַאֲחִריָנא לֹא ָיְד  ,ּבְ ַצֲעָרא ּדְ    .ֵעיּבְ
  

   ?!ְולֹא
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ֶעֶרב " יָנר ְלָעִני ּבְ ַתן ּדִ ּנָ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ָנהַמֲעׂשֶ ָ ּתוֹ  רֹאׁש ַהׁשּ ּצֹוֶרת ְוִהְקִניַטּתּו ִאׁשְ ֵני ּבַ ׁשְ    ,ּבִ
ָברֹות ֵבית ַהּקְ    ,ְוָהַלְך ְוָלן ּבְ

רֹות זֹו ָלזוֹ  ַסּפְ ּמְ י רּוחֹות ׁשֶ תֵּ ַמע ׁשְ ּה ָאְמָרה ֲח  ,ְוׁשָ    :ָדא ַלֲחֶבְרתָּ
א ָלעֹוָלם ְרּגֹוד ַמה ּפּוְרָענּות ּבָ ַמע ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ עֹוָלם ְוִנׁשְ י ּבֹוִאי ְוָנׁשּוט ּבָ    ,ֲחֶבְרתִּ

ּה  ל ָקִנים :ָאְמָרה ָלּה ֲחֶבְרתָּ ַמֲחֶצֶלת ׁשֶ ֲאִני ְקבּוָרה ּבְ    ,ֵאיִני ְיכֹוָלה ׁשֶ
ַאתְּ ׁשֹוַמַע  ֶ א ְלִכי ַאתְּ ּוַמה ׁשּ    .ת ִאְמִרי ִליֶאּלָ

ָטה ּוָבָאה    ,ָהְלָכה ִהיא ְוׁשָ
ּה  ְרּגֹוד :ְוָאְמָרה ָלּה ֲחֶבְרתָּ ַמַעתְּ ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ י ַמה ׁשָ    ?ֲחֶבְרתִּ

ָרד ַמְלֶקה אֹותוֹ  :ָאְמָרה ָלּה  ְרִביָעה ִראׁשֹוָנה ּבָ ל ַהּזֹוֵרַע ּבִ ּכָ י ׁשֶ ַמְעתִּ    .ׁשָ
ְרִביָעה ׁשְ  הָהַלְך הּוא ְוָזַרע ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ָלָקה ,ִנּיָ ל ּכָ ּלֹו לֹא ָלָקה ,ׁשֶ    .ׁשֶ

ָברֹות ֵבית ַהּקְ ָנה ָהַאֶחֶרת ָהַלְך ְוָלן ּבְ רֹות זֹו ִעם זוֹ  ,ְלׁשָ ַסּפְ ּמְ י רּוחֹות ׁשֶ תֵּ ַמע אֹוָתן ׁשְ    ,ְוׁשָ
ּה  ַמע ֵמֲאחֹוֵרי :ָאְמָרה ֲחָדא ַלֲחֶבְרתָּ עֹוָלם ְוִנׁשְ א ָלעֹוָלם ּבֹוִאי ְוָנׁשּוט ּבָ ְרּגֹוד ַמה ּפּוְרָענּות ּבָ    ?ַהּפַ

ל ָקִנים :ָאְמָרה ָלּה  ַמְחֶצֶלת ׁשֶ ֲאִני ְקבּוָרה ּבְ י ָלְך ֵאיִני ְיכֹוָלה ׁשֶ ְך ָאַמְרתִּ י לֹא ּכָ    ,ֲחֶבְרתִּ
ַאתְּ ׁשֹוַמַעת ּבֹוִאי ְוִאְמִרי ִלי ֶ א ְלִכי ַאתְּ ּוַמה ׁשּ    .ֶאּלָ

ָטה ּוָבָאה    ,ָהְלָכה ְוׁשָ
ּה וְ  ְרּגֹוד :ָאְמָרה ָלּה ֲחֶבְרתָּ ַמַעתְּ ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ י ַמה ׁשָ    ?ֲחֶבְרתִּ

פֹון ַמְלֶקה אֹותוֹ  ּדָ ה ׁשִ ִנּיָ ְרִביָעה ׁשְ ל ַהּזֹוֵרַע ּבִ ּכָ י ׁשֶ ַמְעתִּ    ,ָאְמָרה ָלּה ׁשָ
ְרִביָעה ִראׁשֹוָנה ף ,ָהַלְך ְוָזַרע ּבִ ּדַ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִנׁשְ ל ּכָ ףְוׁשֶ  ,ׁשֶ ּדַ    .ּלֹו לֹא ִנׁשְ

ּתוֹ  ָך לֹא ָלָקה :ָאְמָרה לֹו ִאׁשְ ּלְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ָלָקה ְוׁשֶ ל ּכָ ַקד ׁשֶ תָּ ֵני ָמה ֶאׁשְ    ,ִמּפְ
ף ּדַ ָך לֹא ִנׁשְ ּלְ ף ְוׁשֶ ּדַ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִנׁשְ ל ּכָ יו ׁשֶ    ?ְוַעְכׁשָ

  רש"י
   . הגביהנו:דלייה

. לא חזרת עליו פעם לא שנית
   שנית כדי שתתבונן בו:

. ומאי יודעים שימותו אלו צדיקים
נותנים אל לבם יום המיתה 
ומושכים ידיהם מן העבירה 
ורשעים אינם יודעים מאומה 
שעושים עצמם כאינם יודעים 

   וחוטאים:
. השפיל את השנים של הוא הכה

דורות משני מקדשים שלא היה 
   בהם כמותו:

ית המקדש שנא' הוי . זה באריאל
אריאל אריאל קרית חנה דוד 

   (ישעיהו כט):
. על שם שבנאו דוד דאתי מואב

 מרות המואביה: 

. חתיכות של ברד גזיזי דברדא
והקרח שקורין גלאנצ''א 

 בלע''ז והיינו {=גלצ''א: ֶקַרח}
   ביום השלג:

. כדי לעסוק ונחת וטבל לקריו
   בתורה:

. תורת דתנא סיפרא דבי רב
   כהנים:

. על צדקיהו הוא אומר חלל רשע
ועדיין בימי יחזקאל חי היה 

   וקורהו חלל:
. להתעסק בעבודת לקריתא

   אחוזתם:
. אשתכח אייקר תלמודייהו

תלמודם מגרסתם אייקר הוכבד 
   עליהם מחמת שכחה:

. צער גופם ממש כגון צערא דידהו
   עקיצת הרימה:

. של שתי ילדות שתי רוחות
   מתות:
גזרו היום  . ונדע מהונשמע

פורענות בעולם שהעולם נדון 
   בר''ה:

. מחיצה המבדלת בין הפרגוד
   מקום השכינה:

. יורה. שלש ברביעה ראשונה
רביעיות הן בכירה שניה ושלישית 
ראשונה בי''ז במרחשון שניה בכ''ג 

   שלישית בר''ח כסליו:
. שעתיד ברד ברד מלקה אותו

ליפול סמוך לרביעה ראשונה ומה 
הוקשה והברד שוברו שנזרע כבר 

והנזרע בשניה עדיין רך הוא ואינו 
נשבר בשביל הברד כענין שנאמר 
והפשתה והשעורה נכתה והחטה 

   והכוסמת לא נכו (שמות ט):
. מלקה הרך ואינו משדף שדפון

  הקשה:
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לוּ  ָבִרים ַהּלָ ל ַהּדְ    .ָסח ָלּה ּכָ

   ,יּו ָיִמים מּוָעִטיםָאְמרּו לֹא ָה 
ל אֹוָתּה ִריָבה ּה ׁשֶ ל אֹותֹו ָחִסיד ּוֵבין ִאּמָ ּתֹו ׁשֶ ין ִאׁשְ ְפָלה ְקָטָטה ּבֵ ּנָ    ,ַעד ׁשֶ

ל ָקִנים :ָאְמָרה ָלּה  ַמֲחֶצֶלת ׁשֶ ִהיא ְקבּוָרה ּבְ ְך ׁשֶ תֵּ    .ְלִכי ְוַאְרֵאְך ּבִ
ָברֹות ֵבית ַהּקְ ָנה ָהַאֶחֶרת ָהַלְך ְוָלן ּבְ רֹות זֹו ִעם זוֹ  ,ְלׁשָ ַסּפְ ּמְ ַמע אֹוָתן רּוחֹות ׁשֶ    ,ְוׁשָ

א ְלעֹוָלם :ָאְמָרה ָלּה  ְרּגֹוד ַמה ּפּוְרָענּות ּבָ ַמע ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ עֹוָלם ְוִנׁשְ י ּבֹוִאי ְוָנׁשּוט ּבָ    ?ֲחֶבְרתִּ
יִחִני :ָאְמָרה ָלּה  י ַהּנִ ָבר ִנׁשְ  ,ֲחֶבְרתִּ יִני ְלֵביֵנְך ּכְ ּבֵ ָבִרים ׁשֶ יםּדְ ין ַהַחּיִ    ".ְמעּו ּבֵ
   !ַאְלָמא ָיְדֵעי

  
יְלָמא ִכיב ְוָאִזיל ְוָאַמר ְלהוּ  :ּדִ    .ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ׁשָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יּה  ְזֵעיִריּדִ " ִזיְכּתֵ ּפִ י אּוׁשְ ּבֵ    .ֲהָוה ַמְפִקיד זּוֵזי ּגַ
ָאֵתי ְוָאִזיל ְלֵבי ַרב ִכיָבה ,ַעד ּדְ    .ׁשְ

ְתָרּה ַלֲחַצ     .ר ָמֶותָאַזל ּבַ
   ?זּוֵזי ֵהיָכא :ָאַמר ָלּה 

ָלן :ָאְמָרה ֵליּה  דּוְך ּפְ א ּבְ ָ ַדׁשּ ִצּנֹוָרא ּדְ ְקִליְנהּו ִמּתּוֵתי ּבְ    ,ִזיל ׁשַ
א ַאְתָיא ְלָמָחר ,ְוֵאיָמא ָלּה ְלִאיּמָ ָלִניָתא ּדְ ֲהֵדי ּפְ כּוְחָלא ּבַ ר ִלי ַמְסְרַקאי ְוגּוְבַתאי ּדְ ּדֵ ׁשַ    ."ּתְ

   !יַאְלָמא ָיְדֵע 
  

ְלָמא    .ּדּוָמה ָקִדים ּוַמְכִריז ְלהוּ  ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
מּוֵאל" ׁשְ ֲאבּוהַּ ּדִ ַיְתֵמיֲהוּו ָקא ִמּפַ  ּדַ יּה זּוֵזי ּדְ ּבֵ    ,ְקֵדי ּגַ

יּה לֹא ֲהָוה  י ָנח ַנְפׁשֵ מּוֵאלכִּ יּה  ׁשְ ּבֵ    ,ּגַ
ַיְתֵמי' :ֲהוּו ָקא ָקרּו ֵליּה  ר ָאִכיל זּוֵזי ּדְ    .'ּבַ

ְתֵריּה ַלֲחַצר ָמֶותָאַזל ַא  א :ָאַמר ְלהוּ  ,ּבַ ִעיָנא ַאּבָ    .ּבְ
א ָהָכא :ָאְמרּו ֵליּה  א טּוָבא ִאיכָּ   .ַאּבָ
א :ָאַמר ְלהוּ  ר ַאּבָ א ּבַ ִעיָנא ַאּבָ    .ּבְ

א ָהָכא י טּוָבא ִאיכָּ א ַנּמִ ר ַאּבָ א ּבַ    .ָאְמרּו ֵליּה ַאּבָ
א ֲאבוּ  :ָאַמר ְלהוּ  ר ַאּבָ א ּבַ ִעיָנא ַאּבָ מּוֵאלּבְ ׁשְ    ?ֵהיָכא ,הַּ ּדִ

ְרִקיָעא :ָאְמרּו ֵליּה  א ּדִ    .ָסִליק ִלְמִתיְבּתָ
ָהֵכי ַחְזֵייּה לְ  ָרֵאי ֵלִויַאּדְ ָיִתיב ַאּבָ ָרִאי :ָאַמר ֵליּה  ,ּדְ אי ָיְתָבת ַאּבָ    ?ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָסַלְקּתְ  ?ַאּמַ

ָאְמֵרי ִלי :ָאַמר ֵליּה  ֵני ּדְ  :ּדְ ְך ׁשְ י ַהּנָ ל כִּ א ּדְ כָּ י ָאֵפסלֹא ְסִליַקת ִלְמִתיְבּתָ יּה  ַרּבִ יּה ְלַדְעּתֵ ּתֵ    ,ְוַאֲחִליׁשְ
ְרִקיָעא א ּדִ יִליָנן ָלְך ִלְמִתיְבּתָ    ,לֹא ְמַעּיְ

ָהֵכי ְוָהֵכי ָאָתא ֲאבּוהַּ  ֵכי ְוָאִחיךָ  ,ַאּדְ ֲהָוה ָקא ּבָ ִכית :ָאַמר ֵליּה  ,ַחְזֵייּה ּדַ    ?ַמאי ַטֲעָמא ָקא ּבָ
ַלֲעַגל ָקא ָאִתית :ָאַמר ֵליּה     .ּדְ

   ?ַמאי ַטֲעָמא ֲאִחיַכּתְ 
ַהאי ַעְלָמא טּוָבא יַבת ּבְ ֲחׁשִ    .ּדַ

יְבָנא ְנַעְיילּוהַּ ְלֵלִוי :ָאַמר ֵליּה     .ֵלִויְוַעְיילּוהּו לְ  ,ִאי ֲחׁשִ
ַיְתֵמי ֵהיָכא :ָאַמר ֵליּה     ?זּוֵזי ּדְ
ֵרַח  :ָאַמר ֵליּה  ָתא ּדְ ַאּמְ ְקִליְנהּו ּבְ אִזיל ׁשַ יָדן ,ּיָ ֵאי ּדִ ֵאי ְוַתּתָ ַיְתֵמי ,ִעילָּ    .ּוִמיְצֵעי ּדְ
   ?ַמאי ַטֲעָמא ֲעַבְדּתְ ָהֵכי :ָאַמר ֵליּה 
יָדן :ָאַמר ֵליּה  ְנבֹו ִמּדִ ֵבי ִמּגַ ּנָ ּנּוֵבי ּגַ יָדן ,ִאי ּגַ    ."ִאי ָאְכָלה ַאְרָעא ָאְכָלה ִמּדִ

ָיְדֵעי    !ַאְלָמא ּדְ
  

מּוֵאל אִני ׁשְ יְלָמא ׁשַ    ,ּדִ
יב ָחׁשִ יָון ּדְ ּנּו ָמקֹום ,כֵּ    .ַקְדֵמי ּוַמְכְרֵזי ּפַ

  
יּה  י יֹוָנָתן ָהַדר ּבֵ    ,ְוַאף ַרּבִ

ָאַמר  ר ַנְחָמִניּדְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ִרים ֶזה ִעם ֶזה ַסּפְ ּמְ ִתים ׁשֶ ִין ַלּמֵ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ י ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ֵלאמֹרזֹאת ָהָאֶר  ,ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו" :ׁשֶ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ   .(דברים לד, ד) "ץ ֲאׁשֶ

   ?"ֵלאמֹר"ַמאי 
ה רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ    :ֵלְך ֱאמֹור ָלֶהם ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב :ָאַמר ַהּקָ

יָה ִלְבנֵ  יְמּתִ ָבר ִקּיַ י ָלֶכם כְּ ְעּתִ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ    .יֶכםׁשְ
ךְ ְוִאי    יט, א ְעּתָ לֹא ָיְדֵעי ַסְלָקא ּדַ י ָאַמר ְלהּו ַמאי ֲהֵוי ,ּדְ    ?כִּ

  
א ַמאי ָיְדֵעי – ֶאלָּ ה ֵלי ?!ּדְ    ?ְלֵמיַמר ְלהוּ  הָלּמָ

  רש"י
. דברים האמורים בין אלמא ידעי

   החיים:
   . לבית הקברות:לחצר מות

ת . בחור מפתן הביבצנורא דדשא
   שהדלת סובב אותו:

   . מסרק שלי:מסרקאי
. קנה ובשביל שמתה ילדה גובתא

   אמרה כן לעגמת נפש:
. בהדי פלניתא דאתיא למחר

   לקבורה:
. מה שעושין שידעה זו אלמא ידעי

   שזו גוססת ונטויה למות:
. מלאך שהוא ממונה דלמא דומה

על המתים קדים ומכריז להו 
עכשיו יבא פלוני אבל שאר דברי 

   חיים אינם יודעים:ה
. מבקש אני את אבא בעינא אבא

   כך היה שמו:
. המתים נגלו לו כאילו הם א''ל

   חוץ מקבריהם ויושבים בעגולה:
. שמואל ללוי חברו שהיה חזייה

   יושב חוץ לישיבה של שאר מתים:
. מספר השנים שלא כל כי הנך שני

נכנסת בישיבתו של רבי אפס 
במס' כתובות בפרק הנושא את 

   האשה (דף קג:):
. שמואל לאבוה דקא בכי חזייה
   וחייך:

   . במהרה תקבר:דלעגל אתית
. כל בנין מושב באמתא דרחיא

   הרחים קרוי אמת הרחיים:
   . מי חשוב בין החיים:אלמא ידעי
 . במיתת משה כתיב: זאת הארץ

. אין מבינין ואי ס''ד דלא ידעי
  כלום אלא צערא דגופא:
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ה    .ְלַאְחזּוֵקי ֵליּה ִטיבּוָתא ְלמֹׁשֶ

  
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ת ר ַאֲחֵרי ַהּמֵ ל ַהְמַסּפֵ ִאּלּו ְמַסּפֵ  ,כָּ    .ר ַאֲחֵרי ָהֶאֶבןכְּ

  
ָאְמֵרי  א ּדְ לֹא ָיְדֵעי - ִאיכָּ    .ּדְ

  
ָאְמֵרי  א ּדְ ת ְלהוּ  -ְוִאיכָּ ָיְדֵעי ְולֹא ִאיְכּפַ    .ּדְ

  
   ?ֵאיִני

אְוָהא ָאַמר  ּפָ    :ַרב פַּ
ְתֵריּה ּדְ  ָתא ּבַ ֵעי ִמילְּ ּתָ מּוֵאלַחד ִאיׁשְ    ,ַמר ׁשְ
ָלָלא ּוָבְזָעא ְלַאְר  מֹוֵחיּה ְוָנַפל ַקְנָיא ִמּטְ    .ְנָקא ּדְ

  
יָקֵריּה  ַבע ּבִ ִריְך הּוא תָּ א ּבְ קּוְדׁשָ ָנן ּדְ אִני צּוְרָבא ֵמַרּבָ    .ׁשַ

  
  

  רש"י
בגנותו של מת . המספר אחר המת

   אחר מיתתו:
. קנה גדול וכבד נפל קניא מטללא

   מן הגג:
   . גג:טללא

. כיס שהמוח מונח ארנקא דמוחיה
  בו:
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        יט, איט, איט, איט, א .95
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ֵגיִהּנֹם ְלִמיֵדי ֲחָכִמים נֹוֵפל ּבְ ל ּתַ ָתן ׁשֶ ר ַאַחר ִמּטָ ל ַהְמַסּפֵ    ,כָּ
ֱאַמר ּנֶ ים ֲעַקלְ " :ׁשֶ ּטִ ָרֵאל ... ַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם ה' ֶאת ּפֹוֲעֵלי ָהָאֶוןְוַהּמַ לֹום ַעל ִיׂשְ   .(תהילים קכה, ה) "ׁשָ

ָעה ׁשֶ  ׁשָ ָרֵאל"ֲאִפיּלּו ּבְ לֹום ַעל ִיׂשְ ָ    ."יֹוִליֵכם ה' ֶאת ּפֹוֲעֵלי ָהָאֶון" – "ׁשּ
  
  

ָנא  ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ    :ּדְ
ָעַבר ֲע " ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ְיָלהִאם ָרִאיָת תַּ ּלַ    ,ֵביָרה ּבַ

ּיֹום ַהְרֵהר ַאֲחָריו ּבַ    ,ַאל תְּ
ׁשּוָבה ה תְּ א ָעׂשָ ּמָ    ".ׁשֶ

  
א" ּמָ ךְ  "ׁשֶ ְעּתָ    ?!ַסְלָקא ּדַ

ׁשּוָבה ה ּתְ אי ָעׂשָ א ַוּדַ    .ֶאלָּ
  

גּופוֹ  ּבְ ְדָבִרים ׁשֶ י ּבִ    ,ְוָהֵני ִמילֵּ
ָמ  ַמֲהַדר ְלָמֵריּה ֲאָבל ּבְ    .מֹוָנא ַעד ּדְ

  
  

  רש"י
. לעיל מיניה והמטים עקלקלותם

כתיב הטיבה ה' לטובים וסמיך 
ליה והמטים עקלקלותם 
והמכריעים את חובותם יותר על 

  זכיותם להטותם לכף חובה:
. עלי האוןיוליכם ה' את פו

  לגיהנם:
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        יט, איט, איט, איט, א .96
ן ֵלִויַר ַמר ְוָא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ּבִ
ָעהּבְ  ִרים ְוַאְרּבָ יְמקֹומוֹ  ֶעׂשְ ין ְמַנּדִ ית ּדִ בֹוד ָהַרב ןת ּבֵ    ,ַעל כְּ

ָנֵתנוּ  ִמׁשְ ִנינּו ּבְ ן ׁשָ    .ְוכּולָּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
   ?ֵהיָכא

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ח כַּ ׁשְ    .ְלִכי ּתַ
ַלת ח ּתְ כַּ ק ְוַאׁשְ    :ָנַפק ּדַ
ְנִטיַלת ָיַדִים    .ַהְמַזְלֵזל ּבִ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמ  ל ּתַ ָתן ׁשֶ ר ַאַחר ִמּטָ    ם.יְוַהְמַסּפֵ
י ַמְעָלה ַלּפֵ ְעּתֹו כְּ ִגיס ּדַ    .ְוַהּמֵ

  
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים" ל ּתַ ָתן ׁשֶ ר ַאַחר ִמּטָ    ?ַמאי ִהיא -  "ַהְמַסּפֵ
  

ְתַנן    :ּדִ
   :הּוא ָהָיה אֹוֵמר"

ִקין לֹא  ּיֹוֶרתֵאין ַמׁשְ    .ְולֹא ֶאת ַהְמׁשּוְחֶרֶרת ,ֶאת ַהּגִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ִקין    .ַמׁשְ
קּוָה  :ְוָאְמרּו לוֹ  ַלִים ְוִהׁשְ ירּוׁשָ ְפָחה ְמׁשּוְחֶרֶרת ּבִ ִמית ׁשִ ַכְרּכְ ה ּבְ ַמְעָיהַמֲעׂשֶ    ,ַאְבַטְליֹוןוְ  ׁשְ

קּוָה  :ְוָאַמר ָלֶהם    .ּדּוְגָמא ִהׁשְ
ִנּדּויוֹ ְוִנּדּוהּו ּוֵמת  ין ֶאת ֲארֹונוֹ  ,ּבְ ית ּדִ    ."ְוָסְקלּו ּבֵ

  
ְנִטיַלת ָיַדִים "    ?ַמאי ִהיא -" ְוַהְמַזְלֵזל ּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
י ְיהוָּדהָאַמר "    :ַרּבִ

לֹום ׁשֶ  ן ַמֲהַלְלֵאלַחס ְוׁשָ ה ֲעַקְבָיא ּבֶ    ,ִנְתַנּדָ
ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ ל ָאָדם ּבְ ֵאין ֲעָזָרה ִנְנֶעֶלת ַעל ּכָ ן ַמֲהַלְלֵאלָחְכָמה ּוְבָטֳהָרה ּוְבִיְרַאת ֵחְטא ּכַ ׁשֶ    .ֲעַקְבָיא ּבֶ

א ֶאת ִמי ִנּדוּ     ?ֶאּלָ
ן ֲחנֹוךְ     ,ֶאת ֶאְלָעָזר ּבֶ

ְנִטיַלת ָיַדִים ק ּבִ ְקּפֵ ּפִ    ,ׁשֶ
ת ּמֵ דֹוָלה ַעל ֲארֹונוֹ  - ּוְכׁשֶ יחּו ֶאֶבן ּגְ ין ְוִהּנִ ית ּדִ ְלחּו ּבֵ    ,ׁשָ

ל  ּכָ ְדָך ׁשֶ ִנּדּויֹו ְלַלּמֶ ה ּוֵמת ּבְ ְתַנּדֶ ין ַהּמִ ית ּדִ    ."סֹוְקִלין ֶאת ֲארֹונוֹ ּבֵ
  
י ַמְעָלה" ַלּפֵ ְעּתֹו כְּ ִגיס ּדַ    ?ַמאי ִהיא -" ַהּמֵ
  

ְתַנן    :ּדִ
ַלח לֹו " ַטחׁשָ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ לְל  ׁשִ    ,חֹוִני ַהְמַעּגֵ

ה ְלִהְתַנּדֹות    ,ָצִריְך ַאתָּ
ה ּגֹוְז     ,ַרִני ָעֶליָך ִנּדּויְוִאְלָמֵלא חֹוִני ַאתָּ

קֹום א ִלְפֵני ַהּמָ ה ִמְתַחטֵּ ַאתָּ ה ׁשֶ    ,ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
ה ְלָך ְרצֹוְנךָ     ,ְועֹוׂשֶ

ה לֹו ְרצֹונוֹ  א ִלְפֵני ָאִביו ְועֹוׂשֶ ְתַחטֵּ ּמִ ֵבן ׁשֶ    ,ּכְ
תּוב אֹוֵמר ךָ " :ְוָעֶליָך ַהּכָ ָך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ   ."י כג, כה)(משל "ִיׂשְ

  
א א ?ְותּו ֵליכָּ    !ְוָהא ִאיכָּ

ָתֵני     :ַרב יֹוֵסףּדְ
ָסִחים" ֵליֵלי ּפְ ִסין ּבְ ָדִיים ְמקּוּלָ ֵני רֹוִמי ְלַהֲאִכיָלן ּגְ    ,ּתֹודֹוס ִאיׁש רֹוִמי ִהְנִהיג ֶאת ּבְ

ַלח ֵליּה  ַטחׁשָ ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ה ׁשִ    ,ִנּדּויּגֹוְזַרִני ָעֶליָך  ,ִאְלָמֵלא ּתֹודֹוס ַאתָּ
חּוץ ים ּבַ ָרֵאל ָקָדׁשִ ה ַמֲאִכיל ֶאת ִיׂשְ ַאתָּ    !"ׁשֶ

  
ָנֵתנּו ָקָאְמִריַנן ִמׁשְ    ,ּבְ

ַרְייָתא ִהיא    .ְוָהא ּבְ
  

א יןיִת נִ ְת ַמ ּוְב  א ?ֵליכָּ    !ְוָהא ִאיכָּ
ְתַנן    :ָהא ּדִ

  רש"י
. השתא משמע בכ''ד מקומות

מצינו שנדו חכמים בני אדם בכ''ד 
מקומות לכבוד הרב לפי שלא 
נשאו כבוד לרבם. הוא היה אומר 
עקביא בן מהללאל במסכת 

   עדיות:
. אם קינא לה בעלה אין משקין

   ונסתרה:
. דבני ישראל אמור לא את הגיורת

 בפרשה (במדבר ה) פרט לאשת גר
   ועבד משוחרר:

. כך שמה או על שם בכרכמית
   מקומה:

. על שהיו דומים דוגמא השקוה
להם הם השקוה שהיו שמעיה 
ואבטליון מבני בניו של סנחריב 
כדאמרינן בגיטין בפרק הנזקין 

   (דף נז:):
. פליג אדלעיל דקתני ר' יהודה

   שנדו את עקביא:
. בפרק ה' שאין עזרה ננעלת

שערי  דפסחים (דף סד:) שהיו
העזרה ננעלים כששוחטין פסחים 
של כל כת וכת שהפסח נשחט בג' 

   כתות:
. כלומר על כל אדם בישראל

כשהיתה ננעלת עליהם והיינו 
כשנתמלאה פה לפה לא היה 
בכולם אדם חשוב בחכמה ויראת 

   חטא כעקביא:
. זילזל אלעזר בן חנוך שפקפק

והיינו נמי לכבוד הרב שעבר ע''פ 
   :הגוזרים על הידים

. שיצא שמך אלמלא חוני אתה
   בגדולה ובחשיבות:

. לפי שהטריח צריך אתה להתנדות
לפני המקום על עסק גשמים לא 
כך שאלתי כמה פעמים וכבוד 

   המקום כבוד הרב הוא:
. לשון חוטא נקל בלבו מתחטא

לחטוא לאביו ולהטריחו על 
   תאותו:

. צלויים כשהן שלמין מקולסים
 ותולין כרעיהן וקרסוליהן
וקרביהם סביבותן בשפוד ועל שם 
כך קורהו מקולס שהוא לשון 
מזויין כדמתרגם וכובע נחושת על 
ראשו (שמואל א יז) וקולסא 

   דנחשא:
. זכר לפסח שצולהו בלילי פסחים

שלם שנאמר בו על כרעיו ועל 
קרבו (שמות יב) כלומר עם כרעיו 

   ועם קרבו:
. והיינו נמי לכבוד גוזרני עליך נדוי

רו חכמים את הדבר לפי הרב שאס
שהוא קרוב להאכיל את ישראל 
קדשים בחוץ שהרואה סבור 

  שהקדישו לשם פסח:
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ין חּוְלָיא ְלחּוְלָיא"    ,ֲחָתכֹו חּוְליֹות ְוָנַתן חֹול ּבֵ

י ֱאִליֶעזֶ     .ְמַטֵהר :רַרּבִ
ִאים :ֲחָכִמיםוַ     .ְמַטּמְ

ל ַעְכַנאי ּנּורֹו ׁשֶ    ."ְוֶזהּו תַּ
  

   ?"ַעְכַנאי"ַמאי 
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ַעְכַנאי ֶזה יפּוהּו ֲהָלכֹות כְּ ִהּקִ ד ׁשֶ אּוהוּ  ,ְמַלּמֵ    .ְוִטּמְ

  
   :ְוַתְנָיא

טִּ " ל ָטֳהרֹות ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזריֵהר אֹותֹו ַהּיֹום ֵהִביאּו ּכָ ָרפּום ְלָפָניו ַרּבִ    ,ּוׂשְ
ְרכּוהוּ     ."ּוְלַבּסֹוף ּבֵ

  
ַנןְתִניִתין ַמ ֲאִפיּלּו ָהֵכי ִנּדּוי ּבְ     .לֹא ּתְ

  
א  ָעהּבְ ֶאלָּ ִרים ְוַאְרּבָ ַחת ָלּה  ֶעׂשְ כַּ    ?ְמקֹומֹות ֵהיָכא ַמׁשְ

  
ָת  ָתא ְלִמילְּ ה ִמילְּ ן ֵלִוי ְמַדּמֶ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    .אַרּבִ

ה ִמילְּ  י ֶאְלָעָזר לֹא ְמַדּמֶ ָתאְוַרּבִ    .ָתא ְלִמילְּ
  
  
  

  רש"י
. תנור של חרס שהוא חתכו חוליות

עשוי ככלי ומטלטל ותחלת ברייתו 
מן הטיט ומצרפו בכבשן כשאר 
קדרות ואם נטמא הצריכו הכתוב 
נתיצה ואם נתצו בענין זה שחתכו 

גולות וחזר סביב סביב כחוליות ע
וחיברו בטיט של חול בין חוליא 
לחוליא רבי אליעזר מטהר 
עולמית שאינו עוד ככלי חרס שלא 

   נשרף בכבשן וחכמים מטמאין:
. כנחש זה שכורך עצמו כעכנאי

   בעגולה:
. שנעשו בתנור זה או כל טהרות

שנגעו באוירו והיה רבי אליעזר 
   מטהרן והם שרפום:

לוק . לפי שהרבה מאד לחוברכוהו
בדבר זה כדאמרינן בבבא מציעא 

   בפרק הזהב (דף נט:):
. הא דברכוהו נדוי במתני' לא תנן

   בברייתא הוא דתני לה:
. כל מקום מדמה מילתא למילתא

שראה במתניתין שנחלק היחיד על 
הרבים מחלוקת גדולה או אחד מן 
החכמים שמדבר קשה כנגד גדול 

  הימנו אומר ראוי היה כאן נדוי:
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        יט, איט, איט, איט, א .97
ה ְוִחּלּוֵפיֶהןנוֹ " טָּ ֵאי ַהּמִ    ."ׂשְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת ָסמּוְך ִל " ַמעֵאין מֹוִציִאין ֶאת ַהּמֵ    ,ְקִריַאת ׁשְ

   ."ֵאין ַמְפִסיִקין - ְוִאם ִהְתִחילּו 
  

ַמעהּו ָסמּוְך לִ ַאְפקוּ  ַרב יֹוֵסףֵאיִני ְוָהא     !ְקִריַאת ׁשְ
  

אִני    .ָאָדם ָחׁשּוב ׁשַ
  
  
  

  רש"י
   . לקברו:אין מוציאין את המת

. לפי סמוך לקריאת שמע
  שמתבטלין מן הקריאה:
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        יט, איט, איט, איט, א .98
ה" טָּ ַאַחר ַהּמִ ּלְ ה ְוׁשֶ טָּ ְפֵני ַהּמִ ּלִ    ."ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ד" ֶהְסּפֵ    ,ָהעֹוְסִקים ּבְ

ל ִלְפֵניֶהם  ת מּוטָּ ַהּמֵ ְזַמן ׁשֶ ָמִטין ֶאָחד ֶאָחד ְוקֹוִרין -ּבִ    ,ִנׁשְ
ת מוּ  ל ִלְפֵניֶהם ֵאין ַהמֵּ ִבין ְוקֹוִרין -טָּ ב ְודֹוֵמם ,ֵהן יֹוׁשְ    .ְוהּוא יֹוׁשֵ

ִלין ּלְ ין ,ֵהם עֹוְמִדים ּוִמְתּפַ יק ָעָליו ֶאת ַהּדִ    ,ְוהּוא עֹוֵמד ּוַמְצּדִ
ה ָחָטאִתי ְלָפֶניךָ  :ְואֹוֵמר    ,ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַהְרּבֵ

י ֶאֶלף י ֶאָחד ִמּנִ ּנִ    ,ְולֹא ִנְפַרְעתָּ ִמּמֶ
ַרֲחִמים ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְרצֹוֵתינּו ּוִפְרצֹות ּכָ ְגּדֹור ּפִ תִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ    ."ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ֵעי ֵליּה ְלִאיָנׁש ְלֵמיַמר ָהֵכי    ,לֹא ִמּבָ
ָא  ן ָלִקיׁש ר ַמ ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵמיּה   ַרּבִ ְ ָנא ִמׁשּ י יֹוֵסיּדְ  ְוֵכן ּתָ    :ַרּבִ

ָטן" ָ יו ַלׂשּ ח ָאָדם ּפִ    ."ְלעֹוָלם ַאל ִיְפתַּ
  

   :ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
   ?ַמאי ְקָרָאה

ֱאַמר ּנֶ ְסדֹום ָהִיינוּ " :ׁשֶ ְמָעט כִּ   . (ישעיה א, ט) "כִּ
  

   ?ַמאי ַאֲהַדר ְלהּו ָנִביא
  

ְמעּו ְדַבר ה' ְקִציֵני ְסדֹום"   .(ישעיה א, ט) "ׁשִ
  

  רש"י
. שהמת אין המת מוטל לפניהם

בבית אחר והם מספידין אותו כאן 
   ויש מפרשין שנתון לצד אחר:

   . האבל:והוא יושב ודומם
. לא נפרעת ממני למימר הכי

  דמשמע הפרע:
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        בבבב- - - - יט, איט, איט, איט, א .99
ת ְוָחְזרוּ ָק "    ,ְברּו ֶאת ַהּמֵ

וָּרה [ יעּו ַלׁשּ ּלֹא ַיּגִ    ,ַיְתִחילוּ  –ִאם ְיכֹוִלין ְלַהְתִחיל ְוִלְגמֹור ַעד ׁשֶ
   .]"לֹא ַיְתִחילוּ  -ְוִאם ָלאו 

  
ּה    , יןִא  –ִאם ְיכֹוִלים ְלַהְתִחיל ְוִלְגמֹור ֶאת ּכּולָּ

סּוק ֶאָחד  ֶרק ֶאָחד אֹו ּפָ    .לֹא –ֲאָבל ּפֶ
  

   :ִמיְנהוּ ּוְר 
ת ְוָחְזרוּ "    ,ָקְברּו ֶאת ַהּמֵ

סּוק ֶאָחד ֶרק ֶאָחד אֹו ּפָ    !"ִאם ְיכֹוִלין ְלַהְתִחיל ְוִלְגמֹור ֲאִפיּלּו ּפֶ
  

י ָקָאַמר   :ָהֵכי ַנּמִ
סּוק ֶאָחד ֶרק ֶאָחד אֹו ֲאִפיּלּו ּפָ יעּו  ִאם ְיכֹוִלין ְלַהְתִחיל ְוִלְגמֹור ֲאִפיּלּו ּפֶ ּלֹא ַיּגִ ּוָרה ַעד ׁשֶ    ,ַיְתִחילוּ  -ַלׁשּ

  .ִחילוּ לֹא ַיְת  -ְוִאם ָלאו 
  
  
  

ּוָרה"   יט, ב ׁשּ    "ָהעֹוְמִדים ּבַ

ים [ ִניִמּיִ טּוִרים –ַהּפְ    ,ּפְ
יִבים –ְוַהִחיצֹוִנים     ]."ַחּיָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִניָמה " טּוָרה –ׁשּוָרה ָהרֹוָאה ּפְ    ,ּפְ
ִניָמה  ֵאיָנּה רֹוָאה ּפְ יֶב  –ְוׁשֶ    .תַחּיֶ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִאים ֵמֲחַמת ָהָאֵבל  טּוִרין –ַהּבָ    ,ּפְ

יִבין -ֵמֲחַמת ַעְצָמן    .ַחּיָ
  

  רש"י
. את חלל ההקף הרואה פנימה

שורה הפנימית והאבל  אחורי
   יושב שם:

. ולא מחמת כבוד מחמת עצמן
שלא באו לנחם אלא לראות את 

  המאורע:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––    יט, ביט, ביט, ביט, ב .100
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִבְגּדֹו  ְלַאִים ּבְ ּוק -ַהּמֹוֵצא כִּ ׁשּ ָטן ֲאִפיּלּו ּבַ    .ּפֹוׁשְ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  
   - (משלי כא, ל) "בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ "

ל ָמקֹום  בֹוד ָלַרבכָּ ם ֵאין חֹוְלִקין כָּ ֵ ׁש ִחּלּול ַהׁשּ ּיֵ    .ׁשֶ
  

   :ֵמִתיֵבי
ת ְוָחְזרוּ "    ,ָקְברּו ֶאת ַהּמֵ

יְוִלְפֵניֶהם  תֵּ ָרִכים ׁשְ    :ּדְ
   ,ַאַחת ְטהֹוָרה ְוַאַחת ְטֵמָאה

הֹוָרה  טְּ א ּבַ ִאין ִע  -ּבָ הֹוָרהּבָ טְּ    ,ּמֹו ּבַ
ֵמָאה  טְּ א ּבַ ֵמָאה -ּבָ טְּ ִאין ִעּמֹו ּבַ    ,ּבָ
בֹודוֹ  ּום ּכְ    ".ִמׁשּ

אי בּוָנה ְלֶנֶגד ה'" :ֵליָמא ?ַאּמַ    !(משלי כא, ל)"ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ
  

ָמּה  ְרּגְ אּתִ י ַאּבָ    :ַרּבִ
ָנן ַרּבָ ָרס ּדְ ֵבית ַהּפְ    .ּבְ

  
ָאַמר     :מּוֵאלׁשְ ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ

ָרס ְוהֹוֵלךְ  ית ַהּפְ ַח ָאָדם ּבֵ    .ְמַנּפֵ
  

יְוָאַמר  ִ ר ַאׁשּ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבַ ְ    :ַרבִמׁשּ
ׁש ָטהֹור ּדַ ּנִ ָרס ׁשֶ ית ַהּפְ    .ּבֵ

  
ַמע א ׁשְ     :ּתָ

ָאַמר " ר ָצדֹוקּדְ י ֶאְלָעָזר ּבַ    :ַרּבִ
ל ֵמִתי י ֲארֹונֹות ׁשֶ ּבֵ ִגין ָהִיינּו ַעל ּגַ ָרֵאלְמַדּלְ    ,ם ִלְקַראת ַמְלֵכי ִיׂשְ

א ֲאִפיּלּו ִלְקַראת ַמְלֵכי  ְלַבד ָאְמרּו ֶאּלָ ָרֵאל ּבִ    ,אּוּמֹות ָהעֹוָלםְולֹא ִלְקַראת ַמְלֵכי ִיׂשְ
ָרֵאל ְלַמְלֵכי  ין ַמְלֵכי ִיׂשְ ה ַיְבִחין ּבֵ ִאם ִיְזּכֶ    ."אּוּמֹות ָהעֹוָלםׁשֶ

אי בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין " :ֵליָמא ?ַאּמַ    !(משלי כא, ל) "ּתְ
  

ְדָרָבא    ,כִּ
ָאַמר     :ָרָבאּדְ

ַבר ּתֹוָרה     ,אֶֹהל -ּדְ
ׁש ּבֹו ָחָלל ֶטַפח  ּיֵ ל ׁשֶ ְפֵני ַהּטּוְמָאה -כָּ    ,חֹוֵצץ ּבִ

ֵאין ּבֹו ָחָלל ֶטַפח  ְפֵני ַהּטּוְמָאה -ְוׁשֶ    .ֵאינֹו חֹוֵצץ ּבִ
ֶהן ָחָלל ֶטַפח ְורֹוב ֲארֹונֹות ֵיׁש     .ּבָ

ֶהן ֵאין ּבָ ּום ׁשֶ ֶהן ִמׁשּ ׁש ּבָ יֵּ    ,ְוָגְזרּו ַעל ׁשֶ
ָנן הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ בֹוד ְמָלִכים לֹא ּגָ ּום כְּ    .ּוִמׁשּ

  
ַמע א ׁשְ     :ּתָ

בוֹ " דֹול ּכְ ּדֹוֶחה ֶאתּגָ ִרּיֹות ׁשֶ ּתֹוָרה ד ַהּבְ ּבַ ה ׁשֶ    "לֹא ַתֲעׂשֶ
אי בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'ֵאין ָחכְ " :ֵליָמא ?ְוַאּמַ    !(משלי כא, ל) "ָמה ְוֵאין תְּ

  

ָמּה  ְרּגְ אּתִ ּבָ ר ׁשַ יּה ּדְ  ַרב ּבַ ֲהָנאַקּמֵ    :ַרב כַּ
ָלאו ּדְ     .(דברים יז, יא) "לֹא ָתסּור"ּבְ

  

   ,ַאִחיכּו ֲעֵליּה 
אֹוַרְייָתא ִהיא "לֹא ָתסּור"ָלאו ּדְ     !ּדְ

  
ֲהָנאָאַמר     :ַרב כַּ

ְבָרא ַר  ִחיכּו ֲעֵליּה ּגַ ָתא לֹא ּתָ ה ָאַמר ִמילְּ    ,ּבָ
ָנן ַאְסְמִכיְנהּו ַעל ָלאו ּדְ  ַרּבָ י ּדְ ל ִמילֵּ ָנן ,"לֹא ָתסּור"כָּ רּו ַרּבָ בֹודֹו ׁשָ ּום כְּ    .ּוִמׁשּ

  
  
  
  

  רש"י
   . חשובה נגד ה':אין חכמה

   . שיש בה קבר:אחת טמאה
   . האבל:בא בטהורה

. דלא מטמא אלא בבית הפרס
מדרבנן והוא שדה שנחרש בו קבר 
וחשו חכמים שמא דלדלו כלי 

ת והדורס המחרישה את העצמו
עליהן מסיטן ועצם כשעורה 
מטמא במגע ובמשא ולא באהל 
וכיון דמדרבנן הוא דאסור רבנן 

   הוא דאחלוה ליקרייהו גבי אבל:
. לפניו שאם הי' שם מנפח אדם

עצם יראנו דאי דאורייתא הוא לא 
הוינן מזלזלינן ביה כולי האי 
למיסמך אנפיחה והך בדיקה 
לעושה פסח אישתרי ולא לאוכלי 

ומה כדאמרינן בחומר בקדש תר
   (חגיגה דף כה:):

   . ברגלים:שנדש
. הרי לכבוד לקראת מלכי ישראל

הבריות עוברים על נפש לא יטמא 
(ויקרא כא) דהא ר' אלעזר בר 
צדוק כהן הוה כדאמרינן בבכורות 

   (דף לו.):
   . מארון לארון:מדלגין

   . הלכה למשה מסיני:דבר תורה
. אינו חוצץ בפני הטומאה

קראת טומא' רצוצה ובוקעת דנ
   ועולה:

. קס''ד כל ל''ת את לא תעשה
   קאמר:

. בלאו דלא תסור וגו' אחיכו עליה
אינהו סבור דאפי' אמרו לו דבר 
תורה והוא עומד בפני הכבוד 
יעבור עליו והא האי נמי 

   דאורייתא הוא:
. והכי קאמר כל מילי דרבנן וכו'

להו דבר שהוא מדברי סופרים 
בוד הבריות וקרי ליה נדחה מפני כ

ל''ת משום דכתיב לא תסור. ודקא 
קשיא לכו דאורייתא הוא. רבנן 
אחלוה ליקרייהו לעבור על 
דבריהם היכא דאיכא כבוד 
הבריות כגון לטלטל בשבת אבנים 
של בית הכסא לקנוח (שבת דף 
פא:) או מי שנפסקה ציצית טליתו 
בכרמלית לא הצריכו להניח 

ערום טליתו שם וליכנס לביתו 
   (מנחות דף לח.):

  . האבדה:והיא בבית הקברות
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ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְמּתָ ֵמֶהם"" ם ֵמֶהם - (דברים כב, א) "ְוִהְתַעלַּ ה ִמְתַעּלֵ ַאתָּ ָעִמים ׁשֶ ם ֵמֶהםּוְפָע  ,ּפְ ה ִמְתַעּלֵ ֵאין ַאתָּ    ,ִמים ׁשֶ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ָברֹות ֵבית ַהּקְ    ,ִאם ָהָיה ּכֵֹהן ְוִהיא ּבְ
בֹודוֹ     ,אֹו ָהָיה ָזֵקן ְוֵאיָנּה ְלִפי ּכְ

ל ֲחֵברוֹ  ֶ ה ִמׁשּ ָהְיָתה ְמַלאְכּתֹו ְמרּוּבָ    ,אֹו ׁשֶ

ְמּתָ " :ְלָכְך ֶנֱאַמר    "."ְוִהְתַעלַּ
אי בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'ֵא ": ֵליָמא ?ַאּמַ    !(משלי כא, ל) "ין ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ

  
אִני ָהָתם    ,ׁשַ

ְכִתיב ְמּתָ ֵמֶהם" :ּדִ   .(דברים כב, א) "ְוִהְתַעלַּ
  

ּה     !ְוִליְגַמר ִמיּנָ
  

מֹוָנא לֹא ַיְלִפיָנן    .ִאיּסּוָרא ִמּמָ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ

ְל  - (במדבר ו, ז) "ּוְלַאחֹותוֹ ""    ?מּוד לֹוַמרַמה תַּ
ְסחוֹ  חֹוט ֶאת ּפִ ָהָיה הֹוֵלְך ִלׁשְ נוֹ  ,ֲהֵרי ׁשֶ ת לֹו ֵמת ,ְוָלמּול ֶאת ּבְ מֵּ ַמע ׁשֶ    ,ְוׁשָ

א ּמֵ א" :ָאַמְרתָּ  ?ָיכֹול ַיֲחזֹור ְוִיטַּ ּמָ    ,"לֹא ִיּטַ
א ְלֵמת ִמְצָוה ּמֵ ְך ֵאינֹו ִמטַּ א ָלֶהם ּכָ ּמֵ ֵאינֹו ִמטַּ ם ׁשֶ ׁשֵ    ?ָיכֹול ּכְ

ְל    כ,א א  - "ּוְלַאחֹותוֹ " :מּוד לֹוַמרתַּ ּמֵ ֵאינֹו ִמטַּ א הּוא ְלֵמת ִמְצָוה^ַלֲאחֹותֹו הּוא ּדְ ּמֵ    ."ֲאָבל ִמטַּ
אי בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'" :ֵליָמא ?ַאּמַ    !(משלי כא, ל) "ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ

  
ְכִתיב אִני ָהָתם ּדִ    ."ּוְלַאחֹותוֹ " :ׁשַ

  
ּה     !ְוִליְגַמר ִמיּנָ

  
אִני ה ׁשַ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ   .ׁשֵ

  
  

  רש"י
. אין האבדה ואינה לפי כבודו

   חשובה לפי כבודו להשיבה:
. או שהיתה מלאכתו מרובה

שדמי בטול מלאכתו לרדוף 
אחריה יתרים על דמי האבדה 
ולא ירצו הבעלים להשיב לו 
יותר ממה שמשיב להם ונמצא 

   הוא מפסיד:
לאים דאמרן . לגבי כונגמר מינה

   פושטן אפילו בשוק:
   . קל מאיסורא:ממונא

. בנזיר ולאחותו מה תלמוד לומר
כתיב כל ימי הזירו לה' על נפש 
מת לא יבא וסמיך ליה לאביו 
ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא 
להם דהא כולהו בכלל על נפש 
מת לא יבא היו ולמה יצאו 
לאביו פרט למת מצוה לאמו מה 

ת מצוה לא תלמוד לומר משום מ
איצטריך דמלאביו נפקא ודרשי 
ליה בספרי ללמוד שאם היה 
נזיר זה כהן דהוו עליה שתי 
קדושות אף הוא לאמו הוא דלא 
יטמא אבל מטמא הוא למת 
מצוה לאחיו מה תלמוד לומר 
הרי שהיה כ''ג והוא נזיר אף 
הוא לאחיו לא יטמא אבל 
מטמא למת מצוה ולאחותו מה 

ין לזה תלמוד לומר אם אינו ענ
תנהו ענין למי שהולך לשחוט 
את פסחו ולמול את בנו שמטמא 

   למת מצוה:
. מקרוביו ושמע שמת לו מת

   יכול יטמא להם:
. הואיל ועונת אמרת לא יטמא

שחיטת הפסח היא וחלה עליו 
חובת הפסח שהוא בכרת אם 
יטמא בטל מלעשות פסח ולמול 
את בנו נמי מצות כרת היא. 

ים נמי ואית דאמרי בערבי פסח
קאמר דמילת זכריו מעכב 

 הפסח: 

. אבל מטמא הוא למת מצוה
והוא כבוד הבריות ודוחה דבר 

   תורה:
. דברים שב ואל תעשה שאני

רבים התירו לעקור דבר תורה 
מפני סייג ומפני כבוד הבריות 
היכא דאינו עוקר דבר במעשה 
ידים אלא יושב במקומו ודבר 
תורה נעקר מאליו כגון תקיעת 

לולב בשבת וסדין בציצית שופר ו
ודכוותייהו טובא ביבמות (דף 
צ:) אבל מעקר בידים לא 
והלובש כלאים עוקרו במעשה 
ממש שהוא לובשו וטומאת גופי' 
שהותרה לכהן ולנזיר ליטמא 
למת מצוה דקא מעקר בידים 
מפני כבוד הבריות דלאו שב ואל 
תעשה הוא היינו טעמא דלא 
גמרינן מיניה דהתם לאו כבוד 

ריות הוא דדחי לא תעשה הב
דידה דמעיקרא כשנכתב ל''ת 
דטומאה לא על מת מצוה נכתב 
כשם שלא נכתב על הקרובים 
אבל השבת אבדה ופסח לכל 
ישראל נאמר ואצל כבוד הבריות 
נתנו לדחות ע''כ היינו דדחייתן 
אינה בידים אלא בישיבתו 
תדחה המצוה אבל כלאים 
דבמעשה ידיו ידחה הזהיר 

  באזהרתו:



  138  101 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        כ, אכ, אכ, אכ, א .101
אָאַמר ֵליּה  פָּ ילְ  ַרב ּפַ ּיֵ    :ַאּבַ

א ִאְתְרִחיׁש ְלהּו ִניּסָ ָנא ִראׁשֹוִנים ּדְ    ?ַמאי ׁשְ
א לֹא ִמְתְרִחיׁש ָלן ִניּסָ ָנא ֲאַנן ּדְ    ?ּוַמאי ׁשְ

נּוֵיי  ּום ּתְ נוּ  -ִאי ִמׁשּ י ּתְ ַרב ְיהּוָדה ּכּולֵּ ֵני ּדְ ׁשְ ְנִזיִקין ֲהָוהּבִ א ִסְדֵרי ,ֵיי ּבִ יּתָ    !ַוֲאַנן ָקא ַמְתִניָנן ׁשִ
עּוְקִצין ְקֵדָרה" :ְוִכי ֲהָוה ָמֵטי ַרב ְיהּוָדה ּבְ ת ָיָרק ּבִ ּכֹוֶבׁשֶ ה ׁשֶ ָ    ,"ָהִאׁשּ

יֶהן ְטהֹוִרים" :ְוָאְמֵרי ָלּה  ַטְרּפֵ ן ּבְ ָבׁשָ ּכְ    ,"ֵזיִתים ׁשֶ
מּוֵאל :ָאַמר ַרב ּוׁשְ    .ָקא ָחִזיָנא ָהָכא ֲהָויֹות ּדְ

ֵליַסר ְמִתיָבָתא עּוְקִצין ּתְ    ,ַוֲאַנן ָקא ַמְתִניָנן ּבְ
ִליף ַחד ְמָסאֵניּה  י ֲהָוה ׁשָ    ,ָאֵתי ִמְטָרא ,ְוִאיּלּו ַרב ְיהּוָדה כִּ

ן ח ּבָ ּגַ ַמׁשְ ין ּוִמְצַוח ָקא ַצְוִחיָנן ְוֵלית ּדְ    ?ַוֲאַנן ָקא ְמַצֲעִריָנן ַנְפׁשִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ם ֵ ת ַהׁשּ ַ דּוׁשּ ְייהּו ַאּקְ ֵאי ֲהוּו ָקא ַמְסֵרי ַנְפׁשַ    ,ַקּמָ

ם ֵ ת ַהׁשּ ַ דּוׁשּ ין ַאּקְ    .ֲאַנן לֹא ַמְסִריָנן ַנְפׁשִ
  

י ָהא ּדְ  ר ַאֲהָבהכִּ א ּבַ ׁשּוָקאַחְזיֵ  ַרב ַאּדָ א ּבְ ְלּתָ ְרּבַ א כַּ ֲהָות ְלִביׁשָ    ,יּה ְלַהִהיא ּכּוִתית ּדַ
ָרֵאל ַבת ִיׂשְ ּה  ,ִהיא ָסַבר ּדְ    ,ָקם ַקְרֵעיּה ִמיּנָ

כּוִתית ִהיא ָתא ּדְ ָלִאי ִמילְּ    ,ִאּגְ
ע ֵמָאה זּוֵזי ַאְרּבַ ְיימּוָה ּבְ    ,ׁשַ

ֵמךְ  ּה:ָאַמר לָ  ְ    ?ַמה ׁשּ
   .ָמתּון :ָאְמָרה ֵליּה 

ְוָיא ָמתּון ָמתּון :ָאַמר ָלּה  ע ְמָאה זּוֵזי ׁשַ    .ַאְרּבַ
  
  

  ש"יר
. לא היו גדולים בכל בנזיקין הוה

גמרא של ד' סדרים אלא בתלתא 
בבי שלנו והאי מילתא נקט הכא 
משום דמיירי שמוסרין נפשם על 
קדושת השם ועד השתא איירי נמי 
במי שמבזה עצמו על קדושת השם 

   לפשוט כלאים בשוק:
האשה שכובשת ירק או זיתים 

. משנה היא שכבשן בטרפיהן
   במס' עוקצין:

. שמוסקין זיתים עם טהורים
העלין כדי לאחזן בהן דהוו להו 
עלין יד לזיתים להביא להם 
טומאה כדאמרינן בהעור והרוטב 
(דף קיח.) שהיד מביאה טומאה 
על האוכל ואם כבשן בטרפיהן 
בחומץ בטלה תורת יד מן העלין 
לפי שהכבישה מרקבתן ומרככתן 

   ואינן ראוין שוב לאחוז בהן:
מואל קא חזינא הויות דרב וש

. כלומר טעם המשניות הללו הכא
קשה עלי ככל הקושיות שהיו שני 

   רבותי מתקשין בהן בכל הגמ':
. בי''ג פנים יש בתליסר מתיבתא

בינינו משנה וברייתא של ששה 
סדרים ומסכת עוקצין גם היא 
בי''ג פנים כגון משנת רבי ור' חייא 
ומשנת בר קפרא ולוי ותנא דבי 

רינן במסכת שמואל והכי אמ
נדרים (דף מא.) רבי מתני הלכתא 

   בי''ג פנים:
. שם לבוש חשוב כמו כרבלתא

   פטשיהון וכרבלתהון (דניאל ג):
   . לשון מאתן:מתון מתון
. ב' פעמים ב' מאות ד' מאות

כלומר השם גרם לי לשון אחר 
מתון מתון לשון המתנה אם 
המתנתי הייתי משתכר ד' מאות 

  זוז:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .102
ל יּדֵ ְטִביָלהֲהָוה ָרִגיל ּדַ  ַרב ּגִ ֲעֵרי ּדִ ַ    ,ֲהָוה ָקא ָאִזיל ְוָיִתיב ַאׁשּ

   ,ָהֵכי ְטִבילּו ְוָהֵכי ְטִבילוּ  :ָאַמר ְלהוּ 
ָנן ֶצר ָהַרע :ָאְמֵרי ֵליּה ַרּבָ ֵפי ַמר ִמּיֵ    ?לֹא ָקא ִמְסּתְ

ֵרי :ָאַמר ְלהוּ  י ָקאֵקי ִחיּוָ אי כִּ ַאּפַ ְמָיין ּבְ    .ּדַ
  

י יֹוָחָנן ְטִביָלהֲהָוה ָרִגיל ּדַ  ַרּבִ ֲעֵרי ּדִ ַ    ,ֲהָוה ָקא ָאִזיל ְוָיִתיב ַאׁשּ
ו ּוָ יֵרי כַּ ּפִ ׁשַ י ְוֶנֱהֵוי ְלהּו ַזְרָעא ּדְ ָלן ּבִ כְּ ִביָלה ִמְסּתַ ָרֵאל ְוַאְתָיין ִמּטְ נֹות ִיׂשְ י ַסְלָקן ּבְ    ,ִתיָאַמר כִּ

ָנן א :ָאְמֵרי ֵליּה ַרּבָ יׁשָ ֵפי ַמר ֵמֵעיָנא ּבִ    ?לֹא ָקא ִמְסתְּ
יֹוֵסף ָקא ֲאִתיָנאָאַמר  ְרָעא ּדְ א ,ְלהּו ֲאָנא ִמּזַ יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ לֹא ׁשַ    ,ּדְ

ְכִתיב ן ּפֹוָרת" :ּדִ ן ּפֹוָרת ּבֵ   .(בראשית מט, כב) "ֲעֵלי ָעִין יֹוֵסף ּבֵ

י ֲאָבהוּ ְוָאַמר     :ַרּבִ
ְקֵרי  א "ֲעֵלי ָעִין"ַאל ּתִ    .עֹוֵלי ָעִין :ֶאלָּ

  
י יֹוֵסי ּבְ  י ֲחִניָנאַרּבִ    :ָאַמר ַרּבִ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ" :ֵמָהָכא   .(בראשית מח, טז) "ְוִיְדּגּו ָלרֹב ּבְ

ֶהם ין ֲעֵליֶהם ְוֵאין ַעִין ָהָרע ׁשֹוֶלֶטת ּבָ ם ַמִים ְמַכּסִ ּיָ ּבַ ִגים ׁשֶ    ,ַמה ּדָ
ֶהם ל יֹוֵסף ֵאין ַעִין ָהָרע ׁשֹוֶלֶטת ּבָ    .ַאף ַזְרעֹו ׁשֶ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ּלוֹ  ֵאינֹו ׁשֶ ֶ ה ׁשּ ּלֹא ָרְצָתה ִלזֹּון ִמּמַ    ,ַעִין ׁשֶ
   .ֵאין ַעִין ָהָרע ׁשֹוֶלֶטת ּבוֹ 

  

  רש"י
   . אווזים לבנים:וריכי קאקי חי

. אדם יפה תואר היה ר' יוחנן
דאמרי' בהשוכר את הפועלים (דף 
פד.) שופריה דר' אבהו מעין 

   שופריה וכו':
. מסולקין מן העין שאינה עולי עין

   שולטת בהן:
. ליהנות מאשת שלא רצתה לזון

  אדוניו:
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        בבבב- - - - כ, אכ, אכ, אכ, א .103
ָנה   ִמׁשְ

ים  ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ   ָנׁשִ
טּוִרין ִמ    בכ, ַמעּפְ ין^ ְקִריַאת ׁשְ ִפּלִ    ,ּוִמן ַהתְּ

ז ת ַהּמָ ה ּוִבְמזּוָזה ּוְבִבְרּכַ ְתִפּלָ יִבין ּבִ   .ֹוןְוַחּיָ
   

ָמָרא    ּגְ
ַמע יָטא ְקִריַאת ׁשְ ׁשִ    !ּפְ

ָרָמא הּוא ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ    ,ִמְצַות ֲעׂשֵ
טּורֹות ים פְּ ָרָמא ָנׁשִ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ   !ְוָכל ִמְצַות ֲעׂשֵ

  
ֵתיָמא ַמִים :ַמהּו ּדְ ּה ַמְלכּות ׁשָ    ,הֹוִאיל ְוִאית ּבָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  
ין" ִפּלִ    ."ּוִמן ַהתְּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ַקׁש ִלְמזּוָזה :ַמהּו ּדְ    ,הֹוִאיל ְוִאּתְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  
ה" ְתִפּלָ יִבין ּבִ    ."ְוַחּיָ
  

ַרֲחֵמי ִניְנהוּ     .ּדְ
  

ֵתיָמא ּה  :ַמהּו ּדְ ַמן גְּ  )יח, תהילים נה( "ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים" :הֹוִאיל ּוְכִתיב ּבָ ַהּזְ ה ׁשֶ ִמְצַות ֲעׂשֵ ֵמיכְּ    ,ָרָמא ּדָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  
   ."ּוִבְמזּוָזה"
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ַקׁש ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה :ַמהּו ּדְ    ,הֹוִאיל ְוִאּתְ
ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ

  
  
  
זֹון" ת ַהּמָ    ."ּוְבִבְרּכַ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ
ׂשָ " :הֹוִאיל ּוְכִתיב ֶעֶרב ּבָ ֵתת ה' ָלֶכם ּבָ ּבַֹע ּבְ ּבֶֹקר ִלׂשְ   )ח, שמות טז( "ר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ּבַ

ֵמי ָרָמא ּדָ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ִמְצַות ֲעׂשֵ    ,כְּ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
  מתני' 

נשים ועבדים וקטנים פטורים 
שהזמן  . שהיא מצות עשהמק''ש

גרמא וקי''ל בקדושין (דף כט.) 
דנשים פטורות מדאורייתא 
ותפילין נמי מ''ע שהזמן גרמא 
דסבר לילה ושבת לאו זמן תפילין 

   נינהו:
. אפי' קטן שהגיע לחנוך קטנים

לא הטילו על אביו לחנכו בק''ש 
לפי שאינו מצוי תמיד כשמגיע זמן 

  ק''ש: 
. משום דסתם קטן ומן התפילין

לשמור גופו שלא יפיח  אינו יודע
   בהן:

. דתפלה רחמי היא וחייבין בתפלה
ומדרבנן היא ותקנוה אף לנשים 

   ולחנוך קטנים:
. מזוזה ובמזוזה ובברכת המזון

מצות עשה שלא הזמן גרמא 
   ובגמרא פריך פשיטא:

. בגמרא בעי לה ברכת המזון
   דאורייתא או דרבנן:

  
  גמ' 

. מהו דתימא נקיש תפלין למזוזה
וקשרתם וכתבתם מה  דכתיב

מזוזה נשים חייבות אף תפילין 
   נשים חייבות קמשמע לן:

. הכי גרסינן תפלה דרחמי נינהו
ולא גרס פשיטא דהא לאו 

   דאורייתא היא:
. נקיש מזוזה לתלמוד תורה

דכתיב (דברים יא) ולמדתם אותם 
את בניכם וסמיך ליה וכתבתם מה 
תלמוד תורה נשים פטורות ואע''ג 

גרמא רחמנא פטרינהו  דאין הזמן
דכתיב את בניכם ולא בנותיכם 
אף מזוזה נשים פטורות קמ''ל 
דנשים חייבות דכתיב למען ירבו 
ימיכם גברי בעו חיי נשי לא בעי 

   חיי בתמיה:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .104
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ִקּדּוׁש ַהּיֹום יבֹות ּבְ ים ַחּיָ ַבר ּתֹוָרה ,ָנׁשִ    .ּדְ
  

אי ַמ  ?ַאּמַ ַהּזְ ה ׁשֶ ָרָמא הּואִמְצַות ֲעׂשֵ    !ן ּגְ
טּורֹות ים פְּ ָרָמא ָנׁשִ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ    !ְוָכל ִמְצַות ֲעׂשֵ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ָנן ַרּבָ    .ִמּדְ
  

   :ָרָבא ָאַמר ֵליּה 
ַבר ּתֹוָרה ָקָאַמר    !ְוָהא ּדְ

  
ָנן ַרּבָ יִביְנהּו ִמּדְ ה ְנַחּיְ ל ִמְצֹות ֲעׂשֵ    !ְועֹוד כָּ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ

מֹור" )ח, שמות כ( "ָזכֹור"ְקָרא  ָאַמר   .)יב, דברים ה( "ְוׁשָ

ְזִכיָרה נֹו ּבִ ִמיָרה ֶיׁשְ ׁשְ נֹו ּבִ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ    ,כָּ
ִמיָרה ׁשְ י הֹוִאיל ְוִאיְתְנהּו ּבִ ְזִכיָרה ,ְוָהֵני ָנׁשֵ    .ִאיְתְנהּו ּבִ

  
  
  

  רש"י
קדוש היום מ''ע שהזמן גרמא 

. זכור את יום השבת לקדשו הוא
 (שמות כ). זכרהו על היין:

 . דלא תעשה מלאכה:בשמירה

. דתנן הני נשי איתנהו בשמירהו
(קדושין דף כט.) כל מצות לא 
תעשה בין שהזמן גרמא בין שאין 
הזמן גרמא נשים חייבות דהשוה 
הכתוב אשה לאיש לכל עונשים 

  שבתורה:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .105
   :ָרָבאלְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה 

זֹון ּדְ  ת ַהּמָ ִבְרכַּ ים ּבְ ָנןָנׁשִ ַרּבָ    ?אֹוַרְייָתא אֹו ּדְ
  

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
  

ים ְיֵדי חֹוָבָתן    .ַלֲאפּוֵקי ַרּבִ
אֹוַרְייָתא"ִאי ַאְמַרּתְ  אֹוַרְייָתא - "ּדְ יק ּדְ אֹוַרְייָתא ּוַמּפִ    ,ָאֵתי ּדְ

א ִאי ַאְמַרּתְ  ָנן"ֶאלָּ ַרּבָ ָבר - "ּדְ ּדָ יב ּבַ ֵאינֹו ְמחּוּיָ    ,ֲהֵוי ׁשֶ
ָברְוכָ  ּדָ יב ּבַ ֵאינֹו ְמחּוּיָ ים ְיֵדי חֹוָבָתן  -ל ׁשֶ    ,ֵאינֹו מֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ

   ?ַמאי
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ן ְמָבֵרְך ְלָאִביו" ֱאֶמת ָאְמרּו ּבֵ ה ְמָבֶרֶכת ְלַבְעָלּה  ,ְוֶעֶבד ְמָבֵרְך ְלַרּבוֹ  ,ּבֶ ָ    ,ְוִאׁשּ

בֹא ְמֵאָרה ְלָאָדם ׁשֶ  :ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים ּתֹו ּוָבָניו ְמָבְרִכין לוֹ תָּ    "ִאׁשְ
אֹוַרְייָתא  ָלָמא ּדְ ׁשְ אֹוַרְייָתא -ִאי ַאְמַרּתְ ּבִ יק ּדְ אֹוַרְייָתא ּוַמּפִ    ,ָאֵתי ּדְ

ָנן  ַרּבָ א ִאי ַאְמַרּתְ ּדְ אֹוַרְייָתא -ֶאלָּ יק ּדְ ָנן ּוַמּפִ ַרּבָ    ?!ָאֵתי ּדְ
  

ר ִחּיּוָבא הּוא :ּוְלַטֲעֵמיךְ     ?!ָקָטן ּבַ
  
ַמאי ַעְסִקיָנןֶא  א ָהִכי ּבְ    :לָּ

ָנן ַרּבָ יעּוָרא ּדְ ָאַכל ׁשִ גֹון ׁשֶ    ,כְּ
ָאֵתי ּדְ  ָנןּדְ ַרּבָ יק ּדְ ָנן ּוַמּפִ    .ַרּבָ

  
  

ַרׁש     ,ַרב ֲעִויָראּדָ
ֵמיּה ּדְ  ְ יִזְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ י ַאּמִ    ,ַרּבִ

ֵמיּה ּדְ  ְ יְוִזְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ י ַאּסִ    :ַרּבִ
ֵרת ִלְפֵני  ָאְמרוּ  ָ רּוְך הּואַמְלֲאֵכי ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ

ל עֹוָלם תֹוָרְתךָ  ִרּבֹונֹו ׁשֶ תּוב ּבְ ח ׁשַֹחד" :כָּ א ָפִנים ְולֹא ִיּקַ ָ ר לֹא ִיׂשּ   ,)יז, דברים י( "ֲאׁשֶ

ְכִתיב ָרֵאל ּדִ ִנים ְלִיׂשְ א ּפָ ה נֹוׂשֵ ָניו ֵאֶליךָ " :ַוֲהלֹא ַאּתָ א ה' ּפָ ָ   .)כו ,במדבר ו( "ִיׂשּ

ָרֵאל :ָאַמר ָלֶהם ִנים ְלִיׂשְ א ּפָ ָ    ?!ְוִכי לֹא ֶאׂשּ
ּתֹוָרה י ָלֶהם ּבַ ַתְבּתִ כָּ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיךָ " :ׁשֶ   ,)י, דברים ח( "ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

ִקים ַעלְוֵהם ְמַדְק  ֵביָצהַעְצָמ  ּדְ ַזִית ְוַעד כְּ    .ם ַעד כְּ
  
  
  

  רש"י
. נשים בברכת המזון דאורייתא

דכתיב ואכלת ושבעת (דברים ח) 
והוה ליה מצות עשה שאין הזמן 

   גרמא:
יב על הארץ הטובה . דכתאו דרבנן

אשר נתן לך והארץ לא נתנה 
לנקבות להתחלק ואי משום בנות 
צלפחד חלק אביהם הם דנטלו 

   שהיה מיוצאי מצרים:
   . קטן:בן

. ברכת המזון לאביו אם אין מברך
   אביו יודע לברך:

. כגון כזית לר''מ שיעורא דרבנן
וכביצה לרבי יהודה דמדאורייתא 

ל ואכלת ושבעת וברכת כתיב אב
בשיעור כי האי לא מחייב אלא 
מדרבנן והלכך אתי קטן דרבנן 

   ומפיק גדול:
. עד כזית לר''מ עד כזית עד כביצה

עד כביצה לר' יהודה דתנן (לקמן 
דף מה.) עד כמה מזמנין ר''מ 
אומר עד כזית ר' יהודה אומר עד 

  כביצה:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב .106
ָנה    ִמׁשְ

   :ַעל ֶקִריּבַ 
ִלּבֹו ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך לֹא ְלָפֶניָה ְולֹא ְלַאֲחֶריָה     ,ְמַהְרֵהר ּבְ

זֹון ְמָבֵרְך ְלַאֲחָריו ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך ְלָפָניו    .ְוַעל ַהּמָ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

  ."ְמָבֵרְך ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם
  

ָמָרא    ּגְ
   :ָרִביָנאָאַמר 

ֵמי :זֹאת אֹוֶמֶרת ִדּבּור ּדָ    !ִהְרהּור כְּ
ךְ  ְעּתָ ִאי ַסְלָקא ּדַ ֵמי :ּדְ ִדּבּור ּדָ ה  ,ָלאו כְּ    ?"ְמַהְרֵהר"ָלּמָ

  
א ַמאי ֵמי" – ֶאלָּ ִדּבּור ּדָ   ?"ִהְרהּור כְּ

ָפָתיו ׂשְ    !יֹוִציא ּבִ
  

ִסיַני ָחן ּבְ כְּ ְדַאׁשְ    .כִּ
  
אוְ     :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ

ֵמי ִדּבּור ּדָ    .ִהְרהּור ָלאו כְּ
ֵמי  ִדּבּור ּדָ ְך ִהְרהּור כְּ ְעּתָ ִאי ַסְלָקא ּדַ ָפָתיו -ּדְ ׂשְ    !יֹוִציא ּבִ

  
א ַמאי ֵמי" – ֶאלָּ ִדּבּור ּדָ    ?"ִהְרהּור ָלאו כְּ

ה     ?"ְמַהְרֵהר"ָלּמָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ל ָהעֹוָלם עֹוְסִקין ּבוֹ  ּלֹא ְיהּו כָּ ֵדי ׁשֶ ב ּוָבֵטל ,כְּ    .ְוהּוא יֹוׁשֵ

  
ִפְרָקא ַאֲחִריָנאוְ     ?ִנְגרֹוס ּבְ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ּבּור עֹוְסִקין ּבוֹ  ַהּצִ ָדָבר ׁשֶ    .ּבְ
  

ּבּור ֲעסּוִקין ּבוֹ    כא, א ַהּצִ ָדָבר ׁשֶ ה ּדְ ִפלָּ    ,ַוֲהֵרי ּתְ
   :ּוְתַנן

ַעל ֶקִרי לֹא ַיְפִסיק ֶאּלָ " הּוא ּבַ ר ׁשֶ ה ְוִנְזּכַ ְתִפּלָ רָהָיה עֹוֵמד ּבִ    ."א ְיַקּצֵ
ַאְתִחיל    !לֹא ַיְתִחיל -ָהא לֹא ַאְתִחיל  ,ַטֲעָמא ּדְ

  
ה ִפלָּ אִני ּתְ    ,ׁשַ

ַמִים ּה ַמְלכּות ׁשָ ֵלית ּבָ    .ּדְ
  

זֹון ְלַאֲחָריו ת ַהמָּ ְרכַּ ַמִים ,ַוֲהֵרי ּבִ ּה ַמְלכּות ׁשָ ֵלית ּבָ    ,ּדְ
   :ּוְתַנן

זֹון ְמָבֵרְך ְלַאֲחָריו ְוֵאינֹו ְמ "    !"ָבֵרְך ְלָפָניוַעל ַהּמָ
  

א  ַמעֶאלָּ אֹוַרְייָתא ְקִריַאת ׁשְ זֹון ּדְ ת ַהּמָ    ,ּוִבְרכַּ
ָנן ַרּבָ ה ּדְ    .ּוְתִפלָּ

  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. מתקנת עזרא ואילך בעל קרי
לעסוק  שתקן טבילה לבעלי קריין

בתורה כדאמרינן בב''ק בפרק 
   מרובה (דף פב:):

. ק''ש בלבו כשמגיע זמן מהרהר
   המקרא:

   . אפילו בהרהור:ואינו מברך
. כיון לא לפניה ולא לאחריה

דברכות לאו מדאורייתא מחייב 
   לא אצרכוהו רבנן:

. דחיובא ועל המזון מברך לאחריו
   דאורייתא הוא:

. דלאו ואינו מברך לפניו
   ייתא הוא:דאור

. בגמרא רבי יהודה אומר וכו'
   מפרש לה:

  
  גמ' 

. וכל אדם נמי יוצא ידי כדבור דמי
   חובתו בהרהור:

   . מה מועיל:למה מהרהר
. שהפרישן מאשה כדאשכחן בסיני

דכתיב אל תגשו אל אשה (שמות 
יט) ועל פרישה זו סמך עזרא לתקן 
טבילה לבעלי קריין קודם שיעסקו 

ם ד) והודעתם בתורה דכתיב (דברי
לבניך וסמיך ליה יום אשר עמדת 
לפני ה' אלהיך בחורב כדאמרינן 

 לקמן בפרקין (דף כא:): 

   . כל ברכה וברכה:אלא יקצר
. אין מלך דלית בה מלכות שמים

  העולם בברכות של י''ח: 
לפניה  ה''ג והרי ברכת המזון

דאית בה מלכות שמים כו' לישנא 
אחרינא שאני תפלה דלית בה 

ת שמים. קבלת מלכות מלכו
שמים כדאיתא בק''ש שמקבל 
עליו את השם לאדון ולמלך מיוחד 
ולהאי לישנא גרסינן והרי ברכת 
המזון לאחריו דלית בה מלכות 
שמים ולשון זה נראה שהוא עיקר 
מדמשני ליה אלא ק''ש וברכת 
המזון דאורייתא והאי בלאחריו 
עסקינן ואי ללישנא קמא הא לא 

ן לאחריו איירי בברכת המזו
בדאתקפתיה דלהדרי תלמודא 
עילויה אלא ק''ש וברכת המזון 
דאורייתא כו'. ואית דגרסי הכא 
בלשון קושיא ק''ש דרבנן היא 
אלא ק''ש דאית בה מלכות שמים 
וברכת המזון דאורייתא לאפוקי 
תפלה דרבנן ואין בה מלכות 
שמים למאן דגרס הכי מפרשינן 
לקמן בשכבך ובקומך בדברי תורה 

   יב:כת
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   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

זֹון ְלַאֲחֶריָה ִמן ַהּתֹוָרה ת ַהּמָ ִין ְלִבְרכַּ    ?ִמּנַ
  

ֱאַמר ּנֶ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ " :ׁשֶ   .ח, י) (דברים "ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
  

ת ַהּתֹוָרה ְלָפֶניָה ִמן ַהּתֹוָרה ִין ְלִבְרכַּ    ?ִמּנַ
  

ֱאַמר ּנֶ ם ה' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאלֵֹהינוּ " :ׁשֶ י ׁשֵ   .(דברים לב, ג) "כִּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ת ַהּתֹוָרה ְלַאֲחֶריָה  ְרכַּ זֹון ,ָלַמְדנּו ּבִ ת ַהּמָ ְרכַּ ל ָוחֹוֶמר ,ִמן ּבִ    .ִמּקַ

זֹון ְלָפֶניָה ּוִב  ת ַהּמָ ת ַהּתֹוָרה ,ְרכַּ ְרכַּ ל ָוחֹוֶמר ,ִמן ּבִ    .ִמּקַ
  
ת ַהּתֹוָרה ְלַאֲחֶריָה " ְרכַּ זֹון ,ּבִ ת ַהּמָ ְרכַּ ל ָוחֹוֶמר ,ִמן ּבִ    ."ִמּקַ

ֵאין ָטעּון ְלָפָניו ָטעּון ְלַאֲחָריו זֹון ׁשֶ    ,ּוַמה ּמָ
עּוָנה ְלָפֶניָה  ּטְ ין ׁשֶ  ,ּתֹוָרה ׁשֶ עּוָנה ְלַאֲחֶריָה ֵאינֹו ּדִ    ?!ּטְ

  
ת ַהּתֹוָרה ִמ " ְרכַּ זֹון ְלָפֶניָה ִמן ּבִ ת ַהּמָ ל ָוחֹוֶמרּוִבְרכַּ    ."ּקַ

ֵאין ְטעּוָנה ְלַאֲחֶריָה     .ְטעּוָנה ְלָפֶניָה  ,ּוַמה ּתֹוָרה ׁשֶ
הּוא ָטעּון ְלַאֲחָריו ֵהא ָטעּון ְלָפָניו ,ָמזֹון ׁשֶ ּיְ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

  
א ְלִמְפ     :ַרךְ ִאיכָּ
ָמזֹון  ן ֶנֱהֶנה - ַמה לְּ כֵּ    !ׁשֶ

ּתֹוָרה  י עֹוָלם -ּוַמה לַּ ן ַחּיֵ כֵּ   !ׁשֶ
  

   ,ְועֹוד
ַנן    :ּתְ

זֹון ְמָבֵרְך ְלַאֲחָריו"    !"ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך ְלָפָניו ,ַעל ַהּמָ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  
  
  
  

  רש"י
. כשבא משה כי שם ה' אקרא

לפתוח בדברי שירה אמר להם 
לישראל אני אברך תחלה ואתם 
ענו אחרי אמן כי שם ה' אקרא 
בברכה אתם הבו גודל לאלהינו 
באמן הכי מפרשי לה במסכת 

   יומא (דף לז.):
. כלומר שלא שאינו טעון לפניו

מצינו לו מקרא מפורש לברך 
   לפניו:

כתיב ואכלת . כדטעון לאחריו
   ושבעת וברכת:

  . כדאמרן:תורה שטעונה לפניה
. בתרוייהו כשאתה איכא למפרך

בא ללמוד תורה מן המזון איכא 
למפרך מה למזון שכן נהנה 
וכשאתה בא ללמוד מזון מן 
התורה איכא למפרך מה לתורה 

  שכן חיי העולם הבא:
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   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ַמע    .ֵאינֹו חֹוֵזר ְוקֹוֵרא -ָקָרא  ָסֵפק לֹא ,ָסֵפק ָקָרא ְקִריַאת ׁשְ
יב יב - ָסֵפק לֹא ָאַמר  ,ָסֵפק ָאַמר ֱאֶמת ְוַיּצִ    .חֹוֵזר ְואֹוֵמר ֱאֶמת ְוַיּצִ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ַמע  ָנן -ְקִריַאת ׁשְ ַרּבָ    ,ּדְ

יב  אֹוַרְייָתא - ֱאֶמת ְוַיּצִ    .ּדְ
  

   :ַרב יֹוֵסףֵמִתיב 
ָך ּוְבקּוֶמךָ " ְכּבְ    !ו, ז)(דברים  "ּוְבׁשָ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ִתיב ִדְבֵרי ּתֹוָרה כְּ    .ַההּוא ּבְ
  

ַנן    :ּתְ
ַעל ֶקִרי"   :ּבַ

ִלּבוֹ     ,ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך לֹא ְלָפֶניָה ְולֹא ְלַאֲחֶריָה  ,ְמַהְרֵהר ּבְ
זֹון ְמָבֵרְך ְלַאֲחָריו ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך ְלָפָניו    ."ְוַעל ַהּמָ

ךְ ְוִאי  ְעּתָ יב' ַסְלָקא ּדַ אֹוַרְייָתא ִלְברּוְך ְלַאֲחֶריָה  'ֱאֶמת ְוַיּצִ    !ּדְ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא ְמָבֵרךְ 
ּום ְיִציַאת ִמְצַרִים  ַמע -ִאי ִמׁשּ ְקִריַאת ׁשְ ר ֵליּה ּבִ    !ָהא ַאְדכַּ

  
ֵעי ָהא    !ְוֵניָמא ָהא ְולֹא ִלּבָ

  
ַמע ֲעִדיָפא    ,ְקִריַאת ׁשְ

י ְרּתֵ ּה תַּ ִאית ּבָ    .ּדְ
  
יוְ     :ָאַמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ַמע ַמעחֹוֵזר ְוקֹוֵרא  -ָסֵפק לֹא ָקָרא  ,ָסֵפק ָקָרא ְקִריַאת ׁשְ    .ְקִריַאת ׁשְ
ל  לֵּ ל ָסֵפק לֹא ִהְתּפַ לֵּ ל -ָסֵפק ִהְתפַּ לֵּ    .ֵאינֹו חֹוֵזר ּוִמְתּפַ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

לֵּ  ְתּפַ ּיִ ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ ּוְלַואי ׁשֶ    .ל ָאָדם כָּ
  
  
  

  רש"י
   . לקמן פריך לה:ק''ש דרבנן

 .אמת ויציב דאורייתא היא
שמזכיר בה יציאת מצרים דחיובא 
דאורייתא היא דכתיב למען תזכר 
את יום צאתך מארץ מצרים 

   (דברים טז):
. יציאת מצרים דאית בה תרתי

   ומלכות שמים:
. קסבר ק''ש חוזר וקורא ק''ש

   דאורייתא היא:
. ולואי שיתפלל אדם כל היום

בהלכות גדולות פסק הלכה כרבי 
יוחנן בספק והלכה כשמואל 

 ודאי התפלל: ב
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר     :ׁשְ

ל  לֵּ ִהְתּפַ ר ׁשֶ ה ְוִנְזכַּ ְתִפלָּ ָרָכה -ָהָיה עֹוֵמד ּבִ ֶאְמַצע ּבְ    .ּפֹוֵסק ַוֲאִפיּלּו ּבְ
  

   :ַרב ַנְחָמןֵאיִני ְוָהָאַמר 
י  י ֲהִויָנן ּבֵ ר ֲאבּוהַּ כִּ ה ּבַ יּה  ,ַרּבָ ָען ִמיּנֵ    :ּבְ

י ַר  ֵני ּבֵ תָהֵני ּבְ ּבָ ׁשַ חֹול ּבְ ֵרי ּדְ ָטעּו ּוַמְדכְּ ְגְמרוּ  - ב ּדְ ּיִ    ?ַמהּו ׁשֶ
ָרָכה :ְוָאַמר ָלן ל אֹוָתּה ּבְ    .ּגֹוְמִרין כָּ

  
א ּתָ    ?!ָהֵכי ַהׁשְ

ר ִחּיּוָבא הּוא ְבָרא ּבַ ת ,ָהָתם ּגַ ּבָ בֹוד ׁשַ ּום כְּ לֹא ַאְטְרחּוהּו ִמׁשּ ָנן הּוא ּדְ    ,ְוַרּבָ
   .י ֵליּה ַצלֵּ ֲאָבל ָהָכא ָהא 

  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר     :ׁשְ
ל ְוִנְכַנס לְ  לֵּ ֶנֶסתִהְתּפַ ִלין ֵבית ַהכְּ לְּ ְתּפַ ּמִ    ,ּוָמָצא ִצּבּור ׁשֶ

ָבר  ּה ּדָ ׁש ּבָ ל -ִאם ָיכֹול ְלַחּדֵ לֵּ    ,ַיֲחזֹור ְוִיְתּפַ
ל -ְוִאם ָלאו  לֵּ    .ַאל ַיֲחזֹור ְוִיְתּפַ

  
  !ּוְצִריָכא

ִא    כא, ב ְייָתא ּדְ ְמִעיָנן ַקּמַ י -י ַאׁשְ    ,אֹו ִצּבּור ְוִצּבּור ^ָיִחיד ְוָיִחיד ָהֵני ִמילֵּ
י ִצּבּור  ֵמי -ֲאָבל ָיִחיד ְלַגּבֵ י ּדָ לֹא ַצלֵּ ַמאן ּדְ    ,כְּ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ְמִעיָנן ָהָכא  ּה  -ְוִאי ַאׁשְ לֹא ַאְתִחיל ּבָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ַאְתִחיל ּבָ     !ֵאיָמא לֹא -ּה ֲאָבל ָהָתם ּדְ

  
   !ְצִריָכא

  
  
  

  רש"י
. את הברכה אם נזכר מהו שיגמרו

באמצע הברכה באחת מן הברכות 
   שטעה:

. כשהתפלל תחלה היה יחיד ויחיד
יחיד וכששכח שהתפלל והתחיל 

 להתפלל היה ביחיד: 

. בין בראשונה בין או צבור וצבור
בשניה היה עם הצבור כגון עשרה 
אחר עשרה וזה עמהם בשתיהן 

  הראשונים: ששכח שהתפלל עם
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   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ִלין לְּ ְתּפַ ּמִ ֶנֶסת ּוָמָצא ִצּבּור ׁשֶ ְכָנס ְלֵבית ַהכְּ    ,ַהּנִ
יַע  ּלֹא ַיּגִ ִליַח ִצּבּור ִאם ָיכֹול ְלַהְתִחיל ְוִלְגמֹור ַעד ׁשֶ ל –ְלמֹוִדים  ׁשְ לֵּ    ,ִיְתּפַ

ל -ְוִאם ָלאו  לֵּ    .ַאל ִיְתּפַ
  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ָאַמר ַרּבִ
יַע  ּלֹא ַיּגִ ִליַח ִצּבּור ִאם ָיכֹול ְלַהְתִחיל ְוִלְגמֹור ַעד ׁשֶ ה ׁשְ ָ ל –ִלְקדּוׁשּ לֵּ    ,ִיְתּפַ

ל -ְוִאם ָלאו  לֵּ    .ַאל ִיְתּפַ
  

ַמאי ָקא ִמְפְלֵגי    ?ּבְ
  

ה :ַמר ָסַבר ָ    ,ָיִחיד אֹוֵמר ְקדּוׁשּ
ה ֵאין ָיִחיד :ּוַמר ָסַבר ָ    .אֹוֵמר ְקדּוׁשּ

  
ר ַאֲהָבהְוֵכן ָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ה ָ ִחיד אֹוֵמר ְקדּוׁשּ ֵאין ַהּיָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ ּתִ ׁשְ ָרה - "ְוִנְקּדַ חֹות ֵמֲעׂשָ ה לֹא ְיֵהא ּפָ ְקדּוׁשָ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    .כָּ

  
ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ

  
ָתֵני  א ְבַנאיַר ּדְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ ַרּבִ    :ֲאחּוהַּ ּדְ

   ,"ּתֹוךְ " "ּתֹוךְ "ַאְתָיא 
ִתיב ָהָכא ָרֵאל" :כְּ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ ּתִ ׁשְ   ,(ויקרא כב, לב) "ְוִנְקּדַ

ְדלּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת" :ּוְכִתיב ָהָתם   ,(במדבר טז, כא) "ִהּבָ

ָרה ן ֲעׂשָ ַהלָּ אן ,ַמה לְּ ָרה ַאף כָּ    .ֲעׂשָ
  
  

י ַעְלָמא ִסיק :ּוְדכּולֵּ    .ִמיַהת ִמְפַסק לֹא ּפָ
  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
דֹול ְמבֹוָרךְ  מֹו ַהּגָ    ?ַמהּו ְלַהְפִסיק ִליֵהא ׁשְ

  
י ָאָתא  יִמיכִּ    :ָאַמר ַרב ּדִ

י ְיהּוָדה ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ ְלִמיֵדי ּדְ  ַרּבִ י יֹוָחָנןּתַ    :ָאְמֵרי ַרּבִ
דֹול ְמבֹוָרךְ  ,ן ַמְפִסיִקיןַלּכֹל ֵאי מֹו ַהּגָ    ,חּוץ ִמן ְיֵהא ׁשְ

ָבה ּפֹוֵסק ה ֶמְרכָּ ַמֲעׂשֵ ֲאִפיּלּו עֹוֵסק ּבְ    .ׁשֶ
  

ֵתיּה  ּוָ    .ְוֵלית ִהְלְכָתא כַּ
  
  
  

  רש"י
. יחיד המתפלל עם רב הונא סבר

הצבור אומר קדוש הלכך אם לא 
גמר עד שלא יגיע ש''ץ לקדוש לית 
לן בה אבל מודים אף על פי שיחיד 
אומר מודים אם אינו אומרו עם 
הצבור הרואה את כולם כורעים 
והוא אינו כורע נראה ככופר במי 

   שחבריו משתחוין לו:
תו לקדושה . תפלמפסק לא פסיק

   לענות עם הצבור וכן למודים:
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ַעל ֶקִרי["   ],... ּבַ

י ְיהוָּדה   ."ֵרְך ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהםְמָב  :אֹוֵמר ַרּבִ
  

ִדְבֵרי ּתֹוָרה :ְלֵמיְמָרא ר ּבְ ַעל ֶקִרי מּותָּ י ְיהּוָדה ּבַ ָקָסַבר ַרּבִ    .ּדְ
ן ֵלִויְוָהָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ָאסּור ּבְ ִין ְלַבַעל ֶקִרי ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניךָ " :ׁשֶ ר ָעַמְדּתָ י" :ְוָסִמיְך ֵליּה  ,(דברים ד, ט) "ְוהֹוַדְעתָּ   .(דברים ד, ט)ְוגֹו'  "ֹום ֲאׁשֶ

ֲעֵלי ְקָרִיין ֲאסּוִרין ן ּבַ ַהלָּ    ,ַמה לְּ
ֲעֵלי ְקָרִיין ֲאסּוִרין אן ּבַ    !ַאף כָּ

  
יָמא ִריׁש ְסמּוִכים :ְוִכי ּתֵ י ְיהּוָדה לֹא ּדָ   .ַרּבִ

   :ַרב יֹוֵסףְוָהָאַמר 
ָכל ַה  ִריׁש ְסמּוִכים ּבְ לֹא ּדָ ִריׁש  ,ּתֹוָרהֲאִפיּלּו ַמאן ּדְ ֵנה ּתֹוָרה ּדָ ִמׁשְ    .ּבְ

ּה  ָכל ַהּתֹוָרה ּכּולָּ ִריׁש ְסמּוִכין ּבְ י ְיהּוָדה לֹא ּדָ ָהא ַרּבִ ִריׁש  ,ּדְ ֵנה ּתֹוָרה ּדָ    .ּוְבִמׁשְ
  

ִריׁש  לֹא ּדָ ּה ְמָנא ָלן ּדְ    ?ּוְבָכל ַהּתֹוָרה ּכּולָּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
אי" ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ

ֵ " :ֶנֱאַמר הְמַכׁשּ   ,(שמות כב, יז) "ָפה לֹא ְתַחּיֶ

ֵהָמה מֹות יּוָמת" :ְוֶנֱאַמר ל ׁשֹוֵכב ִעם ּבְ   ,(שמות כב, יז) "כָּ

ְסִקיָלה :לֹוַמר ,ְסָמכֹו ִעְנָין לוֹ  ֵהָמה ּבִ ֹוֵכב ִעם ּבְ ְסִקיָלה ,ַמה ׁשּ י ּבִ ָפה ַנּמִ ֵ    .ַאף ְמַכׁשּ
  

י ְיהּוָדהָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
סְּ  ֵני ׁשֶ    !?נֹוִציא ָלֶזה ִלְסִקיָלה ,ָמכֹו ִעְנָין לוֹ ְוִכי ִמּפְ

ִפים ָהיוּ  ְ ל ַהְמַכׁשּ ְכַלל ּכָ עֹוִני ּבִ א אֹוב ְוִיּדְ ה ָיְצאוּ  ,ֶאּלָ    ?ְוָלּמָ
יׁש ָלֶהן ְולֹוַמר ְלךָ  ְסִקיָלה :ְלַהּקִ עֹוִני ּבִ ְסִקיָלה ,ָמה אֹוב ְוִיּדְ ָפה ּבִ ֵ    ."ַאף ְמַכׁשּ

  
ֵנה ּתֹוָרה ְמָנא ָדִריׁש  ּוְבִמׁשְ    ?ָלן ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ת ָאִביו א ָאָדם ֲאנּוַסת ָאִביו ּוְמפּותַּ    ,נֹוׂשֵ

נוֹ  ת ּבְ נֹו ּוְמפּותַּ    .ֲאנּוַסת ּבְ
י ְיהוָּדה    :ַרּבִ

ת ָאִביו ֲאנּוַסת ָאִביו ּוִבְמפּותַּ    ."אֹוֵסר ּבַ
  

לְוָאַמר  יּדֵ    :ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
י ְיהּוָדהַמאי ַט  ַרּבִ    ?ֲעָמא ּדְ
ְכִתיב ח ִאיׁש ֶא " :ּדִ הלֹא ִיּקַ ת ָאִביו ְולֹא ְיַגלֶּ ַנף ָאִביו ת ֵאׁשֶ   ,(דברים כג, א) "כְּ

ָרָאה ָאִביו  ָנף ׁשֶ ה -כָּ    .לֹא ְיַגלֶּ
ַבֲאנּוַסת ָאִביו אי ּדְ ִתיב ּוִמּמַ    ?כְּ

ָסִמיְך ֵליּה  ּה " :ּדְ ֹוֵכב ִעּמָ    .ְוגֹו' "ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ
  

ִריׁש  ,יןִא  :ָאְמֵרי ֵנה ּתֹוָרה ּדָ ִמׁשְ    .ּבְ
ֵעי ֵליּה ְלִאיָדְך ּדְ  ן ֵלִויְוָהֵני ְסמּוִכין ִמּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    .ַרּבִ

  
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ָלּה ַמֵהר ִאּלּו ִקּבְ תּוב כְּ ד ִלְבנֹו ּתֹוָרה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ ל ַהְמַלּמֵ    ,חֹוֵרב כָּ
ֱאַמר ּנֶ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניךָ " :ׁשֶ   ,(דברים ד, ט) "ְוהֹוַדְעתָּ

ְתֵריּה  חֹוֵרב" :ּוְכִתיב ּבַ ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ    ."יֹום ֲאׁשֶ
  

ַנן    :ּתְ
ָרָאה ֶקִרי" ְכַבת ֶזַרע ,ָזב ׁשֶ ְלָטה ׁשִ ּפָ ה ׁשֶ ת ,ְוִנּדָ ׁשֶ ּמֶ ם ,ַהְמׁשַ    .ְצִריִכין ְטִביָלה - ְוָרֲאָתה ּדָ
י ְיהוָּדהוְ     ."ּפֹוֵטר :ַרּבִ

ר ְטִביָלה הּוא ָרא ָלאו ּבַ ֵמִעיּקָ ָרָאה ֶקִרי ּדְ ָזב ׁשֶ א ּבְ י ְיהּוָדה ֶאלָּ ַטר ַרּבִ אן לֹא ּפָ    ,ַעד כָּ
ֵריָדא  ַעל ֶקִרי ּגְ יב –ֲאָבל ּבַ    !ְמַחּיֵ

  
  

  רש"י
. והאי קרא במשנה תורה דריש

   במשנה תורה הוא נאמר:
. ולא פירש מכשפה לא תחיה

באיזו מיתה תמות ונאמר אצלו 
   כל שוכב עם בהמה מות יומת:

. סמכתו פרשת סמכו ענין לו
מכשפה לא תחיה לשוכב עם 

   בהמה:
. מה שוכב עם בהמה בסקילה

ן לה בסנהדרין פרק ד' כדאמרינ
מיתות (דף נד:) בגזרה שוה 
דתהרוגו דהכא מכי הרוג תהרגנו 

   דמסית אף מכשף בסקילה:
אמר ליה רבי יהודה וכי מפני 

. לשוכב עם בהמה שסמכו הענין
נוציא זה המכשף לסקילה שהיא 
חמורה מכל מיתות שבתורה אלא 
מקרא מפורש יש לו במקום אחר 

   שהוא בסקילה:
. לא תחיה דכל ני בכללאוב וידעו

המכשפים היו ולמה יצאו בפני 
עצמן כשהפרישן לסקילה כדכתיב 
באבן ירגמו אותם דמיהם בם 
להקיש אליהם את כל הכלל שזו 
מדה בתורה שכל דבר שהיה בכלל 
ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על 
עצמו יצא אלא ללמד על הכלל 

  כולו יצא:
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יָמא ין :ְוִכי ּתֵ ַעל  הּוא ַהּדִ ֲאִפיּלּו ּבַ י ְיהּוָדהּדַ ַטר ַרּבִ י ּפָ ֵריָדא ַנּמִ    ,ֶקִרי ּגְ

ָקא ִמְפְלֵגי ּבְ  ָרָאה ֶקִרי"ְוַהאי ּדְ ָנן -  "ָזב ׁשֶ ַרּבָ    .ְלהֹוִדיֲעָך ּכָֹחן ּדְ
  

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
ם ְצִריָכה ְטִביָלה" ת ְוָרֲאָתה ּדָ ׁשֶ ּמֶ    ."ַהְמׁשַ

ֵני ָלּה     ?ְלַמאן ָקּתָ
ָנן  יָט  –ִאיֵליָמא ְלַרּבָ ׁשִ    !אפְּ

ָנן יֵבי ַרּבָ ר ְטִביָלה הּוא ְמַחּיְ ָרא ָלאו ּבַ ֵמִעיּקָ ָרָאה ֶקִרי ּדְ ב ׁשֶ א ּוַמה ּזָ ּתָ    ,ַהׁשְ
ן כֵּ ל ׁשֶ ת ְטִביָלה ִהיא לֹא כָּ ָרא ּבַ ֵמִעיּקָ ם ּדְ ת ְוָרֲאָתה ּדָ ׁשֶ ּמֶ    ?!ַהְמׁשַ

א ָלאו י ְיהּוָדה ִהיא :ֶאלָּ    ,ַרּבִ
ֵני ָלּה     :ְוַדְוָקא ָקּתָ

ה ֵאיָנּה ְצִריָכה ְטִביָלה"   כב, א ת ְוָרֲאָתה ִנּדָ ׁשֶ ּמֶ    "ְמׁשַ
ֵריָדא  ַעל ֶקִרי ּגְ יב –ֲאָבל ּבַ    .ְמַחּיֵ

  
יָמא    ,ְמָבֵרךְ  :לֹא ּתֵ

א ְמַהְרֵהר    .ֶאלָּ
  

י ְיהּוָדה ִהְרהּור    ?ּוִמי ִאית ֵליּה ְלַרּבִ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ֵאין לֹו ַמִים ִלְטּבֹול" ַעל ֶקִרי ׁשֶ    :ּבַ
ַמעקֹוֵר     ,ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך לֹא ְלָפֶניָה ְולֹא ְלַאֲחֶריָה  ,א ְקִריַאת ׁשְ

ּתוֹ     ,ּוְמָבֵרְך ְלַאֲחֶריָה ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה  ,ְואֹוֵכל ּפִ
ָפָתיו ׂשְ ִלּבֹו ְוֵאינֹו מֹוִציא ּבִ    ,ֲאָבל ְמַהְרֵהר ּבְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ין  ָפָתיוּבֵ ׂשְ ְך מֹוִציא ּבִ ְך ּוֵבין ּכָ    !"ּכָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֶרְך ֶאֶרץ ִהְלכֹות ּדֶ י ְיהּוָדה כְּ ָאן ַרּבִ   .ֲעׂשָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניךָ ""   ,(דברים ד, ט) "ְוהֹוַדְעּתָ

ְתֵריּה  ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני ה'" :ּוְכִתיב ּבַ חֹוֵרב יֹום ֲאׁשֶ    ."ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוְבֶרֶתת ּוְבִזיַע  ן ּבְ ַהּלָ    ,ַמה ּלְ

ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוְבֶרֶתת ּוְבִזיַע  אן ּבְ    .ַאף ּכָ
אן ָאְמרוּ     :ִמּכָ

ת ִביִאים ּוַבּכְ ּתֹוָרה ּוַבּנְ ִרים ִלְקרֹות ּבַ צֹוָרִעים ּוָבִאין ַעל ִנּדֹות מּותָּ ִבים ְוַהּמְ    ,ּוִביםַהּזָ
נֹות ּבְ  ָנהִלׁשְ דֹות ִמׁשְ    ,ּוְגָמָרא ּוַבֲהָלכֹות ּוְבַאּגָ

ֲעֵלי ְקָרִיין ֲאסּוִרים    .ֲאָבל ּבַ
  

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְרִגיִלּיֹות יַע ֶאת ַה ּוִבְל  ,ׁשֹוֶנה הּוא ּבִ ּלֹא ַיּצִ ָנהַבד ׁשֶ    .ִמׁשְ

ן יֹוֵסף י יֹוָנָתן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
יַע הּוא ֶא  ָנהַה ת ַמּצִ יַע ֶאת ַה  ,ִמׁשְ ָמָראְוֵאינֹו ַמּצִ ּגְ
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לֹום ן ֲאִביׁשָ י ָנָתן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
יַע  ָמָראֶאת ַה ַאף ַמּצִ ּבוֹ  ּגְ רֹות ׁשֶ ּלֹא יֹאַמר ַאְזּכָ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ

ָלר ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ ּום  ַרּבִ י ֲעִקיָבא ִמׁשּ ל ַרּבִ ְלִמידֹו ׁשֶ י ֲעִקיָבאתַּ    :ֵמראוֹ  ַרּבִ
ר ל ִעיּקָ ְדָרׁש ּכָ ֵנס ַלּמִ    .לֹא ִיּכָ

ר :ְוָאְמֵרי ָלּה  ל ִעיּקָ ְדָרׁש ּכָ ֵנס ְלֵבית ַהּמִ    .לֹא ִיּכָ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶרְך ֶאֶרץ ִהְלכֹות ּדֶ    .ׁשֹוֶנה הּוא ּבְ
  

ה ּבְ  י ְיהּוָדהַמֲעׂשֶ ָהר ַרּבִ ב ַהּנָ ְך ַעל ּגַ ָרָאה ֶקִרי ְוָהָיה ְמַהּלֵ    ,ׁשֶ
ְלִמיָדיו ֶרְך ֶאֶרץ :ָאְמרּו לֹו תַּ ִהְלכֹות ּדֶ ֶרק ֶאָחד ּבְ ֵנה ָלנּו ּפֶ ינּו ׁשְ    ,ַרּבֵ

ָנה ָלֶהם    .ָיַרד ְוָטַבל ְוׁשָ
ינוּ  :ָאְמרּו לוֹ  נּו ַרּבֵ ְדתָּ ְך ִלּמַ ֶרְך ֶאֶרץ" :לֹא ּכָ ִהְלכֹות ּדֶ    "?ׁשֹוֶנה הּוא ּבְ

י  :ָאַמר ָלֶהם יֵקל ֲאנִ  ַאף ַעל ּפִ ּמֵ    ."ַמֲחִמיר ֲאִני ַעל ַעְצִמי ,י ַעל ֲאֵחִריםׁשֶ
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  רש"י
ה . לענין טבילזב שראה קרי וכו'

שתקן עזרא לבעלי קריין לעסוק 
בתורה קאי ולשאר טמאים לא 
הצריך וקאמר הכא דאם יש לו 
טומאה אחרת עם הקרי שאינו 
יכול לצאת ממנה בטבילה זו כגון 
זב ונדה שהם טמאים טומאת 
שבעה אפילו הכי צריך לטבול 

   לקריו קודם שיעסוק בתורה:
. הרי היא כבעל פולטת שכבת זרע

   קרי:
. קס''ד דאין ה פוטרורבי יהוד

   טבילה זו מטהרתו מכל וכל:
. המשמשת למאן קתני לה

להשמיענו כח מי הוצרכו לחלוק 
   בה:

. להודיעך כחן אילימא לרבנן
   דמחייבי בה:

. שקדמתו השתא זב שראה קרי
   טומאת הזיבה מעיקרא:

. בשעה שראה קרי לאו דמעיקרא
בר טבילה הוא ומחייבי ליה רבנן 

  י תורה: טבילה לקרי לדבר
. דטומאת משמשת וראתה נדה

קרי קדמה וכשראתה הקרי ראויה 
   היתה לטבול מיד:

. דלא אתיא טומאת נדה לא כ''ש
שהיא אחרונה ומפקעה לטבילה 

   שנתחייבה בה כבר:
. קתני אלא לאו רבי יהודה

להודיעך דאפי' היכא דקדם הקרי 
אתיא טומאת נדה ומפקעה 
טבילה דאין טבילה אלא 

לרבי יהודה לית ליה  המטהרת ואי
תקנת עזרא למה ליה לאשמעינן 
בהא כל בעלי קריין נמי לא בעי 
טבילה לדברי תורה הלכך על 

   כרחך דוקא קתני לה:
. במתני' מברך אלא לא תימא

   מהרהר:
   . לברכת המזון:עשאן ר' יהודה
. שמותר לשנותה כהלכות ד''א

   בעל קרי כדבריו:
. דכתיב וירא מה להלן באימה

   וינועו וגו' (שמות כ):העם 
. כל הטמאים מותרים מכאן אמרו

בתורה שאף הם יכולים להיות 
באימה וברתת אבל בעל קרי אינו 
אלא מתוך קלות ראש וזחות 

   הדעת:
. אם טבלו לקריין ובועלי נדות

לדברי תורה הטבילה אינה עולה 
להם לטהרם מטומאת בועל נדה 
שהיא שבעת ימים אבל לתקנת 

ם כדתנן במתניתין עזרא עולה לה
זב שראה קרי ונדה כו' צריכין 

   טבילה:
. במשניות השגורות בפיו ברגיליות

שהוא מוציאן מפיו במרוצה ואין 
   צריך להאריך בהן:

   . בטעמי פירושיהן:שלא יציע
. ואינו מציע את המדרש גרסינן

מפני שצריך הוא תמיד להזכיר בו 
   את הפסוקים שהוא דורש:

   הנדרשים:. שבמקראות אזכרות
. לא לא יכנס למדרש כל עיקר

להציע ולא לשנות אבל לבית 
   המדרש הוא נכנס ושותק:

. כגון דרכן של הלכות דרך ארץ
ת''ח שהיא ברייתא ופרק בן עזאי 

   הנותן ארבעה דברים אל לבו:
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ְנָיא    :ּתַ

ֵתיָרא" ן ּבְ י ְיהוָּדה ּבֶ    :ָהָיה אֹוֵמר ַרּבִ
ִלין טּוְמָאה ְבֵרי ּתֹוָרה ְמַקּבְ    .ֵאין ּדִ

ם ְלַמְעָלה ֵמ  ָהָיה ְמַגְמּגֵ ַתְלִמיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ֵתיָראַמֲעׂשֶ ן ּבְ י ְיהוָּדה ּבֶ    ,ַרּבִ
  

ָבֶריךָ  :ָאַמר ֵליּה  יָך ְוָיִאירּו ּדְ ַתח ּפִ ִני ּפְ ִלין טּוְמָאה ,ּבְ ְבֵרי ּתֹוָרה ְמַקּבְ ֵאין ּדִ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֵאׁש ְנֻאם ה'" :ׁשֶ    – "ֲהלֹא כֹה ְדָבִרי כָּ

ל טּוְמָאה ִלין טּוְמָאה ,ָמה ֵאׁש ֵאינֹו ְמַקּבֵ ְבֵרי ּתֹוָרה ֵאיָנן ְמַקּבְ    ."ַאף ּדִ
  
  

   :ָאַמר ַמר
יַע " ָנהֶאת ַה  ַמּצִ יַע ֶאת ַה  ִמׁשְ ָמָראְוֵאינֹו ַמּצִ    ."ּגְ
  

י ִאְלָעִאי יַע ֵליּה ְלַרּבִ    ,ְמַסּיֵ
ָאַמר  י ִאְלָעִאיּדְ ר ַיֲעקֹב ַרבָאַמר  ַרּבִ ּום  ַאָחא ּבַ ינוּ ִמׁשּ    :87ַרּבֵ

יַע ֶאת ַה  ָנהֲהָלָכה ַמּצִ יַע ֶאת ַה  ִמׁשְ ָמָראְוֵאינֹו ַמּצִ    .ּגְ
  

ֵאי ַתּנָ    :כְּ
י" ָנהַע ֶאת ַה ַמּצִ יַע ֶאת ַה  ִמׁשְ ָמָראְוֵאינֹו ַמּצִ    ,ּגְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ י ְיהוָּדה ּבֶ ּום  ַרּבִ ְמִליֵאלאֹוֵמר ִמׁשּ ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ    :ַרּבִ

   .ֶזה ָוֶזה ָאסּור
ר :ְוָאְמֵרי ָלּה     ".ֶזה ָוֶזה מּותָּ
ָאַמר ָלרכְּ  - "ֶזה ָוֶזה ָאסּור" :ַמאן ּדְ ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ    .ַרּבִ
ָאַמר ר" :ַמאן ּדְ ֵתיָרא - "ֶזה ָוֶזה מּותָּ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ    .כְּ

  
  
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַלת ָסֵבי ָהֵני ּתְ    ,ָנהּוג ַעְלָמא כְּ
ז ית ַהּגֵ ֵראׁשִ י ִאְלָעִאי ּבְ ַרּבִ    ,כְּ

ִכְלַאִים ה ּבְ ּיָ י יֹאׁשִ ַרּבִ    ,כְּ
ֵתיָרא  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ ִדְבֵרי ּתֹוָרהכְּ    .ּבְ

  
ז" ית ַהּגֵ ֵראׁשִ י ִאְלָעִאי ּבְ ַרּבִ    ".כְּ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ִאְלָעִאי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָאֶרץ א ּבָ ז ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ית ַהּגֵ    ."ֵראׁשִ
  
ִכְלַאִים" ה ּבְ ּיָ י ֹיאׁשִ ַרּבִ    ".כְּ

ִדְכִתיב ְלָאִים ְרְמךָ לֹא ִתְזַרע כַּ " :כְּ   .(דברים כב, ט) "כִּ
  

ה" ּיָ י יֹאׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַמּפֹוֶלת ָיד עֹוָרה ְוַחְרָצן ּבְ ה ּוׂשְ ְזַרע ִחטָּ ּיִ יב ַעד ׁשֶ    ."ְלעֹוָלם ֵאינֹו ַחּיָ

  
ִדְבֵרי ּתֹוָרה" ֵתיָרא ּבְ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ    ".כְּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵתיָרא" ן ּבְ י ְיהוָּדה ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִלין טּוְמָאה ְבֵרי ּתֹוָרה ְמַקּבְ    ."ֵאין ּדִ
  

י ָאָתא     :ָאַמר ְזִעיֵריכִּ
לּוָה ִלְטִבילּוָתא ּטְ    .ּבַ

לּוָה ִלְנִטילּוָתא ּטְ    .ְוָאְמֵרי ָלּה ּבַ
  

ָאַמר לּוָה ִלְטִבילּוָתא" :ַמאן ּדְ ּטְ ֵתיָרא - "ּבַ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ    .כְּ
ָאַמר לּוָה ִלְנִטילּוָתאּבַ " :ַמאן ּדְ י ָהא ּדְ  - "ּטְ אכִּ ן ְצלֹוָתא ַרב ִחְסּדָ ִעיּדָ א ּבְ ּיָ ַמֲהַדר ַאּמַ אן ּדְ   .ָלֵייט ַאּמַ

  

                                                
  רבינו=רב 87

  רש"י
   . בעל קרי היה:מגמגם וקורא

נראה בעיני דה''ג א''ר אלעאי 
   ליה: . ולא גרסינן מסייעהלכה כו'

   . רב:משום רבינו
   . וכולהו לקולא:כי הנך תלת סבי

. בשחיטת אינו נוהג אלא בארץ
  חולין יליף טעמא בפרק הזרוע:

. שלשתן חטה ושעורה וחרצן
במפולת יד דהוו להו כלאי זרעים 

   וכלאי הכרם כאחת:
   . דבעלי קריין:לטבילותא
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ין ַמִים " ָעה ַקּבִ ׁשְ ְתנּו ָעָליו תִּ ּנָ ַעל ֶקִרי ׁשֶ    .ָטהֹור –ּבַ
ם זוֹ  ּה ְל  ַנחּום ִאיׁש ּגַ י ֲעִקיָבאְלָחׁשָ    ,ַרּבִ

ּה ְל  י ֲעִקיָבאַרּבִ וְ  איְלָחׁשָ    ,ֶבן ַעּזַ
איוּ  ּוק ֶבן ַעּזַ ׁשּ ָנָאּה ְלַתְלִמיָדיו ּבַ    ."ָיָצא ּוׁשְ
  

ַמֲעָרָבא ֵרי ָאמֹוָרֵאי ּבְ ּה ּתְ ִליֵגי ּבָ    ,ּפְ
ר ָאִבין י יֹוֵסי ּבַ ר ְזִביָדאוְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ    ,ַרּבִ

ֵני  ָנָאּה "ַחד ּתָ    ,"ׁשְ
ֵני ּה " :ְוָחד ּתָ    ."ְלָחׁשָ

  
ָתֵני  ָנָאּה "ַמאן ּדְ ְרָיה ְוִרְבָיה - "ׁשְ ּטּול ּפִ ּום ּבִ ּטּול ּתֹוָרה ּוִמׁשּ ּום ּבִ    ,ִמׁשּ
ָתֵני ּה " :ּוַמאן ּדְ ַתְרְנגֹוִלים - "ְלָחׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמצּוִיים ֵאֶצל ְנׁשֹוֵתיֶהם כְּ ּלֹא ְיהּו ּתַ    .ׁשֶ

  
  

איָאַמר  י ַיּנַ    :ַרּבִ
ִק  ּמְ י ׁשֶ ַמְעּתִ ּה ׁשָ ין ּבָ ּה  ,ילִּ ְחִמיִרין ּבָ מַּ י ׁשֶ ַמְעּתִ    .ְוׁשָ

נֹוָתיו ּה ַעל ַעְצמֹו ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוׁשְ ְחִמיר ּבָ    .ְוָכל ַהּמַ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ָחִרין ל טֹוְבֵלי ׁשְ יָבן ׁשֶ    ?ַמה ּטִ

  
יָבן"    !?"ַמה ּטִ

ָאַמר ַעל ֶקִרי ' :ָהא ִאיהּו ּדְ ִדְבֵרי ּתֹוָרהּבַ    '!ָאסּור ּבְ
  

   :ָהֵכי ָקָאַמר
ִעים ְסָאה ַאְרּבָ יָבן ּבְ ין ?ַמה ּטִ ָעה ַקּבִ ִתׁשְ ר ּבְ    !ֶאְפׁשָ

ְטִביָלה יָבן ּבִ ְנִתיָנה ?ַמה ּטִ ר ּבִ    !ֶאְפׁשָ
  

י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ
ּה  ְדרּו ּבָ דֹול ּגָ ֶדר ּגָ    ,ּגֶ

ַתְנָיא    :ּדְ
ַב " תָּ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ה ִלְדַבר ֲעֵביָרהַמֲעׂשֵ ָ    ,ע ִאׁשּ

ֶהן :ָאְמָרה לוֹ  ה טֹוֵבל ּבָ ַאתָּ ִעים ְסָאה ׁשֶ    ?ֵריָקא ֵיׁש ְלָך ַאְרּבָ
יֵרׁש  ד ּפֵ    ."ִמּיָ

  
  

ָנןלְ  ַרב הּוָנאָאַמר ְלהּו     :ַרּבָ
ְטִביָלה זוֹ  ם ְמַזְלְזִלין ּבִ ֵני ָמה ַאּתֶ    ?ַרּבֹוַתי ִמּפְ

ה  ּום ִציּנָ ר ּבְ  - ִאי ִמׁשּ    !ֶמְרֲחָצאֹותֶאְפׁשָ
  

אָאַמר ֵליּה     :ַרב ִחְסּדָ
ין ַחּמִ    ?!ְוִכי ֵיׁש ְטִביָלה ּבְ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר ֵליּה  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

וָתךְ  ּוָ    .ָקֵאי כַּ
  
  

י ֵזיָרא י ַמּסּוָתא ַרּבִ א ּבֵ ַמּיָ ָנא ּדְ ַאּגָ    ,ֲהָוה ָיֵתיב ּבְ
ְמֵעיּה  ׁשְ  :ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ ַואיִזיל ְוַאְייִתי ִלי ּתִ ֵדי ִעלָּ ין ּוׁשְ    ,ָעה ַקּבִ

אָאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י ַהאי :ַרּבִ ה ֵליּה ְלַמר ּכּולֵּ וְייהוּ  ?ָלּמָ ַגּוַ    !ְוָהא ָיֵתיב ּבְ
ִעים ְסָאה :ָאַמר ֵליּה  ַאְרּבָ    ,כְּ

ְנִתיָנה ְטִביָלה ְולֹא ּבִ ִעים ְסָאה ּבִ    ,ָמה ַאְרּבָ
ְנִת  ין ּבִ ָעה ַקּבִ ׁשְ ְטִביָלהַאף ּתִ    .יָנה ְולֹא ּבִ

  
   :ַרב ַנְחָמן

ין ָעה ַקּבִ ׁשְ ת ּתִ ן ַחְצָבא ּבַ ּקֵ    .ּתִ
  
  

  רש"י
. בבן עזאי לחשה חד תני

  לתלמידים:

. שהיו פריה ורביהמשום בטול 
נמנעים מתשמיש מפני טורח 

   הטבילה:
. במרחצאות או שמקילין בה

   בנתינת תשעה קבין:
   . בארבעים סאה:שמחמירין בה

. בעלי קריין של טובלי שחרין
   הטובלין שחרית:

. לעיל בריש והא איהו אמר כו'
   שמעתין:

. תשעה קבין ואף אפשר בנתינה
על גב דלא תנא לקמן אלא בחולה 
סתם תלמידי חכמים חולים הם 
כדאמר במסכת נדרים (דף מט:) 
כמאן מצלינן אקצירי ואמריעי 
כרבי יוסי. קצירי חולין מריעי 

   רבנן:
. במה שהצריכו גדר גדול גדרו
   בארבעים סאה:

. אותה אשה פנויה שתבע אשה
היתה וחכמים גזרו על היחוד אף 

   על הפנויה:
. לנהוג כרבי יהודה אתם מזלזלים

   בתירא:בן 
   . חמין:אפשר במרחצאות

. דבעי טבילה זו במקוה קאי כוותך
   כשאר טבילות:

   . גיגית:באגנא דמיא
. ליתן מים לתלמידים תקן חצבא

עליהם שחרית קודם קריאת 
   התורה:
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י ָאָתא  יִמיכִּ    :ָאַמר ַרב ּדִ

י ֲעִקיָבא  לֹוְסְטָראוְ ַרּבִ י ְיהּוָדה ּגְ    :ָאְמרוּ  ַרּבִ
א ְלחֹוֶלה ְלאֹוְנסוֹ  נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ

יל  ְרּגִ ִעים -ֲאָבל ְלחֹוֶלה ַהּמַ    .ְסָאה ַאְרּבָ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַרב ַנְחָמן יּה ּדְ ַבר ַחְצּבֵ    .ִאּתְ

  
י ָאָתא     :ָאַמר ָרִביןכִּ

א א ֲהָוה עּוְבּדָ אּוׁשָ    ,ּבְ
ִקיְלָעא ּדְ    כב, ב ְעָיאּבְ    ,ַרב אֹוׁשַ

ֲאלּו לְ  יָאתּו ְוׁשָ    ,ַרב ַאּסִ
יל :ָאַמר ְלהוּ  ְרּגִ א ְלחֹוֶלה ַהּמַ נּו ֶאלָּ לּוםֲאָבל לְ  ,לֹא ׁשָ טּור ִמכְּ    .חֹוֶלה ְלאֹוְנסֹו ּפָ

  
   :יֹוֵסףַרב ָאַמר 

ַרב ַנְחָמן יּה ּדְ    .ִאְצְטִמיד ַחְצּבֵ
  
  

ְדֶעְזָרא ָקִמיְפְלֵגי ֵאי ּבִ הּו ָאמֹוָרֵאי ְוַתּנָ ִדי ּכּולְּ    ,ִמכְּ
ן ּקֵ    ?ְוֶנֱחֵזי ֶעְזָרא ֵהיִכי ּתִ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ְרגִּ  ן ְלָבִריא ַהּמַ ּקֵ ִעים -יל ֶעְזָרא ּתִ    .ְסָאה ַאְרּבָ
ָעה -ּוָבִריא ְלאֹוְנסֹו  ׁשְ ין ּתִ    .ַקּבִ

חֹוֶלה    :ְוָאתּו ָאמֹוָרֵאי ּוְפִליֵגי ּבְ
   :ַמר ָסַבר

יל  ְרּגִ יל -חֹוֶלה ַהּמַ ְרּגִ ָבִריא ַהּמַ   .כְּ
ָבִריא ְלאֹוְנסוֹ  -ְוחֹוֶלה ְלאֹוְנסֹו     .כְּ

   :ּוַמר ָסַבר
יל  ְרּגִ ָבִר  -חֹוֶלה ַהּמַ    .יא ְלאֹוְנסוֹ כְּ
לּום -ְוחֹוֶלה ְלאֹוְנסֹו  טּור ִמכְּ    .ּפָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ן ֶעְזָרא ְטִביָלה ִתּקֵ    ,ְנִהי ּדְ
ן ּקֵ    ?ְנִתיָנה ִמי ּתִ

ן ְטִביָלה ְלַבֲעֵלי ְקָרִיין :ְוָהָאַמר ַמר ּקֵ    !ֶעְזָרא ּתִ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ
ְר  ן ְטִביָלה ְלָבִריא ַהּמַ ּקֵ יל ֶעְזָרא ּתִ ִעיםּגִ    ,ְסָאה ַאְרּבָ

ָנן ְוִהְתִקינּו ְלָבִריא ְלאֹוְנסֹו  ָעה - ְוָאתּו ַרּבָ ׁשְ ין ּתִ    ,ַקּבִ
חֹוֶלה    :ְוָאתּו ָאמֹוָרֵאי ְוָקא ִמיְפְלֵגי ּבְ

יל  :ַמר ָסַבר ְרּגִ יל -חֹוֶלה ַהּמַ ְרּגִ ָבִריא ַהּמַ    ,כְּ
ָבִריא ְלאֹוְנסוֹ  -ְוחֹוֶלה ְלאֹוְנסֹו     .כְּ

   :ַברּוַמר ָס 
יל  ְרּגִ ִעים - ְלָבִריא ַהּמַ    ,ְסָאה ַאְרּבָ
יל  ְרּגִ ָבִריא ְלאֹוְנסֹו  - ְוחֹוֶלה ַהּמַ ָעה כְּ ׁשְ יןּתִ    ,ַקּבִ

לּום - ֲאָבל ְלחֹוֶלה ְלאֹוְנסֹו  טּור ִמכְּ    .ּפָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
   :ִהְלְכָתא

יל  ְרּגִ יל ְוחֹוֶלה ַהּמַ ְרּגִ ִריא ַהּמַ ִעים ְסָאה -ּבָ    .ַאְרּבָ
ין -ּוָבִריא ְלאֹוְנסֹו  ָעה ַקּבִ ׁשְ    .ּתִ

לּום - ֲאָבל ְלחֹוֶלה ְלאֹוְנסֹו  טּור ִמכְּ    .ּפָ
  
  

  רש"י
. דסגי בנתינה אלא בחולה לא שנו

   שראה קרי לאונסו:
. וממשיך את הקרי עליו המרגיל

   שמשמש מטתו:
. אינו צריך לנו צביהאתבר ח

  דחולה לאונסו לא שכיח: 
. כניסת הבית חדר שלפני בקילעא

הטרקלין שקורין פורטיג''ו 
  {פורק''א: פרוזדור} בלעז: 

. נתחזקו שבריו ונצמדו אצטמיד
 כלומר צורך לנו עוד בו:

. רב דימי וקא מיפלגי אמוראי
   ורבין:

. גבי עשר תקנות בב''ק דאמר מר
   בפרק מרובה:

. אפלוגתא בא הלכתא וכו'אמר ר
דאמוראי הוא דפסק רבא דפליגי 
אליבא דרבנן מיהו השתא אנן 
כרבי יהודה בן בתירא נהגינן 
כדאמר רב נחמן לעיל ורב נחמן 

   בר יצחק בתרא הוה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְתנּו ָעָליו " ּנָ ַעל ֶקִרי ׁשֶ ָעהּבַ ׁשְ ין ַמִים  תִּ      .ָטהֹור –ַקּבִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִע  - ֲאָבל ַלֲאֵחִרים  ,ְלַעְצמוֹ  ?ּבַ    .ים ְסָאהַאְרּבָ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִעים ל ָמקֹום ַאְרּבָ    ."ְסָאה ִמּכָ

  
י יֹוָחָנן ן ֵלִויוְ  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ י ֶאְלָעָזרוְ  ,ַרּבִ י ֲחִניָנאוְ  ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    ,ַרּבִ

א ,ַחד ֵמַהאי זּוָגא    ,ְוַחד ֵמַהאי זּוָגא ַאֵריׁשָ
ָאְמַרּתְ  :ַחד ָאַמר ָבִרים ֲאמּוִרים ְלַעְצמֹו ֲאָבל ַלֲאֵחִרים " :ָהא ּדְ ה ּדְ ּמֶ ִעיםּבַ    – "ְסָאה ַאְרּבָ

יל ְרּגִ א ְלחֹוֶלה ַהּמַ נּו ֶאלָּ ָעהֲאָבל ְלחֹוֶלה ְלאֹוְנסֹו  ,לֹא ׁשָ ׁשְ ין ּתִ    .ַקּבִ
ל ַלֲאֵחִרים  :ְוַחד ָאַמר א  - כָּ ִאיכָּ ִעיםֲאִפיּלּו חֹוֶלה ְלאֹוְנסֹו ַעד ּדְ    .ְסָאה ַאְרּבָ

  
יָפא    ,ְוַחד ֵמַהאי זּוָגא ְוַחד ֵמַהאי זּוָגא ַאּסֵ

י ְיהּוָדה :ַחד ָאַמר ָאַמר ַרּבִ ִעים" :ָהא ּדְ ל ָמקֹום ַאְרּבָ    – "ְסָאה ִמּכָ
ַקְרַקע א ּבְ נּו ֶאלָּ ֵכִלים לֹא ,לֹא ׁשָ    .ֲאָבל ּבְ

י :ְוַחד ָאַמר ֵכִלים ַנּמִ    .ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ָלָמא  ׁשְ ָאַמרּבִ ֵני ְלַמאן ּדְ ָקּתָ ֵכִלים ַהְיינּו ּדְ י ְיהּוָדה" :ֲאִפיּלּו ּבְ ִעים :אֹוֵמר ַרּבִ ל ָמקֹום ַאְרּבָ    ,"ְסָאה ִמּכָ
א  ָאַמרֶאלָּ ַקְרַקע " :ְלַמאן ּדְ ֵכִלים  ,יןִא  –ּבְ ל ָמקֹום" -" לֹא –ּבְ    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי "ִמּכָ

  
אּוִבין    .ְלַאּתּוֵיי ַמִים ׁשְ

  
א ּפָ ַע ַרב הּונָ וְ  ַרב ּפַ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ מּוֵאלוְ  א ּבְ ר ׁשְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָרָבא ּבַ א ּבַ ִריכּו ִריְפּתָ    ,כְּ

א ָאַמר ֵליּה  פָּ    :ַרב ּפַ
ַואי  ָנפּול ִעילָּ ָעהָהבּו ִלי ְלִדיִדי ִלְברּוְך ּדְ ׁשְ ין ּתִ    .ַקּבִ

  
ר ָרָבאָאַמר ְלהּו  מּוֵאל ּבַ    :ׁשְ

ִניָנא    :ּתְ
ָבִרים ֲא " ה ּדְ ּמֶ ִעים -ֲאָבל ַלֲאֵחִרים  ,ְלַעְצמוֹ  :מּוִריםּבַ    !"ְסָאה ַאְרּבָ

ִעים ְסָאה ַואי ַאְרּבָ ָנפּול ִעילָּ א ָהבּו ִלי ְלִדיִדי ִלְברּוְך ּדְ    .ֶאלָּ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר ְלהּו 
ַואי לֹא ַהאי ְולֹא ַהאי א ִעילָּ ֵליכָּ    .ָהבּו ִלי ְלִדיִדי ִלְברּוְך ּדְ

  
ים ְיֵדי חֹוָבָתןָטִביל ּבְ  ַרב ָחָמא ִפְסָחא ְלהֹוִציא ַרּבִ    ,ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ

וֵתיּה  ּוָ   .ְוֵלית ִהְלְכָתא כַּ
  

  רש"י
. לעסוק בתורה לעצמו אבל לעצמו

   ללמד לאחרים מ' סאה:
. מ' סאה ור''י אומר מ' סאה מ''מ

ולקמן  שאמרו בכל ענין שהן
   מפרש לה:

. חד מהאי זוגא וחד מהאי זוגא
פליגי ארישא בפירושא דמילתא 

   דת''ק:
   . דר' יהודה:אסיפא

. לא תימא מ''מ ל''ש אלא בקרקע
דר' יהודה לאכשורי בכלי אתא 
דאין כשר אלא מ' סאה בקרקע 

   ולקמן בעי א''כ מאי מ''מ:
. והכא נמי אבל לאחרים מ' סאה

תן דלאפוקי אחרים ידי חוב
  כלאחרים דמי:
. לאו דוקא אלא דנפול עילואי

   טבלתי במ' סאה:
. לא הוצרכתי לא לא האי ולא האי

   לזו ולא לזו שלא ראיתי קרי:
. רגיל היה לעשות כן טבל ובירך

דהו''ל ללמד אחרים ובשאר ימות 
השנה לא היה טובל אלא נותן 

   עליו ט' קבין:
. דכי היכי ולית הלכתא כוותיה

נה לאחרים נמי דלעצמו בנתי
בנתינה אי נמי דקיי''ל כרבי 

  יהודה בן בתירא:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .113
ָנה   ִמׁשְ

ה ְתִפּלָ    ,ָהָיה עֹוֵמד ּבִ
ַעל ֶקִרי הּוא ּבַ ר ׁשֶ ר - ְוִנְזּכַ א ְיַקּצֵ    .לֹא ַיְפִסיק ֶאּלָ

ּסֹות ה ָיַרד ִלְטּבֹול ִאם ָיכֹול ַלֲעלֹות ּוְלִהְתּכַ ֵהא ָהֵנץ ַהַחּמָ ּלֹא תְּ ה ְוִיְקָרא - ְוִלְקרֹות ַעד ׁשֶ סֶּ    .ַיֲעֶלה ְוִיְתּכַ
ִים ְוִיְקָרא -ְוִאם ָלאו  ּמַ ה ּבַ סֶּ    .ִיְתּכַ

ָרה ׁשְ ֵמי ַהּמִ ַמִים ָהָרִעים ְולֹא ּבְ ה לֹא ּבְ סֶּ    ,ְולֹא ִיְתּכַ
ִטיל ְלתֹוָכן ַמִים ּיָ    .ַעד ׁשֶ

  

ה ַיְרִחיק ֵמֶהן ּוִמ  עַהּצֹוָאה ן ְוַכּמָ    .ַאּמֹות ַאְרּבַ
  

ָמָרא    ּגְ
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ְתִפּלָ ַעל ֶקִרי  ,ָהָיה עֹוֵמד ּבִ הּוא ּבַ ר ׁשֶ ר -ְוִנְזּכַ א ְיַקּצֵ    .לֹא ַיְפִסיק ֶאּלָ
ּתֹוָרה ַעל ֶקִרי  ,ָהָיה קֹוֵרא ּבַ הּוא ּבַ ר ׁשֶ ם  ,ֵאינֹו ַמְפִסיק ְועֹוֶלה -ְוִנְזּכַ א ְמַגְמּגֵ    .ְוקֹוֵראֶאּלָ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּתֹוָרה יֹוֵתר  אי ִלְקרֹות ּבַ ַ ַעל ֶקִרי ַרׁשּ הֵאין ּבַ לֹׁשָ ְ סּוִקים ִמׁשּ    ."ּפְ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ה" ְתִפּלָ ֶנְגּדוֹ  ,ָהָיה עֹוֵמד ּבִ ה ַלֲאחֹוָריו  - ְוָרָאה צֹוָאה ּכְ ְזְרֶקּנָ ּיִ ְך ְלָפָניו ַעד ׁשֶ עְמַהּלֵ    ."ֹותַאּמ  ַאְרּבַ
  

ְנָיא    !"ִלְצָדִדין" :ְוָהּתַ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ר ֶאְפׁשָ    ,ָהא ּדְ

ר לֹא ֶאְפׁשָ    .ָהא ּדְ
  

ְמקֹומֹו  ל ּוָמָצא צֹוָאה ּבִ לֵּ   ָהָיה ִמְתּפַ
הָאַמר     :ַרּבָ

י  ה ַאף ַעל ּפִ ִפלָּ תֹו ּתְ ִפלָּ ָחָטא ּתְ    .ׁשֶ
  

   :ָרָבאַמְתִקיף ֵליּה 
ִעים ּתֹוֵעבָ "ְוָהא    !)כז, משלי כא( "הֶזַבח ְרׁשָ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ

י  ,הֹוִאיל ְוָחָטא ל  ַאף ַעל ּפִ לֵּ ִהְתּפַ תֹו ּתֹוֵעָבה -ׁשֶ ִפלָּ    .ּתְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. תפלתו לגמרי אלא לא יפסיק
יקצר כל ברכה וברכה ואומר 

   כל הברכות בקוצר:
   . מים סרוחים:במים הרעים

. ובגמרא עד שיתן לתוכן מים
(ד' כה:) מפרש כמה מיא רמי 
ואזיל ומפרש לה בחסורי 

לא יקרא  מחסרא והכי קתני
אצל מי רגלים עד שיתן לתוכן 

   מים:
. ממי וכמה ירחיק מהם

   רגלים:
  

  גמ' 
   . במרוצה:מגמגם

. כגון בבית יותר מג' פסוקים
הכנסת דאי אפשר לפחות 
כדתנן (מגילה פ''ג ד' כג:) 
הקורא בתורה לא יפחות 

   משלשה פסוקים:
. א''צ להלך עד והתניא לצדדין

   שתהא לאחוריו:
לפניו ילך לפניו  . לילךדאפשר

   עד שתהא לאחוריו:
. כגון יש נהר לפניו לא אפשר

 מסתלק לצדדים: 
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––    כב, בכב, בכב, בכב, ב .114
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ְתִפּלָ יו  ,ָהָיה עֹוֵמד ּבִ ְרּכָ ִים -ּוַמִים ׁשֹוְתִתין ַעל ּבִ ְכלּו ַהּמַ ּיִ לְוחֹוֵזר  ,ּפֹוֵסק ַעד ׁשֶ ּלֵ    ."ּוִמְתּפַ
  

   ?ְלֵהיָכן חֹוֵזר
  

א    :ַרב ַהְמנּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ
   .חֹוֵזר ָלרֹאׁש  :ַחד ָאַמר

ַסק :ְוַחד ָאַמר ּפָ    .ְלָמקֹום ׁשֶ
  

ָהא ָקִמיְפְלֵגי    :ֵליָמא ּבְ
ּה  :ַמר ָסַבר   כג, א ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּולָּ ָהה כְּ    .חֹוֵזר ָלרֹאׁש  -ִאם ׁשָ

ַסקְלָמ  :ּוַמר ָסַבר ּפָ    .קֹום ׁשֶ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ָהה"ַהאי  ָהה'ִאם  "ִאם ׁשָ ֵעי ֵליּה  'לֹא ׁשָ    !ִמיּבָ

י ַעְלָמא כּולֵּ א ּדְ ּה חֹוֵזר ָלרֹאׁש  :ֶאלָּ ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּולָּ ָהה כְּ    ,ִאם ׁשָ
ָהה ָקִמיְפְלֵגי ְדלֹא ׁשָ    :ְוָהָתם ּבִ

ַמר ָסַבר חּוָיא הּוא :ּדְ ְבָרא ּדְ ה ,ֵאין ָראּויוְ  ,ּגַ ִפלָּ תֹו ּתְ ִפלָּ    .ְוֵאין ּתְ
ְבָרא ַחְזָיא הּוא :ּוַמר ָסַבר ה ,ּגַ ִפלָּ תֹו ּתְ    .ּוְתִפלָּ

  
  

  רש"י
. כל המפסיק בתפלתו דמר סבר

אם שהה כדי לגמור כולה חוזר 
לראש כדאמרינן גבי ק''ש לקמן 
בפירקין (דף כד:) ובשהה קא 

   מיפלגי הכא:
האי אם שהה אם לא שהה מיבעי 

. במילתא דרב חסדא ורב ליה
המנונא מיבעי ליה לאפלוגי בין 
שהה ללא שהה ומדלא אפליג שמע 

   מינה אפילו בדלא שהה קאמר:
. כשהתחיל גברא דחויא הוא

להתפלל והיה צריך לנקביו דחוי 
הוא מלהתפלל הלכך מה שהתפלל 

   אינה תפלה וחוזר לראש:
. אע''פ שאינו ומר סבר גברא חזיא

יכול להמתין עד שיסיים תפלתו 
היא מה שהתפלל  תפלה ראויה

  קודם שתיתה:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .115
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְצָרְך ִלְנָקָביו " ל -ַהּנִ ּלֵ    ,ַאל ִיְתּפַ
ל  ּלֵ תֹו ּתֹוֵעָבה -ְוִאם ִהְתּפַ ִפּלָ    ."תְּ

  
יָמא  ַרב ְזִבידָאַמר     :ְיהּוָדה ַרבְוִאיּתֵ

א נּו ֶאלָּ ַעְצמוֹ  :לֹא ׁשָ הֹות ּבְ ֵאינֹו ָיכֹול ִלׁשְ    ,ׁשֶ
ַעְצמֹו  הֹות ּבְ ה -ֲאָבל ִאם ָיכֹול ִלׁשְ ִפלָּ תֹו ּתְ ִפלָּ    .ּתְ

  
ה ּמָ    ?ְוַעד כַּ

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ְרָסה    .ַעד ּפַ
  

ְתִניָתא ַמְתֵני ָלּה ַאּמַ א ּדְ    :ִאיכָּ
ָבִרים ֲאמּוִרי" ה ּדְ ּמֶ ֵאין ָיכֹול ַלֲעמֹוד ַעל ַעְצמוֹ  :םּבַ ׁשֶ    ,ּכְ

ה -ֲאָבל ִאם ָיכֹול ַלֲעמֹוד ַעל ַעְצמֹו  ִפּלָ תֹו תְּ ִפּלָ    ."תְּ
  

ה ּמָ    ?ְוַעד כַּ
  

   :ַרב ְזִבידָאַמר 
ְרָסה    .ַעד ּפַ

  
ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְצָרְך ִלְנָקָביו ֲהֵרי ֶזה  לַהּנִ לֵּ    ,לֹא ִיְתּפַ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ָרֵאל" :ִמׁשּ   .(עמוס ד, יב) "ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ

  
  

ר ַנְחָמִניְוָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ְכִתיב ית ָהֱאלִֹהים" :ַמאי ּדִ ֵלְך ֶאל ּבֵ ר ּתֵ ֲאׁשֶ מֹור ַרְגְלָך כַּ   ?(קהלת ד, יז) "ׁשְ

מֹור  ֱחָטאׁשְ ּלֹא ּתֶ    ,ַעְצְמָך ׁשֶ
ֱחָטא  ן ְלָפַני -ְוִאם ּתֶ    .ָהֵבא ָקְרּבָ

  
  
מֹוַע "    .(קהלת ד, יז) "ְוָקרֹוב ִלׁשְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ְבֵרי ֲחָכִמים מֹוַע ּדִ    ,ֱהֵוי ָקרֹוב ִלׁשְ

ׁשּוָבה ים ּתְ ן ְועֹוׂשִ ִאם חֹוְטִאים ְמִביִאים ָקְרּבָ    .ׁשֶ
  
ִסיִלים ָזַבח" ת ַהכְּ   (קהלת ד, יז) "ִמּתֵ

ׁשּוָבה ים ּתְ ן ְוֵאין עֹוׂשִ חֹוְטִאים ּוְמִביִאים ָקְרּבָ ִסיִלים ׁשֶ כְּ ִהי כַּ    .ַאל ּתְ
  
י ֵאיָנם יֹוְדִעים ַלֲעׂשֹות ָרע" יִקים ִניְנהוּ  -  (קהלת ד, יז) "כִּ    !ִאי ָהֵכי ַצּדִ
  

ן חֹוְטִאים ּוְמִביִאים ָקְרּבָ ִסיִלים ׁשֶ כְּ ִהי כַּ א ַאל ּתְ    ,ֶאלָּ
   ,ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ִאם ַעל ַהּטֹוָבה ֵהם ְמִביִאים ִאם ַעל ָהָרָעה ֵהם ְמִביִאים

רּוְך הּואָאַמר  דֹוׁש ּבָ ין טֹוב ָלַרע ֵאיָנן ַמְבִחיִנים :ַהּקָ ן ְלָפַני ,ּבֵ    ?!ְוֵהם ְמִביִאים ָקְרּבָ
  
  

י ִ יָמא  ַרב ַאׁשּ אְוִאיּתֵ ּפָ ר ּפַ    :ָאַמר ַרב ֲחִניָנא ּבַ
מוֹ  ה ְלָפַני. ׁשְ ְתִפלָּ ה עֹוֵמד ּבִ ַאּתָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ר ְנָקֶביָך ּבְ

  
  
  

  רש"י
. יכול להעמיד עצמו ועד כמה

מנקביו שיהא מותר להתחיל 
   בתפלה:

. להאי במה דברים איכא דמתני
אמורים במתניתא גופא ולא 
משמעתא דרב זביד ורב יהודה וכי 
איירי אינהו בשיעורא הוא 

   דאיירי:
. ותצטרך שמור עצמך שלא תחטא

רגלך ללכת אל בית האלהים 
   להביא חטאת:

. תשובה בהבאת הוי קרוב לשמוע
קרבנך מתת אותו ככסילים בלא 
תשובה: שמור נקביך מבין רגליך 
כמו להסך את רגליו (שמואל א 

  כד) שמור נקביך שלא יפיחו:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

א" סֵּ ְכָנס ְלֵבית ַהּכִ ִרחּוק  - ַהּנִ יו ּבְ ִפיּלָ עחֹוֵלץ תְּ    ."ְוִנְכָנס ,ַאּמֹות ַאְרּבַ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  תָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
א ּבֵ  נּו ֶאלָּ א ָקבּוַע לֹא ׁשָ ּסֵ    ,ית ַהכִּ

ר א ֲעַראי חֹוֵלץ ְוִנְפֶנה ְלַאְלּתַ ּסֵ ית ַהכִּ    .ֲאָבל ּבֵ
הּוא יֹוֵצא  עַמְרִחיק  -ּוְכׁשֶ יָחן ַאְרּבַ    ,ַאּמֹות ּוַמּנִ

א ָקבּוַע  ּסֵ ית ַהכִּ אֹו ּבֵ ֲעׂשָ ֵני ׁשֶ    .ִמפְּ
  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ין ְלֵב  ְתִפילִּ ֵנס ָאָדם ּבִ כָּ ּיִ ין ַמִיםַמהּו ׁשֶ תִּ א ָקבּוַע ְלַהׁשְ ּסֵ    ?ית ַהכִּ

  
ֵרי -  ָרִביָנא    .ׁשָ

  
ר ַמְתָנא א ּבַ    .ָאַסר – ַרב ַאּדָ

  
ְיילּוהַּ לְ     :ָרָבאָאתּו ׁשַ

ֶהן :ָאַמר ְלהוּ  ֶנה ּבָ א ִיפָּ ּמָ יָנן ׁשֶ    .ָאסּור ַחְייׁשִ
  

   :ְוָאְמֵרי ָלּה 
ֶהן א ָיִפיַח ּבָ ּמָ    .ׁשֶ

  
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
א ָקבּוַע ַהנִּ " סֵּ    –ְכָנס ְלֵבית ַהּכִ

ִרחּוק  יו ּבְ ִפיּלָ עחֹוֵלץ תְּ    ,ַאּמֹות ַאְרּבַ
ים ְוִנְכָנס מּוְך ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ַחּלֹון ַהסָּ יָחן ּבַ    .ּוַמּנִ

הּוא יֹוֵצא  עַמְרִחיק  - ּוְכׁשֶ יָחן ַאְרּבַ    ,ַאּמֹות ּוַמּנִ
ְבֵרי  איּדִ מַּ ית ׁשַ    .ּבֵ

לוּ     :יםאֹוְמִר  ֵבית ִהּלֵ
ָידֹו ְוִנְכָנס    .אֹוֲחָזן ּבְ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִבְגדוֹ  ִבְגדֹו ְוִנְכָנס ּבְ    .אֹוֲחָזן ּבְ

ךְ  ְעּתָ ֵלי ְלהּו ְוַנְפֵלי ?!ַסְלָקא ּדַ ּתְ    !ִזיְמִנין ִמיׁשְ
א ֵאיָמא ִבְגדֹו ּוְבָידֹו ְוִנְכָנס' :ֶאלָּ    '.אֹוֲחָזן ּבְ

מוּ  חֹוִרין ַהסְּ יָחם ּבַ אּוַמּנִ סֵּ    ,ִכים ְלֵבית ַהּכִ
ים מּוִכים ִלְרׁשּות ָהַרּבִ חֹוִרין ַהסְּ יֵחם ּבַ    ,ְולֹא ַיּנִ

ָרִכים לּו אֹוָתם עֹוְבֵרי ּדְ א ִיטְּ ּמָ ד ,ׁשֶ    .ְוָיבֹא ִליֵדי ֲחׁשָ
ים מּוִכים ִלְרׁשּות ָהַרּבִ חֹוִרין ַהסְּ יו ּבַ ִפיּלָ יַח תְּ ִהּנִ ַתְלִמיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ    ,ּוַמֲעׂשֶ

   ,את זֹוָנה ַאַחת ּוְנָטָלָתןּוָב 
ְדָרׁש ְוָאְמָרה ָכִרי :ּוָבאת ְלֵבית ַהּמִ ׂשְ לֹוִני ּבִ ַתן ִלי ּפְ    ,ְראּו ַמה ּנָ
ךְ  ְלִמיד ּכָ ַמע אֹותֹו תַּ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ    ,ּכֵ

ג ְוָנַפל ּוֵמת    .ָעָלה ְלרֹאׁש ַהּגָ
ִבְגדֹו ּוְב  ֵהא אֹוֲחָזן ּבְ ּיְ ָעה ִהְתִקינּו ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ    ."ָידֹו ְוִנְכָנסּבְ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִראׁשֹוָנה " א -ּבָ סֵּ מּוִכין ְלֵבית ַהּכִ חֹוִרין ַהסְּ ין ּבַ ִפיּלִ יִחין תְּ ִרים ְונֹוְטִלין אֹוָתן ,ָהיּו ַמּנִ    .ּוָבִאין ַעְכּבָ
ים :ִהְתִקינוּ  מּוכֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ַחּלֹונֹות ַהסְּ יִחין אֹוָתן ּבַ הּו ַמּנִ ּיְ ָרִכים ְונֹוְטִלין אֹוָתן ,ׁשֶ    .ּוָבִאין עֹוְבֵרי ּדְ
ָידֹו ְוִנְכָנס :ִהְתִקינוּ  ֵהא אֹוֲחָזן ּבְ ּיְ    ."ׁשֶ

  
ֵריּה ּדְ ָאַמר  א ּבְ י ְמָיאׁשָ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ִמין ֵסֶפר :ֲהָלָכה    ,ּגֹוְלָלן כְּ

ֶנֶגד ִלּבוֹ  יִמינֹו כְּ    .ְואֹוֲחָזן ּבִ
  

ר ִמְניּוִמיַרב ָאַמר     :ַרב ַנְחָמןָאַמר  יֹוֵסף ּבַ
ַחת ָידֹו ֶטַפח ֵהא ְרצּוָעה יֹוֵצאת ִמּתַ ּלֹא ּתְ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
  

  רש"י
. שיש בו צואה בית הכסא קבוע

וכל בתי כסאות שבגמרא על פני 
   השדה הם בלא חפירה:

ותו . שזה מתחיל עכשיו לעשעראי
   בית הכסא:

. ויאחז תפילין חולץ ונפנה לאלתר
בידו כדאמרינן לקמן ובקבוע נמי 
אוחזן בידו אלא שצריך לחלצן 
ברחוק ד' אמות שבזמן שהם 

   בראשו הם בגלוי וגנאי הדבר:
. כשהן מהו שיכנס בתפיליו

   בראשו קאמר:
   . גדולים:שמא יפנה בהן

. בחורים הסמוכים לבית הכסא
שדה שהוא נפנה לפנים מן הגדר ב

   בה נותנן בחורים שבכותל:
. בחורים הסמוכים לרשות הרבים

חורי כותלי מחיצות השדה שאין 
עכברים מצוין במקום הילוך בני 
אדם והוא יכנס לאחורי הגדר 

   לפנות:
   . ברצועות שלהן:גוללן

. שיש בה קדושה שלא תצא רצועה
שהרי בהן הוא קושרן ובקשר 

על שם  נראה בעשייתו כמין דל''ת
אחת מאותיות של שדי והשי''ן 
עשוי' בכותלי הקציצה החיצונה 
והיו''ד עשויה בראש רצועת 
תפילין של יד ורצועה קטנה מאד 

   כפוף ראשה ונראית כמין יו''ד:
. שלא בבגדו כדי ואוחזן בימינו

   שלא יפלו:
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ר ַאָחאָאַמר  י ַיֲעקֹב ּבַ י ֵזיָראָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ן ּיֹום ְלָלְבׁשָ הּות ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ
ּיֹום ְלָלְב  הּות ּבַ ן ֲאָבל ֵאין ׁשָ יָחן -ׁשָ יס ֶטַפח ּוַמּנִ ִמין כִּ ה ָלֶהן כְּ    .עֹוׂשֶ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ּיֹום  ִמין ֵסֶפר -ּבַ ֶנֶגד ִלּבוֹ  ,ּגֹוְלָלן כְּ ָידֹו כְּ יָחן ּבְ    .ּוַמּנִ

ְיָלה יָחן - ּוַבלַּ יס ֶטַפח ּוַמּנִ ִמין כִּ ה ָלֶהן כְּ    .עֹוׂשֶ
  

יַא ָאַמר  ּיֵ    :ּבַ
א נּו ֶאלָּ ְלָיין :לֹא ׁשָ הּוא כִּ ְכִלי ׁשֶ    ,ּבִ

ַפח חֹות ִמּטֶ ְלָיין ֲאִפיּלּו ּפָ ֵאינֹו כִּ ְכִלי ׁשֶ    .ֲאָבל ּבִ
  

יָמא  ַמר זּוְטָראָאַמר  יְוִאיּתֵ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ת אֶֹהל ַהּמֵ יִלין ּבְ ים ַמּצִ ין ְקַטּנִ כִּ ֲהֵרי ּפַ ַדע ׁשֶ    .ּתֵ

  
ר ּבַ ְוָאַמר  ה ּבַ    :ר ָחָנהַרּבָ

ְתֵריּה ּדְ  י ֲהָוה ַאְזִליָנן ּבַ י יֹוָחָנןכִּ    ,ַרּבִ
א ּסֵ ֵעי ְלֵמיַעל ְלֵבית ַהכִּ י ֲהָוה ּבָ    ,כִּ

א  ְדּתָ ַאּגַ י ֲהָוה ָנִקיט ִסְפָרא ּדְ    .ֲהָוה ָיִהיב ָלן -כִּ
ין    כג, ב ִפילִּ י ֲהָוה ָנִקיט ּתְ    ,לֹא ֲהָוה ָיִהיב ָלן -כִּ

ָנןהֹוִאיל ְוׁשָ  :ָאַמר    .ִנְנְטָרן^ רּוְנהּו ַרּבָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ְתֵריּה ּדְ  י ֲהָוה ַאְזִליָנן ּבַ    ,ַרב ַנְחָמןכִּ

א  ְדּתָ ַאּגַ י ֲהָוה ָנִקיט ִסְפָרא ּדְ    .ָיִהיב ָלן -כִּ
ין  ִפילִּ י ֲהָוה ָנִקיט ּתְ ָנן ִנְנְטָרן :ָאַמר ,לֹא ָיִהיב ָלן -כִּ רּוְנהּו ַרּבָ    .הֹוִאיל ְוׁשָ

  
  

  רש"י
. כשהוא חולצן בשביל בית ביום

   הכסא גוללן כמין ספר כדאמרן:
כשהוא חולצן בביתו על  .ובלילה

  מנת להצניע עד הבקר:

. דחללו טפח עושה להם כיס טפח
דחשיב הכלי אהל להפסיק בינם 

   לקרקע:
. דבעי טפח אלא בכלי לא שנו

שהוא כליין. כיס העשוי לצרכן 
דכליין קרוב להיות בטל אצלם 
הילכך בעינן דבר הניכר שיהא 

   חוצץ בפניהם:
ף . בהיקשהרי פכין קטנים מצילין

צמיד פתיל באהל המת ואף על גב 
   דלא הוו טפח חייצי:

. לאוחזן אמר הואיל ושרונהו רבנן
  בידו משום שמירתן: 

. ישמרוני אכניסם עמי ננטרן
  וישמרוני מן המזיקין:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָידֹו וְ " ין ּבְ ִפיּלִ ל ֵסֶפר ּתֹוָרהלֹא יֹאַחז ָאָדם תְּ ּלֵ ְזרֹועֹו ְוִיְתּפַ    ,ּבִ
ֶהן ַמִים ין ּבָ תִּ    ,ְולֹא ַיׁשְ

ֶהן ן ּבָ יַנת ֲעַראי ,ְולֹא ִייׁשַ יַנת ֶקַבע ְולֹא ׁשֵ   . "לֹא ׁשֵ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ר ין ּוָמעֹות ּוְקָעָרה ְוִככָּ    ,ַסכִּ

ֶהן.  ּיֹוֵצא ּבָ   ֲהֵרי ֵאּלּו כַּ
  

תָאַמר  ָרָבאָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
י ָהא ַמְתִניָתא    ,ֵלית ִהְלְכָתא כִּ

איּדְ  ּמַ ית ׁשַ    ,ִהיא ּבֵ
ִאי  לּדְ ית ִהלֵּ ֵרי - ּבֵ א ָקבּוַע ׁשָ ּסֵ ית ַהכִּ א ּבֵ ּתָ ְעָיא ,ַהׁשְ א ֲעַראי ִמיּבַ ּסֵ ית ַהכִּ    ?!ּבֵ

  
  ֵמיִתיֵבי 

ָבִרים ׁשֶ " אןּדְ י ָלְך ּכָ אן ָאַסְרתִּ י ְלָך ּכָ ְרתִּ ין -  "ִהתַּ ִפילִּ    ,ַמאי ָלאו ּתְ
ל  ית ִהלֵּ ָלָמא ּבֵ ׁשְ אן" –ִאי ַאְמַרּתְ ּבִ י ְלָך ּכָ ְרתִּ אן" ,ָקבּוַע  – "ִהתַּ י ְלָך ּכָ א ֲעַראי -  "ָאַסְרתִּ ּסֵ ית ַהכִּ    ,ּבֵ

א ִאי ַאְמַרּתְ  איֶאלָּ ּמַ ית ׁשַ רּו וְ  - ּבֵ    !לֹא ִמיֵדיָהא לֹא ׁשָ
  

ְנָיא ַהִהיא י ּתַ    ,כִּ
   .ְלִעְנַין ֶטַפח ּוְטָפַחִיים

  
ָתֵני ֲחָדא    :ּדְ

ה ְלַאֲחָריו ֶטַפח ּוְלָפָניו ְטָפַחִיים" הּוא ִנְפֶנה ְמַגּלֶ ׁשֶ    ."ּכְ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
   ."ְלַאֲחָריו ֶטַפח ּוְלָפָניו ְולֹא ְכלּום"
  

   ,ִאיׁש ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ  -ַמאי ָלאו 
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

אן     ,ִלְגדֹוִלים -כָּ
אן  ים -כָּ    .ִלְקַטּנִ

  
ָרא    ?!ְוִתְסּבְ

ים"ִאי ּבִ  ה ִלי - "ְקַטּנִ    ?ְלַאֲחָריו ֶטַפח ָלּמָ
  

ְגדֹוִלים א ִאיִדי ְוִאיִדי ּבִ    ,ֶאלָּ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

ִאיׁש  -ָהא     ,ּבְ
ה -ָהא  ִאׁשָ    .ּבְ

  
   ,ִאי ָהֵכי

ֵני ָקּתָ ל ָוחֹוֶמרֶזהּו " :ֲעָלּה  ָהא ּדְ ׁשּוָבה ּקַ ֵאין ָעָליו תְּ ׁשּוָבה"ַמאי  -" ׁשֶ    ?!"ֵאין ָעָליו תְּ
ָתא ָהֵכי ִאיָתא ִמילְּ א ּדְ ְרכָּ    !ּדַ

  
א ין –ָלאו  ֶאלָּ ִפילִּ    ,ּתְ

ָרָבא א ּדְ ת ּוְתיּוְבּתָ ׁשֶ    .ָאַמר ַרב ׁשֵ
א יּוְבּתָ    !ּתְ

  
ָיא ל ָמקֹום ַקׁשְ    ,ִמכָּ

י א ּבֵ ּתָ ֵריַהׁשְ א ָקבּוַע ׁשָ ּסֵ    ,ת ַהכִּ
ן כֵּ ל ׁשֶ א ֲעַראי לֹא כָּ ּסֵ ית ַהכִּ    ?!ּבֵ

  
   :ָהֵכי ָקָאַמר

א ִניצֹוצֹות  ֵליכָּ א ָקבּוַע ּדְ ּסֵ ית ַהכִּ ֵרי –ּבֵ    ,ׁשָ
א ִניצֹוצֹות  ִאיכָּ א ֲעַראי ּדְ ּסֵ ית ַהכִּ    .ָאְסֵרי –ּבֵ

  
אי  ׁשּוָבה"ִאי ָהֵכי ַאּמַ    ?"ֵאין ָעָליו תְּ

ׁשוּ  ְייָתא ִהיאּתְ    !ָבה ְמַעלְּ

  רש"י
. שאין דעתו לא יאחוז בידו וכו' ויתפלל

מיושבת עליו בתפלה שהרי לבו תמיד 
   עליהן שלא יפלו מידו:

   . שמא יפיח:ןולא יישן בה
. לענין תפלה שדואג הרי אלו כיוצא בהן

עליהן שלא תפול הסכין ותזיקנו 
והקערה תשפך והמעות יאבדו והככר 

   יטנף:
. דקתני לא לית הלכתא כי הא מתניתא

   ישתין בתפילין:
. דאמרי לעיל מניחן דבית שמאי היא

בחלון הסמוך לרשות הרבים ולא 
   יכניסם בידו ויכנס:

. הא אמרי לעיל אוחזן לדאי בית הל
   בידו ונכנס:

. כגון להשתין שאין בית הכסא עראי
אדם הולך בשבילם לבית הכסא והפעם 
הזאת נעשה המקום הזה בית הכסא 

   תחלה:
   . בבית הכסא קבוע:שהתרתי לך כאן

   . בבית הכסא עראי:אסרתי לך כאן
. שאמרו בית הלל מאי לאו תפילין

בוע אוחזן בידו ונכנס לבית הכסא ק
ולהשתין בהם אסרו כדמפרש טעמא 

   לקמן:
   . בבית הכסא קבוע:הא לא שרו

. לאו לענין תפילין תניא כי תניא ההיא
אלא לענין גלוי טפח וטפחיים 
דלגדולים אינו מגלה אלא טפח 
ולקטנים מגלה טפחיים ועלה קאי גלוי 
טפחיים שהתרתי לך כאן אסרתי לך 

   כאן:
   יעות:. ולא יותר משום צנלאחריו טפח

. משום קילוח מי רגלים ולפניו טפחיים
   הנתזין למרחוק:

. והיינו דקאמר לעיל מאי לאו כו'
דברים שהתרתי לך בבית הכסא עראי 

   אסרתי לך בקבוע:
. ומתוך אלא אידי ואידי בגדולים

שהוא דוחק עצמו לגדולים הוא בא 
לידי קטנים הלכך באיש מלאחריו טפח 

ה ולא ומלפניו טפחיים ובאשה מלפני
כלום והכי קאמר הא דלעיל דברים 

   שאסרתי לך באשה התרתי לך באיש:
. דלענין טפח וטפחיים קתני אי הכי

דברים שהתרתי לך כאן אסרתי לך 
   כאן:

. בסיפא דידה וזה הוא הא דקתני עלה
ק''ו שאין עליו תשובה בדבר הזה יש 
לך להשיבני ק''ו ואין לי עליו תשובה 

מא בתפילין להחזיר לך אי אמרת בשל
קאמר וכדאמרן וב''ה היא היינו דקתני 
דיש כאן להקשות קל וחומר השתא 
בית הכסא קבוע שרי בית הכסא עראי 
מיבעיא ואין לי תשובה להשיבך עליו 
אלא אי אמרת לענין טפח וטפחיים 

   מאי ק''ו יש להקשות כאן:
. שהאיש אורחא דמילתא הכי הוא

   צריך לגלות לפניו ולא האשה:
. דאמר א דרבא אמר רב ששתתיובת

בית שמאי היא ולא בית הלל דאם כן 
לא משכחת מידי לאוקמה הך ברייתא 
דקתני מאי שהתרתי לך כאן אסרתי 

   לך כאן:
. שיהא צריך לשפשפן דליכא ניצוצות

   בימינו מעל רגליו:
   . לקטנים:בית הכסא עראי
. הניתזין על גבי רגליו דאיכא ניצוצות

(דף ל.) מצוה ואמרינן במסכת יומא 
לשפשפן שאסור לאדם שיצא בניצוצות 
שעל גבי רגליו שמא יראה ככרות 
שפכה ונמצא מוציא לעז על בניו שהם 
ממזרים הילכך אי אפשר לאחוז 

  תפילין בידו:
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   :ָהֵכי ָקָאַמר

תֹוַרת ַטֲעָמא יֵתי ָלּה ּבְ ָתא ּתֵ    ,ָהא ִמילְּ
יֵתי ָלּה ּבְ  ל ָוחֹוֶמרְולֹא ּתֵ    .ּקַ

תֹוַרת  ִאי ַאְתָיא ָלּה ּבְ ל ָוחֹוֶמרּדְ ל ָוחֹוֶמרֶזהּו  -  ּקַ ׁשּוָבה ּקַ ֵאין ָעָליו ּתְ    .ׁשֶ
  
  
  
  

  רש"י
. דתפילין דבית הכסא הא מילתא

   עראי וקבוע:
. להתיר תיתי לה בתורת טעמא

בבית הכסא קבוע את האסור 
אי משום טעמא בבית הכסא ער

   דניצוצות:
. לומר דאי אתיא לה בתורת ק''ו

דין הוא להקל בבית הכסא עראי 
קל ולהחמיר בבית הכסא חמור 
ולא תזול בתר טעמא אלא בתר 
חומרא וקולא ואנן עבדינן איפכא 
אין לי עליו מה להשיבך שאין לי 
למצוא שיהא בשום מקום בית 
הכסא עראי חמור מן הקבוע 

ם התרתי בקבוע שאוכל להשיבך א
שהוא קל בדבר פלוני נתיר בשל 
עראי שהוא חמור בה אבל טעמא 
איכא למאי דעבדינן דהכא איכא 
ניצוצות והכא ליכא ודבר זה לאו 

  קל וחומר לא קל ולא חמור:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵנס ִלְסעּוַדת ֶקַבעָהר"    ,ֹוֶצה ִליּכָ
ָעִמים  ָרה ּפְ ְך ֲעׂשָ עְמַהּלֵ    ,ַאּמֹות ַאְרּבַ

עאֹו  ָעִמים  ַאְרּבַ    ,ַאּמֹות רׂשֶ ֶע ּפְ
ֶנה ךְ וְ  ,ְוִיּפָ    ."ִנְכָנס ַאַחר ּכָ

  
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ְכָנס ִלְסעּוַדת ֶקַבע    ,ַהּנִ

יו וְ  ִפילָּ ךְ חֹוֵלץ ּתְ    .ִנְכָנס ַאַחר כָּ
  

יא י ִחּיָ ַרּבִ    ,ּוְפִליָגא ּדְ
ָאַמר  יאּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ

ְלָחנוֹ  יָחן ַעל ׁשֻ    .ְוֵכן ָהדּור לוֹ  ,ַמּנִ
  

   ?ְוַעד ֵאיַמת
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָרָכה    .ַעד ְזַמן ּבְ

  
  

  רש"י
. וגנאי הוא הנכנס לסעודת קבע

   שיצטרך לנקביו בתוך הסעודה:
. ובכל מהלך עשרה פעמים כו'

מו ויושב אולי פעם ופעם בודק עצ
יוכל להפנות שההילוך מוריד 

   הגדולים לנקב:
. שמא ישתכר חולץ תפיליו

  בסעודה ויתגנה בתפיליו:
. שיהו מזומנים לו וכן הדור לו

  ויחזור ויניחם בשעת ברכה:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .119
ֵני ֲחָדא    :ּתָ

ַאְפַרְקסּות" יו ִעם ָמעֹוָתיו ּבְ ִפיּלָ    ."וֹ צֹוֵרר ָאָדם תְּ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
  !"לֹא ָיצֹור"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ַאְזְמֵניּה  -ָהא     .ּדְ
לֹא ַאְזְמֵניּה  -ָהא     .ּדְ

  
ָאַמר  אּדְ    :ַרב ִחְסּדָ

ין ִפילִּ יּה ּתְ ַאְזְמֵניּה ְלֵמיַצר ּבֵ ין ּדְ ְתִפילִּ    ,ַהאי סּוָדָרא ּדִ
ין  ִפילִּ יּה ּתְ יּה ּפְ  -ָצר ּבֵ יֵטיָאסּור ְלֵמיַצר ּבֵ    .ׁשִ

יּה  יּה ְולֹא ַאְזְמֵניּה  ,ַאְזְמֵניּה ְולֹא ָצר ּבֵ יּה זּוֵזי -ָצר ּבֵ ֵרי ְלֵמיַצר ּבֵ    .ׁשָ
  

ָתא ִהיא ָאַמר ַהְזָמָנה ִמילְּ ֵיי ּדְ    ,ּוְלַאּבַ
בַאְזְמֵניּה  יּה  ַאף ַעל ּגַ לֹא ָצר ּבֵ    .ּדְ
יּה     .לֹא –ִאי לֹא ַאְזְמֵניּה  ,ָאִסיר –ִאי ַאְזְמֵניּה , ָצר ּבֵ

  
  

  רש"י
   . סודר של ראשו:באפרקסותיה

. לא עם המעות ממש עם מעותיו
   אלא שני קשרים זה אצל זה:

הא דלא  ה''ג הא דאזמניה
. לההיא סודר לתפילין אזמניה

דכיון דאזמניה שוב אסור לצור בו 
   מעות מאחר שהקצו לכך:

. אי אזמניה אין אי לא צר ביה
אזמניה לא קדיש ושרי למיצר ביה 
דהכי תניא בהדיא בסנהדרין 
(מח:) הניח בו תפיליו יניח בו 

   מעות:
. ולאביי דאמר הזמנה מילתא היא

הדרין גבי אורג בגד למת בסנ
  בפרק נגמר הדין (ד' מז:):
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יּה  ָעא ִמיּנֵ ַרב ְנחּוְנָיאּבָ ֵריּה ּדְ    :ַרב ְיהּוָדהֵמ  ַרב יֹוֵסף ּבְ

ַחת ְמַרֲאׁשֹוָתיו יו ּתַ ִפילָּ יַח ָאָדם ּתְ ּנִ ּיַ    ?ַמהּו ׁשֶ
  

ְעָיא ִלי לֹוָתיו לֹא ָקא ִמיּבַ ַחת ַמְרּגְ    ,ּתַ
יֹון ּזָ ֶהן ִמְנַהג ּבִ ּנֹוֵהג ּבָ    .ׁשֶ

י ָקא  ַחת ְמַרֲאׁשֹוָתיוכִּ ְעָיא ִלי ּתַ    ?ַמאי ,ִמיּבַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
מּוֵאלָהֵכי ָאַמר     :ׁשְ

ּתֹו ִעּמוֹ  ר ֲאִפיּלּו ִאׁשְ    .מּוּתָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
לֹוָתיו" ַחת ַמְרּגְ יו תַּ ִפיּלָ יַח ָאָדם תְּ    ,לֹא ַיּנִ

יֹון ּזָ ֶרְך ּבִ ֶהם ּדֶ ּנֹוֵהג ּבָ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
יָחן תַּ    ,ַחת ְמַרֲאׁשֹוָתיוֲאָבל ַמּנִ

ּתֹו ִעּמֹו     .ָאסּור –ְוִאם ָהְיָתה ִאׁשְ
בֹוהַּ  ּגָ ר הׁשָ לֹ ׁשְ ְטָפִחים אֹו ָנמּוְך  הׁשָ לֹ ׁשְ ָהָיה ָמקֹום ׁשֶ    !"ְטָפִחים מּותָּ

מּוֵאל ׁשְ א ּדִ יּוְבּתָ    !ּתְ
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ב מּוֵא  ַאף ַעל ּגַ ׁשְ א ּדִ יּוְבּתָ ַתְנָיא ּתְ    ,לּדְ
וֵתיּה  ּוָ    .ִהְלְכָתא כַּ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ל ִלְנטּוִריְנהּו ְטֵפי ָעִדיף   כד, א    .כָּ

  
ח ְלהוּ     ?ְוֵהיָכא ַמּנַ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ

ר ְלֶכֶסת ין כַּ ֶנֶגד רֹאׁשוֹ  ,ּבֵ ּלֹא כְּ    .ׁשֶ
  

ֵני  יאְוָהא ּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ַחת ְמַרֲאׁשוֹ " כֹוַבע תַּ יָחן ּבְ    !"ָתיוַמּנִ
  

כֹוַבע ְלַבר א ּדְ יק ֵליּה ְלמּוְרׁשָ ַמּפִ    .ּדְ
  

ָרא ר ַקּפָ הֹון ְלַבר ּבַ יק ְלמּוְרׁשְ א ּוַמּפִ    .ָצֵייר ְלהּו ְבִכיְלּתָ
  

ַרב ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ יָפא ַרב ׁשִ ְרׁשִ ַ ח ְלהּו ַאׁשּ ַוְייהוּ  ,ִאיִדי ַמּנַ    .ּוָפִריס סּוָדָרא ִעלָּ
  

ַרב יֹוֵסףַרב ַהְמנּוָנא ּבְ ָאַמר     :ֵריּה ּדְ
יּה ּדְ  ין ָרָבאִזיְמָנא ֲחָדא ֲהָוה ָקִאיְמָנא ַקּמֵ ִפילִּ    ,ְוָאַמר ִלי ִזיל ַאְייֵתי ִלי תְּ

ֶנֶגד רֹאׁשוֹ  ּלֹא כְּ ר ְלֶכֶסת ׁשֶ ין כַּ יְנהּו ּבֵ ְחּתִ כַּ    ,ְוַאׁשְ
יֹום ְטִביָלה ֲהָוה    ,ַוֲהָוה ָיַדְעָנא ּדְ

ָעַבדּוְלַאְגמּוַרן ֲהָלָכה ְלַמֲע  ה הּוא ּדְ    .ׂשֶ
  
  

  רש"י
מהו שיניח תפיליו תחת 

   . בלילה כשהוא ישן:מראשותיו
. אם היה מקום גבוה ג' טפחים

למעלה מראשותיו ועליו נותן 
התפילין או למטה מראשותיו 

 יוצא מקום מן המטה: 

. להו כל לנטורינהו טפי עדיף
מבזיוני כמה שהוא מוזהר על 

ומן הגנבים  שמירתן מן העכברים
   טפי עדיף להו מבזיוני:

   . הוא הכיס שלהם:בכובע
. שהתפילין נכרין למורשא דכובע

בבליטתן בקצה הכיס והוא 
   כמורשא:

. ביריעה צייר להו בכילתא
   הפרוסה סביבו' מטתו קושרן:

. בליטת ומפיק למורשהון לבר
הקשר שהתפילין בולטין מן 
היריעה היה הופך לצד החוץ ולא 

   ה:לצד המט
   . ספסל:אשרשיפא

. יום שטבלה יום טבילה הוה
אשתו דהוה ליה ליל תשמיש 
והיינו כשמואל דאמר אפילו 

   אשתו עמו:
. מה ולאגמורן הלכה למעשה

שצוני להביאם לו לא עשה אלא 
ללמדני הלכה לעשות מעשה 

  כשמואל:
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יּה  ֵעי ִמיּנֵ ַרב ְנחּוְנָיאּבָ ֵריּה ּדְ    :ַרב ְיהּוָדהֵמ  ַרב יֹוֵסף ּבְ

ה ַאַחת ִמּטָ ִנים ּבְ ׁשֵ ּיְ ַנִים ׁשֶ    ,ׁשְ
ָניו ְוִיְקָרא  ה ַיֲחִזיר ּפָ ּזֶ ַמעַמהּו ׁשֶ ָניו ְוִיְקָרא  ,ְקִריַאת ׁשְ ַמעְוֶזה ַיֲחִזיר פָּ    ?ְקִריַאת ׁשְ

  
   :ַמר ֵליּה ָא 

מּוֵאלָהֵכי ָאַמר  ּתֹו ִעּמוֹ  :ׁשְ    .ַוֲאִפיּלּו ִאׁשְ
  

   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
ּתוֹ " ְעָיא ַאֵחר - "ִאׁשְ    !ְולֹא ִמיּבַ
  

ה ַרּבָ    !ַאּדְ
גּופוֹ  ּתֹו כְּ    ,ִאׁשְ

גּופוֹ     .ַאֵחר ָלאו כְּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ה ַאַחת" ִמטָּ ִנים ּבְ ׁשֵ ּיְ ַנִים ׁשֶ   ,ׁשְ

ָניו ְוקֹוֵראֶזה ַמֲח     ,ִזיר ּפָ
ָניו ְוקֹוֵרא    ."ְוֶזה ַמֲחִזיר ּפָ

   :ְוַתְנָיא ַאֲחִריִתי
ִצּדֹו " יתֹו ּבְ ה וָּבָניו ּוְבֵני ּבֵ טָּ ּמִ ן ּבַ ׁשֵ ַמעֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְקָרא  -ַהּיָ    ,ְקִריַאת ׁשְ

ן א ִאם ּכֵ יֵניֶהן ֶאּלָ ית ַמְפֶסֶקת ּבֵ    ,ָהְיָתה ַטּלִ
ָניו  ים ְוִאם ָהיּו ּבָ יתֹו ְקַטּנִ ר -ּוְבֵני ּבֵ    ."מּותָּ

ָיא  ָלָמא ְלַרב יֹוֵסף לֹא ַקׁשְ ׁשְ ּתוֹ  -ּבִ ִאׁשְ ַאֵחר ,ָהא ּבְ    .ָהא ּבְ
ָיא מּוֵאל ַקׁשְ א ִלׁשְ    !ֶאלָּ

  
מּוֵאל    :ָאַמר ָלְך ׁשְ

   ?ְלַרב יֹוֵסף ִמי ִניָחא
ְנָיא    :ְוָהּתַ

יתוֹ " ה ּוָבָניו ּוְבֵני ּבֵ טָּ ּמִ ן ּבַ ה  ָהָיה ָיׁשֵ טָּ ּמִ ַמעלֹא ִיְקָרא  -ּבַ    ,ְקִריַאת ׁשְ
ן א ִאם ּכֵ יֵניֶהן ֶאּלָ יתֹו ַמְפֶסֶקת ּבֵ    !"ָהְיָתה ַטּלִ

א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר   ?ֶאלָּ
ֵאי ִהיא ּנָ ּתֹו ְלַרב יֹוֵסף ּתַ    ,ִאׁשְ

ֵאי ִהיא ּנָ י ּתַ    .ְלִדיִדי ַנּמִ
  
  
  

  רש"י
. שיחזיר פניו ואפילו אשתו עמו

דכל זמן שהן פונים פנים כנגד 
פשיטא ליה דאסור דאיכא פנים 

הרהור נגיעת ערוה על ידי אברי 
   תשמיש:

. ורגיל בה וליכא אשתו כגופו
   הרהור כולי האי:

. דאמר אשתו בשלמא לרב יוסף
היא דשריא אבל אחר לא מתרץ 
להו למתניתא הא באשתו הא 
באחר והא דקתני בני ביתו אינו 

   אשתו:
. ואשתו היה ישן במטה ובני ביתו

   בכלל ביתו:
. בין אשתו בין אחר לדידי נמי

  פלוגתא דהני תנאי היא:
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ָניו ְוקוֹ " :ָאַמר ַמר ַמעֵרא ֶזה ַמֲחִזיר ּפָ    ."ְקִריַאת ׁשְ

  
א ֲעָגבֹות    !ְוָהא ִאיכָּ

  
יַע ֵליּה ְלַרב הּוָנא    ,ְמַסּיֵ

ָאַמר     :ַרב  הּוָנאּדְ
ּום ֶעְרָוה ֶהם ִמׁשּ    .ֲעָגבֹות ֵאין ּבָ

  
יַע ֵליּה ְלַרב הּוָנא    :ֵליָמא ְמַסּיֵ

ה" ָתּה ֲערּוּמָ ֶבת ְוקֹוָצה ָלּה ַחּלָ ה יֹוׁשֶ ָ    ,ָהִאׁשּ
יְּ  ֵני ׁשֶ ְרַקעִמּפְ ּקַ ֶניָה ּבַ    ,כֹוָלה ְלַכּסֹות ּפָ

   ."ֲאָבל לֹא ָהִאיׁש 
  

ָמּה  ְרּגְ ר ִיְצָחקּתִ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָהי גֹון ׁשֶ ְרַקעכְּ ּקַ ֶניָה טּוחֹות ּבַ    .ּו ּפָ

  
  
  

  רש"י
   . דנגעי אהדדי:הא איכא עגבות

. ואף על פי וקוצה חלתה ערומה
שערום אסור לברך אשה יושבת 
מותרת שבישיבתה פניה שלמטה 

   מכוסים בקרקע:
. מפני שהביצים אבל לא האיש

והגיד בולטין ונראין ואף על פי 
   היינו סייעתא:שמגולות עגבותיו ו

. דבוקות כגון שהיו פניה טוחות
ומכוסות בקרקע טוחות משמע 
לשון שעיעות טיח חלק שאינה 
בולטת אפלטיירש''א 
 {אפלשטרידי''ש: מכוסות טיח}

  בלע''ז:
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ר" :ָאַמר ַמר ים מּותָּ יתֹו ְקַטּנִ ָניו ּוְבֵני ּבֵ    ."ִאם ָהיּו ּבָ

  
ה ּמָ    ?ְוַעד כַּ

  
אַר ָאַמר     :ב ִחְסּדָ

ִנים ְויֹום ֶאָחד לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ ינֹוֶקת ּבַ    ,ּתִ
ן  ִנים ְויֹום ֶאָחד עַש ּתֵ ְוִתינֹוק ּבֶ    .ׁשָ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
ת  ינֹוֶקת ּבַ ֶרה ּתִ ָנה ְויֹום ֶאָחדַאַחת ֶעׂשְ    ,ׁשָ

ָנה ְויֹום ֶאָחד ֶרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ    ,ְוִתינֹוק ּבֶ
ַח " :ֵדיִאיִדי ְוִאיִדי ַעד כְּ  ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנכֹונּו ּוׂשְ   .(יחזקאל טז, ז) "ׁשָ

  
  

  רש"י
. שהוא זמן שהן בת שלש ובן תשע
   באין לכלל ביאה:
. זמן שהן באות בת י''א ובן י''ב

ם לכלל שערות ושדיהן נכוני
שמשם ואילך באות לכלל [ביאה] 

   שאדם מתאוה להן:
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ֲהָנא ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב כַּ ִ    :ַרב ַאׁשּ

ב :ָרָבאָהָתם ָאַמר  מּוֵאל ַאף ַעל ּגַ ׁשְ וֵתיּה ּדִ ּוָ מּוֵאל ִהְלְכָתא כַּ ׁשְ א ּדִ ְתיּוְבּתָ    ,ּדִ
   ?ָהָכא ַמאי

  
   :ָאַמר ֵליּה 

הוּ  יְנהוּ  ָאטּו ּכּולְּ א ַמְחּתִ ֲחָדא ַמְחּתָ    ?!ּבַ
ַמר ַמר ִאיּתְ ִאיּתְ א ֵהיָכא ּדְ ַמר ,ֶאלָּ ַמר לֹא ִאיּתְ לֹא ִאיּתְ    .ְוֵהיָכא ּדְ

  
  

  רש"י
. גבי תפילין תחת התם אמר רבא

מראשותיו דקאמר שמואל אפי' 
   אשתו עמו הלכה כשמואל:

. גבי שנים שהם ישנים דקא הכא
   שרי שמואל באשתו עמו מאי:

. באריגה אחת מחתא מחתינהו
   ארגתם:
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אלְ  ַרב ָמִרי ָאַמר ֵליּה  ּפָ    :ַרב ּפַ

ִבְגדֹו ַמהוּ  ָער יֹוֵצא ּבְ    ?ׂשֵ
  

ָער :ָקָרא ֲעֵליּה  ָער ׂשֵ    .ׂשֵ
  
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ה ֶעְרָוהֶט  ָ ִאׁשּ    .ַפח ּבְ
  

   ?ְלַמאי
ּה  ּכּוֵלי ּבָ    –ִאיֵליָמא ְלִאְסּתַ

תְוָהא ָאַמר  ׁשֶ תּוב :ַרב  ׁשֵ ה ָמָנה ַהכָּ ְפִנים 88ָלּמָ ּבִ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ חּוץ ִעם ּתַ ּבַ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ    ?ּתַ
ִאיּלּו  ה כְּ ָ ל ִאׁשּ ה ׁשֶ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ ל ּבְ כֵּ ְסּתַ ל ַהּמִ ְמקֹום ַהּתֹוֶרףלֹוַמר ָלְך כָּ ל ּבִ כֵּ    !ִמְסּתַ

  
ּתוֹ  ִאׁשְ א ּבְ    ,ֶאלָּ

ַמעְולִ     .ְקִריַאת ׁשְ
  
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ה ֶעְרָוה ָ ִאׁשּ    ,ׁשֹוק ּבְ

ֱאַמר ּנֶ י ׁשֹוק ִעְבִרי ְנָהרֹות" :ׁשֶ לִּ   ,(ישעיה מז, ב) "ּגַ

ֵתךְ " :ּוְכִתיב ָרֶאה ֶחְרּפָ ל ֶעְרָוֵתְך ְוַגם ּתֵ ּגָ   .ז, ג)(ישעיה מ "תִּ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ה ֶעְרָוה ָ ִאׁשּ    ,קֹול ּבְ

ֱאַמר ּנֶ י קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאְך ָנאֶוה" :ׁשֶ   .(שיר השירים ב, יד) "כִּ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ה ֶעְרָוה ָ ִאׁשּ ָער ּבְ    ,ׂשֵ

ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ ֵעֶדר ָהִעּזִ ְעֵרְך כְּ   .(שיר השירים ד, א) "ׂשַ
  
  
  

  

                                                
  ַנְפֹׁשֵתינּו ִלְפנֵי ְיהָוה.(במדבר לא,נ)-ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטַּבַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכֵּפר ַעל-ָקְרַּבן ְיהָוה ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא ְכִלי- ַוּנְַקֵרב ֶאת 88

  רש"י
. שנקב בגדו כנגד יצא שערו בבגדו

זקן התחתון ויצא מן השער בנקב 
מהו מי הוי ערוה לקרות ק''ש 

   כנגדו או לא:
   . כלומר מה בכך:שער שער

. אם אשת איש לאסתכולי בה
   היא:

. כומז דפוס של תכשיטין שבפנים
בית הרחם שהיו עושין לבנותיהן 
ונוקבין כתלי בית הרחם כדרך 
שנוקבין את האזנים ותוחבין 

הן אותו כדי שלא יזדקקו ל
   זכרים:

. אצעדה עם תכשיטין שבחוץ
וצמיד הן הביאו אותן על כפרת 
הרהור עבירה שנסתכלו בבנות 

   מדין:
. אם טפח מגולה לאשתו ולק''ש

   בה לא יקרא ק''ש כנגדה:
   . באשת איש:שוק

   . להסתכל וכן באשתו לק''ש:ערוה
. וכתיב בתריה תגל גלי שוק

   ערותך:
. מדמשבח לה קרא בגוה קולך ערב

   שמע מינה תאוה היא:
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י ֲחִניָנאַר ָאַמר     :ּבִ

יֲאִני ָרִאיִתי ֶאת  יו ֶרּבִ ִפילָּ ָלה ּתְ ּתָ    .ׁשֶ
  

   :ֵמיִתיֵבי
יו " ִפיּלָ יו -ַהּתֹוֶלה תְּ לּו לֹו ַחּיָ    .ִיתָּ

י ֲחמּורֹות ָאְמרוּ  לּוִאים ְלךָ " :ּדֹוְרׁשֵ יָך ּתְ ֶגד ְוָהיּו ַחּיֶ יו - (דברים כח, סו) "ִמנֶּ ִפיּלָ    !"ֶזה ַהּתֹוֶלה תְּ

  
   :ָיאלֹא ַקׁשְ 

ְרצּוָעה    ,ָהא ּבִ
ְקִציָצה    .ָהא ּבִ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָנא ְרצּוָעה ָנא ְקִציָצה  ,לֹא ׁשְ    .ָאסּור –ְולֹא ׁשְ

י ָלה ַרּבִ ָלה ,ְוִכי ּתָ א ּתָ ִכיְסּתָ    .ּבְ
  

   ?ִאי ָהֵכי ַמאי ְלֵמיְמָרא
  

ֵסֶפר ּתֹוָרה ָחה כְּ ֵעי ַהּנָ יּבָ ֵתיָמא ּתִ    ,ַמהּו ּדְ
  .ַמע ָלןָקא ַמׁשְ 

  
  

  רש"י
   . ביתד יתלו חייו:התולה תפיליו

. קשרים וסתומים דורשי רשומות
הכלולים בתורה דורשי חמורות 

   גרסינן והיא היא:
. שהתורה חייו זה התולה תפיליו

של אדם ורמז לך הכתוב שיתלו 
   חייו:

. והקציצה למטה גנאי ברצועה
הוא להם אבל תולה הוא אותם 

א הקציצה מונחת על בקציצה ותה
   היתד והרצועה למטה:

. בתוך תיקן היו בכיסתא תלה
   ותלה התיק:
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י ֲחִניָנאְוָאַמר     :ַרּבִ

יֲאִני ָרִאיִתי ֶאת    כד, ב ׁש ְוַרק  ֶרּבִ יֵהק ּוִפיֵהק ְוִנְתַעּטֵ ּגִ ִבְגדוֹ ^ׁשֶ ֵמׁש ּבְ    ,ּוְמַמׁשְ
ף    ,ֲאָבל לֹא ָהָיה ִמְתַעּטֵ

יַח ָידֹו ַעל ַסְנֵטרוֹ  הּוא ְמַפֵהק ָהָיה ַמּנִ    .ּוְכׁשֶ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ׁשְ " תֹו ַהּמַ ְתִפּלָ י ֲאָמָנה -ִמיַע קֹולֹו ּבִ ַטּנֵ    ,ֲהֵרי ֶזה ִמּקְ

תֹו  ְתִפּלָ יהַּ קֹולֹו ּבִ ְגּבִ ֶקר -ַהּמַ ֶ ִביֵאי ַהׁשּ    ,ֲהֵרי ֶזה ִמּנְ
י ָהרּוַח  -ְמַגֵהק ּוְמַפֵהק  סֵּ    .ֲהֵרי ֶזה ִמּגַ

תֹו  ְתִפּלָ ׁש ּבִ ְתַעטֵּ    .ִסיָמן ַרע לוֹ  -ַהּמִ
הּוא ְמכֹוָערִניּכָ :ְוֵיׁש אֹוְמִרים     .ר ׁשֶ

תֹו  ְתִפּלָ ֶלךְ  -ָהַרק ּבִ ְפֵני ַהּמֶ ִאיּלּו ַרק ּבִ    ."ּכְ
ָלָמא ְמַגֵהק ּוְמַפֵהק  ׁשְ אן ִלְרצֹונוֹ  -ּבִ אן ְלאֹוְנסֹו כָּ ָיא כָּ    .לֹא ַקׁשְ

ָיא ׁש ַקׁשְ ְתַעּטֵ ׁש ַאּמִ א ִמְתַעּטֵ    !ֶאלָּ
  

ָיא י לֹא ַקׁשְ ׁש ַנּמִ ְתַעּטֵ ׁש ַאּמִ    ,ִמְתַעּטֵ
ַמְעָלה אן ִמלְּ    ,כָּ

ה ַמּטָ אן ִמלְּ    .כָּ
  

ָאַמר     :ַרב ֵזיָראּדְ
ְלָעא ִלי  ָתא ִאּבַ י ַרב ַהְמנּוָנאָהא ִמילְּ    ,ּבֵ

ְלמּוָדִאי י ּתַ י ּכּולֵּ    ,ּוְתִקיָלא ִלי כִּ
תֹו  ְתִפלָּ ׁש ּבִ ְתַעּטֵ    ,ִסיָמן ָיֶפה לוֹ  -ַהּמִ

ַמּטָ  ים לֹו ַנַחת רּוַח ִמלְּ עֹוׂשִ ם ׁשֶ ׁשֵ ַמְעָלהכְּ ין לֹו ַנַחת רּוַח ִמלְּ ְך עֹוׂשִ    .ה כָּ
  

ָיא א ַרק ַאַרק ַקׁשְ    !ֶאלָּ
  

ָיא י לֹא ַקׁשְ    ,ַרק ַאַרק ַנּמִ
ְדַרב ְיהּוָדה ר כִּ    ,ֶאְפׁשָ

ָאַמר     :ַרב ְיהּוָדהּדְ
ן לֹו רֹוק ּמֵ ה ְוִנְזּדַ ְתִפלָּ יתוֹ  -  ָהָיה עֹוֵמד ּבִ ַטלִּ    .ַמְבִליעֹו ּבְ

ית ָנָא  ַאְפַרְקסּותוֹ  -ה הּוא ְוִאם ַטלִּ    .ַמְבִליעֹו ּבְ
  

יֲהָוה ָקֵאי ֲאחֹוֵרי ּדְ  ָרִביָנא ִ ְתֵקיּה ַלֲאחֹוֵריּה  ַרב ַאׁשּ ן לֹו רֹוק ּפַ ּמֵ    .ִנְזּדַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ַרב ְיהּוָדה ַאְפַרְקסּותוֹ  - לֹא ָסַבר ָלּה ַמר ְלָהא ּדְ    ?ַמְבִליעֹו ּבְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִאיֲאָנא ֲאִניָנא ּדַ    .ְעּתָ
  
  

  רש"י
{רוטי''ר: . ריט''ייר שגיהק

ם מוציא לגהק} בלעז פעמים שאד
מגופו לפיו נפיחה מתוך שובעו 

   וריחה כריח המאכל שאכל:
{בדייליי''ר: . באליי''ר פיהק

פותח  לפהק} בלעז חיך מלקוחיו
וח הפה מלא כאדם להוציא ר

   שרוצה לישון או שעמד משינה:
שטרנוד''ר . ונתעטש

בלעז  {אישטירנודי''ר: להתעטש}
ויש שדורשים גיהק נוטריקון גו 
הקים שטריליי''ר 
{אישטינדייליי''ר: להתמקח} 

   פיהק פיו הקים:
 . ע''ג קרקע: ורק

. להעביר הכינה וממשמש בבגדו
   העוקצתו:

ה . אם נפלאבל לא היה מתעטף
טליתו כשהוא מתפלל לא היה 

   נוטלה ומתעטף שלא להפסיק:
{מינטו''ן: . מנטו''ן על סנטרו

 סנטר} בלע''ז שלא תראה פתיחת
   פיו:

. כאילו אין הרי זה מקטני אמנה
הקב''ה שומע תפילת לחש ומגביה 

   הרבה:
. דכתיב הרי זה מנביאי השקר

   ויקראו בקול גדול (מלכים א יח):
זה מגסי המגהק והמפהק הרי 

. וי''א ניכר שהוא מכוער הרוח
   גרסינן:

. דאין אלא עטוש אעטוש קשיא
   עטוש אלא לאונסו:

   . מפיח בקול:למטה
. ותקילא לי כי כולי תלמודאי

שקולה עלי וחביבה לפי שהיה 
   רגיל להתעטש:

. כשם שעושים לו נחת רוח
   שהעטוש נחת רוח לאדם:

. כך עושים לו נחת רוח מלמעלה
   למלאות שאלתו:מן השמים 

. להבליע אפשר כדרבי יהודה
באפרקסותו סודר שבראשו ושני 

   ראשין תלויין בפניו:
   . זרקו:פתקיה
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י ֲאָמָנה" ַטּנֵ תֹו ֲהֵרי ֶזה ִמּקְ ְתִפּלָ ִמיַע קֹולֹו ּבִ ׁשְ    ."ַהּמַ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ַלַחׁש  ין ֶאת ִלּבֹו ּבְ כֹול ְלַכּוֵ ּיָ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ

ַלַחׁש  ין ֶאת ִלּבֹו ּבְ ר – ֲאָבל ֵאין ָיכֹול ְלַכּוֵ    .מּוּתָ
  
יוְ  ָיִחי ָהֵני ִמילֵּ    ,דּבְ

ִצּבּור     .ָאֵתי ְלִמיְטַרד ִצּבּוָרא -ֲאָבל ּבְ
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א י ַאּבָ יּה ּדְ  ַרּבִ יט ִמיּנֵ ּמֵ ּתַ ָרֵאל ַרב ְיהּוָדהֲהָוה ָקא ִמׁשְ ִיׂשְ ֵעי ְלֵמיַסק ְלַאְרָעא ּדְ ֲהָוה ָקא ּבָ    ,ּדַ

ָאַמר  ֶבל לְ  :ַרב ְיהּוָדהּדְ ל ָהעֹוֶלה ִמּבָ ָרֵאלכָּ העֹוֵבר ּבַ  ֶאֶרץ ִיׂשְ    ,ֲעׂשֵ
ֱאַמר ּנֶ ְקִדי אֹוָתם ְנֻאם ה'" :ׁשֶ ה ִיְהיּו ַעד יֹום ּפָ ּמָ ֶבָלה יּוָבאּו ְוׁשָ   .(ירמיה כז, כב) "89ּבָ

ית ַווֲעָדא :ָאַמר ָתא ִמּבֵ יּה ִמילְּ ַמע ִמיּנֵ יק ,ֵאיִזיל ְוֶאׁשְ    ,ְוָהַדר ֶאּפֵ
ַרב ְיהּוָד  יּה ּדְ ֵני ַקּמֵ ָקּתָ א ּדְ ֵחיּה ְלַתּנָ כְּ    :הָאַזל ַאׁשְ

ׁש " ה ְוִנְתַעטֵּ ִפּלָ תְּ ְכֶלה ָהרּוַח  ,ָהָיה עֹוֵמד ּבַ ּיִ ין ַעד ׁשֶ ל ,ַמְמתִּ ּלֵ    ".ְוחֹוֵזר ּוִמְתּפַ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
ׁש " ׁש ְלִהְתַעטֵּ ה ּוִבּקֵ ִפּלָ תְּ עַמְרִחיק ְלַאֲחָריו  -ָהָיה עֹוֵמד ּבַ ׁש  ַאְרּבַ    ,ַאּמֹות ּוִמְתַעטֵּ

ּיִ  ין ַעד ׁשֶ לּוַמְמתִּ ּלֵ    .ְכֶלה ָהרּוַח ְוחֹוֵזר ּוִמְתּפַ
ל עֹוָלם :ְואֹוֵמר נּו ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים :ִרּבֹונֹו ׁשֶ    ,ְיַצְרתָּ

ה ְותֹוֵלָעה ינּו ּוְבַאֲחִריֵתנּו ִרּמָ ַחּיֵ ֵתנּו ּבְ ֵתנּו ּוְכִליּמָ לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ֶחְרּפָ    ,ּגָ
קֹום ׁשֶ  ַסקּוַמְתִחיל ִמּמָ    ."ּפָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

אִתי ֶאלָּ  יִאיּלּו לֹא ּבָ ּיִ ָבר ֶזה ּדַ מֹוַע ּדָ    .א ִלׁשְ
  
  

                                                
  ַהָּמקֹום ַהֶּזה-ְיהָוה ְוַהֲעִליִתים ַוֲהִׁשיֹבִתים ֶאל-ָּבֶבָלה יּוָבאּו ְוָׁשָּמה ִיְהיּו ַעד יֹום ָּפְקִדי ֹאָתם ְנֻאם 89

  רש"י
. לא היה נראה מישתמיט מיניה

אליו לפי שהיה רבי אבא חפץ 
לעלות לא''י ורב יהודה אוסר לו 
לפיכך לא היה נכנס לבית 

   המדרש:
   . מבחוץ:ואשמע מיניה מילתא

   . מבית המדרש:ועדאמבית ו
   . מלמטה:ונתעטש

. מגופו שנודף עד שיכלה הרוח
   מאותו רוח:

   . למקום שפסק:וחוזר לתפלה
. בתוך התפלה דהא ואומר

מופסקת ועומדת כבר על ידי הרוח 
לפיכך יכול להפסיק נמי ולומר 

  דבר זה באמצע:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ּנָ ֵני ַהּצִ יתֹו ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא ֶאת רֹאׁשֹו ִמּפְ ַטּלִ ן ּבְ    – ָהָיה ָיׁשֵ
ארֹו ְוקֹוֵרא  יתֹו ַעל ַצּוָ ַטּלִ    .ַמעְקִריַאת ׁשְ חֹוֵצץ ּבְ

   "ַעל ִלּבוֹ  :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
  

א א ַקּמָ    !ֲהֵרי ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה ,ְוַתּנָ
  

ר –ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה  :ָקָסַבר    .מּוּתָ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר     :ַרּבִ
פֹות ְמבֹואֹות ַהְמטּוּנָ ְך ּבִ    ,ָהָיה ְמַהלֵּ

יו וְ  יַח ָידֹו ַעל ּפִ ַמעקֹוֵרא ַמּנִ    .ְקִריַאת ׁשְ
  

א ָאַמר ֵליּה     :ַרב ִחְסּדָ
יּה  !ָהֱאלִֹהים פּוּמֵ י יֹוָחָנן ּבְ יְתָנא ֵליּה  -ִאם ֲאָמָרּה ִלי ַרּבִ    !לֹא ַצּיֵ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ְמבֹואֹות ַה  ְך ּבִ פֹותָהָיה ְמַהלֵּ    ,ְמטּוּנָ
יו ְוקֹוֵרא  יַח ָידֹו ַעל ּפִ ַמעַמּנִ    .ְקִריַאת ׁשְ

  
א ָאַמר ֵליּה  י ִחְסּדָ    :ַרּבִ
ן ֵלִויִאם ֲאָמָרּה ִלי  !ָהֱאלִֹהים ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יְתָנא ֵליּה  ַרּבִ יּה לֹא ַצּיֵ פּוּמֵ    !ּבְ

  
י הּוָנא ָהֵכי    ?!ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

   :ַרב הּוָנאְוָהָאַמר 
ּנֹוֶפת ְלִמיד ָחָכםּתַ  ְמקֹום ַהּטִ    ,ָאסּור לֹו ַלֲעמֹוד ּבִ

ִלי ִהְרהּור ּתֹוָרה ר לֹו ַלֲעמֹוד ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ    !ְלִפי ׁשֶ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
עֹוֵמד אן ּבְ    ,כָּ
ךְ  ְמַהלֵּ אן ּבִ    .כָּ

  
י יֹוָחָנן ָהֵכי    ?!ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :י יֹוָחָנןַרּבִ ָאַמר  ַרּבָ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה ר ְלַהְרֵהר ּבְ ָכל ָמקֹום מּוּתָ    ,ּבְ

א ּסֵ ית ַהכִּ ְרָחץ ּוִמּבֵ ית ַהּמֶ    !חּוץ ִמּבֵ
  

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
י    ,ָהָכא ַנּמִ

אן  עֹוֵמד -כָּ    ,ּבְ
אן  ךְ  -כָּ ְמַהלֵּ   .ּבִ

  
י ֲאָבהוּ ְוָהא  ?ֵאיִני ְתֵריּה ּדְ  ַרּבִ י יוֹ ֲהָוה ָקא ָאִזיל ּבַ    ,ָחָנןַרּבִ

ַמעַוֲהָוה ָקא ָקֵרי     ,ְקִריַאת ׁשְ
פֹות  ְמבֹואֹות ַהְמטּוּנָ י ָמָטא ּבִ יק -כִּ ּתִ    .ִאׁשְ

י יֹוָחָנןלְ  ָאַמר ֵליּה  ר :ַרּבִ    ?ְלֵהיָכן ֶאְהּדַ
ּה ֲחזֹור ָלרֹאׁש  :ָאַמר ֵליּה  ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּולָּ ִהיָת כְּ    !ִאם ׁשָ

  
   :ָהֵכי ָקָאַמר ֵליּה 

   ,לֹא ְסִביָרא ִלי -ְלִדיִדי 
ְסִביָרא ָלךְ  -ְלִדיָדְך  ּה ֲחזֹור ָלרֹאׁש  ,ּדִ ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּולָּ ִהיָת כְּ    .ִאם ׁשָ

  
ַרב הּוָנא ֵתיּה ּדְ ּוָ ְנָיא כַּ    ,ּתַ

א ַרב ִחְסּדָ ֵתיּה ּדְ ּוָ ְנָיא כַּ    .ּתַ
  

ַרב הּוָנא ֵתיּה ּדְ ּוָ ְנָיא כַּ    :ּתַ
ְמבֹואֹות ַהְמט" ְך ּבִ פֹות ַהְמַהּלֵ יו ְוִיְקָרא  -ּוּנָ יַח ָידֹו ַעל ּפִ ַמעַמּנִ    ."ְקִריַאת ׁשְ

  רש"י
. מה שיש חוצץ בטליתו על צוארו

ו מן הטלית ולמעלה מן כתפי
מדביק בצוארו ובישן ערום 

   קאמר:
. לא הייתי לדידי לא סבירא לי

  מזקיקו להפסיק:
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א ַרב ִחְסּדָ ֵתיּה ּדְ ּוָ ְנָיא כַּ    :ּתַ

פֹות" ְמבֹואֹות ַהְמטּוּנָ ְך ּבִ ַמעלֹא ִיְקָרא  - ָהָיה ְמַהּלֵ    ,ְקִריַאת ׁשְ
ִאם ָהָיה קֹוֵרא ּוָבא  א ׁשֶ    ."ּפֹוֵסק - ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

  
  

ַסק     ?ַמאי - לֹא ּפָ
  

ֵריּה ּדְ ָאַמר  ר ּבְ ה ּבַ י ְמָיאׁשָ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
תּוב אֹוֵמר    :ָעָליו ַהכָּ

ים לֹא טֹובִ " י ָלֶהם ֻחּקִ ִטים לֹא ִיְחיּו ְוַגם ֲאִני ָנַתּתִ ּפָ ֶהםים ּוִמׁשְ   .(יחזקאל כ, כה) "ּבָ
  

י י ַאּסִ    :ָאַמר ַרּבִ
ַח " ֵכי ֶהָעֹון ּבְ ְואהֹוי מֹוׁשְ ָ    .(ישעיה ה, יח) "ְבֵלי ַהׁשּ
  

ר ַאֲהָבה א ּבַ    :ָאַמר ַרב ַאּדָ
ָזה" :ֵמָהָכא י ְדַבר ה' ּבָ   .(במדבר טו, לא) "כִּ

  
  

ַסק  ָכרוֹ  - ְוִאם ּפָ ְ    ?ַמה ׂשּ
  

י ֲאָבהוּ ָאַמר     :ַרּבִ
תּוב אֹוֵמר ֲאִריכּו ָיִמים" :ָעָליו ַהכָּ ה ּתַ ָבר ַהּזֶ   .(דברים לב, מז)" ּוַבּדָ

  

  
  

  רש"י
. בחבלים שאינם בחבלי השוא

חזקים אלא נוחין להנתק הן 
מושכין העון על עצמם אף זה על 

   ידי דבור בעלמא הוא נענש:
. בשביל דבור זה ובדבר הזה

  שנזהרתם עליו תאריכון ימים:
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   :ַרב הּוָנאָאַמר 

יתֹו ֲחגּוָרה לֹו ַעל ָמְתָניו  ר ִלְקרֹות  -ָהְיָתה ַטלִּ ַמעמּוּתָ    .ְקִריַאת ׁשְ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ק ֲחגוָּרה ַעל ָמְתָניו " ל ׂשַ ל עֹור ְוׁשֶ ֶגד ְוׁשֶ ל ּבֶ יתֹו ׁשֶ ר ִלְקרֹות  -ָהְיָתה ַטּלִ ַמעמּותָּ    ,ְקִריַאת ׁשְ

ה    א כה, ה ֶאת ִלּבוֹ  -ֲאָבל ִלְתִפּלָ ַכסֶּ ּיְ    ."ַעד ׁשֶ
  
  

   :ַרב  הּוָנאְוָאַמר 
א ּסֵ ין ְלֵבית ַהכִּ ְתִפילִּ ַכח ְוִנְכַנס ּבִ ְגמֹור ,ׁשָ ּיִ יַח ָידֹו ֲעֵליֶהן ַעד ׁשֶ    .ַמּנִ

  
ְגמֹור" ּיִ ךְ  "ַעד ׁשֶ ְעּתָ    ?!ַסְלָקא ּדַ
  

ְדָאַמר  א כִּ ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמןֶאלָּ    :ּבַ
ְגמֹור ַעּמּוד ִראׁשֹון ּיִ    .ַעד ׁשֶ

  
ר ְוֵליקּום    ?ְוִלְפסֹוק ְלַאְלּתַ

  
ּום ּדְ  ְמִליֵאל ִמׁשּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ,ַרּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמִליֵאלַר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ּבָ

   .ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ִהְדרֹוָקן -ַעּמּוד ַהחֹוֵזר 
   ."ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֵיָרקֹון -ִסילֹון ַהחֹוֵזר 

  
  

  רש"י
. ליתו חגורה על מתניוהיתה ט

לכסותו ממתניו ולמטה אע''פ 
שממתניו ולמעלה הוא ערום קורא 

 ק''ש: 

. צריך הוא להראות אבל לתפלה
את עצמו כעומד לפני המלך 
ולעמוד באימה אבל ק''ש אינו 

   מדבר לפני המלך:
   . חולי המצבה את הכרס:הדרוקן

   . של מי רגלים:סילון
. חולי ששמו גלניצ''ה ירקון

  לונציא''ה: צהבת} :{י
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        כה, אכה, אכה, אכה, א .132
ַמר    :ִאּתְ

רוֹ  ׂשָ א ,צֹוָאה ַעל ּבְ ּסֵ ֵבית ַהכִּ ַחת ּבְ    ,אֹו ָידֹו מּוּנַ
   :ָאַמר ַרב הּוָנא

ר ִלְקרֹות  ַמעמּוּתָ    .ְקִריַאת ׁשְ
א    :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ

ַמעָאסּור ִלְקרֹות     .ְקִריַאת ׁשְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַרב הּוָנא אַמאי ַטֲעָמ     ?ּדְ

ְכִתיב ל ָיהּ " :ּדִ ַהלֵּ ָמה ּתְ ׁשָ   .(תהילים קנ, ו) "ּכֹל ַהנְּ
  

אוְ "    :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
ַמעָאסּור ִלְקרֹות     ."ְקִריַאת ׁשְ

  
א ַמאי ַטֲעָמא ַרב ִחְסּדָ    ?ּדְ

  
ְכִתיב ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוךָ " :ּדִ    .(תהילים לה, י) "כָּ

  
  

  רש"י
. מחיצה יש בינו ידיו בבית הכסא

לבין בית הכסא ופשט ידיו לפנים 
   מן המחיצה:
. הפה והחוטם בכלל כל הנשמה

  ההילול ולא שאר אברים:
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ַמר    :ִאּתְ

ר ׁש לֹו ִעיּקָ ּיֵ    ,ֵריַח ַרע ׁשֶ
   :ָאַמר ַרב הּוָנא
עַמְרִחיק  ַמעַאּמֹות ְוקֹוֵרא  ַאְרּבַ    .ְקִריַאת ׁשְ

אוְ     :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
עַמְרִחיק  ַסק ָהֵריַח ְוקֹוֵרא  ַאְרּבַ ּפָ קֹום ׁשֶ ַמעַאּמֹות ִמּמָ    .ְקִריַאת ׁשְ

  
ַרב ִחְסּדָ  ֵתיּה ּדְ ּוָ ְנָיא כַּ    :אּתַ

ַמעלֹא ִיְקָרא ָאָדם "    :ְקִריַאת ׁשְ
ֶנֶגד צֹוַאת ָאָדם    ,לֹא ּכְ

ָלִבים ֶנֶגד צֹוַאת ּכְ    ,ְולֹא ּכְ
ֶנֶגד צֹוַאת ֲחִזיִרים    ,ְולֹא ּכְ

ְרְנגֹוִלים ֶנֶגד צֹוַאת תַּ    ,ְולֹא ּכְ
ֵריָחּה ַרע ה ׁשֶ ּפָ ֶנֶגד צֹוַאת ַאׁשְ    ,ְולֹא ּכְ

בֹוהַּ ֲע  ָרה ְטָפִחיםְוִאם ָהָיה ָמקֹום ּגָ ָרה ְטָפִחים ,ׂשָ ִצּדֹו ְוקֹוֵרא  - אֹו ָנמּוְך ֲעׂשָ ב ּבְ ַמעיֹוׁשֵ    ,ְקִריַאת ׁשְ
   .ַמְרִחיק ְמלֹא ֵעיָניו -ְוִאם ָלאו 

ה    .ְוֵכן ִלְתִפּלָ
ר  ׁש לֹו ִעיּקָ ּיֵ עַמְרִחיק  -ֵריַח ַרע ׁשֶ קֹום ָהֵריַח  ַאְרּבַ ַמעְוקֹוֵרא  ,ַאּמֹות ִמּמְ    ."ְקִריַאת ׁשְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

י ָהא ַמְתִניָתא    ,ֵלית ִהְלְכָתא כִּ
י ָהא א כִּ ַתְנָיא ,ֶאלָּ    :ּדְ

ַמעלֹא ִיְקָרא ָאָדם "    :ְקִריַאת ׁשְ
ֶנֶגד צֹוַאת ָאָדם    ,לֹא ּכְ

ֶנֶגד צֹוַאת ֲחִזיִרים    ,ְולֹא ּכְ
ָלִבים ֶנֶגד צֹוַאת ּכְ    ,ְולֹא ּכְ

ַתן עֹורֹות ְלתֹוָכן ּנָ ְזַמן ׁשֶ    ."ּבִ
  
  
  

יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ תּבָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ר ַמהוּ  ֵאין לֹו ִעיּקָ    ?ֵריַח ַרע ׁשֶ

  
   :ָאַמר ְלהוּ 

ֵבי ַרבֲאתּו ֲחזּו ָהֵני ִציֵפי  ְרֵסי ,ּדְ נּו ְוָהֵני ּגַ ָהֵני ּגָ    .ּדְ
  
יוְ  ִדְבֵרי ּתֹוָרה ָהֵני ִמילֵּ    ,ּבְ

ַמעֲאָבל ּבִ     .לֹא – ְקִריַאת ׁשְ
  

י ַחְבֵריּה  ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה ַנּמִ א ּדְ    ,לֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ
יֵדיּה     .לֹא –ֲאָבל ּדִ

  

  רש"י
. שהצואה מונחת שיש לו עיקר

שם ומסרחת ושאין לו עיקר 
   הפחת רוח:

. מן העיקר ואע''פ מרחיק ד' אמות
וכגון שהיא  שהריח בא אליו

   לאחוריו שאינו רואה אותה:
. שהריח כלה ממקום שפסק הריח

שם: לא כנגד צואת אדם כו' 
   ואע''פ שאין ריח:

. לית הלכתא כי הא מתניתא
דלעיל דאסר צואת כלבים 

   וחזירים בשאין בהם עורות:
. אצואת בזמן שיש בהן עורות

כלבים וחזירים קאי שדרכן לתתן. 
ת אדם בעבוד העורות אבל צוא

אפי' בלא עורות שהרי אין דרכן 
לתתן שם הלכך ע''כ בלא עורות 

   קאמר:
   . הפחת רוח:שאין לו עיקר

   . מחצלות של בית המדרש:ציפי
. ואע''פ שדרך דהני גנו והני גרסי

   הישנים להפיח:
   . משום דלא אפשר:וה''מ לגרסא

   . יצא לחוץ ויקרא:אבל לק''ש
. הפיח הוא עצמו אבל לדידיה

   ין עד שיכלה הריח:ממת
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ַמר    :ִאּתְ

   :צֹוָאה עֹוֶבֶרת
י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ

ר ִלְקרֹות  ַמעמּוּתָ    .ְקִריַאת ׁשְ
   :ָאַמר ָרָבא

ַמעָאסּור ִלְקרֹות     .ְקִריַאת ׁשְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה 

  
ְתַנן    :ּדִ

הֹור עֹוֵבר ַהטָּ " ַחת ָהִאיָלן ְוַהטָּ    .ָטֵמא –ֵמא עֹוֵמד תַּ
ַחת ָהִאיָלן ְוָטֵמא עֹוֵבר     ,ָטהֹור –ָטהֹור עֹוֵמד תַּ

   ,ָטֵמא –ְוִאם ָעַמד 
ַעת ֶאֶבן ַהְמנּוּגַ    ."ְוֵכן ּבְ

  
   :ְוָרָבא ָאַמר ָלךְ 

ָתא ְלָיא ִמילְּ ְקִביעּוָתא ּתַ    ,ָהָתם ּבִ
ְכִתיב ב" :ּדִ ָדד ֵיׁשֵ בוֹ  ּבָ ֲחֶנה מֹוׁשָ   .(ויקרא יג, מו) "ִמחּוץ ַלּמַ

א ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (דברים כג, טו) ".ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש "ָהָכא     .ְוָהא ֵליכָּ
  
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב  ּפַ
ֵמי צֹוָאה עֹוֶבֶרת ּדָ י ֲחִזיר כְּ    .ּפִ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
   ,לֹא ְצִריָכא
ב ֲהָרא ַאף ַעל ּגַ ָסִליק ִמּנַ    .ּדְ

  
  
  

  רש"י
. אדם שנושאי' לפניו צואה עוברת

   גרף של רעי להעבירו:
   . וא''צ להפסיק:מותר לקרות

. ולא הטמא עומד תחת האילן
בנושא את המת קאי דמת לא שנא 
עומד ול''ש יושב ול''ש הולך אהל 
הוא וגבי מצורע קתני לה בת''כ 
דגלי ביה רחמנא ישיבה דכתיב 

למחנה מושבו. בדד ישב מחוץ 
[מושבו] טמא. מכאן אמרו עומד 
נמי כיושב דמי דקביע אבל מהלך 

   לא קביע:
. הרי היא כמצורע אבן המנוגעת

שהקישה הכתוב זאת התורה לכל 
נגע הצרעת ולנתק ולצרעת הבגד 

  ולבית (ויקרא יד):
. דפי חזיר אינו בלא פשיטא
  צואה:
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   :ְיהּוָדהַרב ָאַמר 

   ,ֲאסּוָרה –ָסֵפק צֹוָאה 
ִרים –ָסֵפק ֵמי ַרְגַלִים     .מּוּתָ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִית  ּבַ ֶרת –ָסֵפק צֹוָאה ּבַ    .מּוּתֶ
ה  ּפָ ַאׁשְ    .ֲאסּוָרה –ּבָ

י  -ָסֵפק ֵמי ַרְגַלִים  ה ַנּמִ ּפָ ַאׁשְ ִריןֲאִפיּלּו ּבָ    .מּוּתָ
  

ַרב ַהְמנּוָנא י ָהא ּדְ    ,ָסַבר ָלּה כִּ
ָאַמר     :ַרב ַהְמנּוָנאּדְ

ְלַבד ֶנֶגד ַעּמּוד ּבִ א כְּ    .לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאלָּ
  

י יֹוָנָתן    ,ְוִכְדַרּבִ
י יֹוָנָתןּדְ     :ָרֵמי ַרּבִ

ִתיב ה חוּ " :כְּ ּמָ ָ ֲחֶנה ְוָיָצאָת ׁשּ ְהֶיה ְלָך ִמחּוץ ַלּמַ   ,(דברים כג, יג) "ץְוָיד ּתִ

ְהֶיה ְלךָ " :ּוְכִתיב יָת ֶאת ֵצָאֶתךָ ְוגֹו'  ְוָיֵתד ּתִ    !(דברים כג, יג) "ְוִכּסִ
יַצד    ?ָהא כֵּ

ְגדֹוִלים אן ּבִ    ,כָּ
ים ְקַטּנִ אן ּבִ    .כָּ

ְלַבד ֶנֶגד ַעּמּוד ּבִ א כְּ ים לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאלָּ    .ַאְלָמא ְקַטּנִ
  

   ,ֵריָהא ָנפּול ְלַאְרָעא ׁשָ 
הוּ  ָגְזרּו ּבְ ָנן הּוא ּדְ    ,ְוַרּבָ

זּור ְסֵפָקן לֹא ּגָ ָאן ֲאָבל ּבִ ַוּדָ ָנן ּבְ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    .ְוִכי ּגָ
  
  
ָאן"וּ  ה "ְבַוּדָ ּמָ    ?ַעד כַּ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

יִחין ְטּפִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ
  

ה ְוֵכן ָאַמר  ר ָחָנהַרּבָ ר ּבַ י יֹוָחָנן ָאַמר ּבַ    :ַרּבִ
יִחין ְטּפִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ

  
אְוֵכן ָאַמר     :עּוּלָ

יִחין ְטּפִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ
  

ִניָבא ֵמיּה ּדְ  ּגְ ְ    :ָאַמר ַרבִמׁשּ
ר ּוָמן ִניכָּ ִרׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ

  
   :יֹוֵסףַרב ָאַמר 

ָרא ֵליּה ָמֵריּה ִלְגִניָבא    .ׁשָ
א צֹוָאה ָאַמר  ּתָ    :ַרבָאַמר  ְיהּוָדהַרב ַהׁשְ

ר ֶניָה מּוּתָ ְרמּו ּפָ ּקָ יָון ׁשֶ    ,כֵּ
ְעָיא    ?!ֵמי ַרְגַלִים ִמיּבַ

  
י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ָסְמַכת ַאָהא    ?ַמאי ָחִזית ּדְ
   :ְסמֹוְך ַאָהא

ָאַמר  ר ַרב הּוָנאּדְ ה ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרּבָ
ֶחֶרס ֲאסּוָרה    !צֹוָאה ֲאִפיּלּו כְּ

  
ֵמ  ֶחֶרס"י ְוֵהיִכי ּדָ    "?צֹוָאה כְּ

  
ה ָאַמר  ר ָחָנהַרּבָ ר ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבַ    :ַרּבִ

זֹּוְרָקּה ְוֵאיָנּה ִנְפֶרֶכת ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ

  רש"י
. דאין דרך להניח בבית מותר
   צואה בבית:

. במי רגלים לא אסרה תורה
לקרות אלא כנגד עמוד הקלוח 

   בלבד:
. ולא הצריכו ויצאת שמה חוץ
   כסוי וכתיב וכסית:

. ישהו על גבי קרקע ויהא עד כמה
   אסור:

. ימחול לו רבונו שרא ליה מריה
דודאי שקר העיד משמיה דרב: 
היבשה נפרכת היא יותר מן 

  הלחה:
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ָאְמֵריוְ  א ּדְ    :ִאיכָּ

ּגֹוְלָלּה ְוֵאיָנּה ִנְפֶרֶכת ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ
  

   :ָרִביָנאָאַמר 
יּה ּדְ  יַרב ְיהּוָדה ֲהָוה ָקִאיְמָנא ַקּמֵ ְפּתִ    ,ִמּדִ

   ,ָחָזא צֹוָאה
ֶניָה ִאי לֹא :ָאַמר ִלי ין ִאי ָקְרמּו ּפָ    .ַעּיֵ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

   :ָאַמר ֵליּה ָהֵכי 
ין ִאי ִמְפַלאי ַאְפלּוֵיי    .ַעּיֵ

  
  

   ?ַמאי ֲהֵוי ֲעָלּה 
  

ַמר    :ִאּתְ
ֶחֶרס    :צֹוָאה כְּ

   .ֲאסּוָרה :ָאַמר ֲאֵמיַמר
ֶרת :ָאַמר ַמר זּוְטָראוּ     .מּוּתֶ

  
   :ָרָבאָאַמר 

   :ִהְלְכָתא
ֶחֶרס     .ֲאסּוָרה –צֹוָאה כְּ

יִחין -ּוֵמי ַרְגַלִים  ְטּפִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
יִחין " ְטּפִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ִרים -ִנְבְלעּו אֹו ָיְבׁשּו  ,ֲאסּוִרין –ֵמי ַרְגַלִים ּכָ    ."מּותָּ

ר - "ָיְבׁשוּ "ּדְ ּדּוְמָיא  "ִנְבְלעוּ "ַמאי ָלאו  ּוָמן ִניכָּ ֵאין ִרׁשּ ְבׁשּו ּדְ ר ,ַמה ּיָ ּוָמן ִניכָּ ֵאין ִרׁשּ    .ַאף ִנְבְלעּו ּדְ
ר  ּוָמן ִניכָּ ב ,ָאסּור –ָהא ִרׁשּ יִחין ַאף ַעל ּגַ ֵאין ַמְטּפִ    !ּדְ

  
   ,ּוְלַטֲעֵמיךְ 

א יִחין" :ֵאיָמא ֵריׁשָ ְטּפִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ָאסּור ּכָ ר ָהא ִר  - "הּוא ּדְ ּוָמן ִניכָּ ֵרי –ׁשּ    !ׁשָ
  

א    ,ֶאלָּ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ    .ֵמָהא ֵליכָּ

  
ֵאי ַתּנָ    :ֵליָמא כְּ

ּנּו ֵמי ַרְגַלִים " כּו ִמּמֶ ּפְ ׁשְ ּנִ ִלי ׁשֶ ַמעָאסּור ִלְקרֹות  -ּכְ ֶנְגּדוֹ  ְקִריַאת ׁשְ    ,ּכְ
כוּ  ּפְ ׁשְ ּנִ    ,ּוֵמי ַרְגַלִים ַעְצָמן ׁשֶ

ר –ִנְבְלעּו     .מּותָּ
   .ָאסּור –לֹא ִנְבְלעּו 

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
יִחין ְטּפִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ    ."ּכָ

  
ָקָאַמר  "לֹא ִנְבְלעוּ "ּוַמאי  "ִנְבְלעוּ "ַמאי  אּדְ א ַקּמָ    ?ַתּנָ

יִחין - "ִנְבְלעוּ "ִאיֵליָמא  ֵאין ַמְטּפִ    ,ּדְ
יִחין – "לֹא ִנְבְלעוּ " ַמְטּפִ    ,ּדְ

י יֹוֵסי ְלֵמ  ל ְזַמן"יַמר ְוָאָתא ַרּבִ יִחין ּכָ ְטּפִ ּמַ ָאסּור "ׁשֶ ר  ,הּוא ּדְ ּוָמן ִניכָּ ֵרי ַהְיינּו  -ָהא ִרׁשּ אׁשָ א ַקּמָ    !ַתּנָ
א    :ֶאלָּ

ר -  "ִנְבְלעוּ " ּוָמן ִניכָּ ֵאין ִרׁשּ    ,ּדְ
ר - "לֹא ִנְבְלעוּ " ּוָמן ִניכָּ ִרׁשּ    ,ּדְ

י יֹוֵסי ְלֵמיַמר ל ְזַמן" :ְוָאָתא ַרּבִ ְטּפִ  ּכָ ּמַ ָאסּור - "יִחיןׁשֶ ר ,הּוא ּדְ ּוָמן ִניכָּ ֵרי – ָהא ִרׁשּ    .ׁשָ
  

   !לֹא
י ַעְלָמא כּולֵּ    :ּדְ

ל ְזַמן יִחין  כָּ ְטּפִ ּמַ ָאסּור -ׁשֶ    ,הּוא ּדְ
ר  ּוָמן ִניכָּ ֵרי –ָהא ִרׁשּ    .ׁשָ

טֹוֵפַח ַעל ְמָנת לְ    כה, ב יַנְייהוּ ְוָהָכא ּבְ א ּבֵ יַח ִאיכָּ    .ַהְטּפִ
  

  רש"י
אף ע''פ  . חומרא היאאיכא דאמרי

שאם זורקה נפרכת הואיל ואינה 
   נפרכת מגלגול לחה היא:

. לשון קרום טיל''א קרמו
 {טייל''א: אריג, קרום} כלומר

   גלד מעט:
. אם יש בה אי מפלאי אפלויי

   סדקים סדקים יבשה היא ושרי:
   . דמי רגלים:מאי הוי עלה

   . בארץ:נבלעו
 . על גבי אבנים בחמה: יבשו

ח איכא בטופח ע''מ להטפי
. ת''ק בעי על מנת להטפיח בינייהו

  ור' יוסי מחמיר:
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ה [ ִלְטּבֹול ִאם ָיכֹול ַלֲעלֹות ָיַרד ֵהא ָהֵנץ ַהַחמָּ ּלֹא תְּ ּסֹות ְוִלְקרֹות ַעד ׁשֶ ה ְוִיְקָרא - ּוְלִהְתּכַ סֶּ    .ַיֲעֶלה ְוִיְתּכַ
ִים ְוִיְקָרא -ְוִאם ָלאו  ּמַ ה ּבַ סֶּ    ].ִיְתּכַ

  
י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ א ְסָתָמא כְּ ּנָ    ,ֵליָמא ּתַ

ָאַמר ה" :ּדְ    ".ַעד ָהֵנץ ַהַחּמָ
  

ַע  י ְיהֹוׁשֻ יָמא ַרּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ
ָוִתיִקין    ,ְוִדְלָמא כְּ

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ הָוִתיִקין ָהיּו ּגֹוְמ  ַרּבִ    .ִרין אֹוָתּה ִעם ָהֵנץ ַהַחּמָ
  
  

  רש"י
לימא תנא סתמא כר' 

. והלכה כמותו: אליעזר
קאמרה מתני' עם הנץ החמה 

  אבל לכ''ע עד שלש שעות:
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ִים ְוִיְקָרא -ְוִאם ָלאו " ּמַ ה ּבַ סֶּ    ."ִיְתּכַ
  

   !ַוֲהֵרי ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה
  

יָמא  י ֶאְלָעָזרַרּבִ ָאַמר  ר ַאָחאְוִאי ּתֵ א ּבַ ר ַאּבָ י ַאָחא ּבַ ּום  ַרּבִ ינוּ ִמׁשּ   :ַרּבֵ
נוּ  ַמִים ֲעכּוִרין ׁשָ    ,ּבְ

א ַאְרָעא ְסִמיְכּתָ ָדמּו כְּ    ,ּדְ
ּלֹא ִיְרֶאה ִלּבֹו ֶעְרָותֹו.    ׁשֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ארֹו ְוקֹוֵרא" ֶהן ַעד ַצּוָ ב ּבָ    .ַמִים ְצלּוִלין ֵיׁשֵ
   :ֵיׁש אֹוְמִרים וְ 

ַרְגלוֹ     ."עֹוְכָרן ּבְ
  
אוְ  א ַקּמָ    !ַוֲהֵרי ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה ,ַתּנָ

  
ר :ָקָסַבר    .ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה מּוּתָ

  
   !ַוֲהֵרי ֲעֵקבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה

  
ר :ָקָסַבר    .ֲעֵקבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה מּוּתָ

  
  

ַמר    :ִאּתְ
רֲעֵקבֹו ר    .ֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה מּותָּ

   :נֹוֵגַע 
י ּיֵ    .ָאסּור :ָאַמר ַאּבַ

ר :ָאַמר ָרָבאוְ     .מּוּתָ
  

א ָהֵכי ַרב ְזִביד ַמְעּתָ    .ַמְתֵני ָלּה ְלָהא ׁשְ
  

ַרב ִאיָקא ֵריּה ּדְ    :ַמְתֵני ָלּה ָהֵכי ַרב ִחיָנָנא ּבְ
ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור -נֹוֵגַע     .ּדִ

   –רֹוֶאה 
י ּיֵ    .ָאסּור :ַמרָא  ַאּבַ
ר :ָאַמר ָרָבא    ,מּוּתָ

ֵרת ָ ָנה ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ    .לֹא ִנּתְ
  

   :ְוִהְלְכָתא
   .ָאסּור –נֹוֵגַע 

ר –רֹוֶאה     .מּוּתָ
  
  
  

  רש"י
. קס''ד והרי לבו רואה את הערוה

כל אבר שאין דרכו לראות את 
הערוה [ורואה] אותו בשעה 

לא שקורא בתורה קרינן ביה ו
   יראה בך ערות דבר:

. לא נתנה תורה למלאכי השרת
שאין להם ערוה על כרחנו יש לנו 
ערוה ואין אנו יכולים להשמר 

   מכל זה: כל שהוא מעט:
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   :ָרָבאָאַמר 

ית ׁשִ ֲעׁשָ    :צֹוָאה ּבַ
ר ִלְקרֹות  ַמעמּוּתָ ֶנְגָדּה  ְקִריַאת ׁשְ    .כְּ

ית ׁשִ ֲעׁשָ    :ֶעְרָוה ּבַ
ַמעסּור ִלְקרֹות ָא  ֶנְגָדּה  ְקִריַאת ׁשְ    .כְּ
  
ית" ׁשִ ֲעׁשָ ר ִלְקרֹות  :צֹוָאה ּבַ ַמעמּוּתָ ֶנְגָדּה  ְקִריַאת ׁשְ    – "כְּ

ָתא ְלָיא ִמילְּ ִכּסּוי ּתַ צֹוָאה ּבְ ְסָיא ,ּדְ    .ְוָהא ִמיכַּ
  
ית" ׁשִ ֲעׁשָ ַמעָאסּור ִלְקרֹות  :ֶעְרָוה ּבַ ֶנְגָדּה  ְקִריַאת ׁשְ    - "כְּ
ָבר ְולֹא"    .ָאַמר ַרֲחָמָנא ְוָהא ָקִמיְתַחְזָיא - (דברים כג, טו) "ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ
  
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
הּוא  ל ׁשֶ רֹוק -צֹוָאה כָּ ָלּה ּבְ    .ְמַבּטְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

   .ּוְברֹוק ָעֶבה
  

   :ָרָבאָאַמר 
גּוָמא  לֹו ָעֶליָה ְוקֹוֵרא  -צֹוָאה ּבְ יַח ַסְנּדָ ַמעְקִר ַמּנִ    .יַאת ׁשְ

  
ָעא  ָרִביָנאּבָ ֵריּה ּדְ    :ַמר ּבְ

לֹו ַמאי ַסְנּדָ בּוָקה ּבְ    ?צֹוָאה ּדְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
  
  

  רש"י
. רוקק עליה ומכסה אותה ברוק

  ברוק:
נר  -{מנורה . לנטירנ''א בעששית

שבתוך קופסא של זכוכית} בלעז 
 כלומר מחיצת זכוכית או קלף דק

יק בנתיים והיא נראית: מפס
בכסוי תליא מילתא וכסית את 

  צאתך:
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   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ַמעָאסּור ִלְקרֹות  -ָערּום ָנְכִרי  ֶנְגּדוֹ  ְקִריַאת ׁשְ    .כְּ

  
י "ָנְכִרי"ַמאי ִאיְרָיא  ָרֵאל ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו ִיׂשְ

  
ָר  ָאסּורִיׂשְ יָטא ֵליּה ּדְ ׁשִ    ,ֵאל ּפְ

א     ,ִאְצְטִריָכא ֵליּה  ָנְכִריֶאלָּ
ֵתיָמא הוּ  :ַמהּו ּדְ ָרם" :הֹוִאיל ּוְכִתיב ּבְ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ   ,(יחזקאל כג, כ) "ֲאׁשֶ

ַעְלָמא הּוא ֲחמֹור ּבְ    ,ֵאיָמא כַּ
ַמע ָלן רּו  ָקא ַמׁשְ י ִאיּקְ ִאיְנהּו ַנּמִ    ",ֶעְרָוה"ּדְ

ְכִתיב    .(בראשית ט, כג) "ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָראוּ " :ּדִ
  
  
  



185     140 סוגיה                """""מי שמתו"מי שמתו"מי שמתו"מי שמתו    ––––סכת ברכות פרק ג' סכת ברכות פרק ג' סכת ברכות פרק ג' סכת ברכות פרק ג' ממממ

        בבבב    כה,כה,כה,כה, .140
ַמִים ָה " ה לֹא ּבְ סֶּ ָרהְולֹא ִיְתּכַ ׁשְ ֵמי ַהּמִ ִטיל ְלתֹוָכן ַמִים, ָרִעים ְולֹא ּבְ ּיָ   ."ַעד ׁשֶ
  

א ָרֵמי ְוָאִזיל ה ַמּיָ    ?ְוַכּמָ
  

א     :ָהֵכי ָקָאַמרֶאלָּ
ַמיִ " ה לֹא ּבְ סֶּ ָרהלֹא ִיְתּכַ ׁשְ ֵמי ַהּמִ ָלל "ם ָהָרִעים ְולֹא ּבְ    ,כְּ

ִטיל ְלתֹוָכן ַמִים" –ּוֵמי ַרְגַלִים  ּיָ    .ְוִיְקָרא "ַעד ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ָיִטיל ְלתֹוָכן ַמִים" ּמָ    ?ּכַ

הּוא ל ׁשֶ    .ּכָ
אי י ַזּכַ    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ."ְרִביִעית
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
   ,ַמֲחלֹוֶקת ְלַבּסֹוף

ֵהן ל ׁשֶ ה כָּ ִחלָּ ּתְ    .ֲאָבל ּבַ
  
   :ָאַמר ַרב יֹוֵסףוְ 

ה ִחלָּ    ,ַמֲחלֹוֶקת ְלַכּתְ
ְבֵרי ַהּכֹל ְרִביִעית    .ֲאָבל ְלַבּסֹוף ּדִ

  
ְמֵעיּה  ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה     :ְלׁשַ

איַאְייֵתי ִלי ְרִביִעי י ַזכַּ ַרּבִ א כְּ ַמּיָ    .ָתא ּדְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ל ְר " ָרף ׁשֶ ל ֵמי ַרְגַלִים ּגְ ַמעָאסּור ִלְקרֹות  -ִעי ְוָעִביט ׁשֶ ֶנְגָדן ְקִריַאת ׁשְ    .ּכְ

יְוַאף  לּום ַעל ּפִ ֶהן ּכְ ֵאין ּבָ    .ׁשֶ
ִטיל ְלתֹוָכן ַמִים -ּוֵמי ַרְגַלִים ַעְצָמן  ּיָ    .ַעד ׁשֶ

ה ָיִטיל ְלתֹוָכן ַמִים    ?ְוַכּמָ
הּוא ל ׁשֶ    .ּכָ
אי י ַזּכַ    :אֹוֵמר ַרּבִ

   .יתְרִביִע 
ה טָּ ין ְלַאַחר ַהּמִ ה ּבֵ טָּ ין ִלְפֵני ַהּמִ    .ּבֵ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ה  טָּ    ,קֹוֵרא –ְלַאַחר ַהּמִ

ה  טָּ    ,ֵאינֹו קֹוֵרא -ִלְפֵני ַהּמִ
ע ַאּמֹות    .ְוקֹוֵרא ,ֲאָבל ַמְרִחיק הּוא ַאְרּבַ

ְמעֹון י ׁשִ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ    :אֹוֵמר ּבֶ
ּיֹוִציֵאםֲאִפ  ה לֹא ִיְקָרא ַעד ׁשֶ ִית ֵמָאה ַאּמָ ה ,יּלּו ּבַ טָּ ַחת ַהמִּ יֵחם תַּ ּנִ ּיַ    ."אֹו ׁשֶ

  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
   ?ֵהיִכי ָקָאַמר

ה" טָּ ד קֹוֵרא - "ַאַחר ַהּמִ    ,ִמּיָ
ה" טָּ ע ַאּמֹות ְוקֹוֵרא - "ִלְפֵני ַהּמִ    ?ַמְרִחיק ַאְרּבַ

ְלָמא ָהֵכי ָקָאַמר    :אֹו ּדִ
ה" טָּ עַמְרִחיק  - "ְלַאַחר ַהּמִ    ,ַאּמֹות ְוקֹוֵרא ַאְרּבַ
ה" טָּ ָלל - "ִלְפֵני ַהּמִ    ?ֵאינֹו קֹוֵרא כְּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמעֹון" י ׁשִ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ    :אֹוֵמר ּבֶ
ה  טָּ ד - ַאַחר ַהּמִ    ,קֹוֵרא ִמּיָ
ה  טָּ ע ַאּמֹות -ִלְפֵני ַהּמִ    .ַמְרִחיק ַאְרּבַ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ה ִית ֵמָאה ַאּמָ ה ,ֲאִפיּלּו ּבַ טָּ ַחת ַהמִּ יֵחם תַּ ּנִ ּיַ ּיֹוִציֵאם אֹו ׁשֶ    ".לֹא ִיְקָרא ַעד ׁשֶ

  

  רש"י
   . סרוחים:מים הרעים
. ששורים שם הפשתן מי המשרה

   והקנבוס והם מסריחים:
. כמה ישליך וכמה מיא רמי ואזיל

   לתוכם ויבטלם הלא מרובין הם:
. מועטין והם בכלי ומי רגלים

   והוא בא לקרות ק''ש אצלם:
בכלי וזה נותן  . שמי רגליםלבסוף

לתוכן מים בההיא קאמר ר' זכאי 
   רביעית:

. שקדמו המים למי אבל לכתחלה
רגלים דברי הכל כל שהוא 
שכשמטיל מי רגלים בכלי לבסוף 
ראשון ראשון שנופל לתוך המים 
מתבטל ואע''פ שהם רבים והולכין 

   כבר בטלו:
   . אפי' בתחלה:אייתי לי רביעתא

ם . שניהם כלי חרס הגרף ועביט
אלא של רעי קרוי גרף ושל מי 

   רגלים קרוי עביט:
. הואיל אסור לקרות ק''ש כנגדם

ומיוחדין לכך ואע''פ שאין בתוכן 
   כלום:

. בכלי שאינו ומי רגלים עצמן
  מיוחד להם:

. שאין המטה בין לפני המטה
   מפסקת בינו לבינם:

. שהמטה בין לאחר המטה
   מפסקת ביניהם אסור:

. גרסינןאו שיניחם תחת המטה 
   ולא גרסינן כלי בתוך כלי:

. כאילו היו טמונים תחת המטה
   בארץ:

   . רשב''ג:היכי קאמר
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יָטא ָלן ְעָיין ִאיְפׁשִ    ,ּבַ

ָיין ַאֲהָדֵדי יָתא ַקׁשְ   !ַמְתִנּיָ
  

ְתַרְייָתא    .ֵאיּפּוְך ּבַ
  

ָא  ְתַרְייָתאַמה ָחִזית ּדְ ְייָתא ,ְפָכת ּבַ    ?ֵאיּפּוְך ַקּמַ
  

ֵמי ע ַאּמֹות ּדָ ַאְרּבַ ִית כְּ יּה ּבַ ָאַמר ּכּולֵּ ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ   ?ַמאן ׁשָ
ְמעֹון י ׁשִ ן ֶאְלָעָזר ִהיא ַרּבִ    .ּבֶ

  

  רש"י
. שאלתנו בעיין איפשיטא לן

נתפרשה לה בחלוק שבין לפני 
  המטה ולאחר המטה:

. שהוחלפה מתנייתא מיהו קשיין
  שיטתן: 

וכו': לא ידעתי  מאן שמעת ליה
  היכן היא:

  



187     141 סוגיה                """""מי שמתו"מי שמתו"מי שמתו"מי שמתו    ––––מסכת ברכות פרק ג' מסכת ברכות פרק ג' מסכת ברכות פרק ג' מסכת ברכות פרק ג' 

        בבבב    כה,כה,כה,כה, .141
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

יּה ֵמ  ַעאי ִמיּנֵ    :ַרב הּוָנאּבְ
ׁשִ  ה ּפְ לֹׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ה ּפָ ֵמיִמּטָ ְכָלבּוד ּדָ    ,יָטא ִלי ּדִ

ָעה ַמהוּ  ׁשְ מָֹנה ּתִ ְבָעה ׁשְ ה ׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ ָ ָעה ֲחִמׁשּ ה ַאְרּבָ לֹׁשָ    ?ׁשְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .לֹא ָיַדְעָנא

  
ָרה ֵעי ִלי - ֲעׂשָ אי לֹא ִמיּבָ    .ַוּדַ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ְעָיא ָלךְ  לֹא ִאיּבַ יר ֲעַבְדּתְ ּדְ ּפִ    ,ׁשַ
ָרה  ל ֲעׂשָ    .ְרׁשּוָתא ַאֲחִריִתי ִהיאכָּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

   :ִהְלְכָתא
ה  לֹׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ֵמי -ּפָ ָלבּוד ּדָ    ,כְּ

ָרה     .ְרׁשּוָתא ַאֲחִריִתי ִהיא -ֲעׂשָ
ָרה  ה ַעד ֲעׂשָ לֹׁשָ ְ ט ֵליּה  -ִמׁשּ ׁשַ יּה ַרב יֹוֵסף ֵמַרב הּוָנא ְולֹא ּפָ ָבָעא ִמיּנֵ    .ַהְיינּו ּדְ

  
   :ַרבָאַמר 
ְמעֹוןה כְּ ֲהָלָכ  י ׁשִ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ    .ּבֶ

  
אִליְוֵכן ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ּבַ ַבת ׁשְ ָרּה ּדְ    :ַרב ַיֲעקֹב ּבְ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ
  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

ְמעֹוןֵאין ֲהָלָכה כְּ  י ׁשִ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ    .ּבֶ
  

  רש"י
במניחן תחת המטה . פשיטא לי

ורגליה קצרים שאין הימנה 
ולקרקע שלשה טפחים כלבוד דמי 

   והרי הן כטמונים:
. לא שאלתי ממנו עשרה ודאי

דנראה כאילו אינה תחתיה מאחר 
  שיש הפסק כל כך אין זה כסוי:
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י ִאיֲעַסק לֵ  ַרב ַאַחאי איּה ִלְבֵריּה ּבֵ ר ַמְרּתָ מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ    ,ַרב ִיְצָחק ּבַ

ה ָתא ,ַעְייֵליּה ְלחּוּפָ יָעא ִמילְּ ּיְ    ,ְולֹא ֲהָוה ִמְסּתַ
ְתֵריּה ְלִעּיּוֵני    ,ָאַזל ּבַ

ָחא ַמּנְ    ,ָחָזא ֵסֶפר ּתֹוָרה ּדְ
ְנּתּון ִלְבִרי :ָאַמר ְלהוּ  א לֹא ֲאָתִאי ַסכַּ ּתָ    ,ִאיּכּו ַהׁשְ

   :ַתְנָיאּדְ 
ה" טָּ ׁש ּבֹו ֶאת ַהּמִ ּמֵ ין ָאסּור ְלׁשַ ִפיּלִ ׁש ּבֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה אֹו תְּ ּיֵ ִית ׁשֶ    ,ּבַ

ִלי תֹוְך ּכְ ִלי ּבְ יֵחם ּכְ ּנִ ּיַ ּיֹוִציֵאם אֹו ׁשֶ    ."ַעד ׁשֶ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ְלָיין ֵאינֹו כִּ ְכִלי ׁשֶ א ּבִ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ

הּוא  ְכִלי ׁשֶ ֵמיֲאָבל ּבִ ַחד ָמאָנא ּדָ ָרה ָמאֵני כְּ ְלָיין ֲאִפיּלּו ֲעׂשָ    .כִּ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ִליָמא    כו, א ֵמי. ^ּגְ ִלי ּדָ תֹוְך כְּ ְכִלי ּבְ ְמְטָרא כִּ   ַאּקַ

  
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ָרה ֵסֶפר ּתֹוָרה ה ֲעׂשָ    .ָצִריְך ַלֲעׂשֹות לֹו ְמִחיּצָ
  

לַ  ַמר זּוְטָרא יע לְ ִאיּקְ ִ    ,ֵבי ַרב ַאׁשּ
יּה ּדְ  יַחְזֵייּה ְלדּוְכּתֵ ִ ר ַרב ַאׁשּ יּה ֵסֶפר ּתֹוָרה ַמר ּבַ ח ּבֵ ַמּנַ ָרה ,ּדְ ה ֲעׂשָ    .ְוָעִביד ֵליּה ְמִחיּצָ

ַמאן :ָאַמר ֵליּה    ?כְּ
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    .כְּ

ֵלית ֵליּה ּבֵ  ן ֵלִוי ּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ַרּבִ    ,יָתא ַאֲחִריָנאֵאיַמר ּדְ
יָתא ַאֲחִריָנא    .ַמר ָהא ִאית ֵליּה ּבֵ

ִאי :ָאַמר ֵליּה  ְעּתָ    .ָלאו ַאּדַ
  
  

  רש"י
עייליה לחופה ולא הוה מסתייעא 

. דנישואין שלא היה יכול מילתא
   לבעול:

עט סכנתם את . כמסכנתון לברי
   בני למות בעונש העון:

. וכולן כליין אפילו עשרה מאני
 כחד מאנא דמי: 

. ארגז של ספרים אקמטרא
ובמגילה (דף כו:) קמטרי דספרי 
וכן תרגם יונתן ובגנזי ברומים 
(יחזקאל כז) אלמין דזהירין 
מחתין בקמטרין וכן לאשר על 
המלתחה (מלכים ב י) לדעל 

   קמטרא:
. דהא גלימא דמיככלי בתוך כלי 

   לאו כליין הוא:
. ואם לאו לא מחיצה עשרה

   ישמש:
   . במקום מטתו:לדוכתיה

  . לא נתתי לבי:לאו אדעתאי
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .143
ה ַיְרִחיק ֵמֶהן ּוִמן ַהּצֹוָאה" ּמָ    ?ּכַ

ע ַאּמֹות    ."ַאְרּבַ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ְסחֹוָרהָאַמר  ָרָבאָאַמר 
א ַלֲאחֹוָריו נּו ֶאלָּ    .ָניו ַמְרִחיק ְמלֹא ֵעיָניוֲאָבל ְלָפ  ,לֹא ׁשָ

ה    .ְוֵכן ִלְתִפלָּ
  

אֵאיִני ְוָהא ָאַמר  ּפָ ר ּפַ אָאַמר  ַרְפָרם ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ
ל לֵּ א ּוִמְתּפַ ּסֵ ית ַהכִּ ֶנֶגד ּבֵ    !עֹוֵמד ָאָדם כְּ

  
ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ

ֵאין ּבֹו צֹוָאה א ׁשֶ ּסֵ ֵבית ַהכִּ    .ּבְ
  

ר ֲחִניָנאַרב יֵאיִני ְוָהָאַמר     :ֹוֵסף ּבַ
ָאְמרּו  א ׁשֶ ּסֵ ית ַהכִּ יַא ּבֵ ֵאין ּבֹו צֹוָאה ף ַעל ּפִ    ,ׁשֶ

ָאְמרּו  ְרָחץ ׁשֶ י ּוֵבית ַהּמֶ ֵאין ּבֹו ָאָדםַאף ַעל ּפִ    !ׁשֶ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן א ָהָכא ּבְ    :ֶאלָּ
י ַחְדּתֵ    .ּבְ

  
ֵעי ֵליּה לְ     :ָרִביָנאְוָהא ִמיּבָ
ּסֵ     ?א ַמהוּ ִהְזִמינּו ְלֵבית ַהכִּ

   ?ֵיׁש ִזיּמּון אֹו ֵאין ִזיּמּון
  

יּה  ַגּוֵ ֵעי ֵליּה ְלָרִביָנא ְלֵמיַקם ֲעֵליּה ְלַצּלּוֵיי ּבְ י ָקא ִמיּבָ    ,כִּ
ֶנְגּדֹו לֹא    .ֲאָבל כְּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַפְרָסֵאי ֵאי ּדְ ּסְ י כִּ תֵּ ב ,ָהֵני ּבָ הּו צֹוָאה ַאף ַעל ּגַ ִאית ּבְ מ ,ּדְ ְסתּוִמין ּדָ   .וּ כִּ
  
  

  רש"י
. ברחוק ארבע כנגד בית הכסא

   אמות:
   . שפינו אותה:דלית בה צואה

   . אסור להרהר בו:בית המרחץ
. בחפירה היו ופיהם דפרסאי

ברחוק מן הגומא והוא בשיפוע 
  עי מתגלגל ונופל לגומא:והר
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ָנה   ִמׁשְ

ָרָאה ֶקִרי    ,ָזב ׁשֶ
ְכַבת ֶזַרע ְלָטה ׁשִ ּפָ ה ׁשֶ    ,ְוִנּדָ
ה ָרֲאָתה ִנּדָ ת ׁשֶ ׁשֶ ּמֶ    ,ְוַהְמׁשַ

   .יָלהְצִריִכין ְטִב 
י ְיהוָּדהוְ    .ּפֹוֵטר :ַרּבִ

  

ָמָרא    ּגְ
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

י ְיהּוָדה ַמהוּ  ָרָאה ִזיָבה ְלַרּבִ ַעל ֶקִרי ׁשֶ    ?ּבַ
  
ָרָאה ֶקִריכִּ  ָזב ׁשֶ י ְיהּוָדה ָהָתם ּבְ ַטר ַרּבִ ר ְטִביָלה הּוא ,י ּפָ ָרא ָלאו ּבַ ֵמִעיּקָ    ,ּדְ

יב ר ְטִביָלה הּוא ִמַחּיֵ ָרא ּבַ ֵמִעיּקָ ָרָאה ִזיָבה ּדְ ַעל ֶקִרי ׁשֶ    ,ֲאָבל ּבַ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנא    ?לֹא ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה ְצ " ת ְוָרֲאָתה ִנּדָ ׁשֶ ּמֶ    ,ִריָכה ְטִביָלהַהְמׁשַ
י ְיהוָּדהוְ     ."ּפֹוֵטר :ַרּבִ

ְמָיא ָרָאה ִזיָבה ּדַ ַבַעל ֶקִרי ׁשֶ ה כְּ ת ְוָרֲאָתה ִנּדָ ׁשֶ מֶּ    ,ְוָהא ְמׁשַ
י ְיהּוָדה ַטר ַרּבִ    ,ְוָקא ּפָ

ַמע ִמיָנּה     .ׁשְ
  

ֵני  יאּתָ י ִחיָּ ֶהְדָיא ַרּבִ    :ּבְ
ָרָאה ִזיָבה ָצִריְך ְטִביָל " ַעל ֶקִרי ׁשֶ    ,הּבַ
י ְיהוָּדהוְ     ."ּפֹוֵטר :ַרּבִ
  
  
  

        הדרן עלך מי שמתוהדרן עלך מי שמתוהדרן עלך מי שמתוהדרן עלך מי שמתו
  
  

  רש"י
  מתני' 

. אע''פ שטמא זב שראה קרי
טומאת שבעה משום זיבה ואין 
טבילה זו מטהרתו אפ''ה צריך 
טבילה לדברי תורה כתקנת עזרא 
משום קרי וכן נדה אם באה 

   להתפלל י''ח:
. הרי היא שפלטה שכבת זרע

כבעל קרי כדאשכחן בסיני שלשת 
 ימים אל תגשו אל אשה (שמות
יט) לפי ששכבת זרע מטמא 
בפליטתו כל שלשה ולאחר מכאן 
כבר הסריח בגופה ואין ראוי עוד 
להזריע להיות עוד ולד נוצר 
הימנה וה''פ נדה שפלטה עתה 
התשמיש ששמשה אתמול קודם 

   שראתה:
. קא סלקא ורבי יהודה פוטר

דעתך השתא הואיל וטומאת זיבה 
קודמת והרי הוא טמא טומאה 

וסרתו בדברי תורה חמורה ואינו א
כדאמרינן בפרקין הזבים 
והמצורעים מותרים תו לא אתיא 

   טומאת קרי דקילא ואסרה ליה:
  

  גמ' 
. לדברי תורה לאו בר טבילה הוא

ואע''פ שטומאתו חמורה ותו לא 
 אתי קרי ומצריך ליה: 
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .145
ָנה   ִמׁשְ

ַחר  ַ ת ַהׁשּ ִפּלַ   .ַעד ֲחצֹות -תְּ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

עֹות ע ׁשָ    .ַעד ַאְרּבַ
  

ְנָחה  ת ַהּמִ ִפּלַ    .ַעד ָהֶעֶרב - תְּ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְנָחהַעד ּפְ     .ַלג ַהּמִ
  

ת ָהֶעֶרב  ִפּלַ    .ֵאין ָלּה ֶקַבע -תְּ
  

ל מּוָסִפים  ל ַהּיֹום - ְוׁשֶ   .ּכָ
   :אֹוֵמר י ְיהוָּדהַרּבִ 

עֹות ַבע ׁשָ    .ַעד ׁשֶ
  

ָמָרא   ּגְ

  :ּוְרִמיְנהוּ 
ּלֵ " ה ְוִנְמָצא ִמְתּפַ ה ִלְתִפּלָ אּוּלָ ְסמֹוְך ּגְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ּיֹוםִמְצָוָתּה ִעם ָהֵנץ ַהַחּמָ   "!ל ּבַ
  

ְנָיא ַהִהיא ְלָוִתיִקין י ּתַ    .כִּ
  

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ
ה    .ָוִתיִקין ָהיּו ּגֹוְמִרים אֹוָתּה ִעם ָהֵנץ ַהַחּמָ

  
  
  
  

  רש"י
  תפלת השחר: 

   . עד חשכה:עד הערב
. בגמרא מפרש עד פלג המנחה

   לה:
. כל הלילה זמנה עאין לה קב

ובגמרא מפרש מאי לשון אין לה 
   קבע:

  
  גמ' 

 . של קריאת שמע:מצותה
. המקדימין למצות לותיקין

ומחזרים לעשות דבר בזמנו 
ומצותו מקדימים לאחר הנץ 
החמה להתפלל וכי תנן במתני' 
למאחרים שלא יאחר יותר 

 מחצות שמשם ואילך עבר הזמן:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .146
י ָעְלָמא     - "ַעד ֲחצֹות"ְוכּולֵּ

   ?!ְותּו לֹא
י יִ ְוָהָאַמר  ַרּבִ ֵריּה ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ ֵריּה ּדְ אַרב ָמִרי ּבְ ר ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ְרְמָיה ּבַ    :ַרּבִ

ל לֵּ ִים -ַעְרִבית   ָטָעה ְולֹא ִהְתּפַ ּתַ ֲחִרית ׁשְ ׁשַ ל ּבְ לֵּ    ,ִמְתּפַ
ֲחִרית  ִים -ׁשַ ּתַ ִמְנָחה ׁשְ ל ּבְ לֵּ    !ִמְתּפַ

  
י ְוָאֵזיל י יֹוָמא ְמַצלֵּ    ,ּכּולֵּ

ְזַמנָּ 'ָיֲהֵבי ֵליּה  - "ַעד ֲחצֹות" ה ּבִ ִפלָּ ַכר ּתְ    ',ּה ׂשְ
אן ְוֵאיָלךְ  ה'  ,ִמכָּ ִפלָּ ַכר ּתְ    ,ָיֲהֵבי ֵליּה  -' ׂשְ

ּה ' ְזַמּנָ ה ּבִ ִפלָּ ַכר ּתְ    .ָלא ָיֲהֵבי ֵליּה  - 'ׂשְ
  

  רש"י
 . שאר המתפלליןוכולי עלמא

המאחרין עד חצות יכולין לאחר 
   ותו לא:
 . היינו אחר חצות:במנחה
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ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ל ִמְנָחה לֵּ    ,ָטָעה ְולֹא ִהְתּפַ
ל ַעְרִבית לֵּ ְתּפַ ּיִ ִים ַמהּו ׁשֶ ּתַ    ?ׁשְ

  
ְמָצא לֹוַמר ֲחִריתָטָעה ְולֹ " :ִאם ּתִ ל ׁשַ לֵּ ל ַעְרִבית ִמְתפַּ לֵּ ִים א ִהְתּפַ ּתַ    ",ׁשְ

ַחד יֹוָמא הּוא ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ְכִתיב   .ה)-(בראשית א "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד" :ּדִ

ן ִהיא ְמקֹום ָקְרּבָ ה ּבִ ִפלָּ    ,ֲאָבל ָהָכא ּתְ
ָעַבר יֹומֹו  נוֹ  -ְוֵכיָון ּדְ ֵטל ָקְרּבָ    .ּבָ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ְצלֹוָתא ַרֲחֵמי ִהיא יָון ּדִ    ,כֵּ

י ְוָאֵזיל ָבֵעי ְמַצלֵּ ל ֵאיַמת ּדְ    ?כָּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָאַמר  ר ְיהּוָד ּדְ י ִיְצָחקָאַמר  הַרב הּוָנא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ל ִמְנָחה  לֵּ ִים -ָטָעה ְולֹא ִהְתּפַ ּתַ ל ַעְרִבית ׁשְ לֵּ    ,ִמְתּפַ
נוֹ  ֵטל ָקְרּבָ ָעַבר יֹומֹו ּבָ ּום ּדְ ֶזה ִמׁשּ    .ְוֵאין ּבָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

נֹות"" ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹן ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ   .טו)-(קהלת א "ְמֻעּוָ

ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹן" ל ַעְרִבית  - "ְמֻעּוָ ַמע ׁשֶ ל ְקִריַאת ׁשְ טֵּ ּבִ    ,ֶזה ׁשֶ
ַמעּוְקִריַאת  ֲחִרית ׁשְ ל ׁשַ    ,ׁשֶ
ִפּלָ  ל ַעְרִביתאֹו תְּ    ,ה ׁשֶ

ֲחִרית ל ׁשַ ה ׁשֶ ִפּלָ    .אֹו תְּ
נֹות" ֶהם - "ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ ְמנּו ֲחֵבָריו ִלְדַבר ִמְצָוה ְולֹא ִנְמָנה ִעּמָ ּנִ   !"ֶזה ׁשֶ

  
י ִיְצָחקָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ַמאי ָעְסִקיַנן   ?ָהָכא ּבְ
ֵמִזיד ל ּבְ ּטֵ ּבִ    .ׁשֶ

  
יַר ָאַמר     :ב ַאׁשִ

ֵני ָקּתָ ְיָקא ַנִמי ּדְ ל" :ּדַ טֵּ ֵני  "ּבִ    ',ָטָעה'ְוָלא ָקּתָ
ּה    .ְשַמע ִמיּנַ

   
  
  

  רש"י
. כלומר אם אם תימצי לומר

תשיבני בשאלתי ממה שאמרנו 
   טעה ולא התפלל ערבית וכו':
. ואינו וכיון דעבר יומו בטל קרבנו

מקריבו ביום אחר אם זמנו קבוע 
 כגון מוספים של כל יום ויום: 
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    בבבב    כו,כו,כו,כו, .148
ָנן   כו, ב נּו ַרּבָ    :ּתָ

ת " ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ִמְנָחה ּבְ ּלֵ ִים -ָטָעה ְולֹא ִהְתּפַ תַּ ת ׁשְ ּבָ ֵליל ׁשַ ל ּבְ ּלֵ    ,ִמְתּפַ
ׁשַ  ל ִמְנָחה ּבְ ּלֵ ת ָטָעה ְולֹא ִהְתּפַ ִים -ּבָ תַּ ת ׁשְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ל חֹול ִמְתּפַ   ;ׁשֶ

ה ִנּיָ ְ ׁשּ יל ּבַ ִראׁשֹוָנה ְוֵאינֹו ַמְבּדִ יל ּבָ    ,ַמְבּדִ
ִראׁשֹוָנה  יל ּבָ ה ְולֹא ִהְבּדִ ִנּיָ ְ ׁשּ יל ּבַ ה ָעְלָתה לוֹ  -ְוִאם ִהְבּדִ ִנּיָ    ".ִראׁשֹוָנה לֹא ָעְלָתה לוֹ  ,ׁשְ

  
ֵכיוָ  :ְלֵמיְמָרא ְייָתאּדְ ַקּמַ יל ּבְ ָלא ַאְבּדֵ ִריַנן ֵליּה  ,ן ּדְ ִמי ּוְמַהּדְ י ּדָ ָלא ַצלֵּ ַמאן ּדְ    - כְּ
  :ּוְרִמיְנהוּ 

יר"   :ָטָעה ְולֹא ִהְזּכִ
ִתים ית ַהמֵּ ְתִחּיַ ִמים ּבִ ׁשָ בּורֹות ּגְ ִנים ,ּגְ ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ ֵאָלה ּבְ    .ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -  ּוׁשְ

חֹוֵנן ַהּדַ  ָלה ּבְ    ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ַעת ַהְבּדָ
כֹול ְלאֹוְמָרּה ַעל ַהּכֹוס ּיָ ֵני ׁשֶ    !"ִמּפְ

  
ָיא   .ַקׁשְ

  
  
  
  
  

  רש"י
פעם ראשונה . בראשונה מבדיל

מתפלל בשביל תפלה של עכשיו 
לפיכך אומר בה הבדלה בחונן 
הדעת והשניה היא בשביל 
תשלומי תפלת שבת אינו מבדיל 

   בה:
. בשביל תפלת מ''ש שניה עלתה לו

וראשונה לא עלתה לו שאינה 
כלום שאין לו להקדים תפלה 
שעבר זמנה לתפלה שזמנה עכשיו 
והשניה נמי לא עלתה לו לשל שבת 

ואיל והבדיל בה גילה דעתו ה
שאינה של שבת והיא תחשב לשל 

 ערבית:
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ַמר    :ִאיּתְ

י ֲחִניָנא ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ָאַמר ַרּבִ
נּום ּקְ ִפּלֹות ָאבֹות ּתִ    .ּתְ

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ָאַמר ַרּבִ
ִמיִדין ֶנֶגד ּתְ ִפּלֹות כְּ נּום ּתְ ּקְ    .ּתִ

  
י ֲחִניָנא ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא כְּ    ,ּתַ

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ    .ְוַתְנָיא כְּ
  

ַרּבִ  י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא כְּ    :י ֲחִניָנאּתַ
ֲחִרית" ת ׁשַ ִפּלַ ן תְּ ּקֵ    ,ַאְבָרָהם תִּ

ֱאַמר ּנֶ כֵּ  :ׁשֶ ׁשְ ם""ַוּיַ ר ָעַמד ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ּבֶֹקר ֶאל ַהּמָ    .כז)-(בראשית יט ם ַאְבָרָהם ּבַ
ה ִפּלָ א תְּ    ,ְוֵאין ֲעִמיָדה ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ֲעמֹד :ׁשֶ ל" "ַוּיַ יְנָחס ַוְיַפלֵּ   .ל)-(תהילים קו ּפִ

ת ִמְנָחה ִפּלַ ן תְּ ּקֵ    ,ִיְצָחק תִּ
ֱאַמר ּנֶ ֶדה ִלְפנוֹ  :ׁשֶ ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ   .סג)-(בראשית כד ת ָעֶרב""ַוּיֵ

ה ִפּלָ א תְּ יָחה ֶאּלָ    ,ְוֵאין ׂשִ
ֱאַמר ּנֶ י :ׁשֶ ּפְֹך ׂשִ ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיׁשְ ִפלָּ   .א)-(תהילים קב חֹו""ּתְ

ת ַעְרִבית ִפּלַ ן תְּ ּקֵ    ,ַיֲעקֹב תִּ
ֱאַמר ּנֶ ם" :ׁשֶ ֶלן ׁשָ קֹום ַוּיָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ    .יא)-(בראשית כח "ַוּיִ

ה ִפּלָ א תְּ ִגיָעה ֶאּלָ    ,ְוֵאין ּפְ
ֱאַמר ּנֶ ה,  :ׁשֶ ַעד ָהָעם ַהּזֶ ל ּבְ לֵּ ְתּפַ ה ַאל ּתִ   "ְוַאּתָ

ה ה ּוְתִפלָּ א ַבֲעָדם ִרנָּ ָ י" ְוַאל ִתׂשּ ע ּבִ ְפּגַ    .טז)-(ירמיה ז ְוַאל ּתִ
  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ    :ְוַתְנָיא כְּ
" ַ ת ַהׁשּ ִפּלַ ֵני ָמה ָאְמרּו תְּ    ?ַחר ַעד ֲחצֹותִמּפְ

ַחר ָקֵרב ְוהֹוֵלְך ַעד ֲחצֹות ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ ֲהֵרי תָּ    .ׁשֶ
י ְיהוָּדהוְ     :אֹוֵמר ַרּבִ

עֹות ע ׁשָ    ,ַעד ַאְרּבַ
עֹות ע ׁשָ ַחר ָקֵרב ְוהֹוֵלְך ַעד ַאְרּבַ ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ ֲהֵרי תָּ    .ׁשֶ

  
ְנָחה ַעד ָהֶעֶרב ת ַהּמִ ִפּלַ ֵני ָמה ָאְמרּו תְּ    ?ּוִמּפְ

ֲה  ִים ָקֵרב ְוהֹוֵלְך ַעד ָהֶעֶרבׁשֶ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ    .ֵרי תָּ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְנָחה ַלג ַהּמִ    ,ַעד ּפְ
ְנָחה ַלג ַהּמִ ִים ָקֵרב ְוהֹוֵלְך ַעד ּפְ ין ָהַעְרּבָ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ֲהֵרי תָּ    .ׁשֶ

  
ת ָהֶעֶרב ֵאין ָלּה ֶקַבע ִפּלַ ֵני ָמה ָאְמרּו תְּ    ?ּוִמּפְ

ְיָלה ל ַהּלַ ֶעֶרב ְקֵרִבים ְוהֹוְלִכים ּכָ לּו ִמּבָ ּלֹא ִנְתַעּכְ ֲהֵרי ֵאָבִרים ּוְפָדִרים ׁשֶ    .ׁשֶ
  

ל ַהּיֹום ל מּוָסִפין ּכָ ֵני ָמה ָאְמרּו ׁשֶ    ?ּוִמּפְ
ל ַהּיֹום ל מּוָסִפין ָקֵרב ּכָ ן ׁשֶ ֲהֵרי ָקְרּבָ    .ׁשֶ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
עֹות ַבע ׁשָ    ,ַעד ׁשֶ

עֹותׁשֶ  ַבע ׁשָ ן מּוָסף ָקֵרב ְוהֹוֵלְך ַעד ׁשֶ    .ֲהֵרי ָקְרּבַ
  

דֹוָלה    ?ְוֵאיזֹו ִהיא ִמְנָחה ּגְ
עֹות ּוֶמֱחָצה ּוְלַמְעָלה ׁש ׁשָ ֵ    .ִמׁשּ

ה    ?ְוֵאיזֹו ִהיא ִמְנָחה ְקַטּנָ
עֹות ּוֶמֱחָצה ּוְלַמְעָלה ע ׁשָ ׁשַ    ".ִמתֵּ

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

י ְיהּוָדה ַל " ,ַרּבִ א ָקָאַמר "ג ִמְנָחהּפְ ַלג ִמְנָחה"אֹו  ,ַקּמָ    ?ַאֲחרֹוָנה ָקָאַמר "ּפְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהוָּדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְנָחה ַאֲחרֹוָנה ָאְמרוּ  ַלג ַהּמִ עֹות ָחֵסר ְרִביַע  הֵר ׂשְ ת ֶע ַח ַא ְוִהיא  ,ּפְ    ."ׁשָ

  

  רש"י
. כדקתני בברייתא אבות תקנום

   לקמיה:
. אנשי כנסת כנגד תמידים תקנום

   הגדולה:
. ס''ל שאין תמיד של רבי יהודה

   שחר קרב אלא עד ארבע שעות:
   . של עולות:אברים
. של שאר קרבנות שנזרק ופדרים

החמה קרבין דמן קודם שקיעת 
כל הלילה וכנגדן תקנו תפלת 

   ערבית:
. אם בא להקדים מנחה גדולה

תמיד של בין הערבים אינו יכול 
להקדימו קודם שש שעות ומחצה 
דבין הערבים כתיב ביה מכי ינטו 
צללי ערב משהחמה נוטה למערב 
דהיינו משש שעות ומחצה 
ולמעלה דאמר מר חצי שש וחצי 

ם שבע חמה עומדת בראש כל אד
   באמצע הרקיע (פסחים ד' צד.):

. זמן תמיד של בין מנחה קטנה
הערבים בכל יום מתשע שעות 
ומחצה ולמעלה כדתנן בתמיד 
נשחט (ד' נח.) נשחט בשמונה 
ומחצה וקרב בתשע ומחצה והתם 

   מפרש טעמא:
. חלק את ב' פלג מנחה אחרונה

שעות ומחצה הנותרים ביום 
ותמצא פלג אחרון של מנחה מי''א 

   ות חסר רביע ולמעלה:שע
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י יוֹ  ַרּבִ יּוְבֵתיּה ּדְ יֱהֵוי ּתְ יֵניָמא ּתֶ ַרּבִ    !ֲחִניָנא ֵסי ּבְ
  

י ֲחִניָנא ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ֲאַמר ָלְך ַרּבִ
נּום ּקְ ִפּלֹות ָאבֹות ּתִ    ,ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ּתְ

נֹות ְרּבָ ָנן ַאּקָ    ,ְוַאְסְמִכיְנהּו ַרּבָ
יָמא ָהִכי ִאי ָלא ּתֵ ּקְ  ,ּדְ י ֲחִניָנא ַמאן ּתַ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ת מּוָסף ְלַרּבִ ִפלַּ    ?!ָנּה ּתְ

א נּום ,ֶאלָּ ּקְ ִפּלֹות ָאבֹות ּתִ נֹות ,ּתְ ְרּבָ ָנן ַאּקָ   .ְוַאְסְמִכיְנהּו ַרּבָ
  
  
  
  

  רש"י
. דמודה רבי דאי לא תימא הכי

יוסי ברבי חנינא דרבנן אסמכינהו 
   אקרבנות:

. אלא תפלת המוספין מאן תקנה
ע''כ רבנן אסמכינהו אקרבנות וכי 
עיינו במוספין ולא מצאו תפלה 

 כנגדה עמדו הם ותקנוה:
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י ְיהוָּדה" עֹות :אֹוֵמר ַרּבִ ע ׁשָ    ."ַעד ַאְרּבַ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ְכָלל - ַעד' ְלָמא  'ְוַעד ּבִ ְכָלל - ַעד'אֹו ּדִ    '?ְולֹא ַעד ּבִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י ְיהוָּדה" ְנָחה :אֹוֵמר ַרּבִ ַלג ַהּמִ    ";ַעד ּפְ
ָלָמא  ׁשְ ְכָלל ַעד'ִאי ָאְמַרת ּבִ ָנן 'ְולֹא ַעד ּבִ י ְיהּוָדה ְלַרּבָ ין ַרּבִ א ּבֵ ִאיכָּ    ,ַהְיינּו ּדְ

א ִאי ָאְמַרת    כז, א ְכָלל ַעד'ֶאלָּ י ְיהּוָדה  'ְוַעד ּבִ נָ ^ַרּבִ    !ןַהְיינּו ַרּבָ
  

א ַמאי ְכָלל דַע ' :ֶאלָּ   '?ְולֹא ַעד ּבִ
   :ֵאיָמא ֵסיָפא

ל ַהּיֹום" ל מּוָסִפין ּכָ    .ְוׁשֶ
י ְיהוָּדה עֹות :אֹוֵמר ַרּבִ ַבע ׁשָ    "ַעד ׁשֶ

   :ְוַתְנָיא
ִפּלֹות" י תְּ תֵּ ל ִמְנָחה ,ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ ל מּוָסף ְוַאַחת ׁשֶ    ,ַאַחת ׁשֶ

ל מּוָס  ְך ׁשֶ ל ִמְנָחה ְוַאַחר ּכָ ל ׁשֶ ּלֵ    ,ףִמְתּפַ
ִדיָרה ִדיָרה ְוזֹו ֵאיָנּה תְּ ּזֹו תְּ    .ׁשֶ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ל ִמְנָחה ְך ׁשֶ ל מּוָסף ְוַאַחר ּכָ ל ׁשֶ ּלֵ    ,ִמְתּפַ

ּזֹו עֹוֶבֶרת ְוזֹו ֵאיָנּה עֹוֶבֶרת    - "ׁשֶ
ָלָמא ׁשְ ְכָלל ַעד' :ִאי ָאְמַרת ּבִ י ּתְ  'ְוַעד ּבִ ּתֵ ַחת ְלהּו ׁשְ כַּ ַמׁשְ ֲהֵדי ֲהָדֵדיַהְיינּו ּדְ    ,ִפּלֹות ּבַ

א ִאי ָאְמַרת ְכָלל ַעד' :ֶאלָּ ֲהֵדי ֲהָדֵדי 'ְולֹא ַעד ּבִ ִפּלֹות ּבַ י תְּ ּתֵ ַחת ְלהּו ׁשְ כַּ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
ל מּוָסִפין ל ִמְנָחה ָאְזָלא ַלּה ׁשֶ ָאְתָיא ַלּה ׁשֶ יָון ּדְ    !כֵּ

  
א ַמאי ְכָללַעד ' :ֶאלָּ    '?ְוַעד ּבִ

א ָיא ֵריׁשָ ָנן - ַקׁשְ י ְיהּוָדה ְלַרּבָ ין ַרּבִ א ּבֵ   ?ַמאי ִאיכָּ
  

ַהאי  ַלג ִמְנָחה"ִמי ָסְבַרת ּדְ ַלג ַאֲחרֹוָנה ָקָאַמר - "ּפְ    ?ּפְ
ַלג ִראׁשֹוָנה ָקָאַמר    !ּפְ

ַלג ִראׁשֹוָנה :ְוָהִכי ָקָאַמר ַלג ַאֲחרֹוָנה ,ֵאיַמת ָנֵפיק ּפְ    ?ְוָעֵייל ּפְ
י ָנְפִקי     .עֹות ָחֵסר ְרִביַע ׁשָ  הֵר ׂשְ ת ֶע ַח ַא ִמכִּ

  
   :ַרב ַנְחָמןֲאַמר 

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ
ָבא" ן ּבָ י ְיהוָּדה ּבֶ ָבִרים ַרּבִ ה ּדְ ָ    :ֵהִעיד ֲחִמׁשּ

ה ַטּנָ ָמֲאִנין ֶאת ַהּקְ ּמְ    ,ׁשֶ
י ֵעד ֶאָחד ה ַעל ּפִ ָ יִאין ֶאת ָהִאׁשּ ִ ׂשּ ּמַ    ,ְוׁשֶ

ירּוׁשָ  ְסַקל ּבִ ּנִ ְרְנגֹול ׁשֶ ֶפׁש ְוַעל תַּ ָהַרג ֶאת ַהּנֶ    ,ַלִים ַעל ׁשֶ
ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְך ַעל ּגַ ְתַנסֵּ ּנִ ִעים יֹום ׁשֶ ן ַאְרּבָ    ,ְוַעל ַיִין ּבֶ

עֹות ע ׁשָ ַאְרּבַ ַרב ּבְ ּקָ ַחר ׁשֶ ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ    ."ְוַעל תָּ
ּה  ְכָלל: 'ְשַמע ִמיּנַ    ',ַעד ְוַעד ּבִ
ּה     .ְשַמע ִמיּנַ

  
  

   :ֲהָנאַרב כָּ ָאַמר 
י ְיהּוָדהֲהָלָכ  ַרּבִ    ,ה כְּ

ָווֵתיּה  ְבִחיָרָתא כְּ    .הֹוִאיל ּוְתַנן ּבִ
  
  
  

  רש"י
. לרבי יהודה הוא עד ועד בכלל

ן עד ולא עד דקא בעי דאילו לרבנ
  בכלל: 

. דקס''ד רבי יהודה פלג היינו רבנן
   אחרון של מנחה אחרונה קאמר:

. רבנן מתפלל של מנחה וכו'
לטעמייהו דאמרי תפלת המוספים 
כל היום כמו של מנחה הלכך תדיר 
קודם ור' יהודה לטעמיה דאמר 
מוספין עד שבע שעות ותו לא 
והויא לה מצוה עוברת ושל מנחה 

   הות עד פלג המנחה:יש לה עוד ש
. חצי שתי תפלות בהדי הדדי

האחרון של שעה שביעית הוא זמן 
לשתיהן דהא אמר מנחה גדולה 

   משש שעות ומחצה ולמעלה:
. הרי עבר זמן היכי משכחת לה

   המוספים משעברה שעה ששית:
. של מנחה אחרונה פלג ראשונה

ועד בכלל ואף על גב דתנא יהב 
יזו סימנא לפלג אחרונה דקתני א

פלג מנחה מי''א שעות חסר רביע 
   ה''ק כו':

. לרבי יהודה עד אף אנן נמי תנינא
   ועד בכלל:

. קטנה שממאנין את הקטנ'
שהשיאתה אמה לאחר מיתת 
אביה דמדאורייתא אין קדושיה 
כלום שהרי קטנה אינה בת דעת 
ואת אמה לא זכתה תורה להיות 
לה כח לקדשה אלא לאב שנאמר 

הזה (דברי' את בתי נתתי לאיש 
כב) ומיהו רבנן תקינו לה קדושין 
להצריכה מיאון כדי שישאוה ולא 
תצא לזנות לפיכך אם מיאנה 
לאחר זמן ואמרה אי אפשי בו 
יוצאת ומותרת לכל אדם ואינה 
צריכה הימנו גט והעיד ר' יהודה בן 
בבא שפעמים שמצוה על בית דין 
ללמדה שתמאן בו כגון שני אחים 

יתומות אחת נשואין שתי אחיות 
גדולה וקדושיה קדושי תורה ואחת 
קטנה שאין קדושיה. אלא מדרבנן 
ומת בעלה של גדולה בלא בנים 
ונפלה לפני אחיו ליבום ונמצאת 
זקוקה לו מן התורה וזיקה זו 
אוסרת את אשתו עליו משום 
אחות זקוקה שהיא כאחות אשתו 
וא''ר אליעזר במסכת יבמות (דף 

אן קט.) מלמדין קטנה זו שתמ
בבעלה ותעקור קדושיה למפרע 
ותעשה כל בעילותיה כאלו הן של 
זנות כדי להתיר את בעלה ליבם 
את אחותה דתנן נושאין על 
האנוסה ועל המפותה (יבמות דף 
צז.) והעיד רבי יהודה בן בבא ביום 

   שנשנית עדיות שהלכה כר''א:
. שאמר לה מת בעליך ע''פ עד אחד

   במדינת הים (יבמות דף קכב.):
. שניקר קדקדו של שנסקל תרנגול

תינוק במקום שהמוח רופף וניקב 
את מוחו וסקלוהו כמשפט שור 
שנגח את האדם דכתיב (שמות כא) 
השור יסקל וגמרינן בג''ש שור שור 
משבת לעשות כל בהמה חיה ועוף 
כשור (ב''ק ד' נד: מכלל יין מגתו 
ובא לכלל יין גמור וקרינן ביה נסך 

   שכר (במדבר כח):
. ותו לא אלמא כרבי בארבע שעות

יהודה ס''ל וקאמר בארבע שעות 
   אלמא לרבי יהודה עד ועד בכלל:

. דמתני' דאין הלכה כרבי יהודה
תמיד של שחר קרב לאחר ארבע 

   שעות וה''ה לתפלה:
. עדיות קרי בחירתא בבחירתא

 שהלכה כאותן עדיות:
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עֹות" ע ׁשָ ַאְרּבַ ֵרב ּבְ ּקָ ַחר ׁשֶ ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ    ."ְוַעל תָּ
  

ָנא ְלָהא נָ  ַמאן ּתְ נּו ַרּבָ ּתָ    :90ןּדִ
ֶמׁש ְוָנָמס"" ֶ עֹות - כא)-(שמות טז "ְוַחם ַהׁשּ ע ׁשָ ַאְרּבַ    .ּבְ

עֹות ׁש ׁשָ ׁשֵ א ּבְ עֹות אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ע ׁשָ ַאְרּבַ ה אֹוֵמר ּבְ    ?ַאתָּ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ חֹם ַהּיֹום" :ּכְ עֹות - א)- (בראשית יח "כְּ ׁש ׁשָ    ,ָאמּור ֲהֵרי ׁשֵ

ים ֶמׁש ְוָנָמס" :ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ֶ     ?"ְוַחם ַהׁשּ
עֹות ע ׁשָ ַאְרּבַ    "ּבְ

י    ?ַמּנִ
  

י ְיהּוָדה נָ  ,לֹא ַרּבִ    !ןְולֹא ַרּבָ
י ְיהּוָדה  עֹות ַנִמי ַצְפָרא הּוא -ִאי ַרּבִ ע ׁשָ    !ַעד ַאְרּבַ

נָ     !צֹות ַנִמי ַצְפָרא הּואַעד ֲח  -ן ִאי ַרּבָ
  

י ְיהּוָדה ֵעית ֵאיָמא ַרּבִ    ,ִאי ּבָ
נָ  ֵעית ֵאיָמא ַרּבָ    .ןִאי ּבָ

  
ָנן ֵעית ֵאיָמא ַרּבָ    :ִאי ּבָ

ּבֶֹקר" :ֲאַמר ְקָרא ּבֶֹקר ּבַ ֵקהוּ  - "ּבַ ָקִרים ַחלְּ ֵני ּבְ    .ִלׁשְ
  

י ְיהּוָדה ֵעית ֵאיָמא ַרּבִ    :ְוֵאי ּבָ
ָעה ַאַחת "ּבֶֹקר"ַהאי  ים לֹו ׁשָ   .ְיֵתיָרא ְלַהְקּדִ

  
א ָעְלָמא כּולָּ ֶמׁש ְוָנָמס"" :ִמיָהא ,ּדְ עֹות - "ְוַחם ַהּשֶ ע ׁשָ ַאְרּבַ    ."ּבְ

ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ
  

ר ַיֲעקֹבָאַמר  י ַאָחא ּבַ    :ַרּבִ
ֶמׁש ְוָנָמס" :ָראָאַמר ְק  ֶ    ,"ְוַחם ַהׁשּ

ל צֹוֵנן ֶמׁש ַחם ְוַהּצֵ ֶ ַהׁשּ ָעה ׁשֶ    ?ֵאיזֹו ִהיא ׁשָ
עֹות ע ׁשָ ַאְרּבַ    .ֱהֵוי אֹוֵמר ּבְ

  
  
  
  
  

                                                
  ע"פ דפוסים ישנים ועוד.  90

  רש"י
כשהוא אומר כחום היום הרי שש 

מצינו במקום  . כלומרשעות אמור
אחר ששינה הכתוב בלשונו ואמר 
והוא יושב פתח האוהל כחום 
היום ולא אמר כחום השמש אלא 
היום משמע כל המקומות חמין 
בין חמה בין צל הוא מדבר בשעה 

   ששית:
. הא מה אני מקיים וחם השמש

   דמשמע השמש חם והצל צונן:
. דאילו קודם ארבע בארבע שעות

   שעות אף השמש צונן:
. הא דמשמע דארבע לאו בקר נימ

הוא דהא כתיב וילקטו אותו 
בבקר בבקר וחם השמש ונמס 
הנותר ומדמוקי ונמס בארבע 
שעות מכלל דלאו זמן לקיטה הוא 

   ולאו בקר מיקרי:
. דהא ארבע שעות נמי צפרא הוא

אמרת עד ועד בכלל וגבי תמיד 
   כתיב תעשה בבקר:

. שלא היו לוקטים לשני בקרים
עות ראשונות שהוא אלא בשלש ש

 בקר ראשון:
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ְנָחה ַעד ָהֶעֶרב" ת ַהּמִ ִפּלַ    .ְוכּו' "תְּ
  

אֲאַמר ֵליּה     :ַרב ִיְצָחקלְ  ַרב ִחְסּדָ
ֲהָנאָהָתם ָאַמר  י ְיהּוָדה ֲהָלָכה :ַרב כָּ ַרּבִ ָווֵתיּה  ,כְּ ְבִחיָרָתא כְּ    ,הֹוִאיל ּוְתָנן ּבִ

   ?ָהָכא ַמאי
  

יק ְוָלא ֲאַמר ֵליּה ְוָלא ִמיִדי ּתִ    .ִאיׁשְ
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ת ַרבִמּדְ  ,ֶנְחֵזי ֲאַנן ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ י ׁשֶ עֹוד יֹום ,ְמַצלֵּ    ,ִמּבְ

ּה  ַר  :ְשַמע ִמיּנַ י ְיהּוָדהֲהָלָכה כְּ    .ּבִ
  

ה ַרּבָ נָ וְ  ַרב הּוָנאִמּדְ  !ַאּדְ   ,ָלא ֲהוּו ְמַצּלּו ַעד אֹוְרָתא ,ןַרּבָ
ּה  ַמע ִמיּנַ י ְיהּוָדה :ׁשְ ַרּבִ    .ֵאין ֲהָלָכה כְּ

  
א ּתָ ַמר ,ַהׁשְ ַמר ְוָלא כְּ ַמר ִהְלְכָתא ָלא כְּ ָלא ִאּתְ    ,ּדְ

ַמר  ֲעַבד כְּ    ,ֲעַבד –ּדַ
ַמר     .ֲעַבד –ְוַדֲעַבד כְּ

  
  
  
  

  רש"י
. גבי תפלת התם אמר רב כהנא

   השחר:
. שקבל עליו של שבת בערב שבת

   שבת מבעוד יום:
. כרבי יהודה ס''ל שמע מינה

דאמר מפלג המנחה אזיל ליה זמן 
תפלת המנחה ועייל ליה זמן תפלת 

 .ערבית
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ִניָבא ַרב ַלע ְלֵבי ּגְ    ,ִאיּקְ

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ י ׁשֶ    ,ְוַצלֵּ
י  אַוֲהָוה ְמַצלֵּ ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ    ,ַרבְלַאחֹוֵריּה ּדְ  ַרּבִ

ים  ְסֵקיּה ִלְצלוֹ  ,ַרבְוִסּיֵ י ִיְרְמָיהֵתיּה ּדְ ְוָלא ּפַ    .ַרּבִ
  

ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ
ַמ  ּה ׁשְ ת :ע ִמיּנַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ל ָאָדם ׁשֶ לֵּ    ,ִמְתּפַ

ּה  ַמע ִמיּנַ ְלִמיד ֲאחֹוֵרי ַרּבוֹ  :ּוׁשְ ל ּתַ לֵּ   ,ִמְתּפַ
ּה  ַמע ִמיּנַ ִלין :ּוׁשְ לְּ ְתּפַ ֶנֶגד ַהּמִ    .ָאסּור ַלֲעבֹור כְּ

  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יַע ֵליּה ְלַרּבִ    ,ְמַסּיֵ

ָאַמר  י ְיהוֹ ּדְ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ    :ׁשֻ
ִלין לְּ ְתּפַ ֶנֶגד ַהּמִ    .ָאסּור ַלֲעבֹור כְּ

  
   ?!ֵאיִני
י ַאִמי :ְוָהא י ַאִס וְ  ַרּבִ    !ְלִפיָח  יַרּבִ

  
ָחְלִפי ע ַאּמֹות הּוא ּדְ י ַאִסי חּוץ ְלַאְרּבַ י ַאִמי ְוַרּבִ    .ַרּבִ

  
י ִיְרְמָיה ֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי    ?ְוַרּבִ

   :ַרבָאַמר  הַרב ְיהּוָד ְוָהא ָאַמר 
ל ָאָדם    ב ,כז לֵּ ֶנֶגד ַרּבוֹ ^ְלעֹוָלם ַאל ִיְתּפַ    .ְולֹא ֲאחֹוֵרי ַרּבוֹ  ,לֹא כְּ

   :ְוַתְנָיא
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ּלֵ ְתּפַ    ,ֲאחֹוֵרי ַרּבוֹ  ַהּמִ
לֹום ְלַרּבוֹ     ,ְוַהּנֹוֵתן ׁשָ

לֹום ְלַרּבוֹ  ֲחִזיר ׁשָ    ,ְוַהּמַ
ל ַרּבוֹ  יָבתֹו ׁשֶ    ,ְוַהחֹוֵלק ַעל ְיׁשִ

י ַרּבוֹ  ַמע ִמּפִ ּלֹא ׁשָ ָבר ׁשֶ     - ְוָהאֹוֵמר ּדָ
ָרֵאל ׂשְ ק ִמּיִ ּלֵ ְסתַּ תִּ ִכיָנה ׁשֶ ְ    ."ּגֹוֵרם ַלׁשּ

  
י ִיְרְמָיה ּבַ  אֵני ַרּבִ אׁשָ    ,ר ַאּבָ

   '.ַתְלִמיד ָחֵבר ֲהָוה'ּדְ 
  

ָקָאַמר ֵליּה  אְוַהְיינּו ּדְ ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ    :ַרבלְ  ַרּבִ
ְדַלת    ?ִמי ּבָ
ֵדיְלָנא ,ִאין :ֲאַמר ֵליּה     .ּבָ
ֵדיל ַמ ' :ְוָלא ֲאַמר    ר?'.ִמי ּבָ

  
  

ֵדיל    ?!ּוִמי ּבָ
י ָאִביןְוָהָאַמר     :ַרּבִ

לֵּ  ַעם ַאַחת ִהְתּפַ יל ּפַ ת ַרּבִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ    ,ׁשֶ
ְרָחץ ְוָיָצא    ,ְוִנְכַנס ַלּמֶ

ְרִקין ָנה ָלן פִּ ָכה ,ְוׁשָ    !ַוֲעַדִיין לֹא ָחׁשְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
יַע  ִנְכַנס ְלַהּזִ    ,ַההּוא ּדְ

ֵזיָרה ֲהָוה    .ְוקֹוֶדם ּגְ
  

   ?!ֵאיִני
ֵייְוָהא  ָרא ֵליּה לְ  ַאּבַ ר ִל ׁשְ יִמי ּבַ י יָוֵאיַרב ּדִ    !ְלַכְברּוֵיי ַסלֵּ

  
   .ַההּוא ָטעּוָתא ֲהַואי

  
  
  
  

  רש"י
. כלומר לא ולא פסקיה לצלותיה

ולכותל הפסיק בין רבי ירמיה 
לעבור לפניו ולישב במקומו אלא 

  עמד על עמדו: 
אצל רבו ומראה כאילו  .כנגד רבו
  : הם שוים

   . נמי יוהרא הוא:אחורי רבו
. כשאר כל אדם שלום שלום לרבו

   עליך ולא אמר לו שלום עליך רבי:
. אותו היום והיינו דקאמר ליה

רב של שבת בערב שבת שהתפלל 
מן  ירמיה מי בדלת אמר ליה רבי

המלאכה הואיל וקבלת עליך שבת 
   בתפלתך:

. שמע ולא אמר ליה מי בדיל מר
   מינה תלמיד חבר הוי ליה:

. סלקא דעתך לאחר לבית המרחץ
שגזרו על הזיעה ועל הרחיצה 
בשבת כדאמרי' במסכת שבת 
בפרק כירה שהסיקוה (ד' מ.) 
אלמא אע''ג דצלי לא בדיל 

   מאיסורי שבת:
זיע . נכנס להאמר רבא להזיע

מחמת חום בית המרחץ ולא נתן 
   עליו מים:

. עד שלא גזרו על וקודם גזרה
הזיעה ובכל דוכתא דאמרינן 
כדאמר רבא להזיע כו' מהכא 

   אמרינן:
. לעשן אותן בגפרית לכברויי סלי

לאחר שהתפלל של שבת בערב 
   שבת:

. לא קבל עליו תוספת טעותא הואי
שבת משעת תפלה מדעת אלא יום 

וכסבור חשכה ואחר המעונן היה 
   כך זרחה חמה:
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   ?!ְוָטעּוָתא ִמי ָהְדָרא

   :ֲאִביָדןְוָהא ָאַמר 
ָעִבים ַמִים ּבְ רּו ׁשָ ְ ַעם ַאַחת ִנְתַקׁשּ ָכה הּוא ,ּפַ ְסבּוִרים ָהָעם לֹוַמר ֲחׁשֵ    ,כִּ

ל מֹוָצֵא  לּו ׁשֶ לְּ ֶנֶסת ְוִהְתּפַ תְוִנְכְנסּו ְלֵבית ַהכְּ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ    ,י ׁשַ
ה רּו ֶהָעִבים ְוָזְרָחה ַהַחּמָ ּזְ    ,ְוִנְתּפַ

ֲאלּו ֶאת  יּוָבאּו ְוׁשָ לוּ  :ְוָאַמר ַרּבִ לְּ לּו ִהְתּפַ לְּ    !הֹוִאיל ְוִהְתּפַ
  

אֵני ִצּבּור    ,ׁשָ
ָלא ַמְטְרִחיַנן ְלהוּ      .ּדְ

  רש"י
. ולא הואיל והתפללו התפללו

הצריכם להתפלל משתחשך אלמא 
תפלה היא ואע''פ שלא הותרו 
במלאכה התם הוא דלא לעבור על 
ד''ת אבל לענין תוספת אע''ג 
דבטעות הוה תוספת הוא ע''י 
תפלה הואיל ואמר תפלה קבלה 

 היא:
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ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ י ִחיָּ    :ַרּבִ

ל ׁשַ  ַרב י ׁשֶ תַצלֵּ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת ּבְ    ,ּבָ
ה ּיָ י יֹאׁשִ ת ַרּבִ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל מֹוָצֵאי ׁשַ י ׁשֶ    .ְמַצלֵּ

  
ת ַרב"""" ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ י ׁשֶ    -  "ַצלֵּ

ה ַעל ַהּכֹוס ָ ה ַעל ַהּכֹוס ,אֹוֵמר ְקדּוׁשּ ָ    ?אֹו ֵאינֹו אֹוֵמר ְקדּוׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָאַמר  מוּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןּדְ    :ֵאלׁשְ

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ל ָאָדם ׁשֶ לֵּ    ,ִמְתּפַ
ה ַעל ַהּכֹוס ָ    .ְואֹוֵמר ְקדּוׁשּ

  
ָווֵתיּה     .ְוִהְלְכָתא כְּ

  
  
ה" ּיָ י יֹאׁשִ ת ַרּבִ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל מֹוָצֵאי ׁשַ י ׁשֶ    - "ְמַצלֵּ

ָלה ַעל ַהּכֹוס ָלה ַעל ַהּכֹוס ,אֹוֵמר ַהְבּדָ    ?אֹו ֵאינֹו אֹוֵמר ַהְבּדָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ    :ׁשְ

ת ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל מֹוָצֵאי ׁשַ ל ָאָדם ׁשֶ לֵּ    ,ִמְתּפַ
ָלה ַעל ַהּכֹוס    .ְואֹוֵמר ַהְבּדָ

  
י ֵזיָראָאַמר  י ַאִסיָאַמר  ַרּבִ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרּבִ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

ַצד ַעּמּוד ל  ּבְ לֵּ י יֹוֵסיֶזה ִהְתּפַ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ת ַרּבִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ   .ׁשֶ
  

י ֲאָתא     :ָאַמר עּוָלאכִּ
ָמָרה ֲהָוה ַצד ּתְ ַצד ַעּמּוד ֲהָוה ,ּבְ    ,ְולֹא ּבְ

י יֹוֵסי ֲהָוה ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ י יֹוֵסי ֲהוָ  ,ְולֹא ַרּבִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ א ַרּבִ    ,הֶאלָּ
ת ֲהָוה ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ת ֲהָוה ,ְולֹא ׁשֶ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ל מֹוָצֵאי ׁשַ א ׁשֶ   .ֶאלָּ
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ת ָהֶעֶרב ֵאין ָלּה ֶקַבע" ִפּלַ    "תְּ
  

   "?ֵאין ָלּה ֶקַבע"ַמאי 
יּה ֵליְלָיא  י ּכּולֵּ ֵעי ְמַצלֵּ ִאי ּבָ ת ָהֶעֶרב כָּ ' :ִליְתֵני –ִאיֵליָמא ּדְ ִפלַּ ְיָלהּתְ    '!ל ַהלַּ

  
א ַמאי     "?ֵאין ָלּה ֶקַבע"ֶאלָּ

ָאַמר ַמאן ּדְ ת ַעְרִבית ְרׁשּות :כְּ ִפלַּ    ,ּתְ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ    :ׁשְ

ת ַעְרִבית ִפלַּ ְמִליֵאל אֹוֵמר חֹוָבה :ּתְ ן ּגַ ַע אֹוֵמר ְרׁשּות ,ַרּבָ י ְיהֹוׁשֻ    .ַרּבִ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבָ
   .ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר חֹוָבהֲהָלָכה כְּ 

  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ְרׁשּות.    ֲהָלָכה כְּ
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נָ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ

א ִלְפֵני " ּבָ ַתְלִמיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ַע ַמֲעׂשֶ י ְיהֹוׁשֻ    ,ַרּבִ
ת ַעְרִבית ְרׁשּות אֹו חֹוָבה :ָאַמר לוֹ  ִפּלַ    ?תְּ

   .ְרׁשּות :ֲאַמר ֵליּה 
א ִלְפֵני  ְמִליֵאלּבָ ן ּגַ ת ַעְרִבית ְרׁשּות אֹו חֹוָבה :ָאַמר לוֹ  ,ַרּבָ ִפּלַ    ?תְּ

   .חֹוָבה :ָאַמר לוֹ 
ַע ָאַמר ִלי ְרׁשּות :ָאַמר לוֹ  י ְיהֹוׁשֻ    ?ַוֲהלֹא ַרּבִ
ְדָרׁש  :ָאַמר לוֹ  ִריִסין ְלֵבית ַהּמִ ֲעֵלי תְּ ְנסּו ּבַ ּכָ ּיִ ן ַעד ׁשֶ   .ַהְמתֵּ

ְכְנסוּ  ּנִ ׁשֶ ִריִסין ּכְ ֲעֵלי תְּ ַאל ,ּבַ ֹוֵאל ְוׁשָ ת ַעְרִבית ְרׁשּות אֹו חֹוָבה :ָעַמד ַהׁשּ ִפּלַ    ?תְּ
ְמִליֵאלָאַמר לֹו  ן ּגַ    .חֹוָבה :ַרּבָ

ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהם  ן ּגַ ָדָבר ֶזה :ֲחָכִמיםַל  ַרּבָ חֹוֵלק ּבְ לּום ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ    ?ּכְ
ַע ֲאַמר ֵליּה  י ְיהֹוׁשֻ    .ָלאו :ַרּבִ

ְמָך ָאְמרּו ִלי ְרׁשּות :ַמר לוֹ ָא  ִ    !ַוֲהלֹא ִמׁשּ
ַע  :ֲאַמר ֵליּה  ךָ  ,ֲעמֹוד ַעל ַרְגֶליךָ  !ְיהֹוׁשֻ    .ְוָיִעידּו ּבְ

ַע ָעַמד  י ְיהֹוׁשֻ    :ְוָאַמר ,ַעל ַרְגָליו ַרּבִ
ת -ִאְלָמֵלא ֲאִני ַחי ְוהּוא ֵמת     ,ָיכֹול ַהַחי ְלַהְכִחיׁש ֶאת ַהּמֵ

ֲאִני  יו ׁשֶ    ?ֵהיַאְך ָיכֹול ַהַחי ְלַהְכִחיׁש ֶאת ַהַחי - ַחי ְוהּוא ַחי ְוַעְכׁשָ
ְמִליֵאלָהָיה  ן ּגַ ב ְודֹוֵרׁש  ַרּבָ ַע וְ  ,יֹוׁשֵ י ְיהֹוׁשֻ    ,עֹוֵמד ַעל ַרְגָליו ַרּבִ

ל ָהָעם ְוָאְמרּו ְל  נּו ּכָ ִרּנְ    ".ְוָעַמד !"ֲעמֹוד" :חּוְצִּפית ַהּתוְּרְגָמןַעד ׁשֶ
  

ה  :ָאְמִרי ּמָ    ?ִנַצֲעֵריּה ְוֵניִזילַעד כַּ
ָנה ָ רֹאׁש ַהׁשּ ַקד ַצֲעֵריּה  ּבְ ּתָ    ,ֶאׁשְ

ְבכֹורֹות י ָצדֹוק ַצֲעֵריּה  ּבִ ַרּבִ ה ּדְ ַמֲעׂשֶ    ,ּבְ
   .ָהָכא ַנִמי ַצֲעֵריּה 

א ְוַנַעְבֵריּה     !ּתָ
   ?ַמאן נֹוִקים ֵליּה 

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ה הּוא? נּוְקֵמיּה ְלַרּבִ ַעל ַמֲעׂשֶ    !ּבַ
י ֲעִקיָבאנּוְקֵמיּה ְלַר  ֵלית ֵליּה ְזכּות ָאבֹות? ּבִ יְלָמא ָעִניׁש ֵליּה ּדְ    !ּדִ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ א נֹוְקֵמיּה ְלַרּבִ יִרי ְלֶעְזָרא ,ֶאלָּ יר ְוהּוא ֲעׂשִ הּוא ָחָכם ְוהּוא ָעׁשִ    .ּדְ
י ֵליּה ְמָפֵרק ֵליּה  -הּוא ָחָכם  ִאי ַמְקׁשֵ   ,ּדְ

יר  ִאי ִא  -ְוהּוא ָעׁשִ    ,ית ֵליּה ִלְפלּוֵחי ְלֵבי ֵקיָסר ַאף הּוא ָאַזל ּוָפַלחּדְ
יִרי ְלֶעְזָרא  ִאית ֵליּה ְזכּות ָאבֹות ְוָלא ָמֵצי ָעֵניׁש ֵליּה  -ְוהּוא ֲעׂשִ    .ּדְ

ֶליֱהֵוי ֵריׁש ְמִתיְבָתא :ָאתּו ְוָאְמרּו ֵליּה     ?ִניָחא ֵליּה ְלַמר ּדְ
ִאי י ֵביִתיֲאַמר ְלהּו ֵאיִזיל ְוִאיְמִליְך ּבְ    .ְנׁשֵ

ְדִביְתהוּ     ,ֲאַזל ְוִאְמִליְך ּבִ
ִרין ָלךְ ^ :ֲאַמָרה ֵליּה    כח, א ְלָמא ְמַעּבְ   ?ּדִ

ַבר :ֲאַמר ַלּה  מֹוְקָרא ּוְלָמָחר ִליּתְ ָכָסא ּדְ ׁש ֱאיָנׁש יֹוָמא ֲחָדא ּבְ ּמֵ ּתַ    .ִלׁשְ
ָרָתא :ֲאַמָרה ֵליּה     !ֵלית ָלְך ִחיּוָ

ְמֵני ר ּתַ ֵני ֲהָוה ַההּוא יֹוָמא ּבַ    ,ְסֵרי ׁשְ
ָרָתא ֵרי ִחיּוָ ְמֵני ְסֵרי ּדָ רּו ֵליּה ּתַ א ְוַאְהּדַ    .ִאְתַרִחיׁש ֵליּה ִניּסָ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָקָאַמר ַרּבִ    :ַהְיינּו ּדְ
ָנה" ְבִעים ׁשָ ֶבן ׁשִ ָנה' :ְולֹא, "ֲהֵרי ֲאִני ּכְ ְבִעים ׁשָ ן ׁשִ    '.ּבֶ
  

ָנא    :ּתָ
ַתחאֹותֹו ַהּיֹום ִס " קּוהּו ְלׁשֹוֵמר ַהּפֶ    ,ּלְ

ֵנס ְלִמיִדים ִליּכָ ָנה ָלֶהם ְרׁשּות ַלתַּ    ,ְוִנתְּ
ָהָיה  ְמִליֵאלׁשֶ ן ּגַ    :ַמְכִריז ְואֹוֵמר ַרּבָ

ָברֹו ' ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ְלִמיד ׁשֶ ל תַּ ְדָרׁש  -ּכָ ֵנס ְלֵבית ַהּמִ    '".לֹא ִיּכָ
  

י ה ַסְפַסלֵּ ּמָ    .ַההּוא יֹוָמא ִאּתֹוְספּו כַּ
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ּה  ִליֵגי ּבַ ן ּדֹוְסַתאיּפְ א יֹוֵסף ּבֶ ָנןוְ  ַאּבָ    :ַרּבָ
י :ַחד ָאַמר ע ְמָאה ַסְפַסלֵּ    .ִאּתֹוְספּו ַאְרּבַ

י :ְוַחד ָאַמר ַבע ְמָאה ַסְפַסלֵּ    .ׁשְ
  

יּה ּדְ  ְעּתֵ א ּדַ ְמִליֵאלֲהָוה ָקא ָחְלׁשָ ן ּגַ    ,ַרּבָ
ְלָמא ַחס ְוׁשָ  :ָאַמר ָרֵאלּדִ ׂשְ י ּתֹוָרה ִמּיִ    ,לֹום ָמַנְעּתִ

ַמְלָיין ִקְטָמא ֵרי ּדְ ֶחְלֵמיּה ַחְצֵבי ִחיּוָ    .ַאְחזֹו ֵליּה ּבְ

  רש"י
נצחים . חכמים המבעלי תריסין

   זה את זה בהלכה:
. היאך יכול החי להכחיש את החי

על כרחי אני צריך להודות 
   שאמרתי לו רשות:

. שהיה עומד לפני רבן התורגמן
גמליאל ומשמיע לרבים את 

   הדרשה מפי רבן גמליאל:
   . שתוק:עמוד

   . שנה שעברה:אשתקד
. במסכת ראש השנה בראש השנה

(דף כה.) שאמר לו גוזר אני עליך 
שתבא אצלי במקלך ובמעותיך 
ביום הכפורים שחל להיות 

   בחשבונך:
. במסכת בכורות (דף בבכורות

   לו.):
. בבכורות הוא במעשה דרבי צדוק

ר' צדוק הוה ליה בוכרא ואמר 
ליה רבן גמליאל לר' יהושע עמוד 

   על רגליך כו' כי הכא:
. בואו ונעביר אותו מן תא ונעבריה

   הנשיאות:
הוה ליה לרבן . ובעל מעשה הוא

   גמליאל צערא טפי:
. ודילמא עניש לית ליה זכות אבות

   ליה רבן גמליאל:
. יורידוך מן הנשיאות מעברין לך

  בשביל אחר: 
ה''ג דלמא מעברין לך אמר לה 
יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר 

  ליתבר ול''ג מעלין בקדש: 
. כוס זכוכית יקרה כסא דמוקרא

שקורין לה בלשון ישמעאל 
'א ואומרים בני אדם במשל ערקי'

הדיוט יום אחד ישתמש בו בעליו 
   ויתכבד בו ואם ישבר ישבר:

. אין לך שערות לית לך חיורתא
לבנות של זקנה ונאה לדרשן 

   להיות זקן:
. י''ח שורות של י''ח דרי חיורתא

   זקנה:
. כשראה קא חלשא דעתיה דר''ג

שנתוספו היום תלמידים רבים 
ה שמנעם והיה דואג שלא יענש במ

   בימיו מלבא:
. כלומר אף אלו דמליין קטמא
   אינם ראויים:
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   !ְולֹא ִהיא

ַאֲחזּו ֵליּה  יּה הּוא ּדְ ְעּתֵ    .ַהִהיא ְלַיּתֹוֵבי ּדַ
  

ָנא    :ּתָ
ֵנית" ּיֹום ִנׁשְ    ."ֵעֻדּיֹות ּבֹו ּבַ
  

ָאְמִריַנן ּיֹום" :ְוָכל ֵהיָכא ּדְ    ,ַההּוא יֹוָמא ֲהָוה "ּבֹו ּבַ
ְרׁשּוָה  ּלֹא ּפֵ ְדָרׁש ׁשֶ ֵבית ַהּמִ לּוָיה ּבְ ָהְיָתה ּתְ   .ְולֹא ָהְיָתה ֲהָלָכה ׁשֶ

ְמִליֵאלְוַאף  ן ּגַ ָעה ַאַחת ַרּבָ ְדָרׁש ֲאִפּלּו ׁשָ ית ַהּמִ    .לֹא ָמַנע ַעְצמֹו ִמּבֵ
  

ְתַנן    :ּדִ
א ְיהּוָדה" ּיֹום ּבָ ר ַע  ,ּבֹו ּבַ ְדָרׁש  ,ּמֹוִניּגֵ ֵבית ַהּמִ    ,ִלְפֵניֶהם ּבְ

ָהל :ָאַמר ָלֶהם ּקָ    ?ָמה ֲאִני ָלבֹא ּבַ
ְמִליֵאלָאַמר לֹו  ן ּגַ ָהל :ַרּבָ ּקָ ה ָלבֹא ּבַ    .ָאסּור ַאתָּ
ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ ָהל :ַרּבִ ּקָ ה ָלבֹא ּבַ ר ַאתָּ    .מּותָּ
ְמִליֵאלָאַמר לֹו  ן ּגַ ָבר ֶנֱא  :ַרּבָ ְקַהל ה'" :ַמרַוֲהלֹא ּכְ    !) דברים כג, ד("לֹא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ
ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ ְמק :ַרּבִ ִביןְוִכי ַעּמֹון ּומֹוָאב ּבִ    ?!ֹוָמן ֵהן יֹוׁשְ

ל ָהאּוּמֹות ל ֶאת ּכָ ּור ּוִבְלּבֵ ָבר ָעָלה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאׁשּ    !ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ִבים", :ׁשֶ יר יֹוׁשְ אּבִ ִתי ְואֹוִריד כַּ ים ַוֲעתּודֵֹתיֶהם ׁשֹוׂשֵ בּולֹות ַעּמִ    "ְוָאִסיר ּגְ

ִריׁש  א ּפָ ָפִריׁש ֵמרּוּבָ    .ְוָכל ּדְ
ן ּגַ ָאַמר לֹו  ָבר ֶנֱאַמר :ְמִליֵאלַרּבָ ֵני ַעּמֹון ְנֻאם ה'" :ַוֲהלֹא ּכְ בּות ּבְ יב ֶאת ׁשְ בוּ  ו)-(ירמיה מט "ְוַאֲחֵרי ֵכן ָאׁשִ   !ּוְכָבר ׁשָ
ַע  ָאַמר לוֹ  י ְיהֹוׁשֻ ָבר ֶנֱאַמר :ַרּבִ ָרֵאל" :ַוֲהלֹא ּכְ י ִיׂשְ בּות ַעּמִ י ֵאת ׁשְ ְבּתִ בוּ  - "ְוׁשַ    !ַוֲעַדִיין לֹא ׁשָ

ָהל ּקָ ירּוהּו ָלבֹא ּבַ ד ִהתִּ    ."ִמּיָ
  

ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ    :ַרּבָ
   ,הֹוִאיל ְוָהִכי ֲהָוה

יֵסיּה לְ  ַע ֵאיִזיל ַוֲאַפּיְ י ְיהֹוׁשֻ   .ַרּבִ
י  ֲחָרן ,ְמָטא ְלֵביֵתיּה כִּ ְמׁשַ ֵביֵתיּה ּדִ ָיָתא ּדְ    .ֲחִזיְנהּו ְלַאׁשְ

יְתךָ  :ָאַמר לוֹ  ה ,ִמּכֹוְתֵלי ּבֵ ָחִמי ַאתָּ ּפֶ ר ׁשֶ ה ִניכָּ    .ַאּתָ
ְרָנסוֹ  :ָאַמר לוֹ  ה ּפַ ַאּתָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ,אֹוי לֹו ַלּדֹור ׁשֶ ל ּתַ ַצֲעָרן ׁשֶ ה יֹוֵדַע ּבְ ִאי ַאּתָ    ,ׁשֶ

ּמָ  ְרְנִסיםּבַ ה ֵהם ִנּזֹוִנים ,ה ֵהם ִמְתּפַ   !ּוַבּמָ
יּה  - ְמחֹול ִלי ,ַנֲעֵניִתי ְלךָ  :ָאַמר לוֹ  ח ּבֵ ּגַ    ,ָלא ַאׁשְ

א  בֹוד ַאּבָ ִביל כְּ ׁשְ ה ּבִ יס –ֲעׂשֵ ּיֵ    .ּפַ
  

ָנן :ָאְמרוּ     ?ַמאן ֵניִזיל ְוֵליָמא ְלהּו ְלַרּבָ
   .ֲאָנא ָאִזיְלָנא :ֲאַמר ְלהּו ַההּוא ּכֹוֵבס

ַלח ְלהּו  ַע ׁשְ י ְיהֹוׁשֻ א ַרּבִ    :ְלֵבי ִמְדָרׁשָ
א  ָלִביׁש ַמּדָ א -ַמאן ּדְ ׁש ַמּדָ    ,ִיְלּבַ

א  ָלִביׁש ַמּדָ א ֵייַמר ֵליּה ְלַמאן ּדְ ָלא ָלִביׁש ַמּדָ ְך ַוֲאָנא ֶא  -ּוַמאן ּדְ ַלח ַמּדָ יּה ׁשְ ׁשֵ   ?!ְלּבְ
י ֲעִקיָבא ֲאַמר ְלהוּ  ָנןלְ  ַרּבִ לֵּ  :ַרּבָ ָלא ֵליתּו ַעְבֵדי ּדְ , יְטרֹוקּו ּגַ ְמִליֵאלּדְ ן ּגַ ָנן ,ַרּבָ    .ּוְלַצֲערּו ְלַרּבָ

ַע ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ ְייהוּ  :ַרּבִ ֵאיקּום ְוֵאיִזיל ֲאָנא ְלַגּבַ    ,מּוָטב ּדְ
ָבא    ,ֲאָתא ָטַרף ַאּבָ

ה '   :הוּ ָאַמר לְ  ן ַמּזֶ ה ּבֶ ה –ַמּזֶ    ,ַיּזֶ
ן ַמזֶּ  ה ְולֹא ּבֶ ֵאינֹו לֹא ַמּזֶ ה ,הְוׁשֶ ן ַמּזֶ ה ּבֶ    :יֹאַמר ְלַמּזֶ

  ?'ֵאֶפר ִמְקֶלה - ְוֶאְפְרָך  ,ֵמי ְמָעָרה -ֵמיֶמיָך 
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו  יְסּתָ    :ַרּבִ ּיַ ַע ִנְתּפַ י ְיהֹוׁשֻ   ? ַרּבִ

בֹוְדךָ  ִביל כְּ ׁשְ א ּבִ ינּו ֶאלָּ לּום ָעׂשִ    ,כְּ
ים ְלִפְתחוֹ  כִּ ה ַנׁשְ    .ְלָמָחר ֲאִני ְוַאּתָ

  
   ?ֵהיִכי ַנֲעִביד :ָאְמֵרי

ֵריּה  ִמיִרי –ְנַעּבְ ּקֶֹדׁש ְוֵאין מֹוִריִדין' :ּגְ    '.ַמֲעִלין ּבַ
ָתא  ּבְ ָתא ָוַמר ֲחָדא ׁשַ ּבְ אּוֵיי -ִנְדרֹוׁש ַמר ֲחָדא ׁשַ    .ָאֵתי ְלַקּנְ

ֵתי ּבָ ָלָתא ׁשַ ְמִליֵאל ּתְ ן ּגַ א ִלְדרֹוׁש ַרּבָ ן ֲעַזְרָיה ֲחָד וְ  ,ֶאלָּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָתאַרּבִ ּבְ    ,א ׁשַ
  

ָאַמר    :ַמר ְוַהְיינּו ּדְ
ל ִמי ָהְיָתה" ת ׁשֶ ּבָ ן ֲעַזְרָיה ָהְיָתה ?ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ל ַרּבִ    ."ׁשֶ
  

ְלִמיד  ן יֹוָחאי -ְואֹותֹו ּתַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ֲהָוה ַרּבִ

  רש"י
. בספק שלא פירשוה מתוך תלויה

שרבו התלמידים רב החדוד 
   והפלפול:

. כותלי לאשיתא דביתיה דמשחרן
   ביתו של ר' יהושע שהיו שחורות:

. עושה פחמים וי''א שפחמי אתה
   נפח:

. דברתי למולך יותר מן נעניתי לך
   י:הראו

. הרגיל ללבוש המעיל דלביש מדא
ילבש כלומר הרגיל בנשיאות יהיה 

   נשיא:
. כהן בן כהן יזה את מזה בן מזה

   מי חטאת:
. אפר הקלוי בתנורים אפר מקלה

   ובכירות כלומר אפר סתם:
. במסכת שבת של מי היתה

  חגיגה:
. ששאל תפלת ואותו תלמיד 

ערבית רשות או חובה רשב''י 
 הוא:
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ל ַהּיֹום" ל מּוָסִפין ּכָ    ".ְוׁשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ַע ְוִנְקָרא ּפוֹ     .ׁשֵ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
 . המאחר כ''כ:רא פושעונק
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִפּלֹות" י תְּ תֵּ ל ִמְנָחה :ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ ל מּוָסף ,ַאַחת ׁשֶ    ,ְוַאַחת ׁשֶ
ל מּוָסף ל ׁשֶ ּלֵ ְך ִמְתּפַ ל ִמְנָחה ְוַאַחר ּכָ ל ׁשֶ ּלֵ   , ִמְתּפַ

ִדיָרה ִדיָרה ְוזֹו ֵאיָנּה תְּ ּזֹו תְּ    .ׁשֶ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ִמְנָחה ל ׁשֶ ּלֵ ְך ִמְתּפַ ל מּוָסף ְוַאַחר ּכָ ל ׁשֶ ּלֵ    ,ִמְתּפַ
ֵאיָנּה עֹוֶבֶרת ּזֹו ִמְצָוה עֹוֶבֶרת ְוזֹו ִמְצָוה ׁשֶ    ."ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ל מּוָסף - ֲהָלָכה ל ׁשֶ לֵּ ְך ִמְתּפַ ל ִמְנָחה ְוַאַחר כָּ ל ׁשֶ לֵּ    .ִמְתּפַ

  
י ֵזיָרא י ֲהָוה ֲח  ַרּבִ יְרֵסיּה כִּ    ,ִליׁש ִמּגִ

ְתָחא  ר טֹוִביֲהָוה ָאֵזיל ְוָיֵתיב ַאּפִ י ָנַתן ּבַ ֵבי ַרּבִ    ,ּדְ
ל ַאְגָרא ְייהּו ַוֲאַקּבֵ ּמַ ָנן ָאז ֵאיקּום ִמּקַ י ָחְלִפי ַרּבָ    .ֲאַמר כִּ

ר טֹוִביְנַפק ֲאָתא  י ָנָתן ּבַ    ,ַרּבִ
א :ֲאַמר ֵליּה  י ִמְדָרׁשָ    ?ַמאן ֲאַמר ֲהָלָכה ּבֵ

י יֹוָחָנןָהִכי ָאַמר  :ַמר ֵליּה ֲא     :ַרּבִ
י ְיהּוָדה ַרּבִ ל ִמְנָחה ,ֵאין ֲהָלָכה כְּ ל ׁשֶ לֵּ ְך ִמְתּפַ ל מּוָסף ְוַאַחר כָּ ל ָאָדם ׁשֶ לֵּ ָאַמר ִמְתּפַ    .ּדְ

י יֹוָחָנן ֲאַמָרּה  :ֲאַמר ֵליּה     ?ַרּבִ
   .ִאין :ֲאַמר ֵליּה 

ִעין ִזְמִנין יּה ַאְרּבְ ָנא ִמיּנֵ    .ּתָ
   ?אֹו ֲחַדת ִהיא ָלךְ  ,ֲחָדא ִהיא ָלךְ  :ַמר ֵליּה ֲא 

ן ֵלִוי ,ֲחַדת ִהיא ִלי :ֲאַמר ֵליּה  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ָקא ִלי ּבְ ְמַסּפְ ּום ּדִ    .ִמׁשּ
  
  
  
  

  רש"י
. מאחר שהגיע מתפלל של מנחה

זמנה כדי להקדימה בתחלת זמנה 
   שלא יקרא פושע גם עליה:

. הואיל ואיחר ואח''כ של מוספין
זמנה אינו עובר דהא אמרי רבנן 

   ושל מוספים כל היום:
. ר' יהודה שזו מצוה עוברת

לטעמיה דאמר עד שבע שעות ותו 
   לא:

תלמידים היוצאים  .כי חלפי רבנן
   מבית ר' נתן:

. מי מאן אמר הלכה בי מדרשא
מבני הישיבה אמר בבית המדרש 

   שהלכה כר' יהודה:
. חדא היא לך או חדת היא לך

אחת היא לך שלא למדת דבר 
משמו של ר' יוחנן אלא זו בלבד 
לכך חביבה היא לך או חדשה היא 
לך שהיית סבור שאחד מן 

   האחרים אמרה:
חדת היא לי דמספקא ה''ג א''ל 

. סבור הייתי לי בר' יהושע בן לוי
   שרבי יהושע בן לוי אמרה:
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ן ֵלִויָאַמר  י ְיהֹוֻשַע ּבֶ    :ַרּבִ

עֹות ַבע ׁשָ ל מּוָסִפין ְלַאַחר ׁשֶ ה ׁשֶ ִפלָּ ל ּתְ לֵּ ְתּפַ ל ַהּמִ י ְיהּוָדה כָּ    ,ְלַרּבִ
תּוב אֹוֵמר ְך ָהיּו" :ָעָליו ַהכָּ י ִמּמֵ    .יח)-(צפניה ג "נּוֵגי ִמּמֹוֵעד ָאַסְפּתִ

  

ַהאי  ַמע ּדְ ַתְבָרא הּוא י""נּוגֵ ַמאי ַמׁשְ ָנא ּדְ ָ    ?ִליׁשּ
  

ם  ִדְמַתְרּגֵ    :ַרב יֹוֵסףכְּ
ָרֵאל ֵבית ִיׂשְ ְנֵאיהֹון ּדְ ְבָרא ָאֵתי ַעל ׂשַ ֵלים ,ּתַ ִבירּוׁשְ א ּדְ ַאֲחרּו ִזְמֵני מֹוֲעַדּיָ    .ַעל ּדְ

  
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ֲחִרית ְלַאַחר ַאְרּבַ  ל ׁשַ ה ׁשֶ ִפלָּ ל ּתְ לֵּ ְתּפַ ל ַהּמִ י ְיהּוָדהכָּ עֹות ְלַרּבִ    ,ע ׁשָ

תּוב אֹוֵמר ְך ָהיּו" :ָעָליו ַהכָּ י ִמּמֵ    ."נּוֵגי ִמּמֹוֵעד ָאַסְפּתִ
  

ַהאי  ַמע ּדְ ַצֲעָרא הּוא "נּוֵגי"ַמאי ַמׁשְ ָנא ּדְ ָ    ?ִליׁשּ
  

ְכִתיב י ִמּתּוָגה" :ּדִ ְלָפה ַנְפׁשִ    .כח)-(תהילים קיט "ּדָ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
תּולֶֹתיָה ּנּוגֹות ְוִהיא ַמר ָלּה" :ֵמָהָכא   .ד)-(איכה א "ּבְ

  
  
  

  רש"י
   . גרסי' ול''ג דאמר:אמר ריב''ל

. מחמת שהעבירו מועדי ממועד
התפלות והחגים יהיו נוגים 

 ואסופים וכלים:
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        כח, בכח, בכח, בכח, ב .160
   ,ַרב יֹוֵסףֲחַלׁש ְוָלא ֲאָתא ְלִפְרָקא ּדְ  ַרב ִאְוָיא   כח, ב

י ֲאָתא ,ְלָמָחר ָעא  ,כִּ ֵייּבְ יּה ּדְ  ַאּבַ ְעתֵּ    ,ַרב יֹוֵסףְלַאּנּוֵחי ּדַ
   ?ָלא ֲאָתא ַמר ְלִפְרָקא ַמאי ַטְעָמא :ֲאַמר ֵליּה 
אי ְוָלא ָמִציָנא :ֲאַמר ֵליּה  ֲהָוה ָחִליׁש ִלּבַ    .ּדַ
אי ָלא ְטַעְמּתְ ִמיִדי ְוֲאֵתית :ֲאַמר ֵליּה     ?ַאּמַ
ַרב הּוָנא   :ֲאַמר ֵליּה     ?ָלא ָסַבר ָלּה ַמר ְלָהא ּדְ

ָאַמר     :ַרב הּוָנאּדְ
ִפלַּ  ל ּתְ לֵּ ְתּפַ ּיִ לּום קֹוֶדם ׁשֶ ְטעֹום כְּ ּיִ    .ת ַהּמּוָסִפיןָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ

ָיִחיד :ֲאַמר ֵליּה  מּוָסִפין ּבְ ֵעי ֵליּה ְלַמר ְלַצּלּוֵיי ְצלֹוָתא ּדְ    .ְוִלְטעֹום ִמיִדי ּוְלֵמיֵתי ,ִאיּבָ
ָאַמר    :ֲאַמר ֵליּה  י יֹוָחָנןְוָלא ָסַבר ָלּה ַמר ְלָהא ּדְ   :ַרּבִ

ת ַהּצִ  תֹו ִלְתִפלַּ ִפלָּ ים ּתְ ְקּדִ ּיַ    ?!ּבּורָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ
ַמר ֲעַלּה    :ֲאַמר ֵליּה     :ָלאו ִאּתְ

אָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
נוּ  ּבּור ׁשָ ּצִ    .ּבַ

  
ַרב הּוָנא ן ֵלִויְולֹא כְּ  ,ְוֵלית ִהְלְכָתא לֹא כְּ י ְיהֹוֻשַע ּבֶ    ,ַרּבִ

ַרב הּוָנא  ֲאַמַרן -כְּ    .ָהא ּדַ
ן ֵלִוי  י ְיהֹוֻשַע ּבֶ ַרּבִ ָאַמר   -כְּ י ְיהֹוֻשַע ּדְ ן ֵלִוי ַרּבִ    :ּבֶ

ְנָחה ת ַהּמִ ִפלַּ יַע ְזַמן ּתְ ִהּגִ יָון ׁשֶ    ,כֵּ
ְנָחה ת ַהּמִ ִפלַּ ל ּתְ לֵּ ְתּפַ ּיִ לּום קֹוֶדם ׁשֶ ְטעֹום כְּ ּיִ    .ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ

  
  
  
  

  רש"י
. שהיה לא על לפרקא דרב יוסף

ראש הישיבה בפומבדיתא והיה 
ת המוספין דורש בשבת קודם תפל

ולאחר הדרשה היו הולכים לבית 
הכנסת ומתפללים תפלת 

  המוספין:
. אם הוא בבהכ''נ עם בצבור שנו 

 הצבור לא יקדים להתפלל:
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ָנה   ִמׁשְ

ָנה ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ה ְקָצָרה ַרּבִ ִפּלָ ְדָרׁש ּוִביִציָאתֹו תְּ ְכִניָסתֹו ְלֵבית ַהּמִ ל ּבִ ּלֵ   .ָהָיה ִמְתּפַ
ה זוֹ  :ָאְמרּו לוֹ  קֹום ִלְתִפּלָ    ?ַמה ּמָ

ְכִניָסִתי    :ָאַמר ָלֶהם ּלֹא ֶיֱאַר  -ּבִ ל ׁשֶ ּלֵ ָלה ַעל ָיִדיֲאִני ִמְתּפַ ּקָ ַבר תַּ    ,ע ּדְ
   .ֲאִני נֹוֵתן הֹוָדָאה ַעל ֶחְלִקי -ּוִביִציָאִתי 

  
ָמָרא   ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְכִניָסתֹו ַמהּו אֹוֵמר"    ?ּבִ

ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי    :ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ָלה ַעל ָיִדי ּקָ ַבר תַּ ּלֹא ֶיֱאַרע ּדְ   .ׁשֶ

ְדַבר ֲהָלָכה ל ּבִ ׁשֵ    .ְולֹא ֶאּכָ
י ֲחֵבַרי91 ְמחּו ּבִ   .ְוִיׂשְ

   ,ְולֹא ַעל ָטהֹור ָטֵמא ,ְולֹא אֹוַמר ַעל ָטֵמא ָטהֹור
ֶהם ַמח ּבָ ְדַבר ֲהָלָכה ְוֶאׂשְ לּו ֲחֵבַרי ּבִ ׁשְ    .ְולֹא ִיּכָ

  

יִציָאתֹו ַמהּו אֹוֵמר    ?ּבִ
   ,מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי

ית ַה  ֵבי ּבֵ ְמתָּ ֶחְלִקי ִמּיֹוׁשְ ַ ׂשּ ְדָרׁש ׁשֶ ֵבי ְקָרנֹות ,מִּ ְמתָּ ֶחְלִקי ִמּיֹוׁשְ    .ְולֹא ׂשַ
יִמים ּכִ ים ְוֵהם ַמׁשְ ּכִ ֲאִני ַמׁשְ   ;ׁשֶ

ים ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ּכִ ֵטִלים ,ֲאִני ַמׁשְ יִמים ִלְדָבִרים ּבְ ּכִ    .ְוֵהם ַמׁשְ
  ;ֲאִני ָעֵמל ְוֵהם ֲעֵמִלים
ָכר ל ׂשָ ָכרְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵא  ,ֲאִני ָעֵמל ּוְמַקּבֵ ִלים ׂשָ    .יָנם ְמַקּבְ

  ;ֲאִני ָרץ ְוֵהם ָרִצים
א י ָהעֹוָלם ַהּבָ ַחת ,ֲאִני ָרץ ְלַחּיֵ    ."ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר ׁשָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָחָלה " ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזרּכְ רוֹ  ַרּבִ ְלִמיָדיו ְלַבּקְ    ,ִנְכְנסּו תַּ
ים  :ָאְמרּו לוֹ  ֵדנּו אֹוְרחֹות ַחּיִ ינּו ַלּמְ אַרּבֵ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ֶהן ְלַחּיֵ ה ּבָ    .ְוִנְזּכֶ

   :ָאַמר ָלֶהם
ְכבֹוד ַחְבֵריֶכם ֲהרּו ּבִ    ,ִהּזָ

יֹון    ,ּוִמְנעּו ְבֵניֶכם ִמן ַהִהּגָ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים י תַּ ְרּכֵ ין ּבִ יבּום ּבֵ    ,ְוהֹוׁשִ

ם עֹוְמִדים עּו ִלְפֵני ִמי ַאתֶּ ִלים ּדְ ּלְ ם ִמְתּפַ ַאתֶּ    ,ּוְכׁשֶ
אּוִבׁשְ  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ְזּכּו ְלַחּיֵ ְך תִּ    .ִביל ּכָ

  
ָחָלה  איּוְכׁשֶ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ רוֹ  ַרּבִ ְלִמיָדיו ְלַבּקְ    ,ִנְכְנסּו תַּ

ָרָאה אֹוָתם ִהְתִחיל ִלְבּכֹות יָון ׁשֶ    ,ּכֵ
ְלִמיָדיו ָרֵאל :ָאְמרּו לֹו תַּ יׁש ֶהָחָזק ,ַעּמּוד ַהְיִמיִני ,ֵנר ִיׂשְ טִּ ה ּבֹוֶכהִמ  ,ּפַ ֵני ָמה ַאתָּ    ?ּפְ

ר ָוָדם ָהיּו מֹוִליִכין אֹוִתי :ָאַמר ָלֶהם ׂשָ    ,ִאיּלּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ּבָ
ֶבר ּקֶ אן ּוָמָחר ּבַ ַהּיֹום ּכָ    ,ׁשֶ

ִאם ּכֹוֵעס ָעַלי  ַעס עֹוָלם -ׁשֶ ֲעסֹו ּכַ    ,ֵאין ּכַ
   ,ֵאין ִאיּסּורֹו ִאיּסּור עֹוָלם -ְוִאם אֹוְסֵרִני 

   ,ֵאין ִמיָתתֹו ִמיַתת עֹוָלם -יֵתִני ְוִאם ְמִמ 
ְדָבִרים יסֹו ּבִ ָממֹון ,ַוֲאִני ָיכֹול ְלַפּיְ ֲחדֹו ּבְ    ,ּוְלׁשַ
י ֵכן ָהִייִתי ּבֹוֶכה    ,ַאף ַעל ּפִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ּמֹוִליִכים אֹוִתי ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ יו ׁשֶ    ,ְוַעְכׁשָ
הּוא ַחי ְוַקיָּ     ,ים ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמיםׁשֶ

ִאם ּכֹוֵעס ָעַלי  ַעס עֹוָלם -ׁשֶ ֲעסֹו ּכַ    ,ּכַ
   ,ִאיּסּורֹו ִאיּסּור עֹוָלם - ְוִאם אֹוְסֵרִני

   ,ִמיָתתֹו ִמיַתת עֹוָלם -ְוִאם ְמִמיֵתִני 
ְדָבִרים יסֹו ּבִ ָממֹון ,ְוֵאיִני ָיכֹול ְלַפּיְ ֲחדֹו ּבְ    ,ְולֹא ְלׁשַ

ָרִכיםְולֹא עוֹ  ֵני ּדְ ׁש ְלָפַני ׁשְ ּיֵ א ׁשֶ ן ֵעֶדן ,ד ֶאּלָ ל ּגַ יִהּנֹם ,ַאַחת ׁשֶ ל ּגֵ    ,ְוַאַחת ׁשֶ
ֵאיזֹו מֹוִליִכים אֹוִתי ה ,ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ    ?!ְולֹא ֶאְבּכֶ

ְרֵכנוּ  :ָאְמרּו לוֹ  ינּו ּבָ    ,ַרּבֵ
ַמִים ֲעֵליֶכם ּכְ  :ָאַמר ָלֶהם ֵהא מֹוָרא ׁשָ תְּ ר ָוָדםְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ׂשָ    .מֹוָרא ּבָ

                                                
  החלוקה לשורה נוספת, נותנת פרשנות מסוימת, השאלה היא האם 'וישמחו בי חברי', או 'שלא אכשל וישמחו בי חברי'. 91

  רש"י
  מתני' 

  מה טיבה:. כלומר מה מקום
  

  גמ' 
וישמחו חברי על  ולא אכשל.

כשלוני הרי רעות שתים שיבאו על 
   ידי שאגרום להם שיענשו:

חנוונים או עמי . מיושבי קרנות
הארץ שעוסקים בדבר שיחה. 
מההגיון לא תרגילום במקרא 
יותר מדאי משום דמשכא. לשון 

   אחר משיחת ילדים:
. כדי שתתפללו דעו לפני מי וכו'

   ביראה ובכוונה:
. שני עמודים העמיד עמוד הימיני

שלמה באולם שם הימני יכין ושם 
השמאלי בועז (מלכים א ז) הימיני 

   לעולם חשוב:
} מעדר{. המפוצץ פי''ק פטיש

  בלע''ז: 
   . חובש אותי:אוסרני

   . לעוה''ב:מיתת עולם
. מאימת משפטו אם הייתי בוכה

   לדין מוליכין אותי לפניו:
. בתמיה כלומר ולא יותר עד כאן

  ממורא בשר ודם:
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ְלִמיָדיו אן :ָאְמרּו לֹו תַּ    ?!ַעד ּכָ

  
   !ּוְלַואי :ָאַמר ָלֶהם

ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵביָרה ׁשֶ ְדעּו ּכְ ּלֹא ִיְרַאִני ָאָדם.  :אֹוֵמר ,תֵּ   ׁשֶ
ִטיָרתוֹ  ַעת ּפְ ׁשְ    ,ּבִ

ֵני ַהּטּוְמָאה   :ָאַמר ָלֶהם ִלים ִמּפְ ּנּו ּכֵ    ,ּפַ
סֵּ  אְוָהִכינּו ּכִ ּבָ הּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ׁשֶ    ".א ְלִחְזִקּיָ

  
  

  רש"י
. שיהא כמורא בשר ודם ולואי

   שאם כן תחדלו מעבירות הרבה:
יות . בסתר ממורא הברעבירה

ויודע שהכל הוא גלוי להקב''ה 
   ואינו מניח בכך:

. טומאת אהל המת מפני הטומאה
   בכל הבית:

 . אלי ללוותי:לחזקיהו שבא
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ָנה   ִמׁשְ

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
מֹנֶ  ל ָאָדם ׁשְ ּלֵ ָכל יֹום ָויֹום ִמְתּפַ ֵרהּבְ    .ה ֶעׂשְ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵרה מֶֹנה ֶעׂשְ   .ֵמֵעין ׁשְ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִפיו  תֹו ּבְ ִפּלָ גּוָרה תְּ ֵרה -ִאם ׁשְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ל ׁשְ ּלֵ    ,ִמְתּפַ

ֵרה -ְוִאם ָלאו  מֹוֶנה ֶעׂשְ    .ֵמֵעין ׁשְ
  

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
תֹו ֶקַבע ִפּלָ ה תְּ ֲחנּוִנים - ָהעֹוׂשֶ תֹו תַּ ִפּלָ   .ֵאין תְּ

  
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָנה  ְמקֹום ַסּכָ ה ְקָצָרה -ַההֹוֵלְך ּבִ ִפּלָ ל תְּ ּלֵ    ,ִמְתּפַ
ָרֵאל   :ְואֹוֵמר ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֶאת ׁשְ ע ה' ֶאת ַעּמְ    ,הֹוׁשַ

ת ָהִעּבּור ִיְהיּו ָצְרֵכיֶהם ְלָפֶניךָ  ָרׁשַ ָכל ּפָ    ,ּבְ
רּוְך ַאתָּ  הּבָ ִפּלָ    .ה ה' ׁשֹוֵמַע תְּ

  
    -ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור 

ל ּלֵ    ,ֵיֵרד ְוִיְתּפַ
ָניו -ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵרד     ,ַיֲחִזיר ֶאת ּפָ

ָניו  ים -ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲחִזיר ֶאת ּפָ ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ ֶנֶגד ּבֵ ין ֶאת ִלּבֹו ּכְ    .ְיַכּוֵ
  

ְך ּבִ  א ָהָיה ְמַהּלֵ ַאְסּדָ ים -ְסִפיָנה אֹו ּבְ ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ ֶנֶגד ּבֵ ין ֶאת ִלּבֹו ּכְ   .ְיַכּוֵ
  

ָמָרא   ּגְ

ֵרה"ָהֵני  מֹוֶנה ֶעׂשְ ֶנֶגד ִמי "ׁשְ    ?כְּ
  

ר ַנֲחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ל ּבְ י ִהּלֵ    :ַרּבִ
ָאַמר  רֹות ׁשֶ ֵרה ַאְזכָּ מֹוֶנה ֶעׂשְ ֶנֶגד ׁשְ ִוד ּבְ כְּ ֵני ֵאִלים"ּדָ   .א)-(תהילים כט "ָהבּו ַלה' ּבְ

  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
ַמ  ְקִריַאת ׁשְ ּבִ רֹות ׁשֶ ֵרה ַאְזכָּ מֹוֶנה ֶעׂשְ ֶנֶגד ׁשְ    .עכְּ

  
ְנחּוםָאַמר  י ּתַ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ְדָרה.  ִ ׁשּ ּבַ ֵרה חּוְליֹות ׁשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ֶנֶגד ׁשְ   כְּ
  
  

ְנחּוםְוָאַמר  י ּתַ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ל חּוְליֹות קּו כָּ ּקְ ְתּפַ ּיִ ְכַרע ַעד ׁשֶ ּיִ ל ָצִריְך ׁשֶ לֵּ ְתּפַ ְדָרה ַהּמִ ִ ׁשּ ּבַ    .ׁשֶ

  
   :ָאַמר עּוָלא

ֶנֶגד ִלּבוֹ  ָרֶאה ִאיָסר כְּ ּיֵ ֵדי ׁשֶ    .ַעד כְּ
  

י ֲחִניָנא    :ָאַמר ַרּבִ
ֲעַנע רֹאׁשֹו ׁשּוב ֵאינֹו ָצִריךְ  ּנִ יָון ׁשֶ    .כֵּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָכַרע ַמאן ּדְ יּה ּוֶמֱחֵזי כְּ ְמַצֵער ַנְפׁשֵ    .ְוהּוא ּדִ
  
  

ְמֵני ְסֵרי ְסֵרי ָהְווָיין ?ָהֵני ּתַ ׁשַ    !ּתְ
  

י ֵלִויָאַמר     :ַרּבִ
נּוָה  ּקְ ַיְבֶנה ּתִ דֹוִקים ּבְ ת ַהּצְ ְרכַּ    .ּבִ

  
נּוָה  ּקְ ֶנֶגד ִמי ּתִ    ?כְּ

  

  רש"י
  מתני' 

. בגמרא מעין שמנה עשרה
  מפרש:

   . זו תפלה קצרה:הושע ה' וכו' 
. מפרש בכל פרשת העבור כו'

   בגמרא:
. שאין לו מי אם אינו יכול לירד

   חמורו:שיאחז את 
   . לצד ירושלים:יחזיר את פניו

. כמו ותשם בסד רגלי באסדא
(איוב יג) בית הסהר שקורין 

שבו נעלו רגלי  - צי''ף: סד {ציפ''ש 
} בלע''ז. לשון אחר עצים אסירים

הקשורים זה עם זה הרבה יחד 
ובלשון מקרא קורא אותם 
רפסודות (ד''ה ב) ובלע''ז רדיי''ל 

אשכנז } ובלשון רי''ד: רפסודה{
} בגרמנית -רפסודה ולו''ס {

ומשיטן בנהר להוליכן ממקום 
כמו  למקום ויכולין להלך עליהן

   בספינה:
  

  גמ' 
. שהוא רמז הבו לה' בני אלים

לאבות וגבורות וקדושת השם 
כדאמרינן בראש השנה (דף לב.) 
מנין שאומרים אבות ת''ל הבו לה' 

   בני אלים כו':
. שיראו הפקקים הם שיתפקקו

רים כמו ששנינו (ב''ב פ:) הקש
בקנים ובגפנים מן הפקק שלמעלה 
והיא הקשר שחלל הקנה פקוק 

   וסתום שם:
. שני קמטים אחד מלמטה איסר

ואחד מלמעלה וכאיסר רוחב בשר 
   באמצע:

. שהוא ניכר שחפץ דמצער נפשיה
   לכרוע אלא שהוא מצטער:

 . לאחר זמן מרובה:ביבנה תקנוה
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י ֵלִויָאַמר  ר ַנֲחָמִנילְ  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ל ּבְ י ִהּלֵ    :ַרּבִ
ֶנֶגד  בֹוד ִהְרִעים"כְּ    .ג)-(תהילים כט "ֵאל ַהכָּ

  

    ?ְלַרב יֹוֵסף
  

ַמע ְקִריַאת ׁשְ ּבִ ֶנֶגד ֶאָחד ׁשֶ    .כְּ
  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְנחּום ָאַמר ַרּבִ י ּתַ   ? ְלַרּבִ
  

ֶנֶגד חּוְלָיא  ְדָרהכְּ ִ ׁשּ ּבַ ה ׁשֶ   .ְקַטּנָ
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נָ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ

ְמעֹון ַהַּפּקּוִלי ָרכֹות ִלְפֵני  ׁשִ ֵרה ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ יר ׁשְ ְמִליֵאלִהְסּדִ ן ּגַ ַיְבֶנה ַרּבָ ֶדר ּבְ    ,ַעל ַהסֵּ
ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהם  ן ּגַ ּיֹוֵדַע ְלַתּקֵ  :ֲחָכִמיםַל  ַרּבָ לּום ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ ת ַה ּכְ ְרּכַ    ?יםינִ ּמִ ן ּבִ

ָטןָעַמד  מּוֵאל ַהּקָ ָנּה  ׁשְ    ,ְוִתּקְ
ָכָחּה   כט, א  ָנה ַאֶחֶרת ׁשְ עֹות ,ְלׁשָ לֹׁש ׁשָ ִים ְוׁשָ תַּ ּה ׁשְ ִקיף ּבָ    ."ְולֹא ֶהֱעלּוהוּ  ,ְוִהׁשְ

  
אי    ? "לֹא ֶהֱעלּוהוּ "ַאּמַ

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 
ָרכֹות  ָכל ַהּבְ ן ָטָעה ּבְ לָּ    ,ֵאין ַמֲעִלין אֹותוֹ  -כֻּ

ת ַה  ִבְרכַּ א ִמין הּוא ,ַמֲעִלין אֹותוֹ  - ים ינִ ּמִ ּבְ ּמָ יַנן ׁשֶ    !ָחְייׁשִ
  

ָטן מּוֵאל ַהּקָ אֵני ׁשְ    ,ׁשָ
ָנּה  ּקְ ִאיהּו ּתַ    .ּדְ

  
יּה  ְלָמא ֲהַדר ּבֵ    ?ְוֵניחּוׁש ּדִ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ִמיִרי א :ּגְ יׁשָ    .ָטָבא ָלא ָהֵוי ּבִ

  
   ?!ָלאוְ 

ִתיב ה ָעֶול" :ְוַהכְּ ְדָקתֹו ְוָעׂשָ יק ִמּצִ   !כד)- (יחזקאל יח "ּוְבׁשּוב ַצּדִ
  

רוֹ  ע ֵמִעיּקָ    ,ַההּוא ָרׁשָ
יק ֵמִע  רֹו ֲאָבל ַצּדִ    .לֹא –יּקָ

  
   ?!ְולֹא

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתךָ " ֲאִמין ּבְ    ,ַאל תַּ

ָנה מִֹנים ׁשָ דֹוָלה ׁשְ ה ּגְ ְכהּוּנָ ׁש ּבִ ּמֵ דֹול ׁשִ ֲהֵרי יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ    ,ׁשֶ
ה ְצדֹוִקי    !"ּוְלַבּסֹוף ַנֲעׂשָ

ֵייָאַמר וְ     :ַאּבַ
אי הּוא יֹוָחָנן    .הּוא ַיּנַ

   :ָאַמר אָרָב 
אי ְלחּוד   ;ְויֹוָחָנן ְלחּוד ,ַיּנַ

רוֹ  ע ֵמִעיּקָ אי ָרׁשָ    ,ַיּנַ
רוֹ  יק ֵמִעיּקָ    .ְויֹוָחָנן ַצּדִ

ֵיי    ,ָהִניָחא ְלַאּבַ
ָיא א ְלָרָבא ַקׁשְ    !ֶאלָּ

  
   :ָאַמר ָלְך ָרָבא

רֹו ַנִמי יק ֵמִעיּקָ יּה  ,ַצּדִ ְלָמא ֲהַדר ּבֵ    .ּדִ
  

ק ,ִאי ָהִכי אי ָלא ַאּסְ    ?ּוהוּ ַאּמַ
  

ָטן מּוֵאל ַהּקָ אֵני ׁשְ ּה  ,ׁשָ ַאְתִחיל ּבַ    .ּדְ
  

ָאַמר  ן ֵלִויְוִאיֵתיָמא  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ּה  ּלֹא ִהְתִחיל ּבָ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ

ּה ּגֹוְמָרּה     .ֲאָבל ִהְתִחיל ּבָ
  
  
  
  
  

  רש"י
צמר גפן  . מוכר פקוליהפקולי
  } קוטו''ן: כותנהקיטו''ן {שקורין 
. חשב לזכור אותה לשון והשקיף

סוכה כדמתרגמינן וישקף ואסתכי 
   (בראשית יט):

. ושב מרשעתו רשע מעיקרו
   פעמים שחוזר ונעשה רשע:

. ששנינו בקידושין (פ''ג הוא ינאי
   דף סו.) שהרג חכמי ישראל:

. ונעשה צדיק ינאי רשע מעיקרו
   ו:וחזר לרשעת

. התחיל לאומרה דאתחיל בה
   וטעה באמצעיתה:

. הא דאמר רב יהודה לא שנו
 מעלין אותו:
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ָתא ּבְ ׁשַ ַבע ּדְ ֶנגֶ  ,ָהֵני ׁשֶ    ?ד ִמיכְּ

  
אּולָאַמר  ן ׁשָ א ּבֶ י ֲחַלְפּתָ    :ַרּבִ

ִים ִוד ַעל ַהּמַ ָאַמר ּדָ ְבָעה קֹולֹות ׁשֶ ֶנֶגד ׁשִ    .כְּ
  

ָנה ָ רֹאׁש ַהׁשּ ע ּדְ ׁשַ ֶנֶגד ִמי ,ָהֵני ּתֵ    ?כְּ
  

ִמן ַקְרִטיְגִניןָאַמר  י ִיְצָחק ּדְ    :ַרּבִ
ְתִפ  ה ּבִ ָאְמָרה ַחּנָ רֹות ׁשֶ ָעה ַאְזכָּ ׁשְ ֶנֶגד תִּ ָתּה כְּ    .לָּ

  
ָאַמר ַמר   :ּדְ

ה" ָרה ָרֵחל ְוַחּנָ ָנה ִנְפְקָדה ׂשָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ    ."ּבְ
  

ַתֲעִניָתא ע ּדְ ִרים ְוַאְרּבַ ֶנֶגד ִמי ,ָהֵני ֶעׂשְ    ?כְּ
  

י ֶחְלּבוֹ ָאַמר     :ַרּבִ
ע ְרָננֹות ִרים ְוַאְרּבַ ֶנֶגד ֶעׂשְ    ,כְּ

ִהְכִניס ָארֹון ְלֵב  ָעה ׁשֶ ׁשָ לֹמֹה ּבְ ָאַמר ׁשְ יםׁשֶ ָדׁשִ י ַהּקֳ    .ית ָקְדׁשֵ
  

ל יֹוָמא ַנִמי ֵנְמִריְנהוּ  ,ִאי ָהִכי    !כָּ
  

לֹמֹה ַרֲחֵמי ?ֵאיַמת ֲאַמִריְנהּו ׁשְ יֹוָמא ּדְ    ,ּבְ
ַרֲחֵמי ָאְמֵרי ְלהוּ  יֹוָמא ּדְ    .ֲאַנן ַנִמי ּבְ

  
  
  
  
  
  

  רש"י
. במזמור קול ה' על שבעה קולות

   המים (תהלים כט):
. בפרשת עלץ לבי שאמרה חנה

   (ש''א ב):
. בפרשת ויעמוד שלמה כ''ד רננות

(מלכים א ח) רנה תפלה תחנה 
   כלהון כ''ד איכא:

שהוצרך לבקש  .ביומא דרחמי
רחמים שדבקו שערים זה בזה 
ולא היו מניחין להכניס ארון לבית 
קדשי הקדשים כדאמרי' במועד 

 קטן (דף ט. א):
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ַע " י ְיהֹוׁשֻ ֵרה :אֹוֵמר ַרּבִ מֶֹנה ֶעׂשְ    ."ֵמֵעין ׁשְ
  

ֵרהֵמֵעי"ַמאי  מֶֹנה ֶעׂשְ    ?"ן ׁשְ
  

   :ָאַמר ַרב
ָרָכה ּוְבָרָכה ל ּבְ    .ֵמֵעין כָּ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ָרֶכיךָ     ,ֲהִביֵננּו ה' ֱאלֵֹהינּו ָלַדַעת ּדְ
   ,ּומֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלִיְרָאֶתךָ 

אּוִלים    ,ְוִתְסַלח ָלנּו ִלְהיֹות ּגְ
ְכאֹוֵבינוּ     ,ְוַרֲחֵקנּו ִמּמַ

ֵננּו ּבִ  ְ    ,ְנאֹות ַאְרֶצךָ ְוַדׁשּ
ץ ַקּבֵ ע ּתְ    ,ּוְנפּוצֹוֵתינּו ֵמַאְרּבַ

ְפטוּ  ָ ָך ִיׁשּ ְעּתְ    ,ְוַהּתֹוִעים ַעל ּדַ
ִניף ָיֶדיךָ  ִעים ּתָ    ,ְוַעל ָהְרׁשָ

יִקים ְמחּו ַצּדִ    :ְוִיׂשְ
ִבְנַין ִעיֶרךָ  ךָ  ,ּוְבִתּקּון ֵהיָכֶלךָ  ,ּבְ יֶחךָ ּוַבֲעִריכַ  ,ּוִבְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ י ְמׁשִ    ,ת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ
ֲעֶנה ,ֶטֶרם ִנְקָרא ה ּתַ    ,ַאּתָ

ה ִפלָּ ה ה' ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ    .ּבָ
  

ֵייָלֵייט ֲעָלּה  י ֲהִביֵננוּ  ַאּבַ ְמַצלֵּ אן ּדִ    .ַאּמַ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. אומר בקוצר מעין כל ברכה

   ומברך על כל אחת ואחת:
. ואינו מברך אלא שומע הביננו

תפלה בכל הברכות שבין שלש 
ראשונות לשלש אחרונות הביננו 

ונן ומול את לבבנו כנגד אתה ח
כנגד השיבנו לסלוח לנו כנגד סלח 
לנו להיות גאולים כנגד גאולה וכן 

   כולם:
. לשון נוה כמו בנאות בנאות ארצך

דשא ירביצני (תהלים כג) והוא 
   כנגד ברכת השנים:
. העוברים על והתועים על דעתך

   דבריך:
. כנגד צדקה ומשפט לשון ישפטו

אחר והתועים במשפט על דעתך 
שפטו השיבם ללמדם לשפוט י

כדבריך וכן עיקר נראה לי וכן 
   בה''ג:

. לפי שמדלג לייט עלה אביי
 הברכות וכוללן בברכה אחת:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר     :ׁשְ

ל ָאָדם ֲה  לֵּ ּה ִמְתּפַ ָנה ּכּולָּ ָ ל ַהׁשּ    ,ִביֵננוּ כָּ
ת ּוִמּמֹוָצֵאי ָיִמים טֹוִבים ּבָ    ,חּוץ ִמּמֹוָצֵאי ׁשַ

ַעת חֹוֵנן ַהּדַ ָלה ּבְ ִריְך לֹוַמר ַהְבּדָ ּצָ ֵני ׁשֶ    .ִמפְּ
  

מּוֵאלַמְתִקיף ַלּה  ר ׁשְ ה ּבַ    :ַרּבָ
ְפֵני ַעְצָמּה  ָרָכה ְרִביִעית ּבִ    !ְוֵניְמָרּה ּבְ

ַנן    :ִמי ָלא ּתְ
י ֲעִקיָבא"    :ראֹוֵמ  ַרּבִ

ְפֵני ַעְצָמּה  ָרָכה ְרִביִעית ּבִ    .אֹוְמָרּה ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר   : אֹוֵמר ַרּבִ

הֹוָדָאה    !"ּבְ
  

י ֲעִקיָבא ַרּבִ ּה ִמי ָעְבִדיַנן כְּ ָנה ּכּולָּ ָ ל ַהׁשּ א ַנִמי ֶנֱעִביד ,ַאּטּו כָּ ּתָ ַהׁשְ    ?!ּדְ
ַרּבִ  ּה ַמאי ַטֲעָמא ָלא ָעְבִדיַנן כְּ ָנה ּכּולָּ ָ ל ַהׁשּ    ?י ֲעִקיָבאכָּ

ּקּון ְמֵני ְסֵרי ּתַ ּקּון ,ּתַ ְסֵרי לֹא תַּ ׁשַ   ,ּתְ
ּקּון ַבע ּתַ ּקּון ,ָהָכא ַנִמי ׁשְ ְמֵני ָלא ּתַ    .ּתַ

  
   :ַמר זּוְטָראַמְתִקיף ַלּה 

ַלל ין קֶֹדׁש ְלחֹול' ,ְוִנְכְלָלּה ִמכְּ יל ּבֵ ְבּדִ    '!ֲהִביֵננּו ה' ֱאלֵֹהינּו ַהּמַ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  
  

ֵייַרב ָאַמר  ר ַאּבַ יִבי ּבַ    :ּבִ
ל ָאָדם ֲהִביֵננוּ  לֵּ ּה ִמְתּפַ ָנה ּכּולָּ ָ ל ַהׁשּ    ,כָּ

ִמים ׁשָ    ,חּוץ ִמימֹות ַהּגְ
ִנים ָ ת ַהׁשּ ִבְרכַּ ֵאָלה ּבְ ִריְך לֹוַמר ׁשְ ּצָ ֵני ׁשֶ    .ִמפְּ

  
   :ַמר זּוְטָראַמְתִקיף ַלּה 

ַלל ְנאֹות ַאְרֶצךָ ' ,ְוִנְכְלָלּה ִמכְּ ֵננּו ּבִ ְ    '!ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ְוַדׁשּ
  

רּוֵדי    .ָאֵתי ְלִאּטְ
  

רּוֵדי ,ִאי ָהִכי ַעת ַנִמי ָאֵתי ְלִאּטְ חֹוֵנן ַהּדַ ָלה ּבְ    !ַהְבּדָ
  

ת ְצלֹוָתא :ָאְמֵרי ְתִחלַּ ָאְתָיא ּבִ יָון ּדְ ִריד - ָהָתם כֵּ    .ָלא ִמּטְ
ֶאְמַצע ְצלֹוָתא  ָאְתָיא ּבְ יָון ּדְ ִריד –ָהָכא כֵּ    .ִמּטְ

  
יף ַלּה ַמְתִקי ִ    :ַרב ַאׁשּ

ה ִפלָּ ׁשֹוֵמַע ּתְ    ,ְוֵניְמָרּה ּבְ
ָאַמר  ְנחּוםּדְ י ּתַ    :ַרב ַאִסיָאַמר  ַרּבִ

ִתים  ית ַהּמֵ ְתִחּיַ ִמים ּבִ ׁשָ בּורֹות ּגְ יר ּגְ    ,ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ָטָעה ְולֹא ִהְזכִּ
ִנים  ָ ת ַהׁשּ ִבְרכַּ ֵאָלה ּבְ נֵ  ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ׁשְ הִמּפְ ִפלָּ ׁשֹוֵמַע ּתְ כֹול ְלאֹוְמָרּה ּבְ ּיָ    ,י ׁשֶ
ַעת  חֹוֵנן ַהּדַ ָלה ּבְ כֹול ְלאֹוְמָרּה ַעל ַהּכֹוס ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ְוַהְבּדָ ּיָ ֵני ׁשֶ    !ִמּפְ

  
אֵני 'ָטָעה'    .ׁשָ

  
  
  

  רש"י
. כל השנה מי עבדינן כר' עקיבא

כלומר כשאנו מתפללין י''ח 
שלמות מי עבדינן כר' עקיבא 
לומר ברכה רביעית בפני עצמה 
דהשתא כשמתפללין הביננו נעביד 

   :כותיה
. שלש ראשונות ושלש שבע תקון

   אחרונות והביננו:
   . להבדלה:ונכללה

. בתוך הביננו כדרך שהוא מכלל
כוללה בחונן הדעת ויאמר הביננו 
ה' אלהינו המבדיל בין קדש לחול 

   לדעת דרכיך:
   . לטעות:לאטרודי

. התפלה יכול אדם לכוין בתחלת
   דעתו יותר מן האמצע:

א . הזכרה בעלמגבורות גשמים
היא לפיכך מחזירין אותו שאינה 
תפלה שיכול לאומרה בשומע 

 תפלה:
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   :ּגּוָפא
ְנחּוםָאַמר  י ּתַ    :ַרב ַאִסיָאַמר  ַרּבִ

ִתים ָטָעה ְולֹא ִהְזכִּ  ית ַהּמֵ ְתִחּיַ ִמים ּבִ ׁשָ בּורֹות ּגְ    ,ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -יר ּגְ
ִנים  ָ ת ַהׁשּ ִבְרכַּ ֵאָלה ּבְ ה ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ׁשְ ִפלָּ ׁשֹוֵמַע ּתְ כֹול ְלאֹוְמָרּה ּבְ ּיָ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ַעת  חֹוֵנן ַהּדַ ָלה ּבְ ֵני  , ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ְוַהְבּדָ כֹול ְלאֹוְמָרּה ַעל ַהּכֹוסִמּפְ ּיָ    .ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ִתים " ית ַהמֵּ ְתִחּיַ ִמים ּבִ ׁשָ בּורֹות ּגְ יר ּגְ   ,ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ָטָעה ְולֹא ִהְזּכִ
ִנים  ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ ֵאָלה ּבְ   ,ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ׁשְ
ַעת  חֹוֵנן ַהּדַ ָלה ּבְ כֹול ְלאֹוְמָרּה ַעל ַהּכֹוסִמּפְ  ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ְוַהְבּדָ ּיָ   ! "ֵני ׁשֶ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ָיִחיד ִצּבּור ,ָהא ּבְ    .ָהא ּבְ

  
ִצּבּור    ?ַמאי ַטְעָמא ָלא - ּבְ

  
ִליַח ִצּבּור ְ ְמָעּה ִמׁשּ ׁשָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
ה"ַהאי  ,ִאי ָהִכי ִפּלָ ׁשֹוֵמַע תְּ כֹול ְלאֹוְמָרּה ּבְ ּיָ ֵני ׁשֶ    ,"ִמּפְ
ֵני  ִליַח ִצּבּורׁשֶ 'ִמּפְ ְ ֹוֵמַע ִמׁשּ ֵעי ֵליּה  'ׁשּ   !ִמיּבָ

  
ָיִחיד א ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ    ,ֶאלָּ

ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ
ה ִפלָּ ר קֹוֶדם ׁשֹוֵמַע ּתְ ִאְדכַּ    ,ָהא ּדְ

ה   כט, ב ִפלָּ ַתר ׁשֹוֵמַע תְּ ר ּבָ ִאְדכַּ    .ָהא ּדְ
  
  

ְנחּוםָאַמר  י ּתַ י ְיהוֹ ָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר  ַרּבִ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ    :ׁשֻ
ֲעבֹוָדה  ל רֹאׁש חֶֹדׁש ּבַ יר ׁשֶ    .חֹוֵזר ַלֲעבֹוָדה -ָטָעה ְולֹא ִהְזכִּ

הֹוָדָאה  ר ּבְ    .חֹוֵזר ַלֲעבֹוָדה - ִנְזכַּ
לֹום  ים ׁשָ ׂשִ    .חֹוֵזר ַלֲעבֹוָדה -ּבְ

ים     .חֹוֵזר ְלרֹאׁש  - ְוִאם ִסּיֵ
  

ר ַא ָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ ֵריּה ּדְ א ּבְ ּפָ אַרב ּפַ    :ּדָ
ֲאַמַרן  ים "ָהא ּדַ ָעַקר ַרְגָליו "חֹוֵזר ְלרֹאׁש  -ִסּיֵ א ׁשֶ    ,ָלא ֲאַמַרן ֶאלָּ

   .חֹוֵזר ַלֲעבֹוָדה - ֲאָבל לֹא ָעַקר ַרְגָליו 
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   ?ְמָנא ָלְך ָהא

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ִמיַע ִלי א ָמִרי ׁשְ    ,ֵמַאּבָ
א ָמִרי ֵמ    . ַרבְוַאּבָ

  
   :ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמן ּבַ ָאַמר 

ֲאַמַרן    ',ָעַקר ַרְגָליו חֹוֵזר ְלרֹאׁש ' :ָהא ּדַ
תוֹ  ,ָלא ֲאַמַרן ִפלָּ ֲחנּוִנים ַאַחר ּתְ ֵאינֹו ָרִגיל לֹוַמר ּתַ א ׁשֶ    ,ֶאלָּ

תֹו  ִפלָּ ֲחנּוִנים ַאַחר ּתְ    .חֹוֵזר ַלֲעבֹוָדה -ֲאָבל ָרִגיל לֹוַמר ּתַ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    ,ִאיכָּ
   :ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמן ּבַ ָאַמר 

י  ֲאַמַרן כִּ    ',חֹוֵזר ַלֲעבֹוָדה -לֹא ָעַקר ַרְגָליו 'ָהא ּדַ
תוֹ  ִפלָּ ֲחנּוִנים ַאַחר ּתְ ָרִגיל לֹוַמר תַּ א ׁשֶ    ,ָלא ֲאַמַרן ֶאלָּ

תֹו  ִפלָּ ֲחנּוִנים ַאַחר ּתְ    .חֹוֵזר ְלרֹאׁש  -ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ָרִגיל לֹוַמר ּתַ
  
  

  רש"י
   . מחזירין אותו:ביחיד
   . יחיד המתפלל עם הצבור:בצבור

. אין מחזירין דאדכר קודם ש''ת
אותו שיכול לאומרה בשומע 

  תפלה: 
. כגון אלהי נצור לשוני תחנונים

מרע שאנו אומרים בעמידה אחר 
   תפלה:

. הויא סיום גילאבל אם אינו ר
 תפלתו כעקירה אפילו לא עקר:
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י ֱאִליֶעֶזר"    :ֹוֵמרא ַרּבִ

תֹו ֶקַבע ִפּלָ ה תְּ    .ְוכּו' "ָהעֹוׂשֶ
  

  ?"ֶקַבע"ַמאי 
  

ר ִאיִדיָאַמר  י ַיֲעקֹב ּבַ ְעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ּוי ַמׂשּ תֹו ּדֹוָמה ָעָליו כְּ ִפלָּ ּתְ ל ׁשֶ    .כָּ

  
ָנן וְ     :ָאְמֵריַרּבָ

ֲחנּוִנים ְלׁשֹון ּתַ ֵאינֹו אֹוְמָרּה ּבִ ל ִמי ׁשֶ    .כָּ
  

ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ָבר ּה ּדָ ׁש ּבָ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַחּדֵ ל ׁשֶ    .כָּ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

ָתא ּה ִמילְּ י ּבַ ִריְדָנא ,ֲאָנא ָיֵכיְלָנא ְלַחּדּוׁשֵ ְלָמא ִמּטְ ִפיָנא ּדִ    .ּוִמְסּתְ
  

ר ָאִבין ֵיי ּבַ ר ָאִביןוְ  ַאּבָ י ֲחִניָנא ּבַ ָאְמ  ַרּבִ ְרַוְייהוּ ּדְ    :ֵרי ּתַ
ה ְמּדּוֵמי ַחּמָ ל ִעם ּדִ לֵּ ֵאין ִמְתּפַ ל ׁשֶ    ,כָּ

ָאַמר  אּדְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ה ְמּדּוֵמי ַחּמָ ל ִעם ּדִ לֵּ    .ִמְצָוה ְלִהְתּפַ

  
י ֵזיָראְוָאַמר     :ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרָאה
ֶמׁש ְוִלְפֵני יָ    .ה)-(תהילים עב ֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים""ִייָראּוָך ִעם ׁשָ

  
ַמֲעָרָבא ה ,ָלְייִטי ֲעַלּה ּבְ ְמּדּוֵמי ַחּמָ י ִעם ּדִ ְמַצלֵּ אן ּדִ    .ַאּמַ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
אּדִ  ְעּתָ ְרָפא ֵליּה ׁשַ    .ְלָמא ִמיּטָ
  
  
  
  
  

  רש"י
. והיינו לשון קבע חוק כמשוי

קבוע הוא עלי להתפלל וצריך אני 
   לצאת ידי חובתי:

. לכוין לבו לשאול מי שאינו יכול
   צרכיו:

. בבקשתו והיינו לחדש בה דבר
לשון קבע כיום כן אתמול כן 

   מחר:
. שמא אטעה דילמא מטרידנא

ר למקום ולא אדע לחזו
   שהפסקתי:

. שאינו מתפלל עם דמדומי חמה
והיינו לשון קבע. תפלתו עליו חוק 
קבוע לצאת ידי חובה ואינו 
מקפיד לחזר אחר שעת מצוה ועת 

   רצון:
. תפלת יוצר עם עם דמדומי חמה

הנץ החמה ותפלת המנחה עם 
   שקיעת החמה:

  . זו תפלת יוצר:ייראוך עם שמש
   . זו מנחה:ולפני ירח 

. על מי שמשהה טי במערבאליי
תפלת המנחה עד דמדומי חמה 
שמא תטרף לו השעה ע''י אונס 

 ועבר הזמן:
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ַע " י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ְקָצָרה ִפּלָ ל תְּ ּלֵ ָנה ִמְתּפַ ְמקֹום ַסּכָ ְך ּבִ ַהּלֵ   .ַהּמְ
ָרֵאל   :ְואֹוֵמר[ ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֶאת ׁשְ ע ה' ֶאת ַעּמְ   ],הֹוׁשַ

ת ָהִעּבּור ָרׁשַ ָכל ּפָ ה ,ְלָפֶניךָ  ִיְהיּו ָצְרֵכיֶהם[ ּבְ ִפּלָ ה ה' ׁשֹוֵמַע תְּ רּוְך ַאתָּ    ."]ּבָ
  

ת ָהִעּבּור"ַמאי  ָרׁשַ   ?"ּפָ
  

אָאַמר     :ַמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ָרה ה עּוּבָ ָ ִאׁשּ א ֲעֵליֶהם ֶעְבָרה כְּ ה ִמְתַמלֵּ ַאּתָ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ֲאִפילּו ּבְ

ל ָצְרֵכיֶהם ְלָפֶניךָ     .ִיְהיּו כָּ
  

ָאְמ  א ּדְ    ,ֵריִאיכָּ
אָאַמר     :ַמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ל ָצְרֵכיֶהם ְלָפֶניךָ  ְבֵרי ּתֹוָרה ִיְהיּו כָּ ֵהם עֹוְבִרים ַעל ּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ    .ֲאִפילּו ּבְ
  
  
  

  רש"י
. כמו בכל פרשת העבור וכו'

   פרישת העבור:
אפי' בשעה שאתה מתמלא 

. והכי עליהם עברה כאשה עוברה
משמע בכל עניני פרישת העבור 

   כגון עברה בעברה:
. גלוים לפניך יהיו כל צרכיהם

   ם עליהם:לרח
. ולשון אפי' בשעה שהם עוברים

פרשת העבור שהן פורשין 
 לעבירה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ְוִלְסִטים " דּוֵדי ַחּיָ ְמקֹום ּגְ ְך ּבִ ה ְקָצָרה -ַהְמַהּלֵ ִפּלָ ל תְּ ּלֵ    .ִמְתּפַ
ה ְקָצָרהְוֵא  ִפּלָ    ?יֶזה ִהיא תְּ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ֵעיֶניָך ֲעׂשֵ ַחת ְוַהּטֹוב ּבְ ַעל ְוֵתן ַנַחת רּוַח ִליֵרֶאיָך ִמתַּ ַמִים ִמּמַ ָ ׁשּ ה ְרצֹוְנָך ּבַ    ,ֲעׂשֵ

ה  רּוְך ַאתָּ ה ה'ּבָ ִפּלָ    .ׁשֹוֵמַע תְּ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ךָ  ְוַעת ַעּמְ ַמע ׁשַ ָתם ׁשְ ׁשָ ּקָ ה ְמֵהָרה ּבַ ָרֵאל ַוֲעׂשֵ    ,ִיׂשְ
ה  רּוְך ַאתָּ ה ה'ּבָ ִפּלָ    .ׁשֹוֵמַע תְּ

י ָצדֹוק ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָתם ׁשָ ּקָ ה ְמֵהָרה ּבַ ָרֵאל ַוֲעׂשֵ ָך ִיׂשְ ַמע ַצֲעַקת ַעּמְ    ,ׁשְ

ה  רּוְך ַאתָּ ה ה' ּבָ ִפּלָ    .ׁשֹוֵמַע תְּ
   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים

ם ְקָצָרהָצ  ין ְוַדְעתָּ ָרֵאל ְמרּוּבִ ָך ִיׂשְ    ,ְרֵכי ַעּמְ
ְרָנָסתוֹ  ֵדי ּפַ ן ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ תֵּ תִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ    ,ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

י ַמְחסֹוָרּה  ה ּדֵ ה ּוְגִוּיָ ִוּיָ    ,ּוְלָכל ּגְ
ה ִפּלָ ה ה' ׁשֹוֵמַע תְּ רּוְך ַאתָּ    ".ּבָ

  
   :אַרב הּונָ ָאַמר 

ֲאֵחִרים    .ֲהָלָכה כַּ
  
  
  
  
  

  רש"י
. שאין שם עשה רצונך בשמים

חטא ואין רצונך עליהם אלא 
   לטוב ועבור לתחתונים על רצונך:

   . להם ליראיך:ותן
. שלא יתערבב רוחם על נחת רוח

ידי הבריות כגון ע''י חיות 
   ולסטים:

ה להם . אתוהטוב בעיניך עשה
ודוגמא זו מצינו בספר שופטים 
ויאמרו בני ישראל חטאנו עשה 
אתה לנו (כטוב) [ככל הטוב] 

   בעיניך אך הצילנו וגו':
   . לשון גניחה יותר מתפלה:שועת

. ואינם יודעים ודעתם קצרה
 לפרש צרכיהם:
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הוּ "ֲאַמר ֵליּה  א ֲחִסיָדאלְ  "ֵאִלּיָ ַרב ַסּלָ    :ַרב ְיהּוָדה ֲאחּוּה ּדְ

ח  ְרּתַ ֱחֵטי -ָלא ּתִ    ,ְוָלא ּתֶ
ְרֵוי  ֱחֵטי -ָלא ּתִ    ,ְוָלא ּתֶ

ֶרְך  ה יֹוֵצא ַלּדֶ ַאּתָ קֹוְנָך ָוֵצא -ּוְכׁשֶ ֵלְך ּבְ    .ִהּמָ
  

קֹוְנָך ָוֵצאִהמָּ "ַמאי     "?ֵלְך ּבְ
  

י ַיֲעקֹבָאַמר  אָאַמר  ַרּבִ    :ַרב ִחְסּדָ
ֶרךְ  ת ַהּדֶ ִפלַּ    .זֹו ּתְ

  
  

י ַיֲעקֹבְוָאַמר  אָאַמר  ַרּבִ    :ַרב ִחְסּדָ
ֶרךְ  ת ַהּדֶ ִפלַּ ל ּתְ לֵּ ֶרְך ָצִריְך ְלִהְתּפַ ל ַהּיֹוֵצא ַלּדֶ    .כָּ

  
ֶרךְ "ַמאי  ת ַהּדֶ ִפלַּ    "?ּתְ

  
ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהיְיִהי ָרצֹון ִמ     ,לְּ

לֹום ּתֹוִליֵכִני ְלׁשָ לֹום ,ׁשֶ לֹום ,ְוַתְצִעיֵדִני ְלׁשָ    ,ְוִתְסְמֵכִני ְלׁשָ
ל אֹוֵיב ף כָּ יֵלִני ִמכַּ ֶרךְ  ,ְוַתּצִ ּדֶ    ,ְואֹוֵרב ּבַ

י ָיַדי ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ַלח ּבְ    ,ְוִתׁשְ
ֵעיֶניךָ  ֵנִני ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ ל רֹוַאיּוְב  ,ְוִתּתְ    .ֵעיֵני כָּ

ה  רּוְך ַאּתָ ה ה'ּבָ ִפלָּ    .ׁשֹוֵמַע ּתְ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ֲהֵדי ִצּבּוָרא^ְלעֹוָלם    ל, א יּה ּבַ ף ִאיִניׁש ַנְפׁשֵ תֵּ    ,ִליׁשַ

  
   ?ֵהיִכי ֵניָמא

  
ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינוּ     ,ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ

לֹום ְוכּו'  ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ   ׁשֶ
  

   ?יֵאיַמת ְמַצלֵּ 
  

י ַיֲעקֹבָאַמר  אָאַמר  ַרּבִ    :ַרב ִחְסּדָ
ֶרךְ  ּדֶ ְך ּבַ ַהלֵּ מְּ ָעה ׁשֶ ָ    .ִמׁשּ

  
ה ּמָ    ?ַעד כַּ

  
י ַיֲעקֹבָאַמר  אָאַמר  ַרּבִ    :ַרב ִחְסּדָ

ְרָסה    .ַעד ּפַ
  

י    ?ַלּה  ְוֵהיִכי ְמַצלֵּ
  

א    :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
ד    .ְמעּוּמָ

  
ת ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

ךְ     .ֲאִפילּו ְמַהלֵּ
  

א תוְ  ַרב ִחְסּדָ ׁשֶ אֹוְרָחא ַרב ׁשֵ    ,ֲהוֹו ָקָאְזִלי ּבְ
אָקם  י ַרב ִחְסּדָ    ,ְוָקא ְמַצלֵּ

תֲאַמר ֵליּה  ׁשֶ ֵעיּה  ַרב ׁשֵ ּמָ א :ְלׁשַ    ?ַמאי ָקא ָעֵביד ַרב ִחְסּדָ
י :ֲאַמר ֵליּה     ,ָקֵאי ּוְמַצלֵּ
י  :ֲאַמר ֵליּה     ,אֹוְקָמן ַנִמי ְלִדיִדי ַוֲאַצלֵּ

ֵרא ַרעִמְהיוֹ " ּקָ   . "ת טֹוב ַאל תִּ
  
  

  רש"י
. לא תכעוס לא תרתח ולא תחטי

   שמתוך הכעס אתה בא לידי חטא:
   כר ביין:. לא תשתלא תרוי

  . טול רשות: המלך
. אל יתפלל תפלה לישתף נפשיה

קצרה בלשון יחיד אלא בלשון 
   רבים שמתוך כך תפלתו נשמעת:

   . זמנה להתפלל:עד כמה
. אבל לא לאחר שהלך עד פרסה

פרסה ובה''ג מפרש עד. כמה יבקש 
לילך שיהא צריך להתפלל עד 
פרסה אפי' אין לו לילך אלא עד 

ת מפרסה אין פרסה אבל דרך פחו
   צריך להתפלל תפלה זו:

   . מאור עינים הוה:רב ששת
. הואיל מהיות טוב אל תקרא רע

ואני יכול להתפלל מעומד שהרי 
חבורתי עומדת לא אקרא רע 

 להתפלל מהלך ואע''פ שמותר:
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ין  א ּבֵ ה ְקָצָרה'לִ  'ֲהִביֵננוּ 'ַמאי ִאיכָּ    '?ְתִפלָּ

  
ֵעי ְלַצּלּוֵיי  - 'ֲהִביֵננוּ ' ְייָתא וּ  תלָ תְּ ּבָ ְתַרָייָתא תלָ ְת ַקּמַ    ,ּבָ

ר ְלַצּלּוֵיי ֵעי ְלֶמְהּדַ    .ְוִכי ָמֵטי ְלֵביֵתיּה ָלא ּבָ
ה ְקָצָרה' ְתִפלָּ ֵעי ְלַצּלּוֵיי ָלא  ָלא -  'ּבִ ְייָתא ְוָלא וּ  תלָ ּתְ ּבָ ְתַרָייָתא תלָ ְת ַקּמַ    ,ּבָ

ר ְלַצּלּוֵיי ֵעי ְלֶמְהּדַ    .ְוִכי ָמֵטי ְלֵביֵתיּה ּבָ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ד - ֲהִביֵננּו     .ְמעּוּמָ

ה ְקָצָרה  ִפלָּ ךְ  -ּתְ ין ְמַהלֵּ ד ּבֵ ין ְמעּוּמָ    .ּבֵ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
וכי מטי לביתיה בעי מהדר 

. שהרי לא התפלל כלום לצלויי
 מתפלת י''ח:
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   .ְוכּו' "מֹורָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲח "
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה" ִפּלָ יַע ְזַמן תְּ    ,ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור ְוִהּגִ

ּיֹאֵחז ֶאת ֲחמֹורֹו  ל -ִאם ֵיׁש לֹו ִמי ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ה ַוּיִ    .ֵיֵרד ְלַמטָּ
ל -ְוִאם ָלאו  ּלֵ ְמקֹומֹו ְוִיְתּפַ ב ּבִ    .ֵיׁשֵ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְך ֵי  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ לּבֵ ּלֵ ְמקֹומֹו ְוִיְתּפַ ב ּבִ    ,ׁשֵ

ֶבת ָעָליו ֶ ְעּתֹו ְמיּוׁשּ ֵאין ּדַ   ."ְלִפי ׁשֶ
   

ן ֵלִויְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
י ַרּבִ   .ֲהָלָכה כְּ

  
  
  

  רש"י
. שקשה עליו שאין דעתו מיושבת

עליו עכוב הדרך: לכוין את 
הרוחות לצד ארץ ישראל כדבעינן 

 למימר תל שהכל פונים בו:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ין ֶאת ָהרּוחֹות " ֵאינֹו ָיכֹול ְלַכּוֵ ין ִלּבוֹ  -סּוָמא ּוִמי ׁשֶ ַמִים ְיַכּוֵ ָ ׁשּ ּבַ ֶנֶגד ָאִביו ׁשֶ    ,ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ְללּו ֶאל ה'" :ׁשֶ   . מד)-(מלכים א ח "ְוִהְתּפַ

חּוָצה ָלָאֶרץ  י - ָהָיה עֹוֵמד ּבְ ָרֵאלְיַכּוֵ ֶנֶגד ֶאֶרץ ִיׂשְ    ,ן ֶאת ִלּבֹו ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ֶרְך ַאְרָצם" :ׁשֶ ְללּו ֵאֶליָך ּדֶ   . מח)-(מלכים א ח "ְוִהְתּפַ

ֶאֶר  ָרֵאל ָהָיה עֹוֵמד ּבְ ַלִים - ץ ִיׂשְ ֶנֶגד ְירּוׁשָ ין ֶאת ִלּבֹו ּכְ    ,ְיַכּוֵ
ֱאַמר ּנֶ " :ׁשֶ ַחְרּתָ ר ּבָ ֶרְך ָהִעיר ֲאׁשֶ ְללּו ֶאל ה' ּדֶ   . מד)-(מלכים א ח "ְוִהְתּפַ

ַלִים  ירּוׁשָ ׁש  -ָהָיה עֹוֵמד ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנֶגד ּבֵ ין ֶאת ִלּבֹו ּכְ    ,ְיַכּוֵ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ִית ַהּזֶ ְללּו ַאל ַהּבַ   . לב)-(דברי הימים ב ו "ְוִהְתּפַ

ׁש  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ים -ָהָיה עֹוֵמד ּבְ ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ ֶנֶגד ּבֵ ין ֶאת ִלּבֹו ּכְ    ,ְיַכּוֵ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ קֹום ַהּזֶ ְללּו ֶאל ַהּמָ    .)לה-(מלכים א ח "ְוִהְתּפַ

ים  ָדׁשִ י ַהּקֳ ֵבית ָקְדׁשֵ ּפֹוֶרת -ָהָיה עֹוֵמד ּבְ ית ַהּכַ ֶנֶגד ּבֵ ין ֶאת ִלּבֹו ּכְ    ,ְיַכּוֵ
ּפֹוֶרת  ית ַהּכַ ִאיּלּו ִלְפֵני ַהּכַ  -ָהָיה עֹוֵמד ֲאחֹוֵרי ּבֵ    ,ּפֹוֶרתִיְרֶאה ַעְצמֹו ּכְ

ְזָרח   ִנְמָצא עֹוֵמד  ּמִ ֲעָרב -ּבַ ָניו ַלּמַ    ,ַמֲחִזיר ּפָ
ֲעָרב  ּמַ ְזָרח - ּבַ ָניו ַלּמִ    ,ַמֲחִזיר ּפָ
רֹום  ּדָ פֹון -ּבַ ָניו ַלּצָ    ,ַמֲחִזיר ּפָ
פֹון  ּצָ רֹום -ּבַ ָניו ַלּדָ    ,ַמֲחִזיר ּפָ

ם ְלָמקוֹ  וִנין ֶאת ִלּבָ ָרֵאל ְמַכּוְ ל ִיׂשְ    ."ם ֶאָחדִנְמְצאּו ּכָ
  

י ָאִביןָאַמר  י ָאִביָנאְוִאיֵתיָמא  ַרּבִ    :ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרָאה

יֹות"  נּוי ְלַתְלּפִ אֵרְך ּבָ ִויד ַצּוָ ל ּדָ ִמְגּדַ ּיֹות ּפֹוִנים ּבוֹ  - ד)-(שיר השירים ד"כְּ ל ּפִ כָּ ל ׁשֶ    .ּתֵ
  
  
  

  רש"י
. במערב אחורי בית הכפורת

העזרה היו י''א אמה חצר מכותל 
בית קדשי הקדשים לכותל מערבי 
של עזרה והעומד שם מחזיר פניו 

 לבית הכפורת למזרח:
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מּוֵאל ׁשְ ק ְלאֹוְרָחא ֵלִויוְ  ֲאבּוּה ּדִ עּו ְלֵמיּפַ י ֲהוּו ּבָ    ,כִּ

י ֵמי ּוְמַצלֵּ    ,ֲהוּו ְמַקּדְ
ַמע ָקרוּ    .ְוִכי ֲהָוה ָמֵטי ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ

  
ַמאן    ?כְּ

  
א ּנָ י ַהאי ּתַ    ,כִּ

ַתנְ     :ָיאּדְ
ֶרךְ " ים ָלֵצאת ַלּדֶ ּכִ    ,ִהׁשְ

ּה  ,לּוָלב ּוְמַנֲעֵנַע  ,ְמִביִאין לֹו ׁשֹוָפר ְותֹוֵקַע  ה ְוקֹוֵרא ּבָ    ,ְמִגיּלָ
ַמע קֹוֵרא יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ּגִ ּיַ    .ּוְכׁשֶ

ָקרֹון ב ּבְ ים ֵליׁשֵ ּכִ ְסִפיָנה ,ִהׁשְ ל ,אֹו ּבִ ּלֵ   ,ִמְתּפַ
יַע ְזַמן ְקִריַא  ּגִ ּיַ ַמע קֹוֵראּוְכׁשֶ    .ת ׁשְ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ל ּלֵ ַמע ּוִמְתּפַ ְך קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    ,ּבֵ

ְסמֹוךְ  ּיִ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ה ִלְתִפּלָ אּוּלָ    ."ּגְ
  

ְלֵגי ַמאי ָקִמיּפַ    ?ּבְ
  

ד ָעִדיף :ַמר ָסַבר ה ְמעּוּמָ ִפלָּ    ,ּתְ
ה ָעִדיף ִמְסַמךְ  :ּוַמר ָסַבר ה ִלְתִפלָּ אּולָּ    .ּגְ

  
ִרְגָלא ּוְמַצּלוּ  ַמר זּוְטָראוּ  ָמֵריָמר ָתא ּדְ ּבְ ׁשַ ָרה ּבְ י ַעׂשָ ִפי ּבֵ    ,ֲהוּו ְמַכּנְ

   .ַוֲהַדר ָנְפָקא ְלִפְרָקא
  

י ב ַרב ַאׁשִ ָ ָיִחיד ְמיּוׁשּ ֲהֵדי ִצּבּוָרא ּבְ י ּבַ    ,ְמַצלֵּ
י ֲהָוה ָאֵתי ְלֵביֵתיּה  דָהַדר ּוְמ  ,כִּ י ְמעּוּמָ    .ַצלֵּ

  
ָנןָאְמֵרי ֵליּה     :ַרּבָ

ָמֵריָמר ּוַמר זּוְטָרא    ?ְוַלֲעִביד ַמר כְּ
  

   :ֲאַמר ְלהוּ 
ָתא    .ְטִריָחא ִלי ִמלְּ

  
מּוֵאל ְוֵלִוי ׁשְ ֲאבּוּה ּדִ    ?ְוַלֲעִביד ַמר כַּ

  
   :ֲאַמר ְלהוּ 

ָעְבִדי ָה  ן ּדְ י ִמיּנַ יׁשֵ ִ ָנן ַקׁשּ    .ִכיָלא ֲחֵזיָנא ְלהּו ְלַרּבָ
  
  
  
  
  

  רש"י
  . קודם היום:הוו מקדמי

. איכא בעתותא רון ובספינהבק 
   דמיא:

. ימתין עד שיגיע זמן קורא ק''ש
   ק''ש ויקראנה ואח''כ יתפלל:

. שיכול לכוין תפלה מעומד עדיף
את לבו לפיכך היו מקדימין 
להתפלל מעומד בביתם שלא 

   יצטרכו להתפלל בדרך במהלך:
. שלפני פסח בשבתא דרגלא

ועצרת וסוכות ומרימר בעירו ומר 
רו היו הדרשנים זוטרא בעי

ושחרית היו העם הולכים לבית 
המדרש וכשמגיע זמן ק''ש קורין 
והדרשן דורש והעם נשמטים 
ומתפללים איש איש לבדו ולכך 
הם היו מאספין להם י' שחרית 
קודם שילכו לבית המדרש וקורין 
ק''ש ומתפללים בסמיכת גאולה 
לתפלה והדר נפקי לפרקא ודרשי: 

רב אשי  ומצלי בהדי צבורא ל''ג:
היה ראש ישיבה במתא מחסיא 
ודורש והוא לא היה מתפלל קודם 
בית המדרש אלא כשמגיע זמן 
ק''ש לוחש הרבה יחד למתורגמן 
העומד לפניו ובעוד שהמתורגמן 
משמיע לרבים הוא קורא את שמע 
וסומך גאולה לתפלה ומתפלל 
מיושב שלא היה רוצה לצאת שלא 

   להטריח את הצבור לקום מפניו:
. בשעה שהצבור י צבוראבהד

נשמטין ומתפללין אי נמי בהדי 
צבורא כמו שהוא יושב בתוך 
הצבור כלומר שאינו יוצא וכי הוה 
אתי לביתי' חוזר ומתפלל מעומד 

   לכוין את לבו:
. לאחר בית טריחא לי מילתא

   המדרש עד שאתפלל:
. ולעביד מר כאבוה דשמואל ולוי

שמתפללין קודם היום בביתם 
תצטרך לב' תפלות מעומד ולא 

ומשום מסמך גאולה לתפלה כיון 
   דמצלו קודם ק''ש לא קפדי:

לא חזינן להו לרבנן קשישי מינן 
. שיקדימו תפלה דעבדי הכי

לקריאת שמע הלכך כיון דממתין 
מתפלה עד זמן ק''ש מצוה לסמוך 
תפלה אחר גאולה לפיכך מתפלל 
מיושב במקומו ולפי שאין דעתו 

ך לחזור מיושבת עליו כ''כ צרי
 ולהתפלל בביתו:
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ָנה   ִמׁשְ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶחֶבר ִעיר א ּבְ ת ַהּמּוָסִפין ֶאּלָ ִפּלַ    .ֵאין תְּ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֶחֶבר ִעיר ּלֹא ּבְ ֶחֶבר ִעיר ְוׁשֶ    .ּבְ

י ְיהוָּדה מוֹ  ַרּבִ ְ    :אֹוֵמר ִמׁשּ
ם ֶחֶבר ִעיר  ׁש ׁשָ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ת ַהּמּוָסִפין -ּכָ ִפּלַ טּור ִמתְּ    .ָיִחיד ּפָ

  
ָמָרא   ּגְ

א א ַקּמָ ּנָ י ְיהּוָדה ַהְיינּו ּתַ    !ַרּבִ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ
ֶחֶבר ִעיר ּלֹא ּבְ   ,ָיִחיד ׁשֶ

א ָסַבר  א ַקּמָ ּנָ טּור –ּתַ    ,ּפָ
י ְיהּוָדה ָסַבר  יב –ְוַרּבִ    .ַחּיָ

  
ר ִחיָנָנא בַר ָאַמר  ר ַרבַר ָאַמר  הּוָנא ּבַ יא ּבַ    :ב ִחיָּ

י ְיהּוָדה ַרּבִ ן ֲעַזְרָיה ,ֲהָלָכה כְּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ    .ׁשֶ
  

ר ָאִביןֲאַמר ֵליּה  יא ּבַ    :ַרב ִחּיָ
יר ָקָאְמַרת ּפִ    ,ׁשַ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ    :ׁשְ
ָיִחיד   ל, ב מּוָסִפין ּבְ יָנא ְצלֹוָתא ּדְ ַמי ָלא ְמַצלֵּ ְנַהְר ^ ִמּיָ ָעאּבִ    ,ּדְ

א ְלָמָתא ַמְלכָּ ֲאָתא ּפּוְלמּוָסא ּדְ    ,ְלַבר ֵמַההּוא יֹוָמא ּדַ
ָנן ְוָלא ַצּלוּ  ִרידּו ַרּבָ ָיִחיד ,ְוִאּטְ י ִלי ּבְ    .ְוַצלִּ

ֶחֶבר ִעיר ּלֹא ּבְ    .ַוֲהַואי ָיִחיד ׁשֶ
  

י ֲחִניָנאָיֵתיב  יּה ּדְ  ָקָרא ַרּבִ איַקמֵּ י ַיּנַ    ,ַרּבִ
י ְיהּוָדה :ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ַרּבִ ן ֲעַזְרָיה ,ֲהָלָכה כְּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ    .ׁשֶ

   !ּפּוק ְקָרא ְקָרֵאיְך ְלָבָרא :ֲאַמר ֵליּה 
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ י ְיהּוָדה ׁשֶ ַרּבִ ֵאין ֲהָלָכה כְּ    .ּדְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

איֲאִני ָרִאיִתי ֶאת  י ַיּנַ י ַרּבִ י ַוֲהַדר ַצלֵּ ַצלֵּ    .ּדְ
  

י ִיְרְמָיהֲאַמר ֵליּה  י ֵזיָראלְ  ַרּבִ    :ַרּבִ
יּה  ְעּתֵ ון ּדַ ּוֵ ָרא ָלא כַּ יּה  ,ְוִדיְלָמא ֵמִעיּקָ ְעּתֵ ון ּדַ ּוֵ    .ּוְלַבּסֹוף כַּ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ָקַמְסִהיד ֲעֵליּה  א ּדְ ְבָרא ַרּבָ    .ֲחִזי ַמאן ּגַ
  

י ַאִמי י ַאִסיוְ  ַרּבִ ְטֶבְרָיא ַרּבִ ָתא ּבִ ִניׁשָ י כְּ ֵליַסר ּבֵ ֲהוּו ְלהּו ּתְ ב ּדַ    ,ַאף ַעל ּגַ
יֵני ַעּמּוֵדי א ּבֵ ְרֵסי ,ָלא ֲהוּו ְמַצּלּו ֶאלָּ ֲהוּו ּגָ    .ֵהיָכא ּדַ

  
ַמר    :ִאיּתְ

יִמי ר ַאְבּדִ ּום  ַרב ִיְצָחק ּבַ ינוּ ִמׁשּ    :ָאַמר ַרּבֵ
ָא  י ְיהּוָדה ׁשֶ ַרּבִ ן ֲעַזְרָיהֲהָלָכה כְּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּום ַרּבִ    .ַמר ִמׁשּ

  
א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י ַרּבִ י ַוֲהַדר ַצלֵּ   .ַצלֵּ

  
י ֵזיָראֲאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

   ?ַמאי ַטְעָמא ָעֵביד ַמר ָהִכי
יּה  ְעּתֵ ון ַמר ּדַ ּוֵ ָלא כַּ ּום ּדְ    –ִאיֵליָמא ִמׁשּ

י ֱאִליֶעֶזרְוָהָאַמר     :ַרּבִ
ין ֶאת ִלּבֹו  ,ֹוד ָאָדם ֶאת ַעְצמוֹ ְלעֹוָלם ָימ ל –ִאם ָיכֹול ְלַכּוֵ לֵּ ל -ְוִאם ָלאו  ,ִיְתּפַ לֵּ    !ַאל ִיְתּפַ

ֵריׁש ַיְרָחא  ר ַמר ּדְ ָלא ַאְדכַּ א ּדְ    –ֶאלָּ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ל רֹאׁש חֶֹדׁש " יר ׁשֶ    :ָטָעה ְולֹא ַהְזּכִ

  רש"י
. לפי שיש שם צבור בנהרדעא

  והשליח פוטרני:
  . חיל:פולמוסא

. ולמה ליה ב' דצלי והדר צלי
תפלות אלא אחת של שחרית 
ואחת של מוספין ש''מ לית ליה 

  דראב''ע:
. ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה

  ותרווייהו דשחרית:
. מאן גברא רבא דקמסהיד עליה

עיד על הדבר יפה רבי יוחנן שה
דקדק שבשביל תפלת המוספין 

  היתה:
  . רב:משום רבינו
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ַעְרִבית     ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  - ּבְ
ֵני ֲחִרית ִמּפְ ׁשַ כֹול ְלאֹוְמָרּה ּבְ ּיָ    .ׁשֶ

ֲחִרית  ׁשַ    ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ּבְ
מּוָסִפין כֹול ְלאֹוְמָרּה ּבְ ּיָ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

מּוָסִפין     ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ּבְ
ִמְנָחה כֹול ְלאֹוְמָרּה ּבְ ּיָ ֵני ׁשֶ    !"ִמּפְ

  
ַמר ֲעָלּה  :ֲאַמר ֵליּה     :ָלאו ִאיּתְ

י יֹוָחָנןר ָאַמ     :ַרּבִ
נוּ  ִצּבּור ׁשָ    !ּבְ

  
  
  
  
  

  רש"י
. טעה ולא הזכיר במוספין

  שהתפלל אתה חונן:
. דאין מחזירין משום בצבור שנו

דשמע ליה מש''צ ואיכא מקצת 
הזכרה אבל ביחיד צריך לחזור 
ובה''ג מפרש לה בש''צ משום 

  טירחא דצבורא אבל יחיד הדר:
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ה ה ִלְתִפלָּ ִפלָּ ין ּתְ ֶהה ּבֵ ה ִיׁשְ ּמָ    ?כַּ

  
אוְ  ַרב הּוָנא    :ַרב ִחְסּדָ

ְעּתֹו ָעָליו - ַחד ָאַמר  ְתחֹוֵנן ּדַ ּתִ ֵדי ׁשֶ   ,כְּ
ְעּתֹו ָעָליו -ְוַחד ָאַמר  ְתחֹוֵלל ּדַ ּתִ ֵדי ׁשֶ    .כְּ

  
ָאַמר  ֵדי'ַמאן ּדְ ְעּתֹו ָעָליו כְּ ְתחֹוֵנן ּדַ ּתִ    ',ׁשֶ

ְכִתיב ן ֶאל ה'" :ּדִ    .כג)-(דברים ג "ָוֶאְתַחנַּ
  

ָאַמר ְעּתוֹ ' :ּוַמאן ּדְ ְתחֹוֵלל ּדַ תִּ ֵדי ׁשֶ    ',ָעָליו כְּ
ְכִתיב ה" :ּדִ   .יא)-(שמות לב "ַוְיַחל מֹׁשֶ

  
  
  
  
  
  

  רש"י
. מי ישהה בין תפלה לתפלהכמה 

שיש עליו לחזור ולהתפלל או 
משום דטעה או משום מוספין 

  כמה ישהה בין זו לזו:
. שתהא דעתו מיושבת שתתחונן

   לערוך דבריו בלשון תחנה:
. לשון חילוי והיא היא שתתחולל

  אלא בלישנא בעלמא פליגי: 
כשהחדש שעבר מלא  .בחדש מלא

עושין ר''ח ב' ימים הלכך יכול 
לאומרה למחר דערבית של מחר 

 ר''ח גמור יותר מן הראשון:
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   :ַרבָאַמר  ַרב ָעָנןָאַמר 

ל רֹאׁש חֶֹדׁש  יר ׁשֶ    ,ַעְרִבית ָטָעה ְולֹא ִהְזכִּ
ּיֹום ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  א ּבַ ין ֶאת ַהחֶֹדׁש ֶאלָּ ׁשִ ין ְמַקּדְ ית ּדִ ֵאין ּבֵ    .ְלִפי ׁשֶ

  
   :ַאֵמיָמרָאַמר 

חֶֹדׁש ָמֵלא ַרב ּבְ ָתא ּדְ ָרא ִמילְּ ּבְ    ,ִמְסּתַ
חֶֹדׁש ָחֵסר ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ     .ֲאָבל ּבְ

  
יֲאַמר ֵליּה     :ַאֵמיָמרלְ  ַרב ַאׁשִ

ִדיִמ     ,ַרב ַטֲעָמא ָקָאַמר ,כְּ
י ָחֵסר ּוַמה ִלי ָמֵלא    ?!ַמה לִּ

ָנא א ָלא ׁשְ   .ֶאלָּ
  
  
  
  

        הדרן עליך תפלת השחרהדרן עליך תפלת השחרהדרן עליך תפלת השחרהדרן עליך תפלת השחר
  

  רש"י
. שאין מקדשין מכדי טעמא קאמר
 את החדש בלילה:
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ָנה   ִמׁשְ

א ִמּתֹוְך ּכֹוֶבד רֹאׁש  ל ֶאּלָ ּלֵ    ,ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתּפַ
ִלין ּלְ ָעה ַאַחת ּוִמְתּפַ    ,ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהין ׁשָ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ונּו ִלּבָ ַכּוְ ּיְ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ
  

לֹומוֹ  ֲאִפּלוּ  ׁשְ ֶלְך ׁשֹוֵאל ּבִ יֶבּנוּ  - ַהּמֶ    ,לֹא ְיׁשִ
רּוְך ַעל ֲעֵקבֹו     לֹא ַיְפִסיק: - ַוֲאִפּלּו ָנָחׁש ּכָ

  
ָמָרא   ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא   .י),(שמואל א א "ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש " :ּדְ

  
אי    ?ִמּמַ

אֵני ה ׁשָ יְלָמא ַחּנָ א טּוָבא ,ּדִ ֲהַות ְמִריָרא ִלּבָ    !ּדַ
  

א    ,ֶאלָּ
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

ָך ָאב" :ֵמָהָכא רֹב ַחְסּדְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָק וֹ ַוֲאִני ּבְ ּתַ ִיְרָאֶתךָ א ֵביֶתָך ֶאׁשְ ָך ּבְ   .ח),(תהילים ה "ְדׁשְ
  

אי    ?ִמּמַ
אֵני ִוד ׁשָ יְלָמא ּדָ ַרֲחֵמי טּוָבא ,ּדִ יּה ּבְ ֲהָוה ְמַצֵער ַנְפׁשֵ    !ּדַ

  
א    ,ֶאלָּ

ן ֵלִויַמר ָא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ַהְדַרת קֶֹדׁש " :ֵמָהָכא ֲחוּו ַלה' ּבְ ּתַ    ,ב),(תהילים כט "ִהׁשְ

ְקֵרי  ַהְדַרת"ַאל ּתִ א "ּבְ ת' ֶאלָּ ֶחְרּדַ    '.ּבְ
  

אי    ?ִמּמַ
יְלָמא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך  ׁש  "ַהְדַרת"ּדִ    !ַמּמָ

  
י ָהא ּדְ  י ,ַרב ְיהּוָדהכִּ יּה ַוֲהַדר ְמַצלֵּ ין ַנְפׁשֵ    .ֲהָוה ְמַצּיֵ

  
א    ,ֶאלָּ

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְרָעָדה" :ֵמָהָכא ִיְרָאה ְוִגילּו ּבִ    ."ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְ

  
ְרָעָדה"אי ַמ     ?"ְוִגילּו ּבִ
  

ר ַמְתָנאָאַמר  א ּבַ הָאַמר  ַרב ַאּדָ    :ַרּבָ
ֵהא ְרָעָדה ם ּתְ יָלה ׁשָ ְמקֹום ּגִ    .ּבִ

  

  

  

  רש"י
   . הכנעה:כובד ראש

. במקום שבאו שוהין שעה אחת
   להתפלל:

  
  גמ' 

אשתחוה אל היכל קדשך 
   . מתוך יראה:ביראתך

. מקשט עצמו מציין נפשיה
   בבגדיו:

. תפלה שהיא עבדו את ה' ביראה
לנו במקום עבודה עשו אותה 

  ביראה:
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ֵיי יּה ּדְ  ַאּבַ הֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ    ,ַרּבָ

ַדח טּוָבא ֲהָוה ָקא ּבָ ְרָעָדה" :ָאַמר ,ַחְזֵייּה ּדַ ִתיב "ְוִגילּו ּבִ    !כְּ
ְחָנא :ֵליּה ֲאַמר  ין ַמּנַ ִפילִּ    .ֲאָנא ּתְ

  
י ִיְרְמָיה יּה ּדְ  ַרּבִ י ֵזיָראֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ ַדח טּוָבא ַרּבִ ֲהָוה ָקא ּבָ    ,ַחְזֵייּה ּדַ
ָכל ֶעֶצב ִיְהֶיה מֹוָתר" :ֲאַמר ֵליּה  ִתיב כג),(משלי יד "ּבְ    !כְּ
ְחָנא :ֲאַמר ֵליּה  ין ַמּנַ ִפילִּ    .ֲאָנא ּתְ

  
ָרִביָנא ֵריּה ּדְ    ,ֲעַבד ִהּלּוָלא ִלְבֵריּה  ַמר ּבְ

ְדֵחי טּוָבא ֲהוּו ָקּבָ ָנן ּדַ    ,ֲחַזְנהּו ְלַרּבָ
ע ְמָאה זּוֵזי   לא,א ת ַאְרּבַ מֹוְקָרא ּבַ ָסא ּדְ ְייהוּ  ,ַאְייֵתי כָּ יבוּ  ,ּוְתַבר ַקּמַ    .ְוִאַעּצִ

  
י ְדִחי טּוָבא ַרב ַאׁשִ ֲהוּו ָקא ּבָ ָנן ּדַ    ,ֲעַבד ִהּלּוָלא ִלְבֵריּה ֲחַזְנהּו ְלַרּבָ

ָסאַאיְ  ְרָתא יֵתי כָּ זּוִגיָתא ִחיּוַ ְייהוּ  ,ּדְ יבוּ  ,ּוְתַבר ַקּמַ    .ְוִאַעּצִ
  

ָנןָאְמרּו ֵליּה  ִהּלּוָלא ּדְ  זּוִטי ַרב ַהְמנּוָנאלָ  ַרּבָ ָרִביָנאּבְ ֵריּה ּדְ    ,ַמר ּבְ
ִרי ָלן ַמר    ?ִליׁשְ

ִמיְתַנן :ֲאַמר ְלהוּ  ִמיְתַנן ,ַווי ָלן ּדְ   .ַווי ָלן ּדְ
ְתָרךְ  :ָאְמֵרי ֵליּה  ֲעֵני ּבַ    ?ֲאַנן ַמה ּנַ
ַמְגנּו ֲעַלן ?ֵהי ּתֹוָרה :ֲאַמר ֵליּה     ?ְוֵהי ִמְצָוה ּדְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ר יֹוָחאיִמׁשּ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ    :ַרּבִ

ה עֹוָלם ַהּזֶ יו ּבָ חֹוק ּפִ א ׂשְ ַמלֵּ ּיְ    ,ָאסּור ָלָאָדם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ י" :ׁשֶ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ הָאז ִיּמָ    ."נּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרנָּ
   ?ֵאיָמַתי

ּיֹאְמרּו ַבּגֹוִים ַמן ׁשֶ ּזְ ה" :ּבַ יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאלֶּ    ."ִהְגּדִ
  

ה ֵריׁש ָלִקיׁש ָאְמרּו ָעָליו ַעל  עֹוָלם ַהּזֶ יו ּבָ חֹוק ּפִ א ׂשְ ָמיו לֹא ִמלֵּ ּיָ ּמִ    ,ׁשֶ
ָמָעּה ֵמ  י ׁשְ י יֹוָחָנןִמכִּ יּה  ַרּבִ    .ַרּבֵ

  
  
  

  רש"י
. כשאדם בכל עצב יהיה מותר

מראה את עצמו עצב יהיה לו 
   שכר:

. יותר מדאי דהוה קא בדח טובא
   ונראה כפורק עול:
. והם עדות תפילין מנחנא

   שממשלת קוני ומשרתו עלי:
. כוס של זכוכית כסא דמוקרא

   לבנה:
  . שירה: לישרי לן מר

 .תורה והי מצוה דמגנו עלןהי 
היכן התורה שעסקנו והיכן 
המצות שאנו מקיימין שיגינו עלינו 

  מדינה של גיהנם:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ל" ּלֵ    :ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתּפַ
ין    ,לֹא ִמּתֹוְך ּדִ

ַבר ֲהָלָכה    ,ְולֹא ִמּתֹוְך ּדְ
א סּוָקה :ֶאּלָ    ."ִמּתֹוְך ֲהָלָכה ּפְ

  
ֵמי  סּוָקה"ְוֵהיִכי ּדָ    ?"ֲהָלָכה ּפְ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

י ֵזיָרא ַרּבִ י ָהא ּדְ    ,כִּ
ָאַמר  י ֵזיָראּדְ ָרֵאל ֶהֱחִמירּו ַעל ַעְצָמןּבְ  :ַרּבִ    ,נֹות ִיׂשְ

ל ַחְרּדָ ם כְּ ת ּדָ ֲאִפילּו רֹואֹות ִטיּפַ ים ,ׁשֶ ְבָעה ְנִקּיִ ֶבת ָעֶליָה ׁשִ    .יֹוׁשֶ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ְעָיא ַרב הֹוׁשַ י ָהא ּדְ    ,כִּ

ָאַמר  ְעָיאּדְ לָּ  :ַרב הֹוׁשַ ּמֹוץ ׁשֶ בּוָאתֹו ּוַמְכִניָסּה ּבַ    ,ּה ַמֲעִרים ָאָדם ַעל ּתְ
ר ֲעׂשֵ ֶהְמּתֹו אֹוֶכֶלת ּוְפטּוָרה ִמן ַהּמַ ֵהא ּבְ תְּ ֵדי ׁשֶ    .כְּ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ַרב הּוָנא י ָהא ּדְ    ,כִּ
ָאַמר  י ְזֵעיָראָאַמר  ַרב הּוָנאּדְ ים :ַרּבִ ֶבֱהַמת ָקָדׁשִ ם ּבְ יז ּדָ ּקִ ֲהָנָאה ּומֹוֲעִלין ּבוֹ  ,ַהמַּ    .ָאסּור ּבַ

  
ָנן ַמְתִניִתיןָעְבִד  ַרּבָ   .י כְּ

  
י א.  ַרב ַאׁשִ ָבַרְייּתָ   ָעֵביד כְּ

  
  
  

  רש"י
. שאינה צריכה עיון הלכה פסוקה

   שלא יהא מהרהר בה בתפלתו:
. לבד מאותו יושבת עליה ז' נקיים

יום שפוסקת והתורה לא הצריכה 
ז' נקיים אלא לזבה שנאמר ואם 

ואין זבה אלא טהרה מזובה 
הרואה שלשה ימים רצופין בתוך 

  י''א יום שבין נדה לנדה:
   . בבית:ומכניסה 

. קודם שיזרה אותה במוץ שלה
שאין מתחייב במעשר מן התורה 
אלא בראיית פני הבית ומשנמרח 
בכרי אבל לפני מירוח אין ראיית 
פני הבית קובעתו דגבי תרומה 
ומעשר כתיב דגן ראשית דגנך 

והוא המירוח לפיכך  (דברים יח)
כשמכניסה לבית קודם מירוח לא 
הוקבעה למעשר מן התורה ורבנן 
הוא דאסרו אכילת קבע בדבר 
שלא נגמר מלאכתו אבל אכילת 
עראי לא אסרו ומאכל בהמה 
עראי הוא דתנן במסכת פאה (פ''א 
מ''ו) מאכיל לבהמה חיה ועוף עד 
שימרח הלכך בהמתו אוכלת 

כילת ופטורה אבל איהו אסור בא
   קבע:

. ואע''ג אסור בהנאה ומועלין בו
דקי''ל אין מועלין בדמים ילפינן 
לה מקראי במסכת יומא (דף נט:) 
ובשחיטת חולין (דף קיז.) ה''מ 
כשנשחטו בעזרה דאיכא למימר 
נתתיו לכם על המזבח לכפר 
(ויקרא יז) לכפר נתתיו לך ולא 
למעילה אבל בדם הקזה מועלין 

רבן כלומר אם נהנה מביא ק
מעילה והנך הויין הלכות פסוקות 
שאין עליהן קושיות ותירוצים 

   שיהא צריך להרהר בהן:
   . מתוך כובד ראש:כמתניתין
  . מתוך הלכה פסוקה:כברייתא
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ל" ּלֵ    :ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתּפַ
   ,לֹא ִמּתֹוְך ַעְצבּות

   ,ְולֹא ִמּתֹוְך ַעְצלּות
חֹוק    ,ְולֹא ִמּתֹוְך ׂשְ
יָחה    ,ְולֹא ִמּתֹוְך ׂשִ

   ,ְולֹא ִמּתֹוְך ַקּלּות רֹאׁש 
ֵטִליםְולֹא ִמּת  ָבִרים ּבְ    ,ֹוְך ּדְ

א ל ִמְצָוה :ֶאּלָ ְמָחה ׁשֶ    .ִמּתֹוְך ׂשִ
  

ֵטר ָאָדם ֵמֲחֵברוֹ     :ְוֵכן לֹא ִיּפָ
יָחה    ,לֹא ִמּתֹוְך ׂשִ

חֹוק    ,ְולֹא ִמּתֹוְך ׂשְ
   ,ְולֹא ִמּתֹוְך ַקּלּות רֹאׁש 

ֵטִלים ָבִרים ּבְ    ,ְולֹא ִמּתֹוְך ּדְ
א ַבר ֲהָלָכה :ֶאּלָ    .ִמּתֹוְך ּדְ

ִביִאים ָהִראׁשֹוִנים ּנְ ן ָמִצינּו ּבַ ּכֵ ַבח ְוַתְנחּוִמים ,ׁשֶ ִדְבֵרי ׁשֶ ְבֵריֶהם ּבְ ימּו ּדִ ּיְ סִּ    ."ׁשֶ
  

ָנא  אְוֵכן ּתָ ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ ֵריּה ּדְ ר ּבְ    :ָמִרי ּבַ
ַבר ֲהָל " א ִמּתֹוְך ּדְ ֵטר ָאָדם ֵמֲחֵבירֹו ֶאּלָ ְך זֹוְכֵרהוּ ַאל ִיּפָ ּתֹוְך ּכָ ּמִ    ."ָכה ׁשֶ
  

י ָהא ּדְ  ֲהָנאכִּ יַאְלֵוייּה לְ  ַרב כָּ ר ַאׁשִ יִמי ּבַ ָבֶבל ַרב ׁשִ י ָצִניָתא ּדְ    ,ִמּפּום ַנֲהָרא ַעד ּבֵ
י ְמָטא ְלָהָתם ָבֶבל ִאיְתְנהּו ֵמָאָדם  ,ַמר :ֲאַמר ֵליּה  ,כִּ יָתא ּדְ י ָהֵני ִצּנִ ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ אי ּדְ אַוּדַ ּתָ    ?ָהִראׁשֹון ְוַעד ַהׁשְ

י ֲחִניָנא :ֲאַמר ֵליּה  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ ָתא ּדְ ן ִמילְּ ְרּתַ    ,ַאְדכַּ
ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

ְכִתיב ם" :ַמאי ּדִ ב ָאָדם ׁשָ ּה ִאיׁש ְולֹא ָיׁשַ ר לֹא ָעַבר ּבָ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ   ,ו),(ירמיה ב "ּבְ

ב"ֵהיַאְך  "לֹא ָעַבר"ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ     ?"ָיׁשַ
א לֹוַמר ְלךָ  ּוב  :ֶאלָּ ַזר ָעֶליָה ָאָדם ָהִראׁשֹון ְלִיׁשּ ּגָ ל ֶאֶרץ ׁשֶ ָבה -כָּ ְ    ,ִנְתַיׁשּ

ּוב ְוָכל  ַזר ָעֶליָה ָאָדם ָהִראׁשֹון ְלִיׁשּ ּלֹא ּגָ ָבה -ֶאֶרץ ׁשֶ ְ    .לֹא ִנְתַיׁשּ
  

ַכי יַאְלֵוייּה לְ  ַרב ָמְרּדְ ר ַאׁשִ יִמי ּבַ יֵפי  ַרב ׁשִ י כֵּ י ּדּוָראֵמַהְגרּוְנָיא ְוַעד ּבֵ    .ְוָאְמֵרי ַלּה ַעד ּבֵ
  

  רש"י
   . ליצנות:שיחה

. חילוף של כובד מתוך קלות ראש
ראש מתוך זחות לב ועתק. אלא 
מתוך . שמחה. כגון דברי 

סמוך תנחומים של תורה כגון 
לגאולת מצרים או סמוך לתהלה 
לדוד שהוא של שבח ותנחומין 
כגון רצון יראיו יעשה שומר ה' את 
כל אוהביו וכגון מקראות 
הסדורות בתפלת ערבית כי לא 

   יטוש ה' את עמו וכיוצא בהן:
   . ליוהו בדרך:אלוייה
   . דקלים:צניתא

. וזה אדכרתן מילתא כו'
שאומרים מימות אדם הראשון 

א גזר על אותו מקום הם שהו
  לישוב דקלים:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יְּ " ל ָצִריְך ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ַמִיםַהּמִ ָ ין ֶאת ִלּבֹו ַלׁשּ    .ַכּוֵ
אּול א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ
ָבר יב ָאְזֶנךָ " :ִסיָמן ַלּדָ ְקׁשִ ם ּתַ ִכין ִלּבָ    .יז),(תהילים י"ּתָ

  
נְ     :ָיאּתַ

י ְיהוָּדהָאַמר "    :ַרּבִ
ל  ְך ָהָיה ִמְנָהגֹו ׁשֶ י ֲעִקיָבאּכָ    :ַרּבִ

ּבּור  ל ִעם ַהּצִ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ׁשֶ ר ְועֹוֶלה -ּכְ ֵני טֹוַרח ִצּבוּר ,ָהָיה ְמַקּצֵ    .ִמּפְ
ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו  ל ּבֵ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ָזִוית זֹו ּומֹוְצ  -ּוְכׁשֶ יחֹו ּבְ ָזִוית ַאֶחֶרתָאָדם ַמּנִ    ,אֹו ּבְ

ֲחָויֹות תַּ ִריעֹות ְוִהׁשְ ֵני ּכְ ה ִמּפְ ְך ָלּמָ    ."ְוָכל ּכָ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ    :ַרּבִ
ׁש ּבֹו ַחּלֹונֹות ּיֵ ַבִית ׁשֶ ל ָאָדם ּבְ לֵּ    ,ְלעֹוָלם ִיְתּפַ

ֱאַמר ּנֶ ִתיָחן ֵלהּ " :ׁשֶ ין ּפְ    .)דניאל ו,יא( 92ְוגֹו' "ְוַכּוִ
  

ל" 93 ּלֵ ּלוֹ  ָיכֹול ִיְתּפַ ל ַהּיֹום ּכֻ    ?ָאָדם ּכָ
אל ִנּיֵ ָבר ְמפֹוָרׁש ַעל ְיֵדי ּדָ ָלָתה" :ּכְ    .יד),(דניאל וְוגֹו'  "ְוִזְמִנין ּתְ

א ַל  ּבָ ֶ הָיכֹול ִמׁשּ    ?ּגֹוָלה הּוַחּלָ
ָבר ֶנֱאַמר ָנא" :ּכְ י ֲהָוא ָעֵבד ִמן ַקְדַמת ּדְ     .יא),(דניאל ו" ּדִ

ּיִ  ל ָאָדם ְלָכל רּוַח ׁשֶ ּלֵ    ?ְרֶצהָיכֹול ִיְתּפַ
ְלמּוד לֹוַמר ֶלם ֶנֶגד" :תַּ    ."ְירּוׁשְ

ַבת ַאַחת    ?ָיכֹול ְיֵהא ּכֹוְלָלן ּבְ
ִוד ָבר ְמפֹוָרׁש ַעל ְיֵדי ּדָ ְכִתיב ,ּכְ    .יח),(תהילים נהְוגֹו'  "ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים" :ּדִ

תוֹ  ְתִפּלָ ִמיַע קֹולֹו ּבִ    ?ָיכֹול ַיׁשְ
ה ָבר ְמפֹוָרׁש ַעל ְיֵדי ַחּנָ ֱאַמר ,ּכְ ּנֶ ֵמַע " :ׁשֶ ָ    .יג),(שמואל א א "ְוקֹוָלּה לֹא ִיׁשּ

ל ּלֵ ְך ִיְתּפַ ַאל ָאָדם ְצָרָכיו ְוַאַחר ּכָ    ?ָיכֹול ִיׁשְ
לֹמֹה ָבר ְמפֹוָרׁש ַעל ְיֵדי ׁשְ ֱאַמר ,ּכְ ּנֶ ה" :ׁשֶ ִפלָּ ה ְוֶאל ַהּתְ מַֹע ֶאל ָהִרנָּ    .כח),(מלכים א ח "ִלׁשְ

ה" ה - "ִרנָּ ִפּלָ    .זֹו תְּ
ה" ִפלָּ ה - "ּתְ ׁשָ ּקָ    .זֹו ּבַ
  

יב ַבר ַאַחר ֱאֶמת ְוַיּצִ    ,ֵאין אֹוֵמר ּדְ
ה ִפּלָ ל יוֹ  - ֲאָבל ַאַחר ַהתְּ ֵסֶדר ִויּדּוי ׁשֶ ּפּוִרים אֹוֵמרֲאִפּלּו ּכְ    ."ם ַהּכִ

  
ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ

יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ
ָאְמרוּ  י ׁשֶ ה :ַאף ַעל ּפִ ִפלָּ ׁשֹוֵמַע ּתְ    ,ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ּבְ

ֵסֶדר תֹו ֲאִפילּו כְּ ִפלָּ א לֹוַמר ַאַחר ּתְ ּפּוִרים אֹוֵמר ִאם ּבָ ל יֹום ַהכִּ    .ׁשֶ
  

                                                
ִּוין ְּפִתיָחן ֵלּה ְּבִעִּליֵתּה נֶֶגד ְירּוְׁשלֶם ְוִזְמִנין ְּתָלָתה ְביֹוָמא הּוא ָּבֵר ַעל ִּבְרכֹוִהי ּוְמַצֵּלא ְוָדִנֵּיאל ְּכִדי ְיַדע ִּדי ְרִׁשים ְּכָתָבא ַעל ְלַבְיֵתּה ְוכַ " 92

". [= ודניאל, כשידע שנרשם הכתב, בא אל ביתו. והחלונות פתוחים לו ּומֹוֵדא ֳקָדם ֱאָלֵהּה ָּכל ֳקֵבל ִּדי ֲהָוא ָעֵבד ִמן ַקְדַמת ְּדָנה
  ו כפי שהיה עושה קודם לכן.]-י-בעלייתו כנגד ירושלים. ושלוש פעמים ביום הוא היה כורע על ברכיו ומתפלל ומודה לפני אלוה

  אין מונח על הבאת ברייתא, אך מסורת הש"ס מביא שזה תוספתא. 93

  רש"י
   . אז תקשיב אזנך:אם תכין לבם

. שחרית מנחה זמנין תלתא
   וערבית:

. התפלה יכול משבא לגולה הוחלה
הזאת הוחלה כמו נתחלה אבל 

   קודם לכן לא היה רגיל בכך:
. לשלש תפלות יכול יהא כוללן

הללו בשעה אחת: יכול ישאל 
נן עד צרכיו כגון ברכות דאתה חו

ש''ת ואח''כ יתפלל שלש ברכות 
  ראשונות שהן של שבח: 

   של שבח: ,רנה זו תפלה
   . שאלת צרכיו:בקשה

. קודם ג' אחר אמת ויציב
  ראשונות:
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   :ַרב ַהְמנּוָנאַמר ֲא 

ה ַחּנָ ַמע ֵמָהֵני ְקָרֵאי ּדְ א ְלִמׁשְ ְבְרָווָתא ִאיכָּ ה ִהְלְכָתא ּגַ ּמָ    :כַּ
הּ " ֶרת ַעל ִלּבָ ה ִהיא ְמַדּבֶ ין ִלּבוֹ  - יג),(שמואל א א 94"ְוַחנָּ ַכּוֵ ּיְ ל ָצִריְך ׁשֶ לֵּ ְתּפַ אן ַלּמִ    .ִמכָּ
עֹות" ָפֶתיָה נָּ ָפָתיו - "ַרק ׂשְ ׂשְ ְחּתֹוְך ּבִ ּיַ ל ׁשֶ לֵּ ְתּפַ אן ַלּמִ    .ִמכָּ
ֵמַע " ָ תוֹ  - "ְוקֹוָלּה לֹא ִיׁשּ ְתִפלָּ יהַּ קֹולֹו ּבִ ָאסּור ְלַהְגּבִ אן ׁשֶ    .ִמכָּ
ְחׁשְ " ּכֹוָרהַוּיַ ל - "ֶבָה ֵעִלי ְלׁשִ לֵּ ּכֹור ָאסּור ְלִהְתּפַ ִ ׁשּ אן ׁשֶ    .ִמכָּ
  
ִרין" כָּ ּתַ ׁשְ    .ְוגֹו' "ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי ַעד ָמַתי תִּ

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ֲחֵברֹו    לא,ב אן ָלרֹוֶאה ּבַ ֵאינֹו ָהגּון^ִמכָּ ָבר ׁשֶ    .ָצִריְך ְלהֹוִכיחוֹ  ,ּדָ

  
ה ַוּתֹאֶמר לֹא ֲאדִֹני" ַען ַחנָּ    ."ַוּתַ

י ֲחִניָנאְוִאיֵתיָמא  עּוָלאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ
ָדָבר ֶזה :ָאְמָרה ֵליּה  ה ּבְ    ,ֶדׁש ׁשֹוָרה ָעֶליךָ ְולֹא רּוַח ַהּקוֹ  ,לֹא ָאדֹון ַאּתָ

ָדָבר ֶזה ֵדִני ּבְ ה חֹוׁשְ ַאּתָ    .ׁשֶ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
   :ָהִכי ָאְמָרה ֵליּה 
ה ךְ ?! לֹא ָאדֹון ַאּתָ ּבָ ִכיָנה ְורּוַח ַהּקֹוֶדׁש ּגַ א ׁשְ ִני ְלַכף ְזכּות ,ָלאו ִאיכָּ ְנּתַ ִני ְלַכף חֹוָבה ְולֹא ּדַ ְנּתַ ּדַ    ?ׁשֶ
ת רּוַח ָאֹנִכי"ִמי ָלא ָיְדַעת ּדְ  ה ְקׁשַ ָ    ?"ִאׁשּ

  
ִתיִתי" ָכר לֹא ׁשָ    ."ְוַיִין ְוׁשֵ

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ֵאין ּבוֹ  ָדָבר ׁשֶ ד ּבְ אן ְלֶנְחׁשָ ִריְך ְלהֹוִדיעוֹ  ,ִמכָּ ּצָ   .ׁשֶ

  
ַעל" ִלּיָ ת ּבְ ן ֶאת ֲאָמְתָך ִלְפֵני ּבַ ּתֵ   ."ַאל ּתִ

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
כּ  אן ְלׁשִ לִמכָּ לֵּ ְתּפַ ּמִ ִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ,ֹור ׁשֶ    .כְּ
ִתיב ָהָכא ַעל" :כְּ ִלּיָ ת ּבְ    ,"ִלְפֵני ּבַ

ךָ " :ּוְכִתיב ָהָתם ְרּבֶ ַעל ִמּקִ ֵני ְבִלּיַ ים ּבְ   ,(דברים יג,יד) "ָיְצאּו ֲאָנׁשִ
ן ֲעבֹוָדה ָזָרה אן ֲעבֹוָדה ָזָרה ,ַמה ְלַהלָּ    .ַאף כָּ

  
ַען ֵעִלי וַ " לֹוםַוּיַ    ."ּיֹאֶמר ְלִכי ְלׁשָ

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ֵאין ּבוֹ  ָדָבר ׁשֶ ד ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ אן ַלחֹוׁשֵ    ,ִמכָּ

יסוֹ  ִריְך ְלַפּיְ ּצָ    ,ׁשֶ
ִריְך ְלָבְרכוֹ  ּצָ א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאלָּ

ֱאַמר ּנֶ ָלֵתךְ " :ׁשֶ ן ֶאת ׁשֵ ָרֵאל ִיּתֵ    ."ֵואלֵֹהי ִיׂשְ
  
ּדֹר ֶנֶדר ַוּתֹא"    ."ַמר ה' ְצָבאֹותַוּתִ

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
רּוְך הּוא ֶאת עֹוָלמוֹ  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ    ,ִמּיֹום ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָראֹו ְלַהּקָ ּקְ ה ּוְקָרַאּתּו  'ְצָבאֹות'לֹא ָהָיה ָאָדם ׁשֶ אָתה ַחּנָ ּבָ    ,"ְצָבאֹות"ַעד ׁשֶ

רוּ  דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ   : ְך הּואָאְמָרה ַחּנָ
ל עֹוָלם עֹוָלְמךָ  ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָראָת ּבְ ּבָ ל ִצְבֵאי ְצָבאֹות ׁשֶ    ,ִמכָּ

ן ֶאָחד ן ִלי ּבֵ ּתֵ ּתִ ֵעיֶניָך ׁשֶ ה ּבְ    ?!ָקׁשֶ
  

                                                
  :ה'ב ַעל ַהִּכֵּסא ַעל ְמזּוַזת ֵהיַכל (ט) ַוָּתָקם ַחָּנה ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁשה ְוַאֲחֵרי ָׁשֹתה ְוֵעִלי ַהֹּכֵהן יֵֹׁש  94

  ּוָבֹכה ִתְבֶּכה: ה'(י) ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש ַוִּתְתַּפֵּלל ַעל 
 ה'ֲאנִָׁשים ּוְנַתִּתיו לַ ְצָבאֹות ִאם ָרֹאה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ֲאָמֶת ּוְזַכְרַּתִני ְוא ִתְׁשַּכח ֶאת ֲאָמֶת ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְת ֶזַרע ה' (יא) ַוִּתֹּדר נֶֶדר ַוֹּתאַמר 

  ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ּומֹוָרה א ַיֲעֶלה ַעל ֹראׁשֹו:
  ְוֵעִלי ֹׁשֵמר ֶאת ִּפיָה:ה' (יב) ְוָהָיה ִּכי ִהְרְּבָתה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני 

  ְחְׁשֶבָה ֵעִלי ְלִׁשֹּכָרה:(יג) ְוַחָּנה ִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל ִלָּבּה ַרק ְׂשָפֶתיָה ּנָעֹות ְוקֹוָלּה א ִיָּׁשֵמַע ַוּיַ 
:ֵמָעלִָי (יד) ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי ַעד ָמַתי ִּתְׁשַּתָּכִרין ָהִסיִרי ֶאת ֵייֵנ  

  :'הי ִלְפֵני (טו) ַוַּתַען ַחּנָה ַוֹּתאֶמר א ֲאדִֹני ִאָּׁשה ְקַׁשת רּוַח ָאֹנִכי ְוַיִין ְוֵׁשָכר א ָׁשִתיִתי ָוֶאְׁשֹּפ ֶאת ַנְפִׁש 
  (טז) ַאל ִּתֵּתן ֶאת ֲאָמְת ִלְפֵני ַּבת ְּבִלָּיַעל ִּכי ֵמֹרב ִׂשיִחי ְוַכְעִסי ִּדַּבְרִּתי ַעד ֵהָּנה:

  (יז) ַוַּיַען ֵעִלי ַוֹּיאֶמר ְלִכי ְלָׁשלֹום ֵואֵהי ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן ֶאת ֵׁשָלֵת ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְּת ֵמִעּמֹו:
  ָחְת ֵחן ְּבֵעינֶי ַוֵּתֶל ָהִאָּׁשה ְלַדְרָּכּה ַוֹּתאַכל ּוָפנֶיָה א ָהיּו ָלּה עֹוד:(יח) ַוֹּתאֶמר ִּתְמָצא ִׁשפְ 

  :ה' ֶאת ַחָּנה ִאְׁשּתֹו ַוִּיְזְּכֶרהָ  (יט) ַוַּיְׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ִלְפנֵי ְיֹקָוק ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵּביָתם ָהָרָמָתה ַוֵּיַדע ֶאְלָקנָה
  ְׁשִאְלִּתיו:ה' (כ) ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהָּיִמים ַוַּתַהר ַחּנָה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְׁשמּוֵאל ִּכי מֵ 

  רש"י
. הנחשד צריך שצריך להודיעו

לנקות את עצמו ולהודיע את 
   חושדו שאין בו אותו דבר מגונה:

. אל תתנני כבת לפני בת בליעל
   בשכרות: בליעל לחשדני
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ָבר ּדֹוֶמה ל ְלָמה ַהּדָ    :ָמׁשָ

ה ְסעּוָדה ַלֲעָבָדיו ָעׂשָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ    ,ְלֶמֶלְך ּבָ
א ָעִני ֶאָחד ְוָעַמד ַעל ַהּפֶ  רּוָסה ַאַחת :ָאַמר ָלֶהם ,ַתחּבָ נּו ִלי ּפְ יחּו ָעָליו ,ּתְ ּגִ    ,ְולֹא ִהׁשְ

ֶלךְ  ַחק ְוִנְכַנס ֵאֶצל ַהּמֶ    ,ּדָ
רּוָסה ַאַחת :ָאַמר לוֹ  ן ִלי ּפְ ֵעיֶניָך ִליּתֵ ה ּבְ יָת ָקׁשֶ ָעׂשִ ל ְסעּוָדה ׁשֶ ֶלְך ִמכָּ    ?!ֲאדֹוִני ַהּמֶ

  
   ."ִאם ָראֹה ִתְרֶאה"

י ֶאְל ָאַמר     :ָעָזרַרּבִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ    :ָאְמָרה ַחּנָ

ל עֹוָלם ֲעִלי "ִתְרֶאה" –ְוִאם ָלאו  ,מּוָטב – "ִאם ָראֹה" ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְפֵני ֶאְלָקָנה ּבַ ר ּבִ ּתֵ    ,ֵאֵלְך ְוֶאְסּתַ
קּו ִלי ֵמי סֹוָטה ְרָנא ַמׁשְ ּתַ ִמְסּתַ    ,ְוֵכיָון ּדְ

ה תוֹ  ה עֹוׂשֶ רְוִאי ַאּתָ ַלְסתֵּ ֱאַמר ,ָרְתָך פְּ ּנֶ ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע" :ׁשֶ    .כח),(במדבר ה "ְוִנּקְ

  
ָאַמר יר -' ֶדתִאם ָהְיָתה ֲעָקָרה ִנְפֶק ' :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ּפִ    .ׁשַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ֶריַוח'   :ֶאלָּ ַצַער יֹוֶלֶדת ּבְ    ,ִאם ָהְיָתה יֹוֶלֶדת ּבְ
   ,ְנֵקבֹות יֹוֶלֶדת ְזָכִרים

חֹוִרים יֹוֶלֶדת ְלָבִנים    ,ׁשְ
ים א ְלֵמיַמר  -' ְקָצִרים יֹוֶלֶדת ֲארּוכִּ    ?ַמאי ִאיכָּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע"" ִאם ָהְיָתה ֲעָקָרה ִנְפֶקֶדת - "ְוִנּקְ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ    .ַרּבִ
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו  ּלֹא ִקְלְקָלה ִנְפֶקֶדת :ַרּבִ רּו ְוזֹו ׁשֶ תְּ ן ְוִיְסתַּ ל ָהֲעָקרֹות ּכּוּלָ ן ֵיְלכּו ּכָ    ?!ִאם ּכֵ

ִאם ָהְיָתה יֹוֶלֶדת ד ׁשֶ א ְמַלּמֵ    :ֶאּלָ
ַצַער  ֶריַוחיֹוֶל  -ּבְ    ,ֶדת ּבְ

ים -ְקָצִרים     ,יֹוֶלֶדת ֲארּוּכִ
חֹוִרים     ,יֹוֶלֶדת ְלָבִנים - ׁשְ

ַנִים - ֶאָחד     ."יֹוֶלֶדת ׁשְ
  

   ?"ִאם ָראֹה ִתְרֶאה"ַמאי 
  

ָרה  ּבְ ֵני ָאָדםּדִ ְלׁשֹון ּבְ    .ּתֹוָרה כִּ
  
ֳעִני ֲאָמֶתךָ " ח ֶאת ֲאָמֶתךָ  אלֹ  ,ּבָ כַּ ׁשְ ה ַלֲאָמְתךָ  ,ּתִ    ."ְוָנַתּתָ

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ה ׁש לֹ ׁשָ  ַרּבִ לּו ָלּמָ    ?ֲאָמתֹות ַהלָּ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ל עֹוָלם :ָאְמָרה ַחּנָ ה ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָ ִאׁשּ ָראָת ּבָ ְדֵקי ִמיָתה ּבָ ה ּבִ לֹׁשָ    ,ׁשְ

ְבֵקי ִמיָתה :ְוָאְמֵרי ָלּה  ה ּדִ לֹׁשָ    ,ׁשְ
ר :ְוֵאּלּו ֵהן ה ְוַהְדָלַקת ַהּנֵ ה ְוַחלָּ י ַעל ַאַחת ֵמֶהן - ִנּדָ לּום ָעַבְרּתִ    ?!כְּ

  
ים" ה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנׁשִ    ."ְוָנַתּתָ

ים"ַמאי     ?"ֶזַרע ֲאָנׁשִ
  

   :ַרבָאַמר 
גּוְבִרין ְבָרא ּבְ    .ּגַ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ים ֵני ֲאָנׁשִ ַח ׁשְ ּמֹוׁשֵ    ,ֶזַרע ׁשֶ
   .אּול ְוָדִודׁשָ  ?ּוַמאן ִאינּון

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ים ֵני ֲאָנׁשִ ׁשְ קּול כִּ ָ ׁשּ    ,ֶזַרע ׁשֶ
ה ְוַאֲהרֹן ?ּוָמאן ִאינּון    .מֹׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ מוֹ " :ׁשֶ קֹוְרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ כֲֹהָניו ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ    .ו),(תהילים צט "מֹׁשֶ
  

ָנן ָאְמֵרי    :ְוַרּבָ
ים" ים - "ֶזַרע ֲאָנׁשִ ין ֲאָנׁשִ ּמּוְבָלע ּבֵ    .ֶזַרע ׁשֶ
  
  
  
  

  רש"י
. אתייחד עם אחרים ואסתתר

   ויחשדני בעלי:
   . שקר:פלסתר

. דריש להו לשון אמתות שלש
   מיתה:

. שהאשה נבדקת בהן בדקי מיתה
בשעת הסכנה שאם ימצא בה אחד 

   מהם תמות:
. של שבת נדה וחלה והדלקת נר

על ג' עברות הללו נשים מתות 
וטעמא יליף במסכת שבת (ד' 

   לא:):
. רב דימי ע בין אנשיםשמובל

   מפרש לה לא ארוך ולא גוץ וכו':
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י ֲאָתא  יִמיכִּ    :ָאַמר ַרב ּדִ

   ,לֹא ָארֹוְך ְולֹא ּגּוץ
ם    ,ְולֹא ָקָטן ְולֹא ִאלֵּ

יחֹורְולֹא ָצח    ,ֹור ְולֹא ּגִ
ׁש     .ְולֹא ָחָכם ְולֹא ִטּפֵ

  
ֶזה" ָכה ּבָ ֶבת ִעּמְ ּצֶ ה ַהנִּ ָ    "ֲאִני ָהִאׁשּ

ן ֵלִויָאַמר  י ְיהֹוֻשַע ּבֶ תֹוְך  -  ַרּבִ ב ּבְ ָאסּור ֵליׁשֵ אן ׁשֶ הִמכָּ ִפלָּ ל ּתְ ע ַאּמֹות ׁשֶ    .ַאְרּבַ
  
י" ְלּתִ לָּ ה ִהְתּפַ ַער ַהּזֶ    "ֶאל ַהנַּ

י ָאַמר     :ֶאְלָעָזרַרּבִ
מּוֵאל מֹוֶרה ֲהָלָכה ִלְפֵני ַרּבֹו ָהָיה    ,ׁשְ

ֱאַמר ּנֶ ַער ֶאל ֵעִלי" :ׁשֶ ִביאּו ֶאת ַהנַּ ר ַוּיָ ֲחטּו ֶאת ַהּפָ ׁשְ    ,"ַוּיִ
ּום ּדְ  ר"ִמׁשּ ֲחטּו ֶאת ַהּפָ ׁשְ ַער ֶאל ֵעִלי "ַוּיִ    ?!ֵהִביאּו ַהּנַ

א חֹוטִקְראּו ּכֵֹהן ֵליֵתי  :ָאַמר ָלֶהן ֵעִלי ,ֶאלָּ    .ְוִלׁשְ
ַחט ַתר ּכֵֹהן ְלִמיׁשְ ֵרי ּבָ ֲהוּו ְמַהּדְ מּוֵאל ּדַ    ,ֲחַזְנהּו ׁשְ

  
ַחט :ָאַמר ְלהוּ  ַתר ּכֵֹהן ְלִמיׁשְ ה ְלכּו ְלַאֲהדּוֵרי ּבָ ָרה ?ָלּמָ ׁשֵ ָזר כְּ ִחיָטה ּבְ    !ׁשְ

ֵעִלי יּה ּדְ    ,ַאְייּתּוהּו ְלַקּמֵ
   ?ְמָנא ָלְך ָהא :ָאַמר ֵליּה 
ַחט ַהּכֵֹהן :ָאַמר ֵליּה  ִתיב ְוׁשָ ִתיב "ְוִהְקִריבּו ַהּכֲֹהִנים" ?!ִמי כְּ    ,כְּ

ה הּוּנָ ָלה ְוֵאיָלְך ִמְצַות כְּ ּבָ ָזר ,ִמּקַ ָרה ּבְ ׁשֵ כְּ ִחיָטה ׁשֶ אן ִלׁשְ    .ִמכָּ
יר ָקא ָאְמַרת :ָאַמר ֵליּה  ּפִ ְך ַאּתְ  ,ֵמיָמר ׁשַ ְפֵני ַרּבָ    ,ִמיהּו מֹוֶרה ֲהָלָכה ּבִ

ְפֵני ַרּבוֹ ְוָכל ַהּמֹוֶר  יב ִמיָתה - ה ֲהָלָכה ּבִ    !ַחּיָ
יּה  ה ְוָקא ָצְוָחה ַקּמֵ ֶזה" :ָאְתָיא ַחּנָ ָכה ּבָ ֶבת ִעּמְ ּצֶ ה ַהנִּ ָ   ְוגֹו'  "ֲאִני ָהִאׁשּ

יּה  :ָאַמר ָלּה  ֶאֶעְנׁשֵ ְבִקי ִלי ּדְ    ,ׁשִ
יּה  א ִמיּנֵ    ,ּוָבֵעיָנא ַרֲחֵמי ְוָיֵהיב ָלְך ַרּבָ

יֶאל ַהנַּ " :ָאְמָרה ֵליּה  ְלּתִ לָּ ה ִהְתּפַ    ."ַער ַהּזֶ
  
הּ " ֶרת ַעל ִלּבָ ה ִהיא ְמַדּבֶ    ."ְוַחנָּ

י ֶאְלָעָזרָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ִזְמָראִמׁשּ י יֹוֵסי ּבֶ    :ַרּבִ
ּה     .ַעל ִעְסֵקי ִלּבָ

ל עֹוָלם :ָאְמָרה ְלָפָניו ָבר ֶאָח  ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָראָת ּדָ ה לֹא ּבָ ָ ִאׁשּ ָראָת ּבָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָלהכָּ    ,ד ְלַבּטָ
מֹוַע  ,ֵעיַנִים ִלְראֹות ר ,חֹוֶטם ְלָהִריַח  ,ְוָאְזַנִים ִלׁשְ ה ְלַדּבֵ    ,ּפֶ

ֶהם ְמָלאָכה ֶהן ,ָיַדִים ַלֲעׂשֹות ּבָ ְך ּבָ    ,ַרְגַלִים ְלַהלֵּ
ֶהן ים ְלָהִניק ּבָ ּדִ ה ,ּדַ י ָלּמָ ַתתָּ ַעל ִלּבִ ּנָ לּו ׁשֶ ים ַהלָּ ּדִ ֶהן ?ּדַ ֶהןּתֶ  ?!לֹא ְלָהִניק ּבָ ן ְוָאִניק ּבָ   !ן ִלי ּבֵ

  
י ֶאְלָעָזרְוָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ִזְמָראִמׁשּ י יֹוֵסי ּבֶ    :ַרּבִ

ָנה ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ינֹו ׁשֶ ַזר ּדִ ת קֹוְרִעין לֹו ּגְ ּבָ ׁשַ ַתֲעִנית ּבְ ב ּבְ ל ַהּיֹוׁשֵ    ,כָּ
ת ּבָ ין עֹוֶנג ׁשַ ּנּו ּדִ י ֵכן חֹוְזִרין ְוִנְפָרִעין ִממֶּ    .ְוַאף ַעל ּפִ

  
יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֲעִניָתא ְלַתֲעִניָתאלֵ     .יֵתיב ּתַ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
י ַמְעָלה ַלפֵּ ָבִרים כְּ ה ֵהִטיָחה ּדְ    ,ַחּנָ

ֱאַמר ּנֶ ל ַעל ה'" :ׁשֶ לֵּ ְתּפַ י ַמְעָלה - "ַוּתִ ַלּפֵ ָבִרים כְּ ֵהִטיָחה ּדְ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
  
  
  

  רש"י
  . פי' עב:. אלם
   בלע''ז: }אדמונירו''ש {. צחור
   . שהוא לבן יותר מדאי:גיחור

. יותר מדאי שלא יהיה ולא חכם
תימה בעיני הבריות ומתוך 

   שנדברין בו שולטת בו עין הרע:
. משמע אף הוא הנצבת עמכה
   עמה בעמידה:

. על זה ולא לאחר ר הזהאל הנע
מכאן שחטא לעלי ורצה לענשו 

  ולהתפלל שינתן לה בן אחר:
. אמרו בפרק והקריבו הכהנים

קמא דחגיגה (ד' יא.) והקריבו זה 
   קבלת הדם:

. כלומר אפילו של שבעים שנה
נגזר עליו מנעוריו לפי שתענית 
קשה בשבת לפי שהכל מתענגים 

   בו והוא מתענה:
   ענה למחר:. יתתעניתא לתעניתא

. כך כתוב הוא ותתפלל על ה'
במקרא ולא גרסינן הכא אל 

  תקרי:
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י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ

י ַמְעָלה ַלּפֵ ָבִרים כְּ הּו ֵהִטיַח ּדְ    ,ֵאִלּיָ
ֱאַמר ּנֶ ית" :ׁשֶ ם ֲאחַֹרנִּ ה ֲהִסּבָֹת ֶאת ִלּבָ    .לז),(מלכים א יח "ְוַאּתָ

  

י ִיְצָחקָאַמר  ר ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
הוּ  רּוְך הּוא ְוהֹוָדה לֹו ְלֵאִלּיָ דֹוׁש ּבָ ָחַזר ַהּקָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְכִתיב   לב,א ר ֲהֵרעִֹתי" :ּדִ   .ו),(מיכה ד "ַוֲאׁשֶ
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ א ּבְ י ַחּמָ    :ַרּבִ
ל לֹׁש ִמְקָראֹות ַהלָּ ָרֵאל ,וּ ִאְלָמֵלא ׁשָ ל ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ    .ִנְתמֹוְטטּו ַרְגֵליֶהם ׁשֶ

ְכִתיב ר ֲהֵרעִֹתי" :ַחד ּדִ   .ו),(מיכה ד "ַוֲאׁשֶ
ְכִתיב ה ַכחֶֹמ " :ְוַחד ּדִ ָרֵאלִהנֵּ ית ִיׂשְ ָיִדי ּבֵ ם ּבְ ן ַאּתֶ ַיד ַהּיֹוֵצר כֵּ    .ו),(ירמיה יח "ר ּבְ

ְכִתיב ְרֶכם" :ְוַחד ּדִ ׂשַ ר ַוֲהִסירִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ   .כו),(יחזקאל לו "ְוָנַתּתִ
  

א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ
יִתי ֵאת ֲאׁשֶ " :ֵמָהָכא ֶכם ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן ּבְ ֵלכוּ ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ י ּתֵ ֻחּקַ    .כז),(יחזקאל לו "ר ּבְ

  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
י ַמְעָלה ַלּפֵ ָבִרים כְּ ה ֵהִטיַח ּדְ    ,מֹׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ה ֶאל ה'ַויִּ " :ׁשֶ ל מֹׁשֶ לֵּ ְקֵרי  - ב),(במדבר יא "ְתּפַ א  "ֶאל ה'"ַאל ּתִ    .ַעל ה' -ֶאלָּ
  

ן  כֵּ ן ַיֲעקֹבׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ֵבי ַרּבִ    .ּוְלַעְייִנין ַאְלִפין ,ין ְלַאְלִפין ַעְייִניןקֹוִר  ּדְ
  

אי י ַיּנַ ֵבי ַרּבִ    :ָאְמֵרי ּדְ
   .א),(דברים א "ְוִדי ָזָהב" :ֵמָהָכא

  
   ?"ָזָהבְוִדי "ַמאי 

  
איָאְמֵרי  י ַיּנַ ֵבי ַרּבִ    :ּדְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ְך ָאַמר מֹׁשֶ    :כָּ
ל עֹוָלם ָרֵאל ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְעּתָ ָלֶהם ְלִיׂשְ ּפַ ִהׁשְ ֶסף ְוָזָהב ׁשֶ ִביל כֶּ ׁשְ י ,ּבִ ָאְמרּו ּדַ    ,ַעד ׁשֶ

ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ַרם ׁשֶ    .הּוא ּגָ
  

ֵבי ָאְמֵרי  איּדְ י ַיּנַ    :ַרּבִ
ֶבן ל ּתֶ ה ׁשֶ    ,ֵאין ֲאִרי נֹוֵהם ִמּתֹוְך קּוּפָ

ר ׂשָ ל ּבָ ה ׁשֶ א ִמּתֹוְך קּוּפָ    .ֶאלָּ
  

ְעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ה ּוַבֲעַלת ֵאָבִרים חּוׁשָ ָרה כְּ ָהְיָתה לֹו פָּ ל ְלָאָדם ׁשֶ    ,ָמׁשָ

יִנין ְוָהְיָתה ְמַבֶעֶטת ּבוֹ  ְרׁשִ    ,ֶהֱאִכיָלּה כַּ
י :ַמר ָלּה ָא  ֵהא ְמַבֶעֶטת ּבִ ּתְ ַרם ִליְך ׁשֶ יךְ  ,ִמי ּגָ ֶהֱאַכְלּתִ יִנין ׁשֶ ְרׁשִ א כַּ    !ֶאלָּ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ן ָהָיה לֹו ּבֵ ל ְלָאָדם ֶאָחד ׁשֶ    ,ָמׁשָ

יס ָקהּו ְוָתָלה לֹו כִּ ארוֹ  ִהְרִחיצֹו ְוָסכֹו ְוֶהֱאִכילֹו ְוִהׁשְ    ,ַעל ַצּוָ
ל זֹונֹות ַתח ׁשֶ יבֹו ַעל ּפֶ    ,ְוהֹוׁשִ

ּלֹא ֶיֱחָטא ן ׁשֶ ה אֹותֹו ַהּבֵ ֲעׂשֶ    ?!ַמה ּיַ
  

ַרב הּוָנא ַרב ַאָחאָאַמר  ֵריּה ּדְ תָאַמר  ּבְ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
י ָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ ֵריֵסיּה " :ַהְיינּו ּדְ י - ְמֵלי כְּ יׁשֵ    ",ְזֵני ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ַמְרִע " :ׁשֶ ֵכחּוִניכְּ ן ׁשְ ם ַעל כֵּ ָרם ִלּבָ ְבעּו ַוּיָ עּו ׂשָ ּבָ ׂשְ    .ו),(הושע יג "יָתם ַוּיִ
  

   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן
כַ " :ֵמָהָכא    .יד),(דברים ח "ְחּתָ ֶאת ה'ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁשָ

  

ָנןוְ     :ָאְמֵרי ַרּבָ
ן ּוָפָנה" :ֵמָהָכא ַבע ְוָדׁשֵ    .כ),(דברים לא "ְוָאַכל ְוׂשָ

  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ְבָעט" :ֵמָהָכא רּון ַוּיִ ַמן ְיׁשֻ ׁשְ    .טו),(דברים לב "ַוּיִ

  רש"י
. לדבריו שחזר והודה לאליהו

הודה לאחר זמן בנבואת נביאים 
  אחרים: 

. רישא דכתיב ואשר הרעותי
דקרא אוספה הצולעה והנדחה 
אקבצה ואשר הרעותי אני גרמתי 

   להם שבראתי יצר הרע:
. אלמלא שלש מקראות הללו

שמעידין שיש ביד הקדוש ברוך 
הוא לתקן יצרנו ולהסיר יצר הרע 

   ממנו:
. רגלינו במשפט אבל נתמוטטו

עכשיו יש לנו פתחון פה שהוא גרם 
   לנו שברא יצר הרע:

. לשון זריקה כמו כמטחוי הטיח
   קשת (בראשית כא):

. שמח ומשתגע אין ארי נוהם
   ומזיק:

. מילוי מלי כריסיה זני בישי
מיני חטאים הרעים. הכרס הוא מ

זני מתרגמינן למינהו לזנוהי 
  (בראשית א):
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ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ה רּוְך הּוא ְוהֹוָדה לֹו ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָחַזר ַהּקָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ יִתי לָ " :ׁשֶ ַעל הּ ְוֶכֶסף ִהְרּבֵ    .י),(הושע ב" ְוָזָהב ָעׂשּו ַלּבָ
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ה ֶלְך ֵרד" ר ה' ֶאל מֹׁשֶ   .ז),(שמות לב 95"ַוְיַדּבֵ

  
   ?"ֶלְך ֵרד"ַמאי 

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ה רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ    ,ָאַמר לֹו ַהּקָ
ְתךָ  דּולָּ ה ֵרד ִמּגְ    ,מֹׁשֶ

ָרֵאל ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ ה ֶאלָּ דּולָּ י ְלָך ּגְ לּום ָנַתּתִ    ,כְּ
ָר  יו ִיׂשְ ה ִלי ,ֵאל ָחְטאוּ ְוַעְכׁשָ ה ָלּמָ    ?ַאּתָ

ה ל מֹׁשֶ ׁש ּכֹחֹו ׁשֶ ׁשַ ד ּתָ ר ,ִמּיָ    ,ְולֹא ָהָיה לֹו ּכַֹח ְלַדּבֵ
ָאַמר ִמיֵדם" :ְוֵכיָון ׁשֶ י ְוַאׁשְ נִּ   ,יד),(דברים ט "ֶהֶרף ִמּמֶ

י לּוי ּבִ ָבר ֶזה ּתָ ה ּדָ    ,ָאַמר מֹׁשֶ
ה ְתִפלָּ ק ּבִ ד ָעַמד ְוִנְתַחּזֵ ׁש ַרֲחִמים ,ִמּיָ    .ּוִבּקֵ

דֹוָלה ה ּגְ הּו ַמכָּ נֹו ְוָהָיה ַמכֵּ ַעס ַעל ּבְ כָּ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ    ,ָמׁשָ
ב ְלָפָניו ּוִמְתָיֵרא לֹוַמ  ָברְוָהָיה אֹוֲהבֹו יֹוׁשֵ    ,ר לֹו ּדָ

יךָ  ב ְלָפַני ֲהַרְגּתִ ּיֹוׁשֵ ֶלְך ִאְלָמֵלא אֹוֲהִבי ֶזה ׁשֶ    ,ָאַמר ַהּמֶ
ילוֹ  ד ָעַמד ְוִהּצִ י ִמּיָ לּוי ּבִ ָבר ֶזה תָּ    .ָאַמר ּדָ

  
  
דֹול" ה אֹוְתָך ְלגֹוי ּגָ ם ְוֶאֱעׂשֶ י ָבֶהם ַוֲאַכלֵּ י ְוִיַחר ַאּפִ יָחה לִּ ה ַהנִּ     .י),(שמות לב ְוגֹו' "ְוַעּתָ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
תּוב ר ְלאֹוְמרוֹ  ,ִאְלָמֵלא ִמְקָרא כָּ    ,ִאי ֶאְפׁשָ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ה ְלַהּקָ ָפסֹו מֹׁשֶ ּתְ ד ׁשֶ ִבְגּדוֹ  ְמַלּמֵ הּוא ּתֹוֵפס ֶאת ֲחֵבירֹו ּבְ ָאָדם ׁשֶ    ,הּוא כְּ
ל עֹוָלם :ְוָאַמר ְלָפָניו יֲחָך ַע  ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְמחֹול ְוִתְסַלח ָלֶהםֵאין ֲאִני ַמּנִ ּתִ   .ד ׁשֶ

  
  
דֹול" ה אֹוְתָך ְלגֹוי ּגָ   .י),(שמות לבְוגֹו'  "ְוֶאֱעׂשֶ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ    :ָאַמר מֹׁשֶ

ל עֹוָלם ַעת  ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשְ לֹׁש ַרְגַלִים ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹוד ְלָפֶניָך ּבִ ל ׁשָ א ׁשֶ ּסֵ ַעְסךָ ּוַמה כִּ    ,כַּ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ל ֶרֶגל ֶאָחד ַעל ַאַחת כַּ א ׁשֶ ּסֵ    !כִּ

ִנים ֵמֲאבֹוַתי ת ּפָ י ּבֹוׁשֶ ׁש ּבִ ּיֵ א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאלָּ
ה ְלַעְצמוֹ  דּולָּ ׁש ּגְ ּקֵ ֶהֱעִמיד ֲעֵליֶהם ּבִ ְרָנס ׁשֶ ו יֹאְמרּו ְראּו ּפַ ׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמיםוְ  ,ַעְכׁשָ ּקֵ    .לֹא ּבִ

  
  
ֵני ה'ַוְיַח " ה ֶאת ּפְ    .יא),(שמות לב "ל מֹׁשֶ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ְתִפלָּ ה ּבִ ָעַמד מֹׁשֶ ד ׁשֶ ֶהֱחָלהוּ ְמַלּמֵ    .א ַעד ׁשֶ
  
  
  

                                                
  ֶאל ֹמֶׁשה ֶל ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמ ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ה' (ז) ַוְיַדֵּבר 95

ֶהֱעלּו ֵמֶאֶרץ  ר ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַוִּיְזְּבחּו לֹו ַוֹּיאְמרּו ֵאֶּלה ֱאֶהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר(ח) ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶר ֲאֶׁש 
  ִמְצָרִים:

  ֶאל ֹמֶׁשה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף הּוא:ה' (ט) ַוֹּיאֶמר 
  ִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְת ְלגוֹי ָּגדֹול:(י) ְוַעָּתה הַ 

  ֶיֱחֶרה ַאְּפ ְּבַעֶּמ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה:ה' ֱאָהיו ַוּיֹאֶמר ָלָמה ה' (יא) ַוְיַחל ֹמֶׁשה ֶאת ְּפנֵי 
  ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמ:ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהרֹג ֹאָתם ֶּבָהִרים ּוְלַכָתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפ ְוִהּנָ  (יב) ָלָּמה ֹיאְמרּו

ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככוְֹכֵבי ַהָּׁשָמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת  (יג) ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּב ַוְּתַדֵּבר
  ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְונֲָחלּו ְלֹעָלם:

  ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֲַעׂשֹות ְלַעּמֹו: פה' (יד) ַוִּיָּנֶחם 
  ת ָהֵעֻדת ְּבָידֹו לֹֻחת ְּכֻתִבים ִמְּׁשנֵי ֶעְבֵריֶהם ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִבים:(טו) ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן ָהָהר ּוְׁשנֵי לֻחֹ 

  (טז) ְוַהּלֹֻחת ַמֲעֵׂשה ֱאִהים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱאִהים הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֹֻחת:
  ה קֹול ִמְלָחָמה ַּבַּמֲחנֶה:(יז) ַוִּיְׁשַמע ְיהֹוֻׁשַע ֶאת קֹול ָהָעם ְּבֵרעֹה ַוּיֹאֶמר ֶאל ֹמׁשֶ 

  (יח) ַוֹּיאֶמר ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע:
  ּלֹֻחת ַוְיַׁשֵּבר ֹאָתם ַּתַחת ָהָהר:(יט) ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַוַּיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמֹחת ַוִּיַחר ַאף ֹמֶׁשה ַוַּיְׁשֵל ִמָּיָדיו ֶאת הַ 

  רש"י
. הראהו שיש כח בידו הרף ממני

   למחול ע''י תפלה:
   . משמע שהיה אוחז בו:הניחה לי

. אברהם יצחק שלש רגלים
   ויעקב:

. הפציר בו אנויי''ר שהחלהו
  {להטריד, ''לנדנד''} בלע''ז: 
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   :ָאַמר ָרָבאוְ 

ֵהֵפר לֹו ִנְדרוֹ     ,ַעד ׁשֶ
ִתיב ָהָכא    ,)יא,(שמות לב "ַוְיַחל" :כְּ

ָברוֹ לֹא ַיֵח " :ּוְכִתיב ָהָתם    ,ג),(במדבר ל "ל ּדְ

ין לוֹ  :ְוָאַמר ַמר    .הּוא ֵאינֹו ֵמיֵחל ֲאָבל ֲאֵחִרים ְמִחלִּ
  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ַסר ַעְצ  ּמָ ד ׁשֶ    ,מֹו ְלִמיָתה ֲעֵליֶהםְמַלּמֵ
ֱאַמר ּנֶ ְפְרךָ " :ׁשֶ    .לב),(שמות לב "ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמסִּ

  

   :ַרב ִיְצָחקָאַמר  ָרָבאָאַמר 
ד ׁשֶ  ת ַרֲחִמיםְמַלּמֵ   .ֶהֱחָלה ֲעֵליֶהם ִמּדַ

  
ָנןוְ     :ָאְמֵרי ַרּבָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ָאַמר מֹׁשֶ ד ׁשֶ    :ְמַלּמֵ
ל עֹוָלם ה ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָבר ַהזֶּ ּדָ ין הּוא ְלָך ֵמֲעׂשֹות כַּ   !חּולִּ

  
  
ֵני ה'" ה ֶאת ּפְ    ."ַוְיַחל מֹׁשֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר ַה " דֹולַרּבִ    :אֹוֵמר ּגָ

ֲאָחַזּתּו ֲאִחילוּ  רּוְך הּוא ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ְתִפּלָ ה ּבִ ָעַמד מֹׁשֶ ד ׁשֶ    ."ְמַלּמֵ
  

   ?"ֲאִחילוּ "ַמאי 
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ל ֲעָצמֹות   .ֵאׁש ׁשֶ

  
ל ֲעָצמֹות"ַמאי     "?ֵאׁש ׁשֶ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

ַגְרֵמי א ּדְ ּתָ    .ֶאׁשְ
  
  
ךְ זְ " ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ    .יג),(שמות לב "כֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

  
ךְ "ַמאי     ?"ּבָ

  
י ֶא ָאַמר     :ְלָעָזרַרּבִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ    :ָאַמר מֹׁשֶ
ל עֹוָלם ַמִים ּוָבָאֶרץ ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָ ׁשּ ְעּתָ ָלֶהם ּבַ ּבַ    ,ִאְלָמֵלא ִנׁשְ

ֵטִלים ַמִים ָוָאֶרץ ּבְ ָ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ֵטָלה ,ָהִייִתי אֹוֵמר כְּ בּוָעְתָך ּבְ ְך ׁשְ    ,כָּ
ְעּתָ ָלֶה  ּבַ ׁשְ ּנִ יו ׁשֶ דֹולְוַעְכׁשָ ְמָך ַהּגָ ׁשִ    ,ם ּבְ

ים ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים דֹול ַחי ְוַקּיָ ְמָך ַהּגָ ִ יֶמת  ,ַמה ׁשּ בּוָעְתָך ַקּיֶ ְך ׁשְ    .ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמיםכָּ
  
  
ר" ָמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת ַזְרֲעֶכם כְּ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ י ַוּתְ    .יג),(שמות לב "ָאַמְרּתִ
  

י"ַהאי  ר ָאַמְרּתִ ר ָאַמְרּתָ ' "ֲאׁשֶ ֵעי ֵליּה  'ֲאׁשֶ    !ִמיּבָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ְבֵר  אן ּדִ ְלִמידַעד כָּ ְבֵרי ָהַרב ,י ּתַ אן ְוֵאיָלְך ּדִ    .ִמכָּ

  
ר ַנֲחָמִניוְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ָאַמר ַרּבִ

ְלִמיד ְבֵרי ּתַ    ,ֵאּלּו ָוֵאּלּו ּדִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ְך ָאַמר מֹׁשֶ א כָּ    :ֶאלָּ

ל עֹוָלם ָאַמְרּתָ ִלי ֵלְך ֱאמֹור ָלֶה  ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָבִרים ׁשֶ ִמיּדְ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ְמךָ  ,ם ְלִיׂשְ ׁשִ י ָלֶהם ּבְ י ְוָאַמְרּתִ    ,ָהַלְכּתִ
יו ָמה ֲאִני אֹוֵמר ָלֶהםַע     ?ְכׁשָ

  רש"י
   . דבורו שאמר ואכלם:נדרו

. ויחל לשון שמסר עצמו למיתה
   חלל:

. כמו שהחלה עליהם מדת רחמים
יחולו על ראש יואב (ש''ב ג) לשון 

   הניח:
  . גרס:שאחזתו אחילו

{מלויי''ד: . מוליי''ר אשתא דגרמי
  כלומר קדחת} בלעז:  -מיחושים 

. שנאמר אשר נשבעת להם בך
בעקידת יצחק בי נשבעתי 

   (בראשית כב):
   השמים: . עד ככוכביעד כאן

. אמר לו מכאן ואילך דברי הרב
   אעשה כדבריך:

. בסנה אמרת דברים שאמרת לי
לי אעלה אתכם מעני מצרים אל 

  ארץ טובה ורחבה (שמות ג):
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י ְיכֶֹלת ה'" ְלּתִ    .טז),(במדבר יד "ִמּבִ
  

ֵעי ֵליּה  'ָיכֹול ה''    !ִמיּבָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ    :ָאַמר מֹׁשֶ

ל עֹוָלם ְנֵקָבה ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁש ּכֹחֹו כִּ ׁשַ יו יֹאְמרּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם תָּ יל ,ַעְכׁשָ    ,ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּצִ
דוֹ  הָאַמר ַהּקָ רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ ם :ׁש ּבָ יִתי ָלֶהם ַעל ַהּיָ ָעׂשִ ים ּוְגבּורֹות ׁשֶ ָבר ָראּו ִנּסִ    ,ַוֲהלֹא כְּ
ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו ים ְוֶאָחד ְמָלִכים ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹוד ,ֲעַדִיין ֵיׁש ָלֶהם לֹוַמר ְלֶמֶלְך ֶאָחד ָיכֹול ַלֲעמֹוד ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ לֹׁשִ    .ִלׁשְ

  
י יֹוָחָנןַמר ָא     :ַרּבִ

ה רּוְך הּוא ְוהֹוָדה לֹו ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָחַזר ַהּקָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ְדָבֶרךָ " :ׁשֶ י כִּ    .כ),(במדבר יד "ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחּתִ

  

ָמֵעאל י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ ֵני ּדְ    :ּתָ
ְדָבֶריךָ "" ן - כ),(במדבר יד "כִּ    .ֲעִתיִדים ֻאּמֹות ָהעֹוָלם לֹוַמר ּכֵ

ַרּבֹו מֹוֶדה לוֹ ַאׁשְ  ְלִמיד ׁשֶ    !"ֵרי תַּ
  
  
   .כא),(במדבר יד "ְואּוָלם ַחי ָאִני"

  
   :ַרב ִיְצָחקָאַמר  ָרָבאָאַמר 

ָאַמר לוֹ  ד ׁשֶ ה ְמַלּמֵ רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ
ְדָבֶריךָ מֹ  ה ֶהֱחִייַתִני ּבִ    .ׁשֶ
  
  

ַרׁש  ְמַלאיּדָ י ׂשִ    :ַרּבִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְבחֹו ׁשֶ ר ָאָדם ׁשִ ל ,ְלעֹוָלם ְיַסּדֵ לֵּ ְך ִיְתּפַ    .ְוַאַחר כָּ

   ?ְמָנָלן
ה    .ִמּמֹׁשֶ
ְכִתיב ֵעת הַ " :ּדִ ן ֶאל ה' ּבָ    .כג),(דברים ג "ִהואָוֶאְתַחנַּ

ְדְלָך ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ,ה' ֱאלִֹהים" :ּוְכִתיב ָך ֶאת ּגָ ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבּדְ    ,ַאּתָ
יָך ְוִכְגבּורֶֹתךָ ֲאׁשֶ  ה ְכַמֲעׂשֶ ר ַיֲעׂשֶ ַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ׁשּ    .)ד,כ(דברים ג "ר ִמי ֵאל ּבַ

ְתֵריּה  א וְ " :ּוְכִתיב ּבַ ָרה נָּ    .)ה,כ(דברים ג ְוגֹו' "ֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבהֶאְעּבְ
  

  רש"י
  . בפני האומות: החייתני
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ֲעִני''ת ִמְנָע  ''ן ּכֵֹה''ן ּתַ י''ם ְצָדָק''ה ָקְרּבָ ְרֶז''ל):(ִסיָמן ַמֲעׂשִ   ''ל ּבַ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    לב,ב    :ַרּבִ

ים טֹוִבים ֲעׂשִ ה יֹוֵתר ִמּמַ ִפלָּ דֹוָלה ּתְ    ,ּגְ
ים טֹוִבים יֹוֵתר ִמּמֹ  ַמֲעׂשִ דֹול ּבְ ֵאין ְלָך ּגָ ינוּ ׁשֶ ה ַרּבֵ    ,ׁשֶ

ה ְתִפלָּ א ּבִ י ֵכן לֹא ַנֲעָנה ֶאלָּ    ,ַאף ַעל ּפִ
ֱאַמר ּנֶ ר ֵאַלי" :ׁשֶ ּבֵ    ,כו),(דברים ג "ַאל ּתֹוֶסף ּדַ

ה" :ֵליּה  ּוְסִמיךְ  ְסּגָ     .כו),(דברים ג "ֲעֵלה רֹאׁש ַהּפִ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
ָדָקה ֲעִנית יֹוֵתר ִמן ַהּצְ דֹוָלה ּתַ    .ּגְ

   ?אַמאי ַטְעָמ 
ָממֹונוֹ  גּופֹו ְוֶזה ּבְ    .ֶזה ּבְ

  
י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ

נֹות ְרּבָ ה יֹוֵתר ִמן ַהּקָ ִפלָּ דֹוָלה ּתְ    ,ּגְ
ֱאַמר ּנֶ י רֹב ִזְבֵחיֶכם" :ׁשֶ ה לִּ   ,יא),(ישעיה א 96"ָלּמָ

יֶכם" :ּוְכִתיב ּפֵ ֶכם כַּ   .),טו(ישעיה א "ּוְבָפִרׂשְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ָהַר  ל ּכֵֹהן ׁשֶ יוכָּ ּפָ א ֶאת כַּ ָ ֶפׁש לֹא ִיׂשּ    ,ג ֶאת ַהּנֶ

ֱאַמר ּנֶ ִמים ָמֵלאוּ " :ׁשֶ    .טו),(ישעיה א "ְיֵדיֶכם ּדָ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
ׁש ִמּיוֹ  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ה ,ם ׁשֶ ִפלָּ ֲעֵרי ּתְ    ,ִנְנֲעלּו ׁשַ

ֱאַמר ּנֶ ִתי" :ׁשֶ ִפלָּ ַתם ּתְ ַע ׂשָ ּוֵ י ֶאְזַעק ַוֲאׁשַ ם כִּ    .)ח,(איכה ג "ּגַ
  

ה ִנְנֲעלוּ  ִפלָּ ֲעֵרי ּתְ ַ ׁשּ י ׁשֶ ְמָעה לֹא ִנְנֲעלוּ  ,ְוַאף ַעל ּפִ ֲעֵרי ּדִ    ,ׁשַ
ֱאַמר ּנֶ ֱחַרׁש " :ׁשֶ ְמָעִתי ַאל ּתֶ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ּדִ ִתי ה' ְוׁשַ ְמָעה ְתִפלָּ   .יג),(תהילים לט "ׁשִ

  

ִעיָבא ָרָבא יֹוָמא ּדְ ֲעִניָתא ּבְ    ,לֹא ָגַזר ּתַ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ה" :ִמׁשּ ִפלָּ   .מד),(איכה ג "ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָלְך ֵמֲעבֹור ּתְ

  
י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ְרֶזל ּבֵ ׁש ִנְפְסָקה חֹוַמת ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ    ,ִמּיֹום ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ְרֶזל ְוָנַתּתָ ה ַקח ְלָך ַמֲחַבת ּבַ יְנָך ּוֵבין ָהִעיר ְוַאּתָ ְרֶזל ּבֵ    .ג),(יחזקאל ד" אֹוָתּה ִקיר ּבַ

  
יןָאַמר  י ָחִנ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְתִפלָּ  ֲאִריְך ּבִ ל ַהּמַ תֹו חֹוֶזֶרת ֵריָקםכָּ ִפלָּ    ,תֹו ֵאין ּתְ
   ?ְמָנא ָלן

ינוּ  ה ַרּבֵ    ,ִמּמֹׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ל ֶאל ה'" :ׁשֶ לֵּ    ,כו),(דברים ט "ָוֶאְתּפַ

ְתֵריּה ּוְכִתי ַעם ַהִהוא" :ב ּבַ ּפַ ם ּבַ ַמע ה' ֵאַלי ּגַ ׁשְ    .כו),(דברים ט "ַוּיִ
  

אֵאיִני ְוָהא ָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ יָאַמר  ַרּבִ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ּה  ין ּבָ תֹו ּוְמַעּיֵ ְתִפלָּ ֲאִריְך ּבִ ל ַהּמַ ֵאב ֵלב ,כָּ א ִליֵדי כְּ    ,סֹוף ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ָכה ַמֲחָלה ֵלב" :ׁשֶ    .יב),(משלי יג "ּתֹוֶחֶלת ְמֻמׁשָ

יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ
ּתֹוָרה    ,ַיֲעסֹוק ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ֲאָוה ָבָאה" :ׁשֶ ים ּתַ    ,יב),(משלי יג "ְוֵעץ ַחּיִ

א ּתֹוָרהְוֵאין  ים ֶאלָּ    ,ֵעץ ַחּיִ
ֱאַמר ּנֶ ּה " :ׁשֶ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ    !יח),(משלי ג "ֵעץ ַחּיִ

  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ַמֲאִריְך ּוְמַע  ּה ָהא ּדְ ין ּבָ    ,ּיֵ

                                                
  ִדים א ָחָפְצִּתי:(יא) ָלָּמה ִּלי רֹב ִזְבֵחיֶכם ֹיאַמר ְיהָֹוה ָׂשַבְעִּתי עֹלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּו 96

  ֲחֵצָרי:(יב) ִּכי ָתֹבאּו ֵלָראֹות ָּפנָי ִמי ִבֵּקׁש ֹזאת ִמֶּיְדֶכם ְרֹמס 
  (טו) ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם ַאְעִלים ֵעיַני ִמֶּכם ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו: ...

  רש"י
. בדבר תפלה זו עלה ראש הפסגה

   נתרציתי להראותך אותה:
. אי לאו דגדולה ובפרשכם כפיכם

אמר למה לי רוב תפלה כיון ד
זבחיכם למה לי תו ובפרשכם הא 

   אפילו זבחיהם לא ניחא ליה:
. מדלא כתיב את דמעתי אל תחרש

תראה ש''מ נראית היא לפניו ואין 
צריך להתפלל אלא שתתקבל 

   לפניו:
. סימן ונתתה אותה קיר ברזל

למחיצת ברזל המפסקת בינו 
   לבינם:

. מצפה שתעשה בקשתו ומעיין בה
כתו סוף שאינה נעשית על ידי האר

ונמצאת תוחלת ממושכת חנם 
והיא כאב לב כשאדם מצפה ואין 

   תאותו באה:
   . לשון חלוי ותחנה:תוחלת

. סופו של ועץ חיים תאוה באה
  מקרא הוא:
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ּה  ין ּבָ ַמֲאִריְך ְולֹא ְמַעּיֵ    .ָהא ּדְ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ    :ַרּבִ

ל לֵּ ל ְולֹא ַנֲעָנה ַיֲחזֹור ְוִיְתּפַ לֵּ ִהְתּפַ    ,ִאם ָרָאה ָאָדם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ה ֶאל ה'" :ׁשֶ ָך ְוַקּוֵ ה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ   . יד),(תהילים כז "ַקּוֵ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָעה ְצִריִכין ִחּזּוק"    :ְוֵאּלּו ֵהן ,ַאְרּבָ

  ּתֹוָרה 
ים טֹוִבים    ּוַמֲעׂשִ

ה  ִפּלָ   תְּ
   .ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ

  
ים טֹוִבים ּתֹוָרה ִין ּוַמֲעׂשִ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ָכל ַהּתֹוָרה" :ׁשֶ מֹר ְוַלֲעׂשֹות כְּ    ,ז),(יהושע א "ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד ִלׁשְ

   ,ּתֹוָרהּבַ  – "ֲחַזק"
ים טֹוִבים -  "ֶוֱאַמץ" ַמֲעׂשִ    .ּבְ
  

ה ִפּלָ ִין תְּ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ה ֶאל ה'" :ׁשֶ ָך ְוַקּוֵ ה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ    ."ַקּוֵ

  
ֶרְך ֶאֶרץ ִין ּדֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ נוּ " :ׁשֶ ַעד ַעּמֵ ק ּבְ    ."יב),(שמואל ב יְוגֹו' "ֲחַזק ְוִנְתַחּזַ
  

  רש"י
. והתחזק ולא תמשוך ידך קוה

   אלא חזור וקוה:
. שיתחזק אדם בהם צריכין חזוק

   תמיד בכל כחו:
א לאומנתו . אם אומן הודרך ארץ

אם סוחר הוא לסחורתו אם איש 
  מלחמה הוא למלחמתו:
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ֵכָחִני"    . יד),(ישעיה מט "ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ה' ַוה' ׁשְ
  

כּוָחה    !ַהְיינּו ֲעזּוָבה ַהְיינּו ׁשְ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ    :ָאְמָרה כְּ

ל עֹוָלם ּתֹו ִראׁשֹוָנה ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ַעל ִאׁשְ ָ א ִאׁשּ ה ָהִראׁשֹוָנהזֹוֵכר  ,ָאָדם נֹוׂשֵ    ,ַמֲעׂשֵ
ִני ַכְחּתַ ִני ּוׁשְ ה ֲעַזְבּתַ    .ַאּתָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ    :ָאַמר ָלּה ַהּקָ
י  ּתִ ָרִקיַע  רׂשָ ים ָע נֵ ׁשְ ּבִ ָראִתי ּבָ לֹות ּבָ ים ַחִיל ,ַמּזָ לֹׁשִ ָראִתי לֹו ׁשְ ל ּבָ ל ּוַמּזָ ל ַמּזָ    ,ְוַעל כָּ

ָראִתי לֹו ׁשְ  ל ַחִיל ְוַחִיל ּבָ ים ִלְגיֹוןְוַעל כָּ    ,לֹׁשִ
ים ַרֲהטֹון לֹׁשִ ָראִתי לֹו ׁשְ ל ִלְגיֹון ְוִלְגיֹון ּבָ    ,ְוַעל כָּ

ים ַקְרטֹון לֹׁשִ ָראִתי לֹו ׁשְ ל ַרֲהטֹון ְוַרֲהטֹון ּבָ    ,ְוַעל כָּ
ְסְטָרא ים ּגַ לֹׁשִ ָראִתי לֹו ׁשְ ל ַקְרטֹון ְוַקְרטֹון ּבָ    ,ְוַעל כָּ

ְסְטָרא ְוַגְסְטָרא ל ּגַ ה ְוַעל כָּ ֶנֶגד ְימֹות ַהַחמָּ ה ַאְלֵפי ִרּבֹוא ּכֹוָכִבים כְּ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ִליִתי ּבֹו ׁשְ    ,ּתָ
ִביֵלךְ  ׁשְ א ּבִ ָראִתי ֶאלָּ ן לֹא ּבָ ִני !ְוכּולָּ ַכְחּתַ ִני ּוׁשְ    ?!ְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ֲעַזְבתַּ

  
  
ה עּוָלהּ " ָ ח ִאׁשּ כַּ    .טו),(ישעיה מט "ֲהִתׁשְ

  
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ר :ָאַמר ַהּקָ ְדּבָ ּמִ ִהְקַרְבּתְ ְלָפַני ּבַ ח עֹולֹות ֵאיִלים ּוִפְטֵרי ְרָחִמים ׁשֶ כַּ לּום ֶאׁשְ    ?!כְּ

ל עֹוָלם :ָפָניוָאְמָרה לְ  ה ָהֵעֶגל ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ח ִלי ַמֲעׂשֵ כַּ ׁשְ א לֹא ּתִ ּמָ א ְכבֹוֶדָך ׁשֶ ְכָחה ִלְפֵני ִכּסֵ    ?הֹוִאיל ְוֵאין ׁשִ
ְחָנה" :ָאַמר ָלּה  כַּ ה ִתׁשְ ם ֵאלֶּ    .טו),(ישעיה מט "ּגַ

ל עֹוָלם :ָאְמָרה ְלָפָניו ה ִסיַני ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ח ִלי ַמֲעׂשֵ כַּ ׁשְ א ּתִ ּמָ א ְכבֹוֶדָך ׁשֶ ְכָחה ִלְפֵני ִכּסֵ    ?הֹוִאיל ְוֵיׁש ׁשִ
ֵחךְ " :ָאַמר ָלּה  כָּ    .טו),(ישעיה מט "ְוָאנִֹכי לֹא ֶאׁשְ

  
ָאַמר  י ֶאְלָעָזרְוַהְיינּו ּדְ ְעָיאָאַמר  ַרּבִ    :ַרב אֹוׁשַ
ְכִתיב  ְחָנה"ַמאי ּדִ כַּ ה ִתׁשְ ם ֵאלֶּ ה ָהֵעֶגל - "ּגַ    ,ֶזה ַמֲעׂשֵ

ֵחךְ ְוָאנִֹכי לֹא ֶאׁשְ " ה ִסיַני - "כָּ    .ֶזה ַמֲעׂשֵ
  
  
  

  רש"י
. ראשי גייסות שלשים חיל

   וחבורות חלוקות:
. שמות של לגיון וקרטון וגסטרא

שררה כגון שלטון והגמון ודוכס 
   ופחה:

   . כמו עולות וקרבנות:עולה
. מעשה העגל שאמרו אלה גם אלה

   אהליך ישראל (שמות לב):
. שנאמר בו עשה סיניואנכי זה מ

  אנכי ה' אלהיך (שמות כ):
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ָעה ַאַחת"    ."ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהין ׁשָ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ֵבי ֵביֶתךָ " :ָאַמר ְקָרא ֵרי יֹוׁשְ   .ה),(תהילים פד "ַאׁשְ

  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
תוֹ  ִפלָּ ָעה ַאַחת ַאַחר ּתְ הֹות ׁשָ ל ָצִריְך ִלׁשְ לֵּ ְתּפַ    ,ַהּמִ

ֱאַמר ּנֶ ִרי" :ׁשֶ בּו ְיׁשָ ֶמָך ֵיׁשְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ ֶניךָ ַאְך ַצּדִ    .יד),(תהילים קמ "ם ֶאת ּפָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
תוֹ " ִפּלָ ָעה ַאַחת קֹוֶדם תְּ ֵהא ׁשָ ׁשְ ּיִ ל ָצִריְך ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ תוֹ ְוׁשָ  ,ַהּמִ ִפּלָ    .ָעה ַאַחת ַאַחר תְּ
תוֹ " ִפּלָ ִין -  "קֹוֶדם תְּ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ֵבי ֵביֶתךָ " :ׁשֶ ֵרי יֹוׁשְ    ".ַאׁשְ
תוֹ " ִפּלָ ִין - "ְלַאַחר תְּ    ?ִמּנַ

ְכִתיב ֶניךָ " :ּדִ ִרים ֶאת ּפָ בּו ְיׁשָ ֶמָך ֵיׁשְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ    ."יד),(תהילים קמ "ַאְך ַצּדִ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   ,ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים"

ָעה ַאַחת ָעה ַאַחת ,ָהיּו ׁשֹוִהין ׁשָ ִלין ׁשָ ּלְ ָעה ַאַחת ,ּוִמְתּפַ    ,ְוחֹוְזִרין ְוׁשֹוִהין ׁשָ
הְוִכ  ְתִפּלָ ּיֹום ּבִ עֹות ּבַ ע ׁשָ ׁשַ ֹוִהין תֵּ ׁשּ ֶרת ,י ֵמַאַחר ׁשֶ מֶּ תַּ ית ?ּתֹוָרָתן ֵהיַאְך ִמׁשְ ן ֵהיַאְך ַנֲעׂשֵ    ?ּוְמַלאְכתָּ

ֲחִסיִדים ֵהם א ִמּתֹוְך ׁשֶ ֶרת ,ֶאּלָ ּמֶ תַּ ֶרֶכת ,ּתֹוָרָתם ִמׁשְ ן ִמְתּבָ    ."ּוְמַלאְכתָּ
  
  

  רש"י
   . והדר יהללוך:יושבי ביתך
. והדר ישבו ישרים את יודו לשמך

   פניך:
   . לשלש תפלות:תשע שעות

. בתוך לבם תורתם משתמרת
   שאין תלמודם משתכח:
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ֶלךְ " יֶבּנוּ  ֲאִפילּו ַהּמֶ לֹומֹו לֹא ְיׁשִ ׁשְ    ."ׁשֹוֵאל ּבִ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָרֵאל א ְלַמְלֵכי ִיׂשְ נּו ֶאלָּ    .ּפֹוֵסק םלָ עוֹ ת ָה וֹ ּמ אוּ ֲאָבל ְלַמְלֵכי  ,לֹא ׁשָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֶנְגּדוֹ " א ּכְ ס ּבָ ל ְוָרָאה ַאּנָ ּלֵ ְתּפַ ֶנְגּדֹו  ,ַהּמִ א ּכְ ר ְועֹוֶלהלֹא ְיֵהא ַמְפִס  -ָרָאה ָקרֹון ּבָ א ְמַקּצֵ    !"יק ֶאּלָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ר ר ְלַקּצֵ ֶאְפׁשָ ר  - ָהא ּדְ   ְיַקּצֵ

   .ּפֹוֵסק - ְוִאם ָלאו
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶרךְ " ּדֶ ל ּבַ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

לֹום  ר ֶאָחד ְוָנַתן לֹו ׁשָ א ׂשַ לֹום - ּבָ    ,ְולֹא ֶהֱחִזיר לֹו ׁשָ
תוֹ ִה  ִפּלָ ים תְּ ּיֵ סִּ ין לֹו ַעד ׁשֶ    ,ְמתִּ

תֹו ָאַמר לוֹ  ִפּלָ ים תְּ ּיֵ סִּ    !ֵריָקא :ְלַאַחר ׁשֶ
תֹוַרְתֶכם תּוב ּבְ ךָ " :ַוֲהלֹא ּכָ מֹר ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך ּוׁשְ ָ   ,ט),(דברים ד "ַרק ִהׁשּ

ם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם" :ּוְכִתיב ַמְרּתֶ    !טו),(דברים ד "ְוִנׁשְ

י ְלָך ׁשָ  ַתתִּ ּנָ ׁשֶ לֹוםּכְ ה לֹא ֶהֱחַזְרתָּ ִלי ׁשָ    ?לֹום ָלּמָ
ִדי ְמָך ִמּיָ ַסִייף ִמי ָהָיה ּתֹוֵבַע ֶאת ּדָ ָך ּבְ    ?ִאם ָהִייִתי חֹוֵתְך רֹאׁשְ

ְדָבִרים :ָאַמר לוֹ  יְסָך ּבִ ֲאַפּיֶ ן ִלי ַעד ׁשֶ    ,ַהְמתֵּ
ר ָוָדם :ָאַמר לוֹ  ׂשָ    ,ִאיּלּו ָהִייָת עֹוֵמד ִלְפֵני ֶמֶלְך ּבָ

לֹום   לג,א    ?ַמֲחִזיר לוֹ ^ ָהִייָת  ,ּוָבא ֲחֵבְרָך ְוָנַתן ְלָך ׁשָ
   ,ָלאו :ָאַמר לוֹ 

ים ְלךָ     ?ְוִאם ָהִייָת ַמֲחִזיר לֹו ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ
ַסִייףָהיּו חֹוְתִכ  :ָאַמר לוֹ  י ּבְ    .ים ֶאת רֹאׁשִ
ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר :ָאַמר לוֹ     ,ַוֲהלֹא ּדְ

ֶבר ּקֶ אן ּוָמָחר ּבַ ַהּיֹום ּכָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ָהִייָת עֹוֵמד ִלְפֵני ֶמֶלְך ּבָ ה ׁשֶ ךְ  ,ּוָמה ַאתָּ    ,ּכָ
רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ָהִייִתי עֹוֵמד ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ יםֲאִני ׁשֶ הּוא ַחי ְוַקּיָ    ,ּוא ׁשֶ

ה ,ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ה ְוַכּמָ ּמָ    !ַעל ַאַחת ּכַ
ר ַ יס אֹותֹו ַהׂשּ ּיֵ ד ִנְתּפַ    ,ִמּיָ

לֹום    ."ְוִנְפַטר אֹותֹו ָחִסיד ְלֵביתֹו ְלׁשָ
  
  

  רש"י
. שלא אבל למלכי עכו''ם פוסק

   יהרגנו:
. כגון שסמוך הא דאפשר בקצור

  פלתו: לגמור ת
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רּוְך ַעל ֲעֵקבוֹ "    ."לֹא ַיְפִסיק - ֲאִפּלּו ָנָחׁש ּכָ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
נוּ  א ,לֹא ׁשָ    ,ָנָחׁש  :ֶאלָּ

   .ּפֹוֵסק - ֲאָבל ַעְקָרב 
  

   :ֵמיִתיֵבי
ת -ָנַפל ְלגֹוב ֲאָריֹות " ּמֵ    ,ֵאין ְמִעיִדין ָעָליו ׁשֶ

ים  ים ְוַעְקַרּבִ ת -ָנַפל ַלֲחִפיָרה ְמֵלָאה ְנָחׁשִ ּמֵ    !"ְמִעיִדין ָעָליו ׁשֶ
  

אֵני ָהָתם    :ׁשָ
ֵקי ב ִאיְצָצא ַמּזְ ַאּגַ    .ּדְ

  
י ִיְצָחקַמר ָא     :ַרּבִ

ָווִרים ּפֹוֵסק    ,ָרָאה ׁשְ
ָתֵני  ְעָיאּדְ    :ַרב אֹוׁשַ

ם " ֹור תָּ ה -ַמְרִחיִקין ִמׁשּ ים ַאמָּ ִ    ,ֲחִמׁשּ
ֹור מּוָעד  ְמלֹא ֵעיָניו -ּוִמׁשּ    ."ּכִ

  
ֵמיּה ּדְ  ְ ָנא ִמׁשּ י ֵמִאירּתָ    :ַרּבִ

ָרא" ִדּקּוָלא ְסֵליק ְלִאּגָ ֵד  ,ֵריׁש ּתֹוָרא ּבְ א ִמּתּוָתךְ ּוׁשְ ְרּגָ    ."י ּדַ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
חֹור ׁשֹור ׁשָ י ּבְ    ,ּוְביֹוֵמי ִניָסן ,ָהֵני ִמילֵּ

ין ַקְרָניו ד לֹו ּבֵ ָטן ְמַרּקֵ ָ ַהׂשּ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִרּיֹות" יק ֶאת ַהּבְ ָהָיה ָערֹוד ְוָהָיה ַמּזִ ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

אּו ְוה ן ּדֹוָסאֹוִדיעּו לֹו ְל ּבָ י ֲחִניָנא ּבֶ    ,ַרּבִ
   ,ֶהְראּוהּו ֶאת חֹורוֹ  ,ַהְראּו ִלי ֶאת חֹורוֹ  :ָאַמר ָלֶהם

י ַהחֹור כֹו ּוֵמת אֹותֹו ָערֹוד ,ָנַתן ֲעֵקבֹו ַעל ּפִ    ,ָיָצא ּוְנׁשָ
ְדָרׁש  ֵתפֹו ֶוֱהִביאֹו ְלֵבית ַהּמִ    ,ְנָטלֹו ַעל ּכְ

ַני  :ָאַמר ָלֶהם א ַהֵחְטא ֵמִמיתְראּו ּבָ    ,ֵאין ָערֹוד ֵמִמית ֶאּלָ
ָעה ָאְמרוּ  אֹוָתּה ׁשָ ַגע ּבֹו ָערֹוד :ּבְ ּפָ    ,אֹוי לֹו ְלָאָדם ׁשֶ

ַגע ּבֹו  ּפָ ן ּדֹוָסאְואֹוי לֹו ְלָערֹוד ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבֶ   ".ַרּבִ
  
  
  

  רש"י
. ונוטלו לפי אבל עקרב פוסק

שהעקרב מסוכן לעקוץ יותר 
   משנחש מוכן לישוך:

. לומר לאשתו מת אין מעידין עליו
בעליך להתירה לינשא פעמים 
שאין האריות רעבים ואין אוכלין 

   אותו:
. או זה או זה נחשים ועקרבים

מעידים עליו שמת אלמא מועד 
   הנחש לישוך:

פל עליהם ודחקם . כשנאגב איצצא
   הזיקוהו:

   . שלא נגח אדם:שור תם
   . שנגח ג' פעמים:מועד

. סל שתולין בו תבן בדקולא
   בראשו ואוכל:

. לאו דוקא אלא כלומר ושדי דרגא
   הזהר ממנו הרבה:

. מתוך שעברו ימי ביומי ניסן
הסתיו שהארץ יבשה ועכשיו 
רואה אותה מלאה דשאים זחה 

   ע:דעתו עליו ונכנס בו יצר הר
. מן הנחש והצב בא שנזקקין ערוד

   זה עם זה ויוצא משניהם ערוד:
   . שהוא יוצא משם:את חורו

. מצאתי בה''ג אמרי ומת הערוד
במערבא כשהערוד נושך את 
האדם אם הערוד קודם למים מת 
האדם ואם האדם קודם למים מת 
הערוד ונעשה נס לר' חנינא ונקבע 

  מעין מתחת עקבו:
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ָנה   ִמׁשְ

ִמים  ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ ִתים -ַמְזּכִ ית ַהּמֵ ְתִחּיַ    ,ּבִ
ֵאָלה  ִנים -ּוׁשְ ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ    ,ּבְ

ָלה  ַעת -ְוַהְבּדָ חֹוֵנן ַהּדַ    .ּבְ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְפ  ָרָכה ְרִביִעית ּבִ    .ֵני ַעְצָמּה אֹוְמָרּה ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר    :ַרּבִ

הֹוָדָאה    .אֹוֵמר ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ
ִמים" ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ    ?ַמאי ַטְעָמא - "ַמְזּכִ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ִתים ית ַהּמֵ ְתִחּיַ קּוָלה כִּ ְ ׁשּ    ,ִמּתֹוְך ׁשֶ

ִתים ית ַהּמֵ ְתִחּיַ    .ְלִפיָכְך ְקָבעּוָה ּבִ
  
  
ִבְר " ֵאָלה ּבְ ִניםּוׁשְ ָ ת ַהׁשּ    ?ַמאי ַטְעָמא - "ּכַ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ְרָנָסה ִהיא ּפַ    ,ִמּתֹוְך ׁשֶ

ְרָנָסה ת ּפַ ִבְרכַּ    .ְלִפיָכְך ְקָבעּוָה ּבְ
  
  
ַעת" חֹוֵנן ַהּדַ ָלה ּבְ    ?ַמאי ַטְעָמא - "ַהְבּדָ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ִהיא ָחְכָמה ת ָחְכָמה ,ִמּתֹוְך ׁשֶ ִבְרכַּ    .ְקָבעּוָה ּבְ

  
ָנןוְ     :ָאְמֵרי ַרּבָ

ת חֹול ִבְרכַּ ִהיא חֹול ְלִפיָכְך ְקָבעּוָה ּבְ    .ִמּתֹוְך ׁשֶ
  

  רש"י
  מתני' 

. משיב ירין גבורות גשמיםמזכ
הרוח שאינו לשון בקשה אלא 

   לשון הזכרה ושבח:
. ותן טל ומטר לשון ושואלין
   בקשה:

. במוצאי והבדלה בחונן הדעת
   שבת אתה חוננתנו:

  
  גמ' 

. החכם יודע מתוך שהיא חכמה
להבדיל בין קדש לחול ובין טמא 

  לטהור:
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   :ַרב ַאִמיָאַמר 

ל חֹול ָרָכה ׁשֶ ת ּבְ ְתִחלַּ ָנה ּבִ ּתְ ּנִ ָעה ׁשֶ דֹוָלה ּדֵ    .ּגְ
  

   :ַרב ַאִמיְוָאַמר 
י אֹוִתּיֹות ּתֵ ין ׁשְ ָנה ּבֵ ּתְ ּנִ ָעה ׁשֶ דֹוָלה ּדֵ    ,ּגְ

ֱאַמרׁשֶ  עֹות ה'" :ּנֶ י ֵאל ּדֵ    .ג),(שמואל א ב "כִּ

ָעה  ֵאין ּבֹו ּדֵ    ,ָאסּור ְלַרֵחם ָעָליו -ְוָכל ִמי ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ י לֹא ַעם בִּ " :ׁשֶ הוּ כִּ ן לֹא ְיַרֲחֶמּנּו עֹׂשֵ    .יא),(ישעיה כז "ינֹות הּוא ַעל כֵּ

  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ּתֵ  ין ׁשְ ן ּבֵ ּתַ ּנִ ׁש ׁשֶ דֹול ִמְקּדָ    ,י אֹוִתּיֹותּגָ

ֱאַמר ּנֶ ָדׁש ה'" :ׁשֶ ַעְלּתָ ה' ִמּקְ    .יז),(שמות טו "ּפָ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
ָעה כְּ  ׁש ּבֹו ּדֵ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ ָיָמיוכָּ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ    ,ִאיּלּו ִנְבָנה ּבֵ

י אֹוִתּיֹות ּתֵ ין ׁשְ ָנה ּבֵ ָעה ִנּתְ    ,ּדֵ
י אֹוִתּיֹות ּתֵ ין ׁשְ ן ּבֵ ָדׁש ִנּתַ    .ִמּקְ

  
   :ַרב ַאָחא ַקְרִחיָנָאהַמְתִקיף ָלּה 

י אֹוִתּיֹות ּתֵ ין ׁשְ ָנה ּבֵ ּתְ ּנִ דֹוָלה ְנָקָמה ׁשֶ ה ּגְ א ֵמַעּתָ    ,ֶאלָּ
נֶּ    !א),(תהילים צד "ֵאל ְנָקמֹות ה'" :ֱאַמרׁשֶ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

דֹוָלה ִהיא ,ִאין ָתה ִמיָהא ּגְ ִמילְּ   .ּבְ
  

ָאַמר     :עּוָלאְוַהְיינּו ּדְ
ּתֵ  הׁשְ לּו ָלּמָ   ?י ְנָקמֹות ַהלָּ

   ,ַאַחת ְלטֹוָבה ְוַאַחת ְלָרָעה
ְכִתיב ,ְלטֹוָבה אָרן" :ּדִ    .ב),(דברים לג "הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ

   .א),(תהילים צד "ֵאל ְנָקמֹות ה' ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיַע " :ְכִתיבּדִ  ,ְלָרָעה
  

  רש"י
. בין שתי בין שתי אותיות

   הזכרות:
. ה מיהא גדולה היאבמילת

במקום שצריכה נקמה דבר גדול 
   הוא:

. אחת שתי נקמות הללו למה
לרעה להנקם מן העכו''ם שלא 

   קבלו את התורה:
. כדאמרינן בבב''ק ואחת לטובה

(דף לח.) מפארן הופיע והפקיר 
ממונן לישראל שור של ישראל 

   שנגח שור של עכו''ם פטור:
. גלה והפקיר כשלא קבלו הופיע

  התורה:את 
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י ֲעִקיָבא"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָרָכה ְרִביִעית ְפֵני ַעְצָמּה [ אֹוְמָרּה ּבְ    ."]ּבִ
  

אֲאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ י יֹוָחָנןלְ  ַרב ׁשֶ    :ַרּבִ
ָרֵאל נּו ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקְ דֹוָלה ּתִ ֶנֶסת ַהּגְ י כְּ ִדי ַאְנׁשֵ    :ִמכְּ

ָרכֹות    ,ּבְ
   ,ּוְתִפּלֹות
   ,ְקדֹוׁשֹות

לֹות    .ְוַהְבּדָ
ּקּון    ?ֶנְחֵזי ֵהיָכן ּתַ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ְתִחלָּ  ה -ה ּבִ ִפלָּ תְּ    ,ְקָבעּוָה ּבַ
ירּו     ,ְקָבעּוָה ַעל ַהּכֹוס -ֶהֱעׁשִ

ה -ֶהֱענּו  ִפלָּ ּתְ    ,ָחְזרּו ּוְקָבעּוָה ּבַ
יל ַעל ַהּכֹוס :ְוֵהם ָאְמרוּ  ְבּדִ ּיַ ה ָצִריְך ׁשֶ ִפלָּ ּתְ יל ּבַ ְבּדִ    .ַהמַּ

  
ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יוֹ ָאַמר  ַרּבִ    :ָחָנןַרּבִ
ָרֵאל נּו ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקְ דֹוָלה ּתִ ֶנֶסת ַהּגְ י כְּ לֹות :ַאְנׁשֵ ֹות ְוַהְבּדָ ָרכֹות ּוְתִפּלֹות ְקדּוׁשּ    ,ּבְ

ה  ִחלָּ ּתְ ה -ּבַ ִפלָּ תְּ    ,ְקָבעּוָה ּבַ
ירּו     ,ְקָבעּוָה ַעל ַהּכֹוס -ֶהֱעׁשִ

ה -ָחְזרּו ְוֶהֱענּו  ִפלָּ ּתְ    ,ְקָבעּוָה ּבַ
יל ַעל ַהּכֹוס :ְוֵהם ָאְמרוּ  ְבּדִ ּיַ ה ָצִריְך ׁשֶ ִפלָּ ּתְ יל ּבַ ְבּדִ    .ַהמַּ

  
ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ

ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ה  ִפלָּ ּתְ יל ּבַ ְבּדִ יל ַעל ַהּכֹוס -ַהּמַ ְבּדִ ּיַ    .ָצִריְך ׁשֶ

  
   :97הּבָ ַר ָאַמר 

ין ַמְעּתִ ְ    :ּומֹוְתִביַנן ַאׁשּ
ִתיםָטָעה ְולֹא ִה " ית ַהמֵּ ְתִחּיַ ִמים ּבִ ׁשָ בּורֹות ּגְ יר ּגְ    ,ְזּכִ

ִנים ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ ֵאָלה ּבְ    ,ּוׁשְ
   .ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ 

ַעת  חֹוֵנן ַהּדַ ָלה ּבְ כֹול ְלאֹוְמָרּה ַעל ַהּכֹוס ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ְוַהְבּדָ ּיָ ֵני ׁשֶ    !"ִמּפְ
  

יָמא  כֹול ְלא"ָלא ּתֵ ּיָ ֵני ׁשֶ    "ֹוְמָרּה ַעל ַהּכֹוסִמּפְ
א ֵאיָמא אֹוְמָרּה ַעל ַהּכֹוס' :ֶאלָּ ֵני ׁשֶ    '.ִמּפְ

  
ַמר ַנִמי    ,ִאיּתְ

ר ֶיֶפתָאַמר  ְנָיִמין ּבַ י ּבִ    :ַרּבִ
ַאל  י יֹוֵסיׁשָ י יֹוָחָנןֶאת  ַרּבִ    ,ְבִציָדן ַרּבִ

ִמן צֹורְוָאְמֵרי ָלּה  ן ַיֲעקֹב ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יוֹ ֶאת  ַרּבִ    :ָחָנןַרּבִ
ַמִעית    ,ַוֲאָנא ׁשְ

יל ַעל ַהּכֹוס אֹו לֹא ְבּדִ ּיַ ה ָצִריְך ׁשֶ ִפלָּ ּתְ יל ּבַ ְבּדִ    ?ַהּמַ
יל ַעל ַהּכֹוס :ַוֲאַמר ֵליּה  ְבּדִ ּיַ    .ָצִריְך ׁשֶ

  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ה ִפילָּ ּתְ יל ּבַ ְבּדִ ּיַ יל ַעל ַהּכֹוס ַמהּו ׁשֶ ְבּדִ    ?ַהּמַ

  
ר ָאַמר     :ִיְצָחקַרב ַנְחָמן ּבַ

ה ִפלָּ    ,ַקל ָוחֹוֶמר ִמּתְ
א ִהיא ְנּתָ ּקַ ר ּתַ ִעיּקַ ה ּדְ ִפלָּ יל ַעל ַהּכֹוס' :ָאְמֵרי ,ּוַמה ּתְ ְבּדִ ּיַ ה ָצִריְך ׁשֶ ִפלָּ ּתְ יל ּבַ ְבּדִ    'ַהּמַ

יל ַעל ַהּכֹוס ְבּדִ א ִהיא ,ַהּמַ ְנּתָ ּקַ ר ּתַ ָלאו ִעיּקַ ן ,ּדְ כֵּ ל ׁשֶ    ?!לֹא כָּ

                                                
  ע"פ מסורת הש"ס. 97

  רש"י
   . לקנות יין:העשירו

. ואז נשתכח קבעוה על הכוס
תקנת עזרא וכשחזרו והענו קבעוה 

   בתפלה ונחלקו היאך יאמרוה:
. כשעלו מן הגולה והיו בתחלה

   דחוקים:
   . קדוש היום:קדושות

. משמע אם ירצה מפני שיכול
שלא לחזור ולהתפלל הא אם 
אמרה בתפלה א''צ לאומרה על 

   הכוס:
  . אני שמעתי:א שמעיתואנ
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ֵני  יּה ּדְ  ִריָכאַרב ַאָחא ֲא ּתָ    :ַרב ִחיָנָנאַקּמֵ

ה " ִפּלָ תְּ יל ּבַ ְבּדִ יל ַעל ַהּכֹוס -ַהּמַ ְבּדִ ּיַ י ׁשֶ ח יֹוֵתר ִמּמִ    ,ְמׁשּוּבָ
זֹו וָּבזֹו  יל ּבָ ָרכֹות ַעל רֹאׁשוֹ  -ְוִאם ִהְבּדִ    ."ָינּוחּו לֹו ּבְ

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ה ְמׁשּוּבָ " :ָאְמַרת ִפּלָ תְּ יל ּבַ ְבּדִ יל ַעל ַהּכֹוסַהּמַ ְבּדִ ּיַ י ׁשֶ    "ח יֹוֵתר ִמּמִ
י :ַאְלָמא ה ְלחּוָדּה ַסּגִ ִפלָּ    .ּתְ

ֵני ָרכֹות ַעל רֹאׁשוֹ " :ַוֲהַדר ּתָ זֹו ּוָבזֹו ָינּוחּו לֹו ּבְ יל ּבָ    "ִאם ִהְבּדִ
ֲחָדא ָנֵפיק ֵליּה ּבַ ַטר - ְוֵכיָון ּדְ ֵאיָנּה ְצִריָכה ,ִאּפְ ָרָכה ׁשֶ    !ְוָהְוָיא ּבְ

י יֹוָחָנןְוָאְמִרי ָלּה  ,ֵריׁש ָלִקיׁש ְוִאיֵתיָמא  ַרבַמר ְוָא  ְרַוְייהוּ  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ּום ֵאיָנּה ְצִריָכה עֹוֵבר ִמׁשּ ָרָכה ׁשֶ ָבֵרְך ּבְ ל ַהּמְ א" :כָּ ָ    !(שמות כ,ז) "לֹא ִתׂשּ

  
א ֵאיָמא    :ָהִכי ֶאלָּ

זֹו  יל ּבָ זֹו ְולֹא ִהְבּדִ יל ּבָ ָרכֹות ַעל רֹאׁשוֹ  -ִאם ִהְבּדִ    .ָינּוחּו לֹו ּבְ
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ אּבְ תֵמ  ַרב ִחְסּדָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
זֹו ּוָבזֹו ַמהוּ     ?ָטָעה ּבָ

  
זֹו ּוָבזֹו  :יּה ֲאַמר לֵ     .חֹוֵזר ְלרֹאׁש  -ָטָעה ּבָ

  
  

   :ָרָבאלְ  ָרִביָנאֲאַמר ֵליּה    לג,ב
   ?ִהְלְכָתא ַמאי

  
י ִקיּדּוׁש  :ֲאַמר ֵליּה     ,כִּ

יּדּוׁש ַאף ַע  ָסאַמה ּקִ ׁש ַאכָּ ְצלֹוָתא ְמַקּדֵ ׁש ּבִ ְמַקּדֵ ב ּדִ    ,ל ּגַ
ָלה ַנִמי יל ,ַאף ַהְבּדָ ַמְבּדִ ב ּדְ ָסא ַאף ַעל ּגַ יל ַאכָּ ְצלֹוָתא ַמְבּדִ    .ּבִ

  
  

  רש"י
  . לתפלה ולכוס:חוזר לראש

. המבדיל בתפילה הלכתא מאי
  צריך שיבדיל על הכוס או לא:
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י ֱאִליֶעֶזר" הֹוָדָאה :אֹוֵמר ַרּבִ    ."ּבְ
  

י ֵזיָרא    ,ֲהָוה ָרִכיב ַחְמָרא ַרּבִ
ֵקיל ְוָאֵזיל  ר ָאִביןַרּבִ ֲהָוה ָקא ׁשָ יא ּבַ ְתֵריּה  י ִחיָּ    .ּבָ

ֵמיּה ּדְ  :ֲאַמר ֵליּה  ְ ָאְמִריתּו ִמׁשּ אי ּדְ י יֹוָחָנןַוּדַ ת :ַרּבִ ּבָ ַ ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ יֹום טֹוב ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ַרּבִ    ?ֲהָלָכה כְּ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   .ִאין

  
ְפִליֵגי -" ֲהָלָכה" ָלל ּדִ    ?!ִמכְּ
  

ִליֵגי ָנן !?ְוָלא ּפְ ִליֵגי ַרּבָ    !ְוָהא ּפְ
  

ָנה ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ָנן ּבִ ְפִליֵגי ַרּבָ    ,ֵאיַמר ּדִ
ת  ּבָ ַ ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ יֹום טֹוב ׁשֶ ִליֵגי -ּבְ    ?!ִמי ּפְ

  
י ֲעִקיָבא ֵליג ַרּבִ    !ְוָהא ּפָ

  
י ֲעִקיָבא ַרּבִ ּה ִמי ָעְבִדיַנן כְּ ָנה ּכּולָּ ָ ל ַהׁשּ ָווֵתיּה ּדְ  ,ַאּטּו כָּ א ֵניקּו ְוַנֲעֵביד כְּ ּתָ    ?ַהׁשְ

  
י ֲעִקיָבא ַרּבִ ּה ַמאי ַטְעָמא ָלא ָעְבִדיַנן כְּ ָנה ּכּולָּ ָ ל ַהׁשּ ּקּון ?כָּ ְסֵרי לֹא ּתַ ׁשַ ּקּון ּתְ ַתְמֵני ְסֵרי ּתַ    ,ּדְ

ּקּון ְמֵני לֹא ּתַ ּקּון ּתַ ב ּתַ    .ָהָכא ַנִמי ׁשַ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ַמ  'ֲהָלָכה'ָלאו  א ִאּתְ ין'ר ֶאלָּ ַמר 'ַמּטִ    .ִאּתְ

  
ַמר    :98ִאּתְ

יִמי ר ַאְבּדִ י ִיְצָחק ּבַ ּום  ַרּבִ ינוּ ָאַמר ִמׁשּ    :ַרּבֵ
ין'ְוָאְמֵרי ָלּה  'ֲהָלָכה'    '.ַמּטִ

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
   .מֹוִדים

אוְ  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ    :ָאַמר ַרּבִ
   .ִנְרִאין

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

ַר  יָדךְ ְנקֹוט ּדְ א ּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    ,ּבִ
יר ּפִ ָמָרּה ׁשַ א ִמּפּוָמא ּדְ ַמְעּתָ יק ְוָגַמר ׁשְ ַדּיֵ    ,ּדְ

ִדיָתא פּוְמּבְ ַרְחָבא ּדְ    ,כְּ
ָאַמר  י ְיהּוָדהָאַמר  ַרְחָבאּדְ    :ַרּבִ

פּול ָהָיה ִית ְסָטיו כָּ    ,ַהר ַהּבַ
ָטיו    .ְוָהָיה ְסָטיו ִלְפִנים ִמּסְ

  
   :ֵסףַרב יוֹ ָאַמר 

   ,ְוָלא ַהאי ָיַדְעָנא ,ֲאָנא ָלא ַהאי ָיַדְעָנא
א ִמּדְ  מּוֵאלוּ  ַרבֶאלָּ ָבֶבל ,ָיַדְעָנא ׁשְ ִניָתא ּבְ ינּו ָלן ַמְרּגָ ַתּקִ    :ּדְ

ֵטי ִצְדֶקךָ " ּפְ    ,ַוּתֹוִדיֵענּו ה' ֱאלֵֹהינּו ֶאת ִמׁשְ
י ְרצֹוֶנךָ  ֵדנּו ַלֲעׂשֹות ֻחּקֵ ַלמְּ    ,ַוּתְ

ְנִחיֵלנּו זְ  י ְנָדָבהַוּתַ ׂשֹון ְוַחּגֵ י ׂשָ    ,ַמּנֵ
ת ּוְכבֹוד מֹוֵעד ַוֲחִגיַגת ָהֶרֶגל ּבָ ת ׁשַ ַ נּו ְקדּוׁשּ    ,ַוּתֹוִריׁשֵ

ְלּתָ  ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקדּוׁשּ ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקדּוׁשּ    ,ּבֵ
ׁשְ  ְלּתָ ְוִקּדַ ּתָ ִהְבּדַ ׁשְ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמׁשּ ְ ֶתךָ ְוֶאת יֹום ַהׁשּ ָ ְקדּוׁשּ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ    ".ּתָ ֶאת ַעּמְ

ן ָלנּו ְוכּו' ּתֵ    .ַוּתִ
  

                                                
ַמרכך גירסת הגהות הגר"א, בדפוס כתוב:  98 ִאתְּ   .ּדְ

  רש"י
ביום טוב שחל להיות אחר 

. שאין מתפללין אתה חונן: השבת
ולא  ה''ג הלכה מכלל דפליגי

פליגי והא פליגי רבנן אימר דפליגי 
רבנן בשאר ימות השנה בי''ט שחל 

אחר השבת מי פליגי והא להיות 
פליג ר''ע אטו כל השנה מי עבדינן 

  כר''ע דהשתא נעביד וכו'. 
והכי פריך א''ל רבי זירא הלכה 

  מכלל דפליגי בתמיה 
ופריך הגמרא ולא פליגי והא פליגי 

   רבנן וכו':
. לומרה ברכה והא פליג ר' עקיבא

רביעית לעצמה ואיצטרי' למימר 
   הלכה כר''א לאפוקי מדר''ע:

אטו כל השנה כולה מי עבדינן 
. כר''ע דהשתא נעביד כותיה

   דאצטריך למימר הלכה כר''א:
. מ''ד הלכה דרשינן לה הלכה

בפרקין ומ''ד מטין מדרש לא 
דרשינן ברבים אבל אורויי מורינן 
ליחיד לעשות כר''א בי''ט שחל 
להיות בא' בשבת ומ''ד נראין 
אורויי נמי לא מורינן ואי עביד לא 

   ן עובדא:מהדרינ
. חכמים לר''א בי''ט שחל מודים

   להיות אחר השבת:
. נקוט דר' חייא בר אבא בידך

שהוא מדקדק בלשון רבו וקובע בו 
סימנים שלא יתחלף לו נראין 

   במטין או במודים:
. שהיה מדקדק בלשון רבו כרחבא

ואומר סטיו כפול היה ואע''פ 
שבלשון משנה קורהו אצטבא 

האצטבא בפסחים ובסוכה על גב 
הוא דקדק בלשון רבו ולא אמר 
אצטבא כפולה היתה. יש פותרין 
הא דרחבא מדאמר ר' יהודה 
דדייק ספיקי דרבוותיה אי מדרבי 
יהודה אי מדרב יהודה וקשיא לי 
בגוה טובא חדא דרחבא לא ראה 
רבי יהודה מימיו לא רבי. יהודה 
ברבי אלעאי ולא ר' יהודה נשיאה 

יקו ועוד כולהו אמוראי נמי די
לומר דבר בשם אומרו ועוד ליכא 
למימר מהא דדייק לישנא 

   דשמעתא אלא ספיקי דרבוותא:
. אצטבאות זו לפנים סטיו כפול

   מזו בהיקף עגול לישב שם:
. לא נראין ולא לא האי ידענא כו'
   מודים ולא מטים:

. לומר במקום ותתן לנו ותודיענו
ולכשיגיע בין קדושת שבת 

לת וקדשת לקדושת י''ט וכו' הבד
את עמך ישראל בקדושתך יאמר 
ותתן לנו ה' אלהינו מועדים 
לשמחה וכו' ומסיים מקדש 

  ישראל והזמנים:



255     197 סוגיה                """""אין עומדין"אין עומדין"אין עומדין"אין עומדין    ––––מסכת ברכות פרק ה' מסכת ברכות פרק ה' מסכת ברכות פרק ה' מסכת ברכות פרק ה' 

        לג, בלג, בלג, בלג, ב .197
ָנה    ִמׁשְ
   :ָהאֹוֵמר

יעּו ַרֲחֶמיךָ     ,ַעל ַקן ִצּפֹור ַיּגִ
ֶמךָ  ֵכר ׁשְ    ,ְוַעל טֹוב ִיּזָ

ִקין אֹותוֹ  - מֹוִדים מֹוִדים  תְּ    .ְמׁשַ
  

ָמָרא    ּגְ
ָלָמא  ׁשְ ִקין אֹותוֹ ְמ  -מֹוִדים מֹוִדים "ּבִ תְּ י ָרׁשּויֹות - "ׁשַ ּתֵ ׁשְ ֶמיֱחֵזי כִּ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ֶמךָ " ֵכר ׁשְ ַמע ַעל ַהּטֹוָבה ְולֹא ַעל ָהָרָעה - "ְוַעל טֹוב ִיּזָ    ,ַנִמי ַמׁשְ
   :ּוְתַנן

ָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה" ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ יב ָאָדם ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ּכְ    "ַחּיָ
א  יעּו ַרֲחֶמיךָ ַעל ַקן ִצּפֹור יַ "ֶאלָּ    ?ַמאי ַטְעָמא - "ּגִ

  
ַמֲעָרָבא ֵרי ָאמֹוָרֵאי ּבְ ּה ּתְ ִליֵגי ּבַ    :ּפְ

ר ָאִבין י יֹוֵסי ּבַ ר ְזִביָדאוְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ    ,ַרּבִ
ית :ַחד ָאַמר ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ִטיל ִקְנָאה ּבְ ּמֵ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ה ִמּדֹוָתיו ׁשֶ  :ְוַחד ָאַמר עֹוׂשֶ ֵני ׁשֶ ֵזרֹותִמּפְ א ּגְ רּוְך הּוא ַרֲחִמים ְוֵאיָנן ֶאלָּ דֹוׁש ּבָ    .ל ַהּקָ
  

יּה ּדְ  ָנֵחית ַקּמֵ הַההּוא ּדְ    ,ַרּבָ
ה חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ  :ְוָאַמר ה ַחְסּתָ ַעל ַקן ִצּפֹור ַאּתָ    .ַאּתָ

  
הָאַמר     :ַרּבָ

ָנן ְלַרּצּוֵיי ְלָמֵריּה  ה ָיַדע ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ּמָ    !כַּ
  
ֵייַמר ֵליּה ֲא     :ַאּבַ

ִקין אֹותוֹ "ְוָהא  תְּ ַנן "ְמׁשַ    !ּתְ
  

ָבֵעי ֵיי הּוא ּדְ ה ַנִמי ְלַחּדּוֵדי ְלַאּבָ    .ְוַרּבָ
  

יּה ּדְ  ָנֵחית ַקּמֵ י ֲחִניָנא ַההּוא ּדְ    :ָאַמרַרּבִ
דֹול" ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ,ָהֵאל ַהּגָ יר ,ַהּגִ ראּוי ,ְוָהִעּזּוז ,ְוָהַאּדִ יץ ,קֶהָחזָ  ,ְוַהּיָ אי ,ְוָהַאּמִ ּדַ ד ,ְוַהּוַ ְכּבָ    ".ְוַהּנִ

ים ַסּיֵ ין לֹו ַעד ּדְ    ,ִהְמּתִ
ים ֲאַמר ֵליּה  י ַסּיֵ ָמָרךְ  :כִּ ְבֵחי ּדְ הּו ׁשִ יְנהּו ְלכּולְּ יְמתִּ    ?ַסּיַ
י ַהאי ה ִלי ּכּולֵּ    ?ָלּמָ

ָאְמִריַנן ָלת ּדְ    ,ֲאַנן ָהֵני ּתְ
ינ ה ַרּבֵ ַאְמִריְנהּו מֹׁשֶ אֹוַרְייָתאִאי ָלאו ּדְ דֹולָ  ,ּו ּבְ ֶנֶסת ַהּגְ י כְּ הְוָאתּו ַאְנׁשֵ ִפלָּ ּתְ ִניְנהּו ּבַ   , ה ְוַתּקְ

   ,ָלא ֲהִויָנן ְיכֹוִלין ְלֵמיַמר ְלהוּ 
י ַהאי ְוָאְזַלת    ?!ְוַאּתְ ָאְמַרת ּכּולֵּ

ל יְנֵרי ָזָהב :ָמׁשָ ָהיּו לֹו ֶאֶלף ֲאָלִפים ּדִ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ֶסףְוָהיּו ְמ  ,ְלֶמֶלְך ּבָ ל כֶּ ׁשֶ ִסין אֹותֹו ּבְ    ,ַקלְּ
ַנאי הּוא לוֹ     .ַוֲהלֹא ּגְ

  
י ֲחִניָנאְוָאַמר     :ַרּבִ

ַמִים ְרַאת ׁשָ ַמִים חּוץ ִמּיִ יֵדי ׁשָ    ,ַהּכֹל ּבִ
ֱאַמר ּנֶ י ִאם ְלִיְרָאה" :ׁשֶ ְך כִּ ָרֵאל ָמה ה' ֱאלֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ ה ִיׂשְ    .(דברים י,יב) "ְוַעּתָ

  
ָתא זּוְטְרָתא ִהיא ַמִים ִמילְּ    ?!ַאּטּו ִיְרַאת ׁשָ

י ֲחִניָנאְוָהָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ר דֹוׁש ּבָ ַמִיםֵאין לֹו ְלַהּקָ ל ִיְרַאת ׁשָ א אֹוָצר ׁשֶ ָנָזיו ֶאלָּ ֵבית ּגְ    ,ּוְך הּוא ּבְ

ֱאַמר ּנֶ    .(ישעיה לג,ו) "ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרוֹ " :ׁשֶ
  

ָתא זּוְטְרָתא ִהיאְלַגּבֵ  ,ִאין ה ִמילְּ    ,י מֹׁשֶ
ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ    :ַרּבִ

דֹול ְוֵיׁש לוֹ  ִלי ּגָ ּנּו כְּ ים ִמּמֶ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ל ְלָאָדם ׁשֶ ְכִלי ָקָטן ,ָמׁשָ    ,ּדֹוֶמה ָעָליו כִּ
דֹולדּ  ,ָקָטן ְוֵאין לוֹ  ְכִלי ּגָ   .ֹוֶמה ָעָליו כִּ

  
  

  רש"י
  מתני' 
   . בתפלתו:האומר

. אנשים שהיו צפור יגיעו רחמיך
מראים עצמם כמתכונים להעמיק 
בלשון תחנונים ואומרים רחום 
וחנון אתה ועל קן צפור יגיעו 

את האם רחמיך שאמרת לשלח 
או שאומר על טוב שאתה עושה 
לנו יזכר שמך או שאומר מודים 

   מודים משתקין אותו:
  

  גמ' 
. לומר על אלה שמטיל קנאה

   חסולא על שאר בריותיו:
. מצותיו והוא לא לרחמים מדותיו

עשה אלא להטיל על ישראל חקי 
גזרותיו להודיע שהם עבדיו 
ושומרי מצותיו וגזרות חוקותיו 

יש לשטן ולעכו''ם אף בדברים ש
להשיב עליהם ולומר מה צורך 

   במצוה זו:
ורבה נמי לחדודי לאביי הוא 

   . שישיב לו מה שהשיב:דבעי
. האל אי לאו דאמרינהו משה

הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא 
   פנים ולא יקח שוחד (דברים י):

. כשהתפלל ותקנינהו בתפלה
עזרא על מעל הגולה בספר עזרא 

   (נחמיה ט):
. כל הבא על כל בידי שמיםה

האדם ביד הקב''ה כגון ארוך קצר 
עני עשיר חכם שוטה לבן שחור 
הכל בידי שמים הוא אבל צדיק 
ורשע אינו בא על ידי שמים את זו 
מסר בידו של אדם ונתן לפניו שני 
דרכים והוא יבחר לו יראת 

  שמים:
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ִקין אֹותוֹ ְמ  -מֹוִדים מֹוִדים " תְּ    ."ׁשַ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
ל ָהאֹוֵמר ַמע :כָּ ַמע ׁשְ אֹוֵמר  -  ׁשְ ֵמי "מֹוִדים מֹוִדים"כְּ    .ּדָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ַמע ְוכֹוְפָלּה " ה -ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ    ."ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ
ה" ָהֵוי "ְמגּוּנֶ ִקיַנן ֵליּה  ,הּוא ּדְ תְּ ּתּוֵקי ָלא ְמׁשַ    !ׁשַ
  

ָיאָלא ַק     :ׁשְ
ָתא ְוָתֵני ָלּה  ָתא ִמילְּ ָאַמר ִמילְּ    ,ָהא ּדְ

סּוָקא ְוָתֵני ֵליּה  סּוָקא ּפְ ָאַמר ּפְ    .ְוָהא ּדְ
  

אָאַמר ֵליּה  פָּ ֵיילְ  ַרב ּפַ    :ַאּבַ
יּה  ְעּתֵ ון ּדַ ּוֵ ָרא לֹא כַּ יּה  ,ְוִדיְלָמא ֵמִעיּקָ ְעּתֵ ון ּדַ ּוֵ    ?ּוְלַבּסֹוף כַּ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

א   לד,א א ִמי ִאיכָּ ַמּיָ י ׁשְ ַלּפֵ    ?!ַחְברּוָתא כְּ
ָרא  יּה ֵמִעיּקָ ְעּתֵ ון ּדַ ּוֵ ָח  -ִאי ָלא כַּ ַנּפָ א ּדְ ַמְרַזְפּתָ ְעּתֵ ָמִחיַנן ֵליּה ּבְ ין ּדַ ְמַכּוֵ    .יּה א ַעד ּדִ

  
  

  רש"י
. כל על קן מילתא מילתא ותני לה

ה מגונה תיבה ותיבה חוזר ושונ
הוי שתוקי לא משתקינן ליה שאין 
זה דומה למקבל עליו שתי מלכיות 
אלא למתלוצץ אמר פסוק שלם 
ותני ליה משתקינן ליה דמחזי 

   כשתי רשויות:
. מנהג שנוהג חברותא כלפי שמיא

אדם בחברו ינהג אצל המקום ולא 
   יזהר בתפלתו:

. כלומר מלמדין אותו מחינן ליה
   ירגיל בכך:שיכוין ומכין אותו אם 

. קורנס ותשם את מרזפתא
המקבת בידה מתרגמינן מרזפתא 

    (שופטים ד):
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ָנה    ִמׁשְ

ְרֵכי ִמינּות) -(ָהאֹוֵמר ְיָבְרכּוָך טֹוִבים     .ֲהֵרי ֶזה ּדַ
  

יָבה ְוָטָעה  יו ַיֲעבֹור -ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ ְחתָּ    ,ַאֵחר תַּ
ָעה אֹוָתּה ׁשָ    .ְולֹא ְיֵהא ַסְרָבן ּבְ

   ?ֵמֵהיָכן הּוא ַמְתִחיל
ָעה ֶזה טָּ ָרָכה ׁשֶ ת ַהּבְ ִחּלַ    .ִמתְּ

  
יָבה  רּוף ,לֹא ַיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ַהּכֲֹהִנים -ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ ֵני ַהטֵּ    ,ִמּפְ

א הּוא  ם ּכֵֹהן ֶאּלָ ָ  -ְוִאם ֵאין ׁשָ יולֹא ִיׂשּ ּפָ    ,א ֶאת ּכַ
תֹו  יו ְוחֹוֵזר ִלְתִפּלָ ּפָ א ֶאת ּכַ הּוא נֹוׂשֵ אי -ְוִאם ַהְבָטָחתֹו ׁשֶ ַ   .ַרׁשּ

  
ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יָבה ָצִריְך ְלָסֵרב"    ,ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ

ֵאין ּבֹו ֶמַלח יל ׁשֶ    ,ְוִאם ֵאינֹו ְמָסֵרב ּדֹוֶמה ְלַתְבׁשִ
יַחּתּו ֶמַלחְוִאם ְמָסֵרב יֹוֵת  ִהְקּדִ יל ׁשֶ אי ּדֹוֶמה ְלַתְבׁשִ    ,ר ִמּדַ

ה יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ַעם ִראׁשֹוָנה     ,ְיָסֵרב -ּפַ

ה  ִנּיָ    ,ְמַהְבֵהב –ׁשְ
ית  ִליׁשִ ט ֶאת ַרְגָליו ְויֹוֵרד - ׁשְ    ."ּפֹוׁשֵ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ּוִמיעּוָטן ָיֶפה" ן ָקׁשֶ ה רּוּבָ לֹׁשָ    ,ׁשְ
אֹור ּוֶמַלח ְוַסְרָבנּות :ֵהןְוֵאּלּו     ."ׂשְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. לפי ולא יהא סרבן באותה שעה
ששאר יורדין לפני התיבה 
כשאומרים לו לך רד צריך לסרב 
פעם אחת כלומר איני כדאי לכך 
כדאמרי' לקמן בשמעתין אבל זה 
לא יסרב מפני שגנאי הוא שתהא 

   ה מופסקת כל כך:התפל
. אם מתחלת הברכה שטעה זה

דלג אחת מן הברכות ואמר אחרת 
ואינו יודע לשוב ולאחוז סדרו 
יתחיל העובר תחתיו אותה ברכה 

   שדלג זה ואומר משם ולהלן:
. הש''צ לא יענה אמן אחר הכהנים

   בסוף כל ברכה וברכה:
. שלא תטרף דעתו מפני הטירוף

ויטעה לפי שש''צ הוא צריך 
תחיל ברכה שניה ולומר לפני לה

הכהנים כל תיבה ותיבה 
כדאמרינן במס' סוטה (דף לט:) 
ובענותו אמן לא יוכל לכוין מהר 

   ולהתחיל בברכה שלאחריו:
 . החזן:אם אין שם כהן אלא הוא

. שמא לא יוכל לא ישא את כפיו
לחזור לתפלתו לדעת לכוין 
להתחיל בשים שלום שדעתו 

   מטורפת מאימת הצבור:
. כלומר אם בטוח ם הבטחתווא

הוא שאין דעתו מטורפת מאימת 
   הצבור:

  
  גמ' 

. כשאומרים לו לך יעשה יסרב
עצמו כלא רוצה כלומר איני 

   כדאי:
. לשון שריפה כמו כי שהקדיחתו

   אש קדחה באפי (דברים לב):
. כלומר מזמין עצמו כמו מהבהב

  ננער לעמוד:
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   :ַרב הּוָנאָאַמר 

לֹׁש ִראׁשֹונֹות  ׁשָ    ,חֹוֵזר ְלרֹאׁש  - ָטָעה ּבְ
ֶאְמָצִעּיֹות  ה חֹוֵנן -ּבָ    ,חֹוֵזר ְלַאּתָ
ַאֲחרֹונֹות     .חֹוֵזר ָלֲעבֹוָדה -ּבָ

  
   :ָאַמר ַרב ַאִסיוְ 

   .ֶאְמָצִעּיֹות ֵאין ָלֶהן ֵסֶדר
  

ת ֵמִתיב ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
   ?ֵמֵהיָכן הּוא חֹוֵזר"

ָעה ֶזה טָּ ָרָכה ׁשֶ ת ַהּבְ ִחּלַ    !"ִמתְּ
  

ַרב הּוָנא יּוְבָתא ּדְ    !ּתְ
  

   :ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא
ְרְכָתא ִניְנהוּ  הּו ֲחָדא ּבִ לְּ    .ֶאְמָצִעּיֹות כֻּ

  
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ַאל ָאָדם ְצָרָכיו    ,ְלעֹוָלם ַאל ִיׁשְ

ׁשָ  לֹׁש ַאֲחרֹונֹות ,לֹׁש ִראׁשֹונֹותלֹא ּבְ ׁשָ ֶאְמָצִעּיֹות ,ְולֹא ּבְ א ּבָ    ,ֶאלָּ
ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ ַבח ִלְפֵני ַרּבוֹ  :ַרּבִ ר ׁשֶ ַסּדֵ ּמְ    ,ִראׁשֹונֹות ּדֹוֶמה ְלֶעֶבד ׁשֶ

ָרס ֵמַרּבוֹ  ׁש ּפְ ַבּקֵ ּמְ    ,ֶאְמָצִעּיֹות ּדֹוֶמה ְלֶעֶבד ׁשֶ
ָרס ֵמַרּבֹו ְוִנְפַטר ְוהֹוֵלְך לוֹ ַאֲחרֹונֹות ּדֹוֶמה ְלֶעֶבד  ל ּפְ ּבֵ ּקִ    .ׁשֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְפֵני " יָבה ּבִ ַרד ִלְפֵני ַהתֵּ ּיָ ַתְלִמיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ י ֱאִליֶעֶזרַמֲעׂשֶ אי ַרּבִ    ,ְוָהָיה ַמֲאִריְך יֹוֵתר ִמּדַ
ְלִמיָדיו ה ַאְרָכן הּוא ֶזה :ָאְמרּו לֹו תַּ ּמָ ינּו ּכַ    ?ַרּבֵ

ינוּ  :ר ָלֶהםָאַמ  ה ַרּבֵ לּום ַמֲאִריְך יֹוֵתר ִמּמֹׁשֶ    ?!ּכְ
יּה  ְכִתיב ּבֵ ְיָלה" :ּדִ ִעים ַהלַּ ִעים ַהּיֹום ְוֶאת ַאְרּבָ    .(דברים ט,כה)ְוגֹו'  "ֶאת ַאְרּבָ

ְפֵני  יָבה ּבִ ַרד ִלְפֵני ַהתֵּ ּיָ ַתְלִמיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ י ֱאִליֶעֶזרׁשּוב ַמֲעׂשֶ אי, ַרּבִ ר יֹוֵתר ִמּדַ    ,ְוָהָיה ְמַקּצֵ
ָרן הּוא ה ַקּצְ ּמָ ְלִמיָדיו ּכַ    ?ֶזה ָאְמרּו לֹו תַּ

ינוּ  ה ַרּבֵ ר יֹוֵתר ִמּמֹׁשֶ לּום ְמַקּצֵ    ?!ָאַמר ָלֶהם ּכְ
   ."(במדבר יב,יג) "ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלהּ " :ְכִתיבּדִ 
  

י ַיֲעקֹבָאַמר  אָאַמר  ַרּבִ    :ַרב ִחְסּדָ
ׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵביר ַבּקֵ ל ַהּמְ מוֹ כָּ יר ׁשְ    ,ֹו ֵאין ָצִריְך ְלַהְזכִּ

ֱאַמר ּנֶ    ,"ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה " :ׁשֶ
ִמְרָים ָמּה ּדְ ר ׁשְ   .ְוָלא ָקַמְדכַּ

  
  

  רש"י
. ואם דלג ברכה אחת אין להן סדר

''כ נזכר בה אומרה אף שלא ואח
   במקומה:

. מתחלת הברכה שטעה זה
וממילא משתמע דגומר ממנה 
והלאה אלמא על סדרה צריך 

   לחזור ולאומרה:
. ודקתני מתני' חדא ברכתא נינהו

מתחלת הברכה שטעה זה היינו 
   אתה חונן:

   . נוטל רשות:ונפטר
  . של חולה:א''צ להזכיר שמו
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶהן" ָאָדם ׁשֹוֶחה ּבָ ָרכֹות ׁשֶ    :ֵאּלּו ּבְ
ָאבֹות  ה ְוסֹוף -ּבְ ִחּלָ    ,תְּ

הֹוָדָאה  ה ְוסֹוף -ּבְ ִחּלָ    ,תְּ
ָרָכה ּוְבָרָכהְוִא  ל ּבְ ת ּכָ ָרָכה ּוְבָרָכה וִּבְתִחּלַ ל ּבְ סֹוף ּכָ א ָלׁשּוַח ּבְ ֶחה -  ם ּבָ ּלֹא ִיׁשְ ִדין אֹותֹו ׁשֶ    ."ְמַלּמְ

  
ִזיָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ י ְיהֹוֻשַע ּבֶ ּום  ַרּבִ ר ַקָּפָראִמׁשּ    :ּבַ

ָאַמְרנוּ  -ֶהְדיֹוט  מֹו ׁשֶ    ,כְּ
דֹול    לד,ב ָרָכה ּוְבָרָכה -ּכֵֹהן ּגָ ל ּבְ סֹוף כָּ    .ּבְ

ֶלְך  ָרָכה ּוְבָרָכה -ְוַהּמֶ ל ּבְ ת כָּ ִחלַּ ָרָכה ּוְבָרָכה ,ּתְ ל ּבְ    .ְוסֹוף כָּ
  

י יִ ָאַמר  ר ַנְחָמִניַרּבִ    :ְצָחק ּבַ
יּה ּדְ  א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ ן ֵלִויְלִדיִדי ִמּפַ י ְיהֹוֻשַע ּבֶ    :ַרּבִ

ָאַמְרנוּ  -ֶהְדיֹוט  מֹו ׁשֶ    ,כְּ
דֹול  ָרָכה ּוְבָרָכה -ּכֵֹהן ּגָ ל ּבְ ת כָּ ִחלַּ    ,ּתְ

ֶלְך  ַרע ׁשּוב ֵאינֹו זֹוֵקף -ַהּמֶ כָּ יָון ׁשֶ    ,כֵּ
ֱאַמר ּנֶ כַ " :ׁשֶ לֹמֹ ַוְיִהי כְּ לּלֹות ׁשְ לֵּ יו" ,ְוגֹו' "ה ְלִהְתּפַ ְרכָּ רַֹע ַעל ּבִ ח ה' ִמכְּ ְפֵני ִמְזּבַ   .(מלכים א ח,נד) "ָקם ִמלִּ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִים -ָדה ִקי    ,ַעל ַאּפַ
ֱאַמר ּנֶ ִים ֶאֶרץ" :ׁשֶ ַבע ַאּפַ ת ׁשֶ ּקֹד ּבַ    .(מלכים א א,לא) "ַוּתִ
ִריָעה  ִים -ּכְ ְרּכַ    ,ַעל ּבִ
ֱאַמר ּנֶ יו" :ׁשֶ ְרכָּ רַֹע ַעל ּבִ    .)נד,ח(מלכים א  "ִמכְּ

ֲחָוָאה  תַּ ּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים -ִהׁשְ ׁשּ    ,זֹו ּפִ
ֱאַמר ּנֶ ֲחֹות ְלָך ָאְרָצהֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאנִ " :ׁשֶ ּתַ ָך ְוַאֶחיָך ְלִהׁשְ    ."(בראשית לז,י) "י ְוִאּמְ

  
ַרב הּוָנאָאַמר  ֵריּה ּדְ יא ּבְ    :ַרב ִחּיָ

ֵייַא ֲחִזיָנא ְלהּו לְ  ַמְצלּו ַאְצלּוֵיי ָרָבאוְ  ּבַ    .ּדְ
  

ֵני ֲחָדא הֹוָדָאה" :ּתָ ח - ַהּכֹוֵרַע ּבְ    ,"ֲהֵרי ֶזה ְמׁשּוּבָ
ה" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ     !"ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ה ִחלָּ תְּ    ,ָהא ּבַ
   .ָהא ְלַבּסֹוף

  
ה ְוסֹוף ָרָבא ִחלָּ הֹוָדָאה ּתְ ַרע ּבְ    ,כָּ

  
ָנןָאְמֵרי ֵלי    :ּה ַרּבָ

אי ָקא ָעֵביד ַמר ָהִכי    ?ַאּמַ
  

   :ֲאַמר ְלהוּ 
ְכַרע ַרב ַנְחָמןֲחֵזיָנא לְ     ,ּדִ

תַוֲחֵזיָנא ֵליּה לְ  ׁשֶ ָקא ֲעַבד ָהִכי ַרב ׁשֵ    .ּדְ
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ה" הֹוָדָאה ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ    !"ַהּכֹוֵרַע ּבְ
  

ל ַהלֵּ ּבְ הֹוָדָאה ׁשֶ    .ַהִהיא ּבְ
  

ְניָ     :אְוָהּתַ
ה" ל ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ ל ַהּלֵ הֹוָדָאה ּוְבהֹוָדָאה ׁשֶ   !"ַהּכֹוֵרַע ּבְ
  

זֹון ת ַהּמָ ִבְרכַּ הֹוָדָאה ּדְ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ    .כִּ
  

  רש"י
לך נאה . במודים ותחלה וסוף

  להודות: 
. כל מה כהן גדול בסוף כל ברכה

שהוא גדול ביותר צריך להכניע 
   ולהשפיל עצמו:

   . עד שיגמור:אינו זוקף
. רישיה קם מלפני מזבח ה' מכרוע

דקרא ויהי ככלות שלמה להתפלל 
   והדר קם מכרוע:

   . לשון משתטח משמע:ארצה
. כשנופלין על פניהם דמצלו אצלויי

ם ורגליהם אלא אין פושטין ידיה
   מטין על צדיהן:

   . כורע:בתחלה
. תחלה חזינא לרב נחמן דכרע

   וסוף:
  . הודו לה' כי טוב:בהודאה דהלל
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ָנה    ִמׁשְ

ל ְוָטָעה  ּלֵ ְתּפַ    ,ִסיָמן ַרע לוֹ  -ַהּמִ
ִליַח ִצּבּור הּוא     ,ִסיָמן ַרע ְלׁשֹוְלָחיו -ְוִאם ׁשְ

מֹותוֹ  ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
ן ּדֹוָסאָאְמרּו ָעָליו ַעל  י ֲחִניָנא ּבֶ ל ַעל ַהחֹוִלים ַרּבִ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ    ,ׁשֶ

   ,ְוֶזה ֵמת ,ה ַחיְואֹוֵמר ֶז 
ה יֹוֵדַע  :ָאְמרּו לוֹ  ִין ַאתָּ    ?ִמּנַ

ל :ָאַמר ָלֶהם הּוא ְמקּוּבָ ִפי יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ִתי ּבְ ִפּלָ גּוָרה תְּ הּוא ְמטֹוָרף ,ִאם ׁשְ    .ְוִאם ָלאו יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ
יא    ?ַאַהּיָ

  
יאָאַמר  י ִחיָּ ּום  ַרב ַסְפָראָאַמר  ַרּבִ יַח ִמׁשּ ֵבי ַרּבִ    :ד ּדְ

ָאבֹות    .ּבְ
  

ַרְייָתא ַמְתִני ָלּה ַאּבָ א ּדְ    :ִאיכָּ
ן" כּוּלָ ין ֶאת ִלּבֹו ּבְ ַכּוֵ ּיְ ל ָצִריְך ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ    ,ַהּמִ

ן כּוּלָ ין ּבְ ַאַחת -  ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַכּוֵ ין ֶאת ִלּבֹו ּבְ    "ְיַכּוֵ
יאָאַמר  י ִחיָּ ּום  ַרב ַסְפָראָאַמר  ַרּבִ יִמׁשּ ֵבי ַרּבִ    :ַחד ּדְ

ָאבֹות    .ּבְ
  

  רש"י
  מתני' 

. אם סדורה תפלתי בפי אם שגורה
במרוצה ואיני נכשל ותחנתי נובעת 
מלבי אל פי כל מה שאני חפץ 

   להאריך בתחנונים:
. החולה לשון אחר שהוא מטורף

ן] טורפין לו תפלתו בפניו [לשו
כלומר התפלה שהתפללו עליו 
מטורפת וטרודה ממנו ואינה 

   מקובלת:
  

  גמ' 
. בהיכא ובאיזו מן הברכות אהייא

   הוי טעות בסימן רע:
. שהוא תחלת התפלה רמז באבות

  הוא שאין חפץ בה:
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י ֲחִניָנאָאְמרּו ָעָליו ַעל " ן ּדֹוָסא[ ַרּבִ ל ַעל ַהחֹוִלים ּבֶ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ    ,ׁשֶ

   ,ְוֶזה ֵמת ,ְואֹוֵמר ֶזה ַחי
ה יֹוֵדַע  :ָאְמרּו לוֹ  ִין ַאתָּ    ?ִמּנַ

ִפי יֹוֵדַע ֲאִני :ָאַמר ָלֶהם ִתי ּבְ ִפּלָ גּוָרה תְּ ל ִאם ׁשְ הּוא ְמקּוּבָ הּוא ְמטֹוָרף ,ׁשֶ    ."]ְוִאם ָלאו יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא רֹוב ָאַמר ה' ּוְרָפאִתיו" :ּדְ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ָפָתִים ׁשָ    .(ישעיה נז,יט) "ּבֹוֵרא ִניב ׂשְ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ּתֹו ְלַתְלִמיד ָחָכם יא ּבִ ִ א ְלַמׂשּ אּו ֶאלָּ ן לֹא ִנְתַנּבְ ִביִאים ּכּולָּ ל ַהּנְ    ,כָּ
ַרְקַמְטָיא ְלַתְלִמיד ָחָכם ה ּפְ    ,ּוְלעֹוׂשֶ

ָכָסיו ְלִמיד ָחָכם ִמּנְ ה ּתַ    ,ְוִלְמַהּנֶ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַעְצָמן ה לוֹ " :ֲאָבל ּתַ ה ִלְמַחכֵּ    .(ישעיה סד,ג) "ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

  
אְוָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

יַח  ׁשִ א ִלימֹות ַהּמָ אּו ֶאלָּ ן לֹא ִנְתַנּבְ ִביִאים ּכּולָּ ל ַהּנְ    ,כָּ
א     ."זּוָלְתךָ  ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים" –ֲאָבל ָלעֹוָלם ַהּבָ

  
מּוֵאל ׁשְ    ,ּוְפִליָגא ּדִ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ    :ׁשְ
ְלַבד ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ּבִ א ׁשִ יַח ֶאלָּ ׁשִ ה ִלימֹות ַהּמָ ין ָהעֹוָלם ַהּזֶ    ,ֵאין ּבֵ

ֱאַמר ּנֶ ֶרב ָהָאֶרץ" :ׁשֶ ל ֶאְביֹון ִמּקֶ י לֹא ֶיְחּדַ    .(דברים טו,יא) "כִּ
  

אְוָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ׁשּוָבה א ְלַבֲעֵלי ּתְ אּו ֶאלָּ ן לֹא ִנְתַנּבְ ִביִאים ּכּולָּ ל ַהּנְ    ,כָּ

מּוִרים  יִקים ּגְ    ."ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתךָ " –ֲאָבל ַצּדִ
  

הוּ  י ַאּבָ ַרּבִ    ,ּוְפִליָגא ּדְ
ָאַמר  הוּ ּדְ י ַאּבָ    :ַרּבִ

ׁשּוָבה עֹוְמִדין  ֲעֵלי ּתְ ּבַ מּוִרים ֵאיָנם עֹוְמִדין -ָמקֹום ׁשֶ יִקים ּגְ    ,ַצּדִ
ֱאַמר ּנֶ רֹוב" :ׁשֶ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ     .(ישעיה נז,יט)" ׁשָ

א – "ָלָרחֹוק" ֵריׁשָ    ,ּבָ
רֹוב" – ַוֲהַדר    ."ַלּקָ

  
י יֹוָחָנן ָאַמר ָלךְ     :ְוַרּבִ

  ? "ָרחֹוק"ַמאי 
ַבר ֲעֵביָרה ֵמ  ָהָיה ָרחֹוק ִמּדְ ָראׁשֶ    .ִעיּקָ

   ?"ָקרֹוב"ּוַמאי 
ּנוּ  ָהָיה ָקרֹוב ִלְדַבר ֲעֵביָרה ְוִנְתַרֵחק ִמּמֶ א ׁשֶ ּתָ    .ַהׁשְ

  
   ?"ַעִין לֹא ָרָאָתה"ַמאי 

  
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ֵ ֲעָנָביו ִמׁשּ ר ּבַ ׁשּוּמָ    .ֶזה ַיִין ַהּמְ
  

ר ַנְח  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ָאַמר ָמִניַרּבִ
ה ִרּיָ ל ּבְ ְלָטה ּבֹו ֵעין כָּ ּלֹא ׁשָ    .ֶזה ֵעֶדן ׁשֶ

  
ן ּגָ א ּתֹאַמר ָאָדם ָהִראׁשֹון ֵהיָכן ָהָיה ּבַ ּמָ    ?ׁשֶ

ן הּוא ֵעֶדן א ּתֹאַמר הּוא ּגַ ּמָ    ?ְוׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ן" :ּתַ קֹות ֶאת ַהּגָ    .(בראשית ב,י) "ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ן"    ,ְלחּוד – "ּגַ
  .ְלחּוד – "ְוֵעֶדן"
  

  רש"י
. כשהניב בריא בורא ניב שפתים

   באדם אז מובטח על השלום:
   ובות והנחמות:. הטלא נתנבאו

. לא נראית ולא עין לא ראתה
   נגלית לשום נביא:

. שהיה רחוק כל ימיו מן רחוק
  העבירה דהיינו צדיק מעיקרו:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ל " נֹו ׁשֶ ָחָלה ּבְ ה ׁשֶ ְמִליֵאלַמֲעׂשֶ ן ּגַ    ,ַרּבָ
ְלִמיֵד  ֵני תַּ ר ׁשְ ּגֵ ן ּדֹוָסאי ֲחָכִמים ֵאֶצל ׁשִ י ֲחִניָנא ּבֶ ׁש ָעָליו ַרֲחִמים ַרּבִ    ,ְלַבּקֵ

יה ָרָאה אֹוָתם ָעָלה ָלֲעִלּיָ יָון ׁשֶ ׁש ָעָליו ַרֲחִמים ,ּכֵ    ,ּוִבּקֵ
יִריָדתוֹ  ה :ָאַמר ָלֶהם ,ּבִ ֲחָלַצּתּו ַחּמָ    .ְלכּו ׁשֶ
ה :ָאְמרּו לוֹ     ?ְוִכי ָנִביא ַאתָּ

ן ָנִביא ָאנִֹכילֹא ָנִב  :ָאַמר ָלֶהן    ,יא ָאנִֹכי ְולֹא ּבֶ
ַלִני ְך ְמקּוּבְ א ּכָ ל :ֶאּלָ הּוא ְמקּוּבָ ִפי יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ִתי ּבְ ִפּלָ גּוָרה תְּ הּוא ְמטֹוָרף ,ִאם ׁשְ    .ְוִאם ָלאו יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ

ָעה ונּו אֹוָתּה ׁשָ בּו ְוָכְתבּו ְוִכּוְ    ,ָיׁשְ
אּו ֵאֶצל  ּבָ ן גַּ ּוְכׁשֶ ם ,ְמִליֵאלַרּבָ ם ְולֹא הֹוַתְרתֶּ ְרתֶּ    ,ָאַמר ָלֶהן ָהֲעבֹוָדה לֹא ִחסַּ

ה ְך ָהָיה ַמֲעׂשֶ א ּכָ ּתֹות ,ֶאּלָ ַאל ָלנּו ַמִים ִלׁשְ ה ְוׁשָ ָעה ֲחָלַצּתּו ַחּמָ אֹוָתּה ׁשָ    .ּבְ
  

ה ּבְ  ן ּדֹוָסאְוׁשּוב ַמֲעׂשֶ י ֲחִניָנא ּבֶ ָהַלְך ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ֵאֶצל  ַרּבִ איַרּבִ ׁשֶ ן ַזּכַ    ,י יֹוָחָנן ּבֶ
ל  נֹו ׁשֶ איְוָחָלה ּבְ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    ,ַרּבָ

ׁש ָעָליו ַרֲחִמים ְוִיְחֶיה :ָאַמר לוֹ  ּקֵ ִני ּבַ    ,ֲחִניָנא ּבְ
ׁש ָעָליו ַרֲחִמים יו ּוִבּקֵ ְרּכָ ין ּבִ יַח רֹאׁשֹו ּבֵ    .ְוָחָיה ,ִהּנִ

איָאַמר  ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ יִחים ָעָליוִאְלָמֵל  :ַרּבִ ּגִ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו לֹא ָהיּו ַמׁשְ יו ּכָ ְרּכָ ין ּבִ אי ֶאת רֹאׁשֹו ּבֵ ן ַזּכַ יַח ּבֶ    ,י ִהטִּ
ּתוֹ  ךָ  :ָאְמָרה לֹו ִאׁשְ דֹול ִמּמְ    ?ְוִכי ֲחִניָנא ּגָ

ֶלךְ  ,ָלאו :ָאַמר ָלּה  ֶעֶבד ִלְפֵני ַהּמֶ א הּוא ּדֹוֶמה ּכְ ר ִל  ,ֶאּלָ ׂשַ ֶלךְ ַוֲאִני ּדֹוֶמה ּכְ    ."ְפֵני ַהמֶּ
  

אְוָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ם ַחּלֹונֹות ׁש ׁשָ ּיֵ ַבִית ׁשֶ א ּבְ ל ָאָדם ֶאלָּ לֵּ    ,ַאל ִיְתּפַ

ֱאַמר ּנֶ יֵתּה " :ׁשֶ ִעלִּ ִתיָחן ֵליּה ּבְ ין ּפְ ֶלם ֶנֶגדְוַכּוִ    .(דניאל ו,יא) "ְירּוׁשְ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב כַּ
ִבְקָתא י ּבְ ְמַצלֵּ    .ֲחִציף ָעַלי ַמאן ּדִ

  
ֲהָנאְוָאַמר     :ַרב כָּ

ְמָפֵרׁש ֶחְטֵאיּה     ,ֲחִציף ֲעַלי ַמאן ּדִ
ֱאַמר ּנֶ סּוי ֲחָטָאה" :ׁשֶ ע כְּ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ    .(תהילים לב,א) "ַאׁשְ

  
  

        הדרן עליך אין עומדיןהדרן עליך אין עומדיןהדרן עליך אין עומדיןהדרן עליך אין עומדין
  
  
  
  
  

  רש"י
. שלפתו ניטלה חלצתו חמה

מגופו החמה הוא החולי 
הקודחו חלצתו לשון חלץ 

   מהם:
   . שעה:לא חסרתם

. בן בית נכנס ויוצא כעבד
   שלא ברשות:

. שאינו כשר לפני המלך
   רגיל לבא לפניו:

. שגורמין לו שיכוין חלונות
לבו שהוא מסתכל כלפי 

   שמים ולבו נכנע:
. בבקעה דמצלי בבקתא

שכשהוא במקום צניעות 
חלה עליו אימת מלך ולבו 

  נשבר:
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  ָנהִמשְׁ 

ירֹות יַצד ְמָבְרִכין ַעל ַהּפֵ    ?ּכֵ
ירֹות ָהִאיָלן הּוא אֹוֵמר ִרי ָהֵעץ :ַעל ּפֵ    ,ּבֹוֵרא ּפְ

ִין ִין הּוא אֹוֵמר ,חּוץ ִמן ַהּיַ ַעל ַהּיַ ֶפן :ׁשֶ ִרי ַהּגֶ    .ּבֹוֵרא ּפְ
ירֹות ָהָאֶרץ הּוא אֹוֵמר    :ְוַעל ּפֵ

ִרי ָהֲאָדָמה ת ׁשֶ  ,ּבֹוֵרא ּפְ ת הּוא אֹוֵמרחּוץ ִמן ַהּפַ    .ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ :ַעל ַהּפַ
ִרי ָהֲאָדָמה :ְוַעל ַהְיָרקֹות הּוא אֹוֵמר    .ּבֹוֵרא ּפְ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִאים   .ּבֹוֵרא ִמיֵני ְדׁשָ

  

ָמָרא    ּגְ
יְמָנא     ?ָהֵני ִמילֵּ

  
ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ָרָכה ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם - )(ויקרא יט,כד "קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַלה'"" עּוִנים ּבְ טְּ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
אן ָאַמר  י ֲעִקיָבאִמּכָ    :ַרּבִ

ָבֵרךְ  ּיְ לּום קֹוֶדם ׁשֶ ְטעֹום ּכְ ּיִ    ."ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
  

ָאָתא (ויקרא יט,כד) "קֶֹדׁש ִהּלּוִלים"ְוַהאי     ?!ְלָהֵכי הּוא ּדְ
ֵעי ֵליּה     :ַהאי ִמיּבָ

ָא  - ַחד     ,ַמר ַרֲחָמָנא ַאֲחֵליּה ְוָהַדר ַאְכֵליּה ּדְ
יָרה ָטעּון ִחּלּול -ְוִאיָדְך  עּון ׁשִ ָבר ַהּטָ יָרה ֵאין ָטעּון ִחּלּול ,ּדָ ֵאינֹו ָטעּון ׁשִ    ,ְוׁשֶ

י יֹוָנָתן ר ַנְחָמִני ָאַמר ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    ,ְוִכְדַרּבִ
ָאַמר  ר ַנְחָמִניּדְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןַר ָאַמר  ַרּבִ    :ּבִ

ִין א ַעל ַהּיַ יָרה ֶאלָּ ֵאין אֹוְמִרים ׁשִ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ ַח ֱאלִֹהים ַוֲאָנׁשִ ּמֵ י ַהְמׂשַ ירֹוׁשִ י ֶאת ּתִ ֶפן ֶהֳחַדְלּתִ    ,(שופטים ט,יג) "ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהּגֶ

ַח  ּמֵ ה ְמׂשַ ּמֶ ַח ֱאלִֹהים ּבַ מֵּ ים ְמׂשַ    ?ִאם ֲאָנׁשִ
אן  ִיןִמכָּ א ַעל ַהּיַ יָרה ֶאלָּ ֵאין אֹוְמִרים ׁשִ    .ׁשֶ

  
ָתֵני ָתֵני 'ֶנַטע ְרָבִעי' :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ א ְלַמאן ּדְ ֶרם ְרָבִעי' :ֶאלָּ א ְלֵמיַמר 'כֶּ    ?ַמאי ִאיכָּ

  
ַמר  ִאּתְ יאּדְ י ִחיָּ יוְ  ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ    :ַרּבִ

ֵני ֶרם ְרָבִעי' :ַחד ּתָ    ',כֶּ
נֵ     '.ֶנַטע ְרָבִעי' :יְוַחד ּתָ

  
ָתֵני ֶרם ְרָבִעי' :ּוְלַמאן ּדְ    'כֶּ

ָוהָהִניָחא ִאי ָיִליף  ֵזָרה ׁשָ    ,ּגְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
אן בּוָאתוֹ " ֶנֱאַמר ּכָ   ,)כה, ויקרא יט( "ְלהֹוִסיף ָלֶכם ּתְ

ן ֶרם" :ְוֶנֱאַמר ְלַהלָּ   ,)ט, דברים כב( "ּוְתבּוַאת ַהכָּ

ַהלָּ  ֶרםַמה לְּ ֶרם ,ן כֶּ אן כֶּ    .ַאף כָּ
ר ֵליּה ַחד ִהּלּול ִלְבָרָכה יּתַ    .ִאּיַ

ָוה ֵזָרה ׁשָ ָרָכה ְמָנא ֵליּה  ,ְוִאי לֹא ָיִליף ּגְ    ?ּבְ
  

ָוה ֵזָרה ׁשָ י ָיִליף ּגְ ָחן ְלַאֲחָריו ,ְוִאי ַנּמִ כְּ ִין ,ַאׁשְ    ?ְלָפָניו ִמּנַ
  

ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ
ַקל ָוחֹוֶמר ַאְתָיא ּבְ    ,ּדְ
ֵבַע ְמָבֵרךְ  הּוא ׂשָ ׁשֶ ן ,כְּ כֵּ ל ׁשֶ הּוא ָרֵעב לֹא כָּ ׁשֶ    ?!כְּ

  
ֶרם ָחן כֶּ כְּ ִין ,ַאׁשְ ָאר ִמיִנין ִמּנַ    ?ׁשְ

  
ֶרם ָיִליף ִמכֶּ    ,ּדְ

ָרָכה ֱהֶנה ְוָטעּון ּבְ ּנֶ ָבר ׁשֶ ֶרם ּדָ ָרָכה ,ַמה כֶּ ֱהֶנה ָטעּון ּבְ ּנֶ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    .ַאף כָּ

  רש"י
. כיצד מברכין וכו' חוץ מן היין

שמתוך חשיבותו קבעו לו ברכה 
   לעצמו וכן הפת:

שיש בכלל . לפי בורא מיני דשאים
פרי האדמה דשאים וזרעים כגון 
קטניות ורבי יהודה בעי היכר 

   ברכה לכל מין ומין:
  

  גמ' 
. בנטע רבעי כתיב קדש הלולים

ומשמע שני הלולים טעון באכילתו 
כשתאכלנו בשנה הרביעית שהוא 

   מותר באכילה:
. הלולים לשון האי מיבעי ליה

חלולים חד מינייהו אתא לאורויי 
אכליה הוציאהו אחליה והדר 

לחולין ע''י פדיון אם באת לאוכלו 
חוץ לירושלים וחד ללמדך שלא 
נאמרה תורת רבעי אלא בכרם 
שנא' קדש הלולים דבר שמהללין 

   בו טעון חלול וזהו יין:
. הלוים שיר של שאין אומרים

קרבן במקדש אלא על היין 
   כשמנסכין נסכי מזבח:

. כולה סיומא הניחא למ''ד כו'
א וה''ק הניחא הא דפרכא הו

דילפת ברכה מהכא למאן דתני 
נטע רבעי דאית ליה כל פירות 
האילן בתורת רבעי ולא דריש 
מהכא דבר דטעון הלול טעון חלול 

   אייתר ליה חד הלול לברכה:
. הא מיבעי ליה מאי איכא למימר

למדרש שאין חלול אלא במקום 
   הלול:

. בכל מקום שיש חד תני כרם רבעי
   עי תני איהו כרם:במשנה נטע רב

. דריש הניחא אי יליף בג''ש
למלתיה בג''ש ואייתר ליה חד 

   הלול לברכה:
. כדאשכחן בברכת אשכחן לאחריו

המזון דכתיב ואכלת ושבעת 
  וברכת (דברים ח):

  



  264  205 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

  
א ְלִמְפַרךְ     :ִאיכָּ

עֹוֵללֹות יב ּבְ ן ַחּיָ כֵּ ֶכֶרם ׁשֶ    !ַמה לְּ
  

   .ָקָמה ּתֹוִכיַח 
  

ה ַחלָּ יֶבת ּבְ ן ַחּיֶ כֵּ ָקָמה ׁשֶ    !ַמה לְּ
  

ֶרם יֹוִכיַח     ,כֶּ
ין ְרִאי ֶזה ,ְוָחַזר ַהּדִ    ,לֹא ְרִאי ֶזה כִּ

ְרִאי ֶזה    ,ְולֹא ְרִאי ֶזה כִּ
ֶהן ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ֱהֶנה ְוָטעוּ  :ַהּצַ ּנֶ ָבר ׁשֶ ָרָכהּדָ    ,ן ּבְ

ָרָכה ֱהֶנה ָטעּון ּבְ ּנֶ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    .ַאף כָּ
  

ֶהן  ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ ַח  -ַמה לְּ ן ֵיׁש ּבֹו ַצד ִמְזּבֵ כֵּ    ,ׁשֶ
י ַזִית ַח  ,ְוָאֵתי ַנּמִ יּה ַצד ִמְזּבֵ ִאית ּבֵ    .ּדְ

  
ַח ָאֵתי ד ִמְזּבֵ    ?!ְוַזִית ִמּצַ

ֶר  יּה כֶּ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא כְּ    ,םְוָהא ּבְ
ְכִתיב ֶרם ָזִית" :ּדִ ִדיׁש ְוַעד ָקָמה ְוַעד כֶּ ְבֵער ִמּגָ   !)ה, שופטים טו( "ַוּיַ

  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב פַּ
ֵרי ֶרם ַזִית ִאּקְ    ,כֶּ

ֵרי ֶרם ְסָתָמא לֹא ִאּקְ    .כֶּ
  

ל ָמקֹום ָיא ִמכָּ    ,ַקׁשְ
ַח  ֶהן ַצד ִמְזּבֵ ן ֵיׁש ּבָ כֵּ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ    !ַמה לְּ

  
יִנין ְבַעת ַהמִּ ִ ָיִליף ָלּה ִמׁשּ א ּדְ    ,ֶאלָּ

ָרָכה  ֱהֶנה ְוָטעּון ּבְ ּנֶ ָבר ׁשֶ יִנין ּדָ ְבַעת ַהּמִ ִ ָרָכה -ַמה ׁשּ ֱהֶנה ָטעּון ּבְ ּנֶ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    .ַאף כָּ
  

יִנין ְבַעת ַהּמִ ׁשִ ִבּכּוִרים ,ַמה לְּ יִבין ּבְ ן ַחּיָ כֵּ    !ׁשֶ
  

   ,ְועֹוד
יַנח ְלַאֲחָריו ִיןלְ  ,ָהּתֵ    ?ָפָניו ִמּנַ

  
ָיא ,ָהא    :לֹא ַקׁשְ

ַקל ָוחֹוֶמר ָאֵתי ּבְ    ,ּדְ
ֵבַע ְמָבֵרךְ  הּוא ׂשָ ׁשֶ הּוא ָרֵעב  ,כְּ ׁשֶ ןכְּ כֵּ ל ׁשֶ    ?!לֹא כָּ

  
ָתֵני  ַבר ְנִטיָעה - "ֶנַטע ְרָבִעי"ּוְלַמאן ּדְ ל ּדְ יַנח כָּ    ,ָהא ּתֵ

יִצים ְוָד  ר ּבֵ ׂשָ גֹון ּבָ ר ְנִטיָעה כְּ ָלאו ּבַ    ?ְמָנא ֵליּה  -ִגים ּדְ
  

א ְסָבָרא הּוא    ,ֶאלָּ
ָהֶנה ִמן ָה  ּיֵ ָרָכהָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ לֹא ּבְ ה ּבְ   .עֹוָלם ַהּזֶ

  

  רש"י
. וכרמך לא תעולל חייב בעוללות

(ויקרא יט) איזהו עוללות כל שאין 
להן פסיגין לא כתף ולא נטף אלא 

   יחידית של ענבים: שורה
. דאשכחן דאצרכה קמה תוכיח

רחמנא ברכה דכתיב תאכל בה 
לחם וגו' (דברים ח) וסמיך ליה 

   ואכלת ושבעת וברכת:
. יין לנסכים וסלת צד מזבח

   למנחות:
. האמורים בארץ שבעה מינין

חטה ושעורה וגו' (שם ח) 
ובתרייהו כתיב ואכלת ושבעת 

   וברכת:
י . דהכשכן טעונים בכורים

אמרינן במנחות (פ''ט ד' פד:): 
נאמר כאן ארץ כי באתי אל הארץ 
(דברים כו) ונאמר להלן ארץ חטה 
ושעורה מה להלן שבח הארץ אף 

   כאן שבח הארץ:
. דלתרווייהו אית אלא סברא הוא

להו פירכא למאן דתני כרם ויליף 
ברכה מז' המינים איכא פירכא 
שכן טעונים בכורים ולמאן דתני 

איכא למפרך התינח נטע רבעי 
מידי דבר נטיעה דלאו בר נטיעה 
מנלן אלא סברא הוא דכיון דנהנה 

  צריך להודות למי שבראם:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָהֶנה ִמן " ּיֵ הָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ ָרָכה ָהעֹוָלם ַהּזֶ לֹא ּבְ    ,ּבְ
ֱהֶנה ִמן  הְוָכל ַהּנֶ לֹא ּבְ  ָהעֹוָלם ַהּזֶ    ."ָמַעל -ָרָכה ּבְ

  
יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

  
   .ֵיֵלְך ֵאֶצל ָחָכם

  
   ?ַמאי ָעִביד ֵליּה  - "ֵיֵלְך ֵאֶצל ָחָכם"

   !ָהא ָעִביד ֵליּה ִאיּסּוָרא
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ
ָרכֹות ֶדּנּו ּבְ ָרא ִויַלּמְ ּלֹא ָיבֹא ִליֵדי ְמִעיָלה ,ֵיֵלְך ֵאֶצל ָחָכם ֵמִעיּקָ ֵדי ׁשֶ    .כְּ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ֱהֶנה ִמן  ל ַהּנֶ הכָּ ַמִים ָהעֹוָלם ַהזֶּ י ׁשָ ְדׁשֵ ִאיּלּו ֶנֱהֶנה ִמּקָ ָרָכה כְּ לֹא ּבְ    ,ּבְ
ֱאַמר ּנֶ   .)א, תהילים כד( "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה " :ׁשֶ

  
י ֵלִוי    :ָרֵמי ַרּבִ

ִתיב   ,)א, תהילים כד( "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאהּ " :כְּ

ַמִים ַלה' ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם" :ּוְכִתיב ַמִים ׁשָ ָ   !תהילים קטו, טז)( "ַהׁשּ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָרָכה אן קֹוֶדם ּבְ    ,כָּ

ָרָכה   לה, ב אן ְלַאַחר ּבְ    .כָּ
  

אָאַמר  ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ    :ַרּבִ
ֱהֶנה ִמן  ל ַהּנֶ הכָּ ָרָכה  ָהעֹוָלם ַהזֶּ לֹא ּבְ ִאיּלּו ּגֹוֵזל לְ  -ּבְ רּוְך הּואכְּ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ַהּקָ    ,ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ

ֱאַמר ּנֶ ִחית" :ׁשֶ ע ָחֵבר הּוא ְלִאיׁש ַמׁשְ ׁשַ   .)כד, משלי כח( "ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְואֹוֵמר ֵאין ּפָ

א  "ָאִביו"ְוֵאין  רּוְך הּואֶאלָּ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ
ֱאַמר ּנֶ ֶנךָ  ֲהלֹא הּוא ָאִביךָ " :ׁשֶ    .)ח, משלי א( "ּקָ

ָרֵאל "ִאּמוֹ "ְוֵאין  ֶנֶסת ִיׂשְ א כְּ    ,ֶאלָּ
ֱאַמר ּנֶ ךָ " :ׁשֶ ּטֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל ּתִ ַמע ּבְ   .)ח, משלי א( "ׁשְ

  
ִחית"ַמאי     ?)כד, משלי כח( "ָחֵבר הּוא ְלִאיׁש ַמׁשְ

  
אָאַמר  ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ    :ַרּבִ

ן ְנָבטָחֵבר ה    ,ּוא ְלָיָרְבָעם ּבֶ
ָר  ִחית ֶאת ִיׂשְ ִהׁשְ ַמִיםׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ    .ֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ

  
  

  רש"י
. כנהנה מן ההקדש דכתיב מעל

לה' הארץ ומלואה כדאמרינן 
   לקמן:

 . הרי היא לבני אדם: לאחר ברכה

   . את ברכתו:גוזל להקב''ה
. שכשחטאו הפירות וכנסת ישראל

   לוקין:
. ולפי שהוא מיקל רואים אין פשע

האחרים ולמדין ממנו לעשות כן 
ליהנות מן העולם בלא ברכה ולכך 
נקרא זה המיקל חבר לאיש 

   משחית:
. שחטא והחטיא לירבעם בן נבט

את ישראל כך הוא חוטא 
  ומחטיא:
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א ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ    :ָרֵמי ַרּבִ

ִתיב  ִעּתוֹ "כְּ י ְדָגִני ּבְ   ,)יא, הושע ב(ְוגֹו'  "ְוָלַקְחּתִ

  !)יד, דברים יא(ְוגֹו'  "ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנךָ " :ּוְכִתיב
  

ָיאלֹא     :ַקׁשְ
ל ָמקֹום ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ אן ּבִ    ,כָּ

ל ָמקֹום ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ֵאין ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ אן ּבִ    .כָּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְלמּוד לֹוַמרַמה  "ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנךָ ""    ?תַּ

ֱאַמר ּנֶ יךָ לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּ " :ְלִפי ׁשֶ   .)ח, יהושע א( "ה ִמּפִ

ְכָתָבן ָבִרים ּכִ    ?ָיכֹול ּדְ
ְלמּוד לֹוַמר ֶרְך ֶאֶרץ - )יד, דברים יא( "ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנךָ " :תַּ ֶהן ִמְנַהג ּדֶ    ,ַהְנֵהג ּבָ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ    .ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ ן יֹוַחי ַרּבִ    :אֹוֵמר ּבֶ

ר ָאָדם    :ֶאְפׁשָ
ַע  ׁשְ החֹוֵרׁש ּבִ    ,ת ֲחִריׁשָ

ַעת ְזִריָעה ׁשְ    ,ְוזֹוֵרַע ּבִ
ַעת ְקִציָרה ׁשְ    ,ְוקֹוֵצר ּבִ

ה יׁשָ ַעת ּדִ ׁשְ    ,ְוָדׁש ּבִ
ַעת ָהרּוַח  ׁשְ    ,ְוזֹוֶרה ּבִ

ֵהא ָעֶליָה     ?ּתֹוָרה ַמה תְּ
ל ָמקֹום ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ   - ֶאּלָ

ית  ן ַנֲעׂשֵ    ,ֲאֵחִרים ַעל ְיֵדיְמַלאְכתָּ
ֱאַמר ּנֶ    .)ה, ישעיה סא(ְוגֹו'  "ְוָעְמדּו ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם" :ׁשֶ

ל ָמקֹום ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ֵאין ִיׂשְ    – ּוִבְזַמן ׁשֶ
ית  ן ַנֲעׂשֵ    ,ַעְצָמן ַעל ְיֵדיְמַלאְכתָּ

ֱאַמר ּנֶ    .)יד, דברים יא( "ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנךָ " :ׁשֶ
ית ַעל ָיָדןְולֹא עֹוד ֶאּלָ  ֶלאֶכת ֲאֵחִרים ַנֲעׂשֵ ּמְ    ,א ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ    ."(דברים כח,מח) ְוגֹו' "ְוָעַבְדּתָ ֶאת אֹוְיֶביךָ " :ׁשֶ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָמֵעאל י ִיׁשְ ַרּבִ ה ָעׂשּו כְּ ָיָדן - ַהְרּבֵ    .ְוָעְלָתה ּבְ

ן יֹוַחי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ָיָדן -כְּ    .ְולֹא ָעְלָתה ּבְ
  

ָנןלְ  ָרָבא ר ֵליּה ָאַמ     :ַרּבָ
ְייכוּ  ָמטּוָתא ִמיּנַ ִאי ,ּבְ ְתֲחזּו ַקּמָ ֵרי לֹא ּתִ ׁשְ יֹוֵמי ִניָסן ּוְביֹוֵמי ּתִ    ,ּבְ

ְרדּו ּבִ  ּטָ לֹא ּתִ י ֵהיִכי ּדְ אכִּ ּתָ א ׁשַ    .ְמזֹוַנְייכּו ּכּולָּ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ ּום  ַרּבִ י ְיהוּ ִמׁשּ י ִאְלָעִאיַרּבִ ַרּבִ    :ָדה ּבְ
דֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ּלֹא כְּ    ,ּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ

ן ֲעַראי  ,ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ָיָדן -ָעׂשּו ּתֹוָרָתן ֶקַבע ּוְמַלאְכּתָ יָמה ּבְ    ,זֹו ָוזֹו ִנְתַקּיְ
ן ֶקַבע וְ  ,ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָעׂשּו ְמַלאְכּתָ ָיָדן - תֹוָרָתן ֲעַראי ׁשֶ יָמה ּבְ    .זֹו ָוזֹו לֹא ִנְתַקּיְ

  
ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ ּום  ַרּבִ י ְיהּוָדהִמׁשּ י ִאְלָעִאי ַרּבִ ַרּבִ    :ּבְ

ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ּלֹא כַּ    ,ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ
ֶרְך ְטַרְקְסמֹון - ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים  ירֹוֵתיֶהן ּדֶ ר ,ָהיּו ַמְכִניִסין ּפֵ ַמֲעׂשֵ יָבן ּבְ ֵדי ְלַחּיְ    .כְּ
יפֹות -ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים  ֶרְך ַקְרּפִ ֶרְך ֲחֵצרֹות ּדֶ ּגֹות ּדֶ ֶרְך ּגַ ירֹוֵתיֶהן ּדֶ ר ,ַמְכִניִסין ּפֵ ֲעׂשֵ ֵדי ְלָפְטָרן ִמן ַהּמַ    .כְּ

ָאַמר  איּדְ י ַיּנַ    :ַרּבִ
ִיתֵא  ֵני ַהּבַ ְרֶאה ּפְ ּיִ ר ַעד ׁשֶ ַמֲעׂשֵ יב ּבְ ֶבל ִמְתַחּיֵ    ,ין ַהּטֶ

ֱאַמר ּנֶ ִית" :ׁשֶ י ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהּבַ ַעְרּתִ   .)יג, דברים כו( "ּבִ
  

י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ
   ,ֲאִפיּלּו ָחֵצר קֹוַבַעת

ֱאַמר ּנֶ ֵבעוּ " :ׁשֶ ָעֶריָך ְוׂשָ   .)יב, דברים כו( "ְוָאְכלּו ִבׁשְ
  

  רש"י
. הדגן שלהם בזמן שעושין רצונו

וכשאין עושים רצונו נוטלו ומראה 
   להם שהוא שלו:

. שלא יעסוק בדרך דברים ככתבן
   ארץ:

   . עם דברי תורה:הנהג בהם
. שאם תבא לידי מנהג דרך ארץ

צורך הבריות סופך ליבטל מדברי 
   תורה:
   . בתמיה אפשר כדבריך:אפשר

   . ימי הקציר:ביומי ניסן
. דריכת הגתות ביומי תשרי

   והבדים:
. דרך שערי החצר דרך טרקסמון

   והבית:
   ניסה ויציאה:. פתח כפני הבית

. מן אין הטבל מתחייב במעשר
התורה אבל אכילת קבע אסור 

   לאכול מדרבנן:
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ִין" ִין הּוא אֹוֵמר[ ,חּוץ ִמן ַהּיַ ַעל ַהּיַ ֶפן :ׁשֶ ִרי ַהּגֶ    ."]ּבֹוֵרא ּפְ
  

ָנא ַיִין    ?ַמאי ׁשְ
י ִלְבָרָכה ּנִ ּתַ י ְלִעּלּוָיא ִאׁשְ ּנִ ּתַ ִאׁשְ ּום ּדְ    ,ִאיֵליָמא ִמׁשּ
י ִלְבָרָכה ּנִ ּתַ י ְלִעּלּוָיא ְולֹא ִאׁשְ ּנִ ּתַ ִאׁשְ ֶמן ּדְ    ,ַוֲהֵרי ׁשֶ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ  י ִיְצָחקְוֵכן ָאַמר  ,ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ֶמן ַזִית ְמָבְרִכין ָעָליו  ִרי ָהֵעץׁשֶ    !ּבֹוֵרא ּפְ

  
   :ָאְמֵרי

ר לֹא ֶאְפׁשָ ּום ּדְ    ,ָהָתם ִמׁשּ
ִית ?ֵהיִכי ִנְבִריךְ  ִרי ַהּזַ יָרא ּגּוֵפיּה  ?!ִנְבִריְך ּבֹוֵרא ּפְ ֵרי ּפֵ    !ַזִית ִאּקְ

  
ִרי ֵעץ ַזִית' :ְוִנְבִריְך ֲעֵליּה     '!ּבֹוֵרא פְּ

  
א    :ַמר זּוְטָראָאַמר  ,ֶאלָּ

   ,ָזֵיין –ַחְמָרא 
ָחא     .לֹא ָזֵיין -ִמׁשְ

  
ָחא לֹא ָזֵיין    ?!ּוִמׁשְ

ַנן    :ְוָהּתְ
ַמִים ּוְבֶמַלח" ר ּבְ זֹון מּותָּ    ,"ַהּנֹוֵדר ִמן ַהּמָ

ּה  יָנן ּבָ ֵרי ָמזֹון - ְוַהּוִ לֹא ִאּקְ    ,ַמִים ּוֶמַלח הּוא ּדְ
י ל ִמילֵּ ֵרי ָמזֹון - ָהא כָּ    !ִאּקְ

מּוֵאל ַרב ּוׁשְ א ּדְ יּוְבתָּ יֱהֵוי ּתְ    ,ֵניָמא ּתֶ
ָאְמֵרי א ּבְ  :ּדְ תֵאין ְמָבְרִכין ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ֶאלָּ ְלַבד ֲחֵמׁשֶ יִנין ּבִ    ,ַהּמִ
אֹוֵמר :הּוָנאַרב ְוָאַמר  ן ָעַלי ּבְ ל ַהּזָ   .כָּ

ָחא ָזֵיין    !ַאְלָמא ִמׁשְ
  

א    ,ֶאלָּ
   ,ָסִעיד –ַחְמָרא 

ָחא     .לֹא ָסִעיד -ּוִמׁשְ
  

   ?!ְוַחְמָרא ִמי ָסִעיד
ִפְסָחא ָרָבאְוָהא  ל ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ ֵתי ַחְמֵרי כָּ    ,ֲהָוה ׁשָ

יּה  ִנְגְרֵריּה ְלִלּבֵ י ֵהיִכי ּדְ ה ְטֵפי ,כִּ    !ְוֵניכּול ַמּצָ
  

ִריר –טּוָבא     ,ּגָ
א     .ָסִעיד –ּפּוְרּתָ

  
ָלל    ?!ּוִמי ָסִעיד כְּ

ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד" :ְוָהְכִתיב ּמַ   ,)טו, תהילים קד(ְוגֹו'  "ְוַיִין ְיׂשַ

ָסִעיד -ַנֲהָמא     ,הּוא ּדְ
   !לֹא ָסִעיד -ַחְמָרא 

  
א    ,ֶאלָּ

ְרּתֵ  -ַחְמָרא  יּה ּתַ ַח  ,יִאית ּבֵ ּמֵ    .ָסִעיד ּוְמׂשַ
ַח  ,ִמְסַעד ָסִעיד -ַנֲהָמא  ּמֵ ּמּוֵחי לֹא ְמׂשַ   . ׂשַ

  
ָרכֹות לֹׁש ּבְ    !ִאי ָהֵכי ִנְבִריְך ֲעֵליּה ׁשָ

  
ֵויּה  י ְסעּוָדַתְייהּו ִעלָּ    .לֹא ַקְבֵעי ִאיְנׁשֵ

  
ר ִיְצָחק ָאַמר ֵליּה     :ָרָבאלְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵויּה ְסעּוָד     ?ַמאי -ֵתיּה ִאי ָקַבע ִעלָּ
  

הּו ְויֹאַמר ִאי ַהְוָיא ְקִביעּוָתא ָאַמר ֵליּה  בֹא ֵאִלּיָ ּיָ    ,ִלְכׁשֶ
א ִמיָהא ּתָ ְט  -  ַהׁשְ ל ָאָדםּבָ ְעּתֹו ֵאֶצל כָּ    .ָלה ּדַ

  רש"י
. והוה ליה בורא פרי זית אקרי

הפרי שהפרי קרוי זית ואין זו 
בריאת שמים כי בידי אדם היא 
בריאה זו אבל גבי גפן הגפן היא 

   העץ והענבים הם פרי הגפן:
. להכי חשיב לקבוע לו חמרא זיין

  רכה לעצמו:ב
. הא דקתני מותר ואמר רב הונא

במים ובמלח ואסור בשאר אוכלין 
ומשקין לאו באומר קונם מזון עלי 
דאין מזון אלא מה' מיני דגן חטין 
ושעורין וכוסמין ושבולת שועל 
ושיפון אלא באומר כל הזן עלי 
קונם וכל מילי נהי דלא אקרו מזון 
מיהו מיזן זייני בר ממים ומלח 

   א זיין:אלמא משח
   . חשיב טפי ממזון:סעיד

. והכתיב ויין ישמח לבב אנוש
וסיפא דקרא ולחם לבב אנוש 
יסעד משמע אבל יין אינו אלא 
משמח ומשני לאו כדקאמרת אלא 
לחם יסעד ולא ישמח אבל יין 

   סועד ומשמח:
. דזיין וסעיד מזון הוא אי הכי

ולבריך עליה שלש ברכות לאחריו 
ין (דף לז.) ואנן אמרינן לקמן בפרק

כל שהוא משבעת המינין ולא מין 
  דגן חכמים אומרים ברכה אחת:
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   :ּגּוָפא

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר "    ,ׁשְ
י ִיְצָחקְוֵכן ָאַמר  י יֹוָחנָ ָאַמר  ַרּבִ    :ןַרּבִ

ִרי ָהֵעץ ֶמן ַזִית ְמָבְרִכין ָעָליו ּבֹוֵרא ּפְ    ".ׁשֶ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ֵתי ֵליּה  ָקא ׁשָ יק ֵליּה  - ִאיֵליָמא ּדְ    !אֹוזּוֵקי ַמזִּ

ַתְנָיא    :ּדְ
רּוָמה " ל תְּ ֶמן ׁשֶ ֹוֶתה ׁשֶ ם ֶאת ַהחֹוֶמׁש  -ַהׁשּ ּלֵ ֶרן ְוֵאינֹו ְמׁשַ ם ֶאת ַהּקֶ ּלֵ    ,ְמׁשַ

ֶמן  ְך ׁשֶ רּוָמה ַהסָּ ל תְּ ם ֶאת ַהחֹוֶמׁש  -ׁשֶ ּלֵ ֶרן ּוְמׁשַ ם ֶאת ַהּקֶ ּלֵ   !"ְמׁשַ
  

א    ,ֶאלָּ
ת ָקא ָאִכיל ֵליּה ַעל ְיֵדי ּפַ    .ּדְ

  
ר ְוהּוא ָטֵפל ,ִאי ָהֵכי ת ִעיּקָ    ,ַהְוָיא ֵליּה ּפַ

   :ּוְתַנן
ָלל" ר ְוִעּמֹו ְטֵפָלה  :ֶזה ַהּכְ הּוא ִעיּקָ ל ׁשֶ ר -ּכָ ֵפָלה ְמָבֵרְך ַעל ָהִעיּקָ   !"ּופֹוֵטר ֶאת ַהטְּ
  

א    ,ֶאלָּ
ֵתי ֵליּה  ָקא ׁשָ    ,ֶאִניְגרֹון ַעל ְיֵדיּדְ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ ר ׁשְ ה ּבַ    :ַרּבָ
ִסְלָקא -ֶאִניְגרֹון  א ּדְ    ,ַמּיָ

א  -ַאְנִסיְגרֹון    לו, א ָלֵקי^ַמּיָ הּו ׁשְ כּולְּ    .ּדְ
  

ן ר ִאם כֵּ ֶמן ָט  ,ֲהָוה ֵליּה ֶאִניְגרֹון ִעיּקָ    .ֵפלְוׁשֶ
   :ּוְתַנן

ָלל" ר ְוִעּמֹו ְטֵפָלה  :ֶזה ַהּכְ הּוא ִעיּקָ ל ׁשֶ ֵפָלה -ּכָ ר ּופֹוֵטר ֶאת ַהטְּ    !"ְמָבֵרְך ַעל ָהִעיּקָ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ
ְגרֹונוֹ  ׁש ּבִ חֹוׁשֵ    ,ּבְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְגרֹונוֹ " ׁש ּבִ    ,ַהחֹוׁשֵ

ׁשַ  ה ּבְ ִחּלָ ֶמן תְּ ׁשֶ תלֹא ְיָעְרֶעּנּו ּבְ    ,ּבָ
ה ְלתֹוְך ֶאִניְגרֹון ּובֹוֵלַע  ֶמן ַהְרּבֵ    ."ֲאָבל נֹוֵתן ׁשֶ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ

ין ִלְרפּוָאה ָקא ְמַכּוֵ יָון ּדְ ָלל ,כֵּ    ,לֹא ִלְבִריְך ֲעֵליּה כְּ
ַמע ָלן    ,ָקא ַמׁשְ

ִאית ֵליּה ֲהנָ  יָון ּדְ רּוֵכיכֵּ ֵעי ּבְ יּה ּבָ    .ָאה ִמיּנֵ
  
  
  

  רש"י
. לגופיה ואין זו אוזוקי מזיק

אכילה שטעונה ברכה דגבי ברכה 
   ואכלת כתיב:

   . דלאו בר אכילה היא:דתני'
   . בשוגג:השותה שמן של תרומה

. כשאחד מזיק משלם את הקרן
   את חבירו בממונו:
. דגבי חומש שואין משלם חומ

אכילה כתיב ואיש כי יאכל קדש 
   בשגגה (ויקרא כב) פרט למזיק:

   . משום לפתן:ע''י הפת
. מין מאכל הוא ע''י אניגרון

ונותנים לתוכו שמן ושנוי במשנה 
   בכמה מקומות:

. לא אתא דאמר רבה בר שמואל
   הכא אלא לפרושי לן מאי ניהו:

. מים ששלקו בהן מיא דסלקא
 תרדין: 

   . כל מיני ירק שלוק:ו שלקידכולה
. וצריך לתת בו החושש בגרונו

שמן הרבה דהוה ליה שמן עיקר 
   ואניגרון טפל:

. בשבת דמשהי לא יערענו בשמן
ליה בתוך גרונו ואינו בולעו וכיון 
דלא בלע ליה מוכחא מילתא 
דלרפואה הוא וחכמים גזרו על כל 
רפואות הנכרות משום שחיקת 

   סמנים שהיא מלאכה:
. כלומר לכתחלה לא יתן להתח

השמן בפיו לשם ערעור כי אם 
לשם בליעה ואם בא להשהותו 

   ישהנו:
. לבד דאית ליה הנאה מיניה

   הרפואה יש לו הנאת אכילה:
. עד פטר להו לא והלכתא וכו'

   גרסינן ומה''ג הוא:
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י ִחיּטֵ   :ִקְמָחא ּדְ

   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה
ִרי ָהֲאָדָמה    .ּבֹוֵרא ּפְ

   :ָאַמר ַרב ַנְחָמןוְ 
ְדָברוֹ  ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ׁשֶ

  
   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה 

ַרב ְיהּוָדה ְפלֹוג ֲעֵליּה ּדְ    ,לֹא ּתִ
וֵתיּה  ּוָ יֵמי כַּ מּוֵאל ַקּיְ י יֹוָחָנן ּוׁשְ ַרּבִ    ,ּדְ

ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ י ִיְצָחקְוֵכן ָאַמר  ,ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ִרי ָהֵעץ ֶמן ַזִית ְמָבְרִכין ָעָליו ּבֹוֵרא ּפְ    ,ׁשֶ

בַאְלָמא  י ַאף ַעל ּגַ ּנִ ּתַ ִאׁשְ ֵתיּה ָקֵאי - ּדְ ִמלְּ    ,ּבְ
י ב ָהֵכי ַנּמִ י ַאף ַעל ּגַ ּנִ ּתַ ִאׁשְ ִמלְּ  - ּדְ    .ֵתיּה ָקֵאיּבְ

  
ֵמי    ?!ִמי ּדָ

   ,ָהָתם ֵלית ֵליּה ִעּלּוָיא ַאֲחִריָנא
ַפת    !ָהָכא ִאית ֵליּה ִעּלּוָיא ַאֲחִריָנא ּבְ

  
ַהּכֹל ,ְוִכי ִאית ֵליּה ִעּלּוָיא ַאֲחִריָנא א ׁשֶ ִרי ָהֲאָדָמה ֶאלָּ    ?!לֹא ְמָבְרִכיָנן ֲעֵליּה ּבֹוֵרא ּפְ

י ֵזיָראְוָהָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַמְתָנאר ָאַמ  ַרּבִ    :ׁשְ
ֲעֵרי ְמָבְרִכיָנן ֲעַלְייהוּ  ׂשַ יא ְוִקְמָחא ּדְ ָרא ַחּיָ ְדָברוֹ ' :ַאּקָ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    ',ׁשֶ

י  -ַמאי ָלאו  ִחיּטֵ ִרי ָהֲאָדָמה'ּדְ    '.ּבֹוֵרא ּפְ
  

   !לֹא
י  י ַנּמִ ִחיּטֵ ְדָברוֹ 'ּדְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    '.ׁשֶ

  
ְמִעיָנן  י ְוַלׁשְ ִחיּטֵ ן ּדְ כֵּ ֲעֵריְוָכל ׁשֶ ׂשַ    !ּדְ

  
י ִחיּטֵ ְמִעיָנן ּדְ    ,ִאי ַאׁשְ

יֲהָוה ֲאִמיָנא  י ָהֵני ִמילֵּ ִחיּטֵ ָלל ,ּדְ ֲעֵרי לֹא ִלְבִריְך ֲעֵליּה כְּ ׂשַ    ,ֲאָבל ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ַלח ְוָזִמית ַרע ִמּמֶ    ?!ּוִמי ּגָ

ְתַנן    :ּדִ
ִמית " ַלח ְוַעל ַהּזָ ְדָברוֹ  :אֹוֵמר –ַעל ַהּמֶ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    ."ׁשֶ
  

   ,ִאְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ יּה  :ַסְלָקא ּדַ ֵדי ְלפּוּמֵ ׁשָ    ,ֶמַלח ְוָזִמית ָעִביד ִאיָנׁש ּדְ

ָלל ה ְלקּוְקָיאֵני לֹא ִלְבִריְך ֲעֵליּה כְּ ֲעֵרי הֹוִאיל ְוָקׁשֶ ׂשַ    ,ֲאָבל ִקְמָחא ּדְ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

יָון ּדְ  יּה ִאית ֵליּה ֲהנָ כֵּ רּוֵכי - ָאה ִמיּנֵ ֵעי ּבְ    .ּבָ
  
  
  

  רש"י
. אוכל קמח חטים קמחא דחטי
   כמות שהיא:

. כשאר כוסס בורא פרי האדמה
תניא לקמן בפרקין (ד' לז.) חטין ד

   שמברך בורא פרי האדמה:
. וגרע הואיל ולא אשתני דאשתני

   לעלויא מעלייתא:
. והוה ליה ככוסס במלתיה קאי

   חטין:
. הכא אית ליה עילויא אחרינא

הלכך יצא מכלל פרי ולכלל דרך 
אכילתו לא בא אבל השמן מיד בא 
בשנויו לכלל דרך אכילתו ועיקר 

   ו הלכך פרי הוא:הפרי לכך נטעוה
. מדאמר שערי מכלל מאי לאו

   דס''ל בחטי בפה''א דחשיב:
. והיכי תיסק ומי גרע ממלח וזמית

   אדעתין דלא תבעי ברכה:
{שלמויר''א: מי . שלמיר''א זמית
  של שימורים} :  -מלח

  . תולעים שבמעיים:קוקיאני
   . באכילה:דאית ליה הנאה
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   :קֹוָרא

   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה
ִרי ָהֲאָדָמה    .ּבֹוֵרא ּפְ

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
ְדָברוֹ  ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ׁשֶ

  
ִרי ָהֲאָדָמה :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה" יָרא הּוא - "ּבֹוֵרא ּפְ    .ּפֵ
מּוֵאלוּ " ְדָברוֹ  :ָאַמר ׁשְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .הֹוִאיל ְוסֹופֹו ְלַהְקׁשֹות - "ׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר ֵליּה     :ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ
יְנָנא ָרא !ׁשִ ּבְ וָתְך ִמְסּתַ ּוָ    ,כַּ

ָהא ְצנֹון סֹופֹו ְלַהְקׁשֹות ִרי ָהֲאָדָמה ,ּדְ    .ּוְמָבְרִכיָנן ֲעֵליּה ּבֹוֵרא ּפְ
  

   !ְולֹא ִהיא
פּוְגָלאְצנֹון ַנְטֵעי ִא  א ּדְ ְעּתָ י ַאּדַ    ,יְנׁשֵ

קֹוָרא א ּדְ ְעּתָ י ַאּדַ ְקָלא לֹא ַנְטֵעי ִאיְנׁשֵ   .ּדִ
  

ָהֵכי א ּדְ ְעּתָ י ַאּדַ לֹא ַנְטֵעי ִאיְנׁשֵ    ?!לֹא ְמָבְרִכיָנן ֲעֵליּה  ,ְוָכל ֵהיָכא ּדְ
ִפְרָחא א ּדְ ְעּתָ י ַאּדַ ַנְטֵעי ִאיְנׁשֵ    ,ַוֲהֵרי ְצָלף ּדְ

   :ּוְתַנן
הַעל ִמי"    :ֵני ִנְצּפָ

ָמרֹות ִרי ָהֲאָדָמה' :אֹוֵמר ,ַעל ֶהָעִלין ְוַעל ַהתְּ    'ּבֹוֵרא ּפְ
ְפִריִסין ִרי ָהֵעץ' :אֹוֵמר ,ְוַעל ָהֶאְביֹונֹות ְוַעל ַהּקַ    !"'ּבֹוֵרא ּפְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ׁשּוָתא - ְצָלף  א ּדְ ְעּתָ י ַאּדַ    ,ַנְטֵעי ִאיְנׁשֵ

ְקָלא  קֹוָראלֹ  -ּדִ א ּדְ ְעּתָ י ַאּדַ    .א ַנְטֵעי ִאיְנׁשֵ
  
בוְ  מּוֵאל ְלַרב ְיהּוָדה ַאף ַעל ּגַ ֵסיּה ׁשְ ַקלְּ    ,ּדְ

מּוֵאלִהלְ  ׁשְ ֵתיּה ּדִ ּוָ    .ְכָתא כַּ
  
  

  רש"י
ם . רך של דקל כשענפיו גדליקורא

בכל שנה ושנה כדרך כל האילנות 
הנוסף בשנה זו רך ובשנה שניה 

   מתקשה ונעשה עץ:
. שאם אינו צנון סופו להקשות

   תולשו בעתו הוא מתקשה כעץ:
. לאכלו כשהוא רך אדעתא דפוגלא

   ושמו פוגלא:
   . מין עץ:צלף

   . שם פריו:אדעתא דפרחא
. הוא צלף לפי שגדלים מיני נצפה

   קרי ליה מיני: בו כמה מיני אכילה
. בתוך העלים גדלים כמין תמרות

תמרות ובולטין בעלה כמו בעלין 
   של ערבה:

   . הוא הפרי:אביונות
. הוא קליפה גדולה קפריסין

שסביבות הפרי כעין קליפה 
   הגדילה סביב אגוזים דקים:

. צלף נטעי אינשי אדעתא דשותא
לאכול את העלים ואת התמרות 

   כך:שאינן ממעטין את האילן ב
. דקלא לא נטעי אינשי אדעתא

לאכול את הקורא שהאוכלו 
  ממעט ענפי האילן:
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   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

חּוָצה ָלָאֶרץ  ל ָעְרָלה ּבְ ְפִריִסיןזֹוֵרק ֶאת ָהֶאְביֹונֹות ְואֹוֵכל ֶא  -ְצָלף ׁשֶ    .ת ַהּקַ
  

ֶאְביֹונֹות  :ְלֵמיְמָרא יֵרי -ּדְ יֵרי -ְוַקְפִריִסין  ,ּפֵ    .ָלאו ּפֵ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ה"    :ַעל ִמיֵני ִנְצּפָ
ָמרֹות ִרי ָהֲאָדָמה :אֹוֵמר ,ַעל ֶהָעִלים ְוַעל ַהתְּ    ,ּבֹוֵרא ּפְ

ְפִריִסין    !"ִרי ָהֵעץּבֹוֵרא ּפְ  :אֹוֵמר ,ְוַעל ָהֶאְביֹונֹות ְוַעל ַהּקַ
  

ָאַמר כְּ  י ֲעִקיָבאהּוא ּדְ    ,ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָמרֹות ְוֶאְביֹונֹות ְוַקְפִריִסין -ְצָלף  ר תְּ ֵ    .ִמְתַעׂשּ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְלַבד א ֶאְביֹונֹות ּבִ ר ֶאּלָ ֵ ִרי ,ֵאין ִמְתַעׂשּ הּוא ּפְ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
י ֲעִקיָבא' :ְוֵניָמא ַרּבִ   '!ֲהָלָכה כְּ

  
י ֲעִקיָבא' :ִאי ָאַמר ַרּבִ ָאֶרץ -' ֲהָלָכה כְּ    ,ֲהָוה ֲאִמיָנא ֲאִפיּלּו ּבָ

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
ָאֶרץ יֵקל ּבָ ל ַהּמֵ חּוָצה ָלָאֶרץ - כָּ מֹותֹו ּבְ    .ֲהָלָכה כְּ

ָאֶרץ     .לֹא –ֲאָבל ּבָ
  

י ֲעִקיָבא ּבְ ' :ְוֵניָמא ַרּבִ    ',חּוָצה ָלָאֶרץֲהָלָכה כְּ
מֹותֹו  ָאֶרץ ֲהָלָכה כְּ יֵקל ּבָ ָכל ַהּמֵ חּוָצה ָלָאֶרץּדְ    !ּבְ

  
   ,ִאי ָאַמר ָהֵכי
י  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ָנןָהֵני ִמילֵּ ַרּבָ ָבָאֶרץ ּגּוָפא ִמּדְ ר ִאיָלן ּדְ י ַמְעׂשַ ּבֵ    ,ּגַ

אֹוַרְייָתא ֵאיָמא  ָבָאֶרץ ִמּדְ י ָעְרָלה ּדְ ּבֵ חּוָצ ֲאָבל ּגַ י ִנְגזֹורה ָלָאֶרץ ּבְ    ,ַנּמִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ֵחיּה לְ  ָרִביָנא כְּ יַאׁשְ ִ ר ַרב ַאׁשּ ָקא ָזִריק ֶאְביֹונֹות ַמר ּבַ    .ְוָקָאִכיל ַקְפִריִסין ,ּדְ

י ֲעִקיָבא :ָאַמר ֵליּה  ַרּבִ ְך כְּ ְעּתָ ֵמיֵקל ,ַמאי ּדַ איְוֶלֱעֵביד ַמר כְּ  ,ּדְ ּמַ ית ׁשַ י ְטֵפ  ּבֵ ְמִקילֵּ    ?יּדִ
ְתַנן    :ּדִ

   :ְצָלף"
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ֶכֶרם ְלַאִים ּבְ    .ּכִ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ֶכֶרם ְלַאִים ּבְ    .ֵאין ּכִ
ָעְרָלה :ֵאּלּו ָוֵאּלּו מֹוִדים יב ּבְ ַחּיָ    ."ׁשֶ

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
אי :ְצָלף" :ַאְמַרּתְ  מַּ ית ׁשַ ְלַאִים :ּבֵ ֶכֶרם אֹוְמִרים ּכִ    ,ַאְלָמא ִמין ָיָרק הּוא - "ּבְ

ֵני ָעְרָלה" :ְוָהַדר ּתָ יב ּבְ ַחּיָ    !ַאְלָמא ִמין ִאיָלן הּוא - "ֵאּלּו ָוֵאּלּו מֹוִדים ׁשֶ
ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ

אי ּמַ ית ׁשַ ָקא ְלהוּ  ּבֵ    ,ְוָהָכא ְלחּוְמָרא ,ְוַעְבֵדי ָהָכא ְלחּוְמָרא ,ַסּפּוֵקי ְמַסּפְ
ל ָמקֹום אילְ  ִמכָּ ּמַ ית ׁשַ    ,ֲהָוה ֵליּה ָסֵפק ָעְרָלה ּבֵ

   :ּוְתַנן
   :ָסֵפק ָעְרָלה"
ָרֵאלּבְ     ,ָאסּור – ֶאֶרץ ִיׂשְ

ר –ּוְבסּוְרָיא     .מּותָּ
ּלֹא ִיְרֶאּנּו לֹוֵקט ,ְולֹוֵקַח ^ יֹוֵרד - חּוָצה ָלָאֶרץְב וּ    לו, ב    !"ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
ְמקֹום  י ֲעִקיָבא ּבִ י ֱאִליֶע ַרּבִ ֵתיּה  -  ֶזרַרּבִ ּוָ    ,ַעְבִדיָנן כַּ

איוּ  ּמַ ית ׁשַ ְמקֹום  ּבֵ לּבִ ית ִהלֵּ ָנהֵאיָנּה  -  ּבֵ    .ִמׁשְ
  

ִרי ה ׁשֹוֵמר ַלפְּ ַנֲעׂשָ    !ְוֵתיּפּוק ֵליּה ּדְ
ְריוֹ " :ְוַרֲחָמָנא ָאַמר ם ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ ֵפל ְלִפְריוֹ  - "ֶאת" – )כג, ויקרא יט( "ַוֲעַרְלּתֶ    ,ַהּטָ

ִרי ?ּוַמאי ִניהוּ     .ׁשֹוֵמר ַלּפְ
  

  רש"י
. מדברי ערלה בחוצה לארץ

   סופרים היא:
. בערלה הלכה דכל המיקל בארץ

כמותו בחוצה לארץ דכיון דאינה 
   מן התורה הלך אחר המיקל:

. דהא דר''ע לגבי מעשר גבי מעשר
איתמר דמעשר פירות האילן 

ץ גופה דרבנן שהתורה לא דבאר
חייבה לעשר אלא דגן תירוש 

   ויצהר:
. קסבר מין ירק כלאים בכרם

   הוא:
מ''מ לב''ש הוה ליה ספק ערלה 

. האי מ''מ מסקנא דפירכא וכו'
דרבינא הוא ולמימר שאף הפרי 
עצמו מותר בחוצה לארץ דהא 
בארץ ספק הוא ותנן ספק ערלה 

   כו':
. ארם צובה שכבש דוד ובסוריא

   הוסיפה על גבול ארץ ישראל:ו
. הלוקח מן החשוד ובחוצה לארץ

על הערלה ויודע הוא שיש בפרדסו 
   זקנות ונטיעות:

. הימנו אף על פי יורד ולוקח
 שספק הוא אם יביא מן הנטיעות: 

. החבר כשהוא ובלבד שלא יראנו
   לוקט מן הנטיעות:

. ואין זה ספק אלא אינה משנה
   ודאי:

י ר' עקיבא . דאי נמותיפוק ליה
דאמר לענין מעשר דלאו פירא 
נינהו לענין ערלה אסירי קפריסין 

  דהוה ליה שומר:
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   :ָרָבאָאַמר 

ִרי ה ׁשֹוֵמר ַלּפְ ַנֲעׂשָ    ?ֵהיָכא ָאְמִריַנן ּדְ
ר ְמחּוּבָ ין ּבִ ָתלּוׁש ּבֵ ין ּבְ ִאיֵתיּה ּבֵ    ,ֵהיָכא ּדְ

ר  ְמחּוּבָ ָתלּוׁש  ,ִאיֵתיּה  –ָהָכא ּבִ    .ֵליֵתיּה  –ּבְ
  

יֵאיִתיֵביּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ל ִרּמֹון ִמְצָטֶר " יְטָמא ׁשֶ ּלֹו ֵאין ִמְצָטֵרף ,ֶפתּפִ ץ ׁשֶ    ."ְוַהּנֵ

ָקָאַמר  ּלֹו ֵאין ִמְצָטֵרף"ִמּדְ ץ ׁשֶ ָלאו אֹוֶכל הּוא - "ַהּנֵ    .ַאְלָמא ּדְ
   ן:ּוְתנַ 

י ָעְרָלה" ּבֵ ּלוֹ  :ּגַ ץ ׁשֶ י ִרּמֹון ְוַהּנֵ ְרִעיִנין  ,ְקִליּפֵ י ֱאגֹוִזים ְוַהּגַ ָעְרָלה -ְקִליּפֵ יִבין ּבְ    !"ַחּיָ
  

א    ,ֶאלָּ
   :ָרָבאָאַמר 

ה ְלהּו ׁשֹוֵמר ְלֵפיֵרי  ַנֲעׂשָ יָרא -ֵהיָכא ָאְמִריַנן ּדְ ַמר ּפֵ ַעת ּגְ ׁשְ ִאיֵתיּה ּבִ    ,ֵהיָכא ּדְ
יָרא -ַהאי ַקְפֵרס  ַמר ּפֵ ַעת ּגְ ׁשְ    .ֵליֵתיּה ּבִ

  
   ?!ֵאיִני

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ָעְרָלה  י ּדְ    .ֲאִסיֵרי הֹוִאיל ְוַנֲעׂשּו ׁשֹוֵמר ְלֵפיֵריָהֵני ַמְתַחלֵּ

כּוְפָרא ?ְוׁשֹוֵמר ְלֵפיֵרי ֵאיַמת ֲהֵוי    ,ּבְ
   .ׁשֹוֵמר ְלֵפיֵרי :ְוָקא ָקֵרי ֵליּה 

  
י יֹוֵסי ,ַרב ַנְחָמן ַרּבִ    ,ָסַבר ָלּה כְּ

ְתַנן    :ּדִ
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִרי הּוא ּפְ ֵני ׁשֶ    ."ְסָמַדר ָאסּור ִמּפְ
ָנן ֲעֵליּה ּוְפ     .ִליֵגי ַרּבָ
  

ָעאַמְתִקיף ָלּה  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ    :ַרב ׁשִ
ָנן ֲעֵליּה  ִליֵגי ַרּבָ ָאר ִאיָלֵני ִמי ּפְ    ?!ּוִבׁשְ

ַנן    :ְוָהּתְ
ִביִעית" ְ ׁשּ    ?ֵמֵאיָמַתי ֵאין קֹוְצִצין ֶאת ָהִאיָלנֹות ּבַ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ּיֹוִצי ֶ ל ָהִאיָלנֹות ִמׁשּ    .אוּ ּכָ

לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ
רוּ  ְרׁשְ ׁשַ ּיְ ֶ ָגְרעוּ  ,ֶהָחרּוִבין ִמׁשּ ּיְ ֶ ים ִמׁשּ ַפּנִ ֵניצוּ  ,ְוַהּגְ ּיָ ֶ יִתים ִמׁשּ    ,ְוַהּזֵ

ּיֹוִציאוּ  ֶ ל ָהִאיָלנֹות ִמׁשּ ָאר ּכָ    ."ּוׁשְ
יְוָאַמר     :ַרב ַאּסִ

רּוַע  ָבן ,הּוא ּבֹוֶסר הּוא ּגֵ    .הּוא ּפּול ַהלָּ
ָבןּפּול ַה " ךְ  - "לָּ ְעתָּ    ?ַסְלָקא ּדַ

א ֵאיָמא ָבן :ֶאלָּ פּול ַהלָּ יעּורֹו כְּ    .ׁשִ
ְמ  ָאַמר ּבֹוֶסר ַמאן ׁשָ    ?לֹא –ְסָמַדר  ,יןִא  –ַעּתְ ֵליּה ּדְ

ָנן    ,ַרּבָ
ֵני ּיֹוִציאוּ " :ְוָקּתָ ֶ ל ָהִאיָלנֹות ִמׁשּ ָאר ּכָ   !"ׁשְ

  
א    ,ֶאלָּ

   :ָרָבאָאַמר 
ֲהוֵ  ִריֵהיָכא ָאְמִריַנן ּדַ    ,י ׁשֹוֵמר ַלּפְ

יָרא ית ּפֵ ְקָלת ֵליּה ְלׁשֹוֵמר ַמּיֵ ִכי ׁשָ    ,ֵהיָכא ּדְ
ְקָלת ֵליּה  - ָהָכא  י ׁשָ יָרא ,כִּ ית ּפֵ    .לֹא ַמּיֵ

  
ִרּמֹוָנא ְקלּוהַּ ְלֵנץ ּדְ א ְוׁשַ    .ְוָיֵבׁש ִרּמֹוָנא - ֲהָוה עּוְבּדָ

ִביִטיָתא  ְקלּוהַּ ְלִפְרָחא ּדְ ים ּבִ  -ְוׁשַ    .יִטיָתאְוִאיַקּיֵ
  

   :ְוִהְלְכָתא
י ִ ר ַרב ַאׁשּ ַמר ּבַ ְפִריִסין ,כְּ ָזִריק ֶאת ָהֶאְביֹונֹות ְוָאִכיל ֶאת ַהּקַ    .ּדְ

יָרא ִניְנהוּ  י ָעְרָלה ָלאו ּפֵ ּבֵ ְלּגַ יָרא ִניְנהוּ  ,ּוִמּדִ י ָלאו ּפֵ ָרכֹות ַנּמִ י ּבְ   ,ְלַגּבֵ
ִרי ָהֵעץ אֶא  ,ְולֹא ְמָבְרִכיָנן ֲעֵליּה ּבֹוֵרא ּפְ ִרי ָהֲאָדָמה - לָּ    .ּבֹוֵרא ּפְ

  רש"י
. סופו שנופל הימנו בתלוש ליתיה

   כשמגיע להתבשל:
. הפרח שבראשו פיטמא של רמון

   כעין שיש לתפוחים ולספרגלין:
. לכביצה לטומאת מצטרפת
   אוכלין:

. נץ ברמון כקפרס והנץ שלו
   באביונות:

. אע''ג דקי''ל בהעור אין מצטרף
והרוטב (ד' קיז:) שומרים 
מצטרפין לטומאה קלה דהיינו 
טומאת אוכלין הני מילי קליפת 
האגוז והרמון אבל הנץ שומר על 
גבי שומר הוא ואין מצטרף והכי 

   אמרינן בהעור והרוטב (ד' קיט:):
. דרחמנא רבינהו חייבים בערלה

מאת פריו הטפל לפריו והא נץ 
יתיה שומר בתלוש שכשמתיבש ל

   נופל מעל הקליפה:
. כשמגיע קפרס ליתיה בגמר פירא

   סמוך לבשולו הוא נופל ממנו:
   . בתמרי כקפרס בצלף:מתחלי

. כשהתמרים קטנים בכופרא
   קודם בשולם:

. דכופרא הוי פרי סבר לה כר' יוסי
ואע''פ שלא נגמר לפיכך שומר שלו 

   חשוב שומר:
ון שנפל . ענבים כיסמדר אסור

הפרח וכל גרגיר נראה לעצמו קרוי 
סמדר וקאמר ר' יוסי כיון שבא 
לכלל סמדר קרוי פרי ואסור 

   משום ערלה:
. והלכה כרבים ופליגי רבנן עליה

הלכך אביונות בעוד שהקפריסין 
בהן לאו פירי נינהו ולא מיקרו 

   קפריסין שומר לפרי:
   . חוץ מן הענבים:בשאר אילנות

. דרחמנא יתאין קוצצין בשביע
   אמר לאכלה ולא להפסד:

   . את הפרי:משיוציאו
. משיראו בהן כמין משישרשרו

   שרשרות של חרובין:
. שהענבים גסים כגרוע משיגרעו

   ולקמן מפרש לה:
   . משיגדל הנץ סביב:משיניצו

. כל מקום הוא בוסר הוא גרוע
   שהזכירו בוסר הוא גרוע:

. הא בענבים פול הלבן ס''ד
   קיימינן:

. גבי ענבים אן שמעת ליה דאמרמ
בוסר הוא דהוי פרי אבל סמדר 

   לא:
. הוא דפליגי עליה דר' יוסי רבנן

במסכת ערלה וקאמרי בשאר 
אילנות דמשיוציאו הוי פרי 

   הראוי:
   . אביונות:ביטיתא
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ֵלי ְלפְּ    :ּפִ

ת ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ
ַהּכֹל    .ׁשֶ

   :ָאַמר ָרָבא
לּום    .לֹא כְּ

  
א ָרָבא ְלַטֲעֵמיּה     ,ְוַאְזּדָ

ָאַמר     :ָרָבאּדְ
ִכּפּוֵרי  יֹוֵמי ּדְ ֵלי ּבְ ְלּפְ ס ּפִ טּור –כַּ    .ּפָ
ִכּפוּ  יֹוָמא ּדְ ִביָלא ּבְ ס ַזְנּגְ טּור –ֵרי כַּ    .ּפָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

י ֵמִאירָהָיה "    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ְריוֹ " :ִמּמַ ם ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ ֵעץ ַמֲאָכל הּוא )כג, ויקרא יט( "ַוֲעַרְלּתֶ    ?ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ

א ַמה  ְלמּוד לֹוַמרֶאּלָ    ?"ֵעץ ַמֲאָכל" :תַּ
ַעם ֵעצֹו ּוִפְריוֹ  טַּ ֶוה ְלָהִביא ֵעץ ׁשֶ    ,ׁשָ

   ?ְוֵאיֶזהוּ 
ִלין ְלּפְ    ,ֶזה ַהּפִ

ָעְרָלה יִבין ּבְ ִלין ַחּיָ ְלּפְ ַהּפִ ְדָך ׁשֶ    ,ְלַלּמֶ
לּום ָרֵאל ֲחֵסָרה ּכְ ֵאין ֶאֶרץ ִיׂשְ ְדָך ׁשֶ    ,ּוְלַלּמֶ

ֱאַמר ּנֶ הּ " :ׁשֶ ּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר לֹא ְבִמְסכֵּ   !")ט, דברים ח( "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
א –ָהא  ְרִטיְבּתָ    ,ּבִ
א -ָהא  ּתָ יִבׁשְ    .ּבִ

  
  

ָנןָאְמֵרי ֵליּה     :ְמֵריָמרלִ  ַרּבָ
טּור" ִכּפּוֵרי ּפָ יֹוָמא ּדְ ִביָלא ּבְ ס ַזְנּגְ    "?כַּ

   :ָרָבאְוָהא ָאַמר 
ְרָיא ּוְמָבְרִכין ֲעֵליּה  י ִהְנּדּוֵאי ׁשַ ַאְתָיא ִמּבֵ א ּדְ ִרי ָהֲאָדָמהּבוֹ ַהאי ֵהַמְלּתָ    !ֵרא ּפְ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

א -ָהא  ְרִטיְבּתָ    ,ּבִ
א -ָהא  ּתָ יִבׁשְ    .ּבִ

  
  

  רש"י
. כל דבר שאדם אוכל כס פלפלי

  שלא כדרכו מקרי כסיסה:
   . מכרת:פטור

ארי''א: {ליטו. ליטואר''יו המלתא
דייסא לתרופה העשויה מעשבים 

   בלעז: ממותקים}
. אין בה לא משום בשול שריא

   נכרים ולא משום געול נכרים:
  . כושיים:הנדואי
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ְייָסא ,ֲחִביץ ְקֵדָרה   :ְוֵכן ּדַ

   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה
ְדָברוֹ  ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ׁשֶ

ֲהָנא    :ָאַמר ַרב כַּ
    .ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות

  
ֵריָד  ַדְייָסא ּגְ י ַעְלָמא - אּבְ ִליֵגי ּדְ  ּכּולֵּ     ,ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹותלֹא ּפְ

ִליֵגי  י ּפְ ֵעין ֲחִביץ ְקֵדָרה -כִּ ַדְייָסא כְּ    ,ּבְ
ַהּכֹל :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה" ר - "ׁשֶ א ִעיּקָ    ,ָסַבר ּדּוְבׁשָ
ֲהָנא" ר - "ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות :ָאַמר ַרב כַּ    .ָסַבר ְסִמיָדא ִעיּקָ
  

ָרא ַרב  יֹוֵסףָאַמר  ּבְ ֲהָנא ִמְסּתַ ַרב כַּ ֵתיּה ּדְ ּוָ    ,כַּ
מּוֵאלוּ  ַרבּדְ  ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

יִנין ְמָבְרִכין  ת ַהּמִ ׁש ּבֹו ֵמֲחֵמׁשֶ ּיֵ ל ׁשֶ    .ָעָליו ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹותכָּ
  
  

   :ּגּוָפא
מּוֵאלוּ  ַרב" ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

ל  יִנין ְמָבְרִכין ָעָליו ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹותכָּ ת ַהּמִ ׁש ּבֹו ֵמֲחֵמׁשֶ ּיֵ    ."ׁשֶ
  

י ַמר ַנּמִ    :ְוִאיּתְ
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַווְייהוּ  ׁשְ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

יִנין ְמָבְרִכין ָעָליו ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ת ַהּמִ הּוא ֵמֲחֵמׁשֶ ל ׁשֶ    .כָּ
  

   ,ּוְצִריָכא
ְמ  ִאי ַאׁשְ הּוא"ִעיָנן ּדְ ל ׁשֶ ֵעיֵניּה  :ֲהָוה ֲאִמיָנא -" כָּ ִאיֵתיּה ּבְ ּום ּדְ ֲערֹובֹות לֹא  ,ִמׁשּ   ֲאָבל ַעל ְיֵדי תַּ

ַמע ָלן   לז, א ׁש ּבוֹ  :ָקא ַמׁשְ ּיֵ ל ׁשֶ    .כָּ
ְמִעיָנן  ׁש ּבוֹ "ְוִאי ַאׁשְ ּיֵ ל ׁשֶ יִנים  :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "כָּ ת ַהּמִ ׁש ּבֹו ֲחֵמׁשֶ ּיֵ ל ׁשֶ    ,יןִא  –כָּ

ּום ּדְ  ,לֹא –ֲאָבל אֹוֶרז ְודֹוַחן  ֲערֹוֶבת ַעל ְיֵדיִמׁשּ    ,ּתַ
ֵעיֵניּה  י ְמָבְרִכין ָעָליו ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות -ֲאָבל ִאיֵתיּה ּבְ    ,ֵניָמא ֲאִפיּלּו אֹוֶרז ְודֹוַחן ַנּמִ

ַמע ָלן ְמָבְרִכין  :ָקא ַמׁשְ יִנים הּוא ּדִ ת ַהּמִ הּוא ֵמֲחֵמׁשֶ ל ׁשֶ    ,ָעָליו ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹותכָּ
ֵעיֵניּה לֹא ְמָבְרִכיָנן ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ֲאִפיּלּו ִאיֵתיּה ּבְ    .ַלֲאפּוֵקי אֹוֶרז ְודֹוַחן ּדַ

  
  

  רש"י
. מין מאכל קפוי כמו חביץ קדרה

חלב שחבצוהו בקיבה כך עושין 
מאכל קפוי בקדרה ולקמן מפרש 
לה קמחא ודובשא ומשחא וקרו 

   ליה אברושד''י:
. של חטים כתושות יסאדי

   במכתשת:
. לקמן דייסא כעין חביץ קדרה

מפרש לה חטי דמתברי באשיתא 
ויהבו בהו דובשא ועביד להו 

   בקדירה:
  . סלת: סמידא

. דאע''ג דכולהו קמ''ל כל שהוא
מחד מינא בעינן דליהוי מחמשת 
המינין ואי לא לא מברכינן עליה 

   בורא מיני מזונות:
   : מי''ל {דוחן}. אורז
  :פנ''ץ {פני''ץ: פנג}. דוחן
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ֵעיֵניּה  ,ַלֲאפּוֵקי אֹוֶרז ְודֹוַחן["...  ֲאִפיּלּו ִאיֵתיּה ּבְ    ."]נֹותלֹא ְמָבְרִכיָנן ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזוֹ  -ּדַ
  

   ?!לֹא ְמָבְרִכיָנן ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ְואֹוֶרז ְודֹוַחן
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ת אֹוֶרז ּוַפת ּדֹוַחן"    ,ֵהִביאּו ְלָפָניו ּפַ
ה ְקֵדָרה ַמֲעׂשֵ ה ָוסֹוף ּכְ ִחּלָ    ".ְמָבֵרְך ָעָליו תְּ

ה ְקֵדָרה י ַמֲעׂשֵ    ,ְוַגּבֵ
ְנָיא    :ּתַ

ה " ִחּלָ תְּ     ,ִמיֵני ְמזֹונֹותּבֹוֵרא  :ָעָליוְמָבֵרְך  -ּבַ
לֹׁש  :ְמָבֵרְך ָעָליו -ּוְלַבּסֹוף  ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    !"ּבְ

  
ה ְקֵדָרה ַמֲעׂשֵ ה ְקֵדָרה ,כְּ ַמֲעׂשֵ    ,ְולֹא כְּ

ה ְקֵדָרה  ַמֲעׂשֵ ה ָוסֹוף - כְּ ִחלָּ ְמָבְרִכין ָעָליו ּתְ    ,ּדִ
ה ְקֵדָרה  ַמֲעׂשֵ ַמ  -ְולֹא כְּ ִאיּלּו ּבְ הּדְ ִחלָּ ּתְ ה ְקֵדָרה ּבַ ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין  :ּוְלַבּסֹוף ,ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות :ֲעׂשֵ לֹׁש ּבְ    ,ׁשָ

ה ְמָבֵרְך ָעָליו :ְוִאיּלּו ָהָכא ִחלָּ ּתְ ְדָברוֹ  :ּבַ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ ָרא :ּוְלַבּסֹוף ,ׁשֶ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ   .ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן ַעל כָּ
  
ה ְקֵדָרה הּואוְ     ?!אֹוֶרז ָלאו ַמֲעׂשֵ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ה ְקֵדָרה" יס ,ִחיְלָקא :ֵאּלּו ֵהן ַמֲעׂשֵ   !"ְוַעְרָסן ְואֹוֶרז ,ָזִריז ,סֹוֶלת ,ִטְרּגִ
  

ן נּוִרי ִהיא י יֹוָחָנן ּבֶ י ַרּבִ    ,ָהא ַמּנִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן נּוִרי" י יֹוָחָנן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
גָ     ,ן הּואאֹוֶרז ִמין ּדָ

ֵרת יִבין ַעל ִחּמּוצֹו ּכָ    ,ְוַחּיָ
ֶפַסח    .ְוָאָדם יֹוֵצא ּבֹו ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ

ָנןֲאָבל     ."לֹא - ַרּבָ
  

ָנן לֹא    ?!ְוַרּבָ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ה"    ,ַהּכֹוֵסס ֶאת ַהִחטָּ
ִרי ָהֲאָדָמה :ְמָבֵרְך ָעֶליָה     .ּבֹוֵרא ּפְ

ָלּה  ְ    :ְטָחָנּה ֲאָפָאּה ּוִבׁשּ
ימֹותּבִ  רּוסֹות ַקּיָ ַהּפְ    :ְזַמן ׁשֶ

ה  ִחּלָ תְּ לֹׁש  :ְמָבֵרְך ָעֶליָה  -ּוְלַבּסֹוף  ,ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ :ְמָבֵרְך ָעֶליָה  -ּבַ ָרכֹות ׁשָ    .ּבְ
ימֹות רּוסֹות ַקּיָ    :ִאם ֵאין ַהּפְ

ה  ִחּלָ תְּ ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין  :ְמָבֵרְך ָעֶליָה  - ּוְלַבּסֹוף  ,ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות :ְמָבֵרְך ָעֶליָה  -ּבַ לֹׁש ּבְ    .ׁשָ
   ,ַהּכֹוֵסס ֶאת ָהאֹוֶרז

ִרי :ְמָבֵרְך ָעָליו    .ָהֲאָדָמה ּבֹוֵרא ּפְ
לוֹ  ְ ימֹות ,ְטָחנֹו ֲאָפאֹו ּוִבׁשּ רּוסֹות ַקּיָ ַהּפְ י ׁשֶ    :ַאף ַעל ּפִ

ה  ִחּלָ תְּ    ,ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות :ְמָבֵרְך ָעָליו -ּבַ
לֹׁש  :ְמָבֵרְך ָעָליו -ּסֹוף ּוְלַב  ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    ."ּבְ

  
י    ?ַמּנִ

ָאַמר ן נּוִרי ִהיא ּדְ י יֹוָחָנן ּבֶ ָגן הּוא" :ִאיֵליָמא ַרּבִ רּוֵכי - "אֹוֶרז ִמין ּדָ ֵעי ּבְ ָרכֹות ּבָ לֹׁש ּבְ    !ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ ְוׁשָ
א ָלאו  ָנן ִהיא -ֶאלָּ    ,ַרּבָ

מּוֵאלּוְתיּוְב  ַרב ּוׁשְ א ּדְ    ,ּתָ
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
  

  רש"י
. ברכה שמברכין על כמעשה קדרה

   מעשה קדרה של חמשת מינין:
. בשלהי פרקין ברכה אחת מעין ג'

   (דף מד.) מפ' לה על המחיה כו':
. דקא ואורז לאו מעשה קדרה

מפקת ליה מכלל מעשה קדרה 
   לברכה אחרת:

   . לענין ברכה:אלו הן מעשה קדרה
. מפרש זריז וערסן חילקא טרגיס

   להו במועד קטן (פ''ב יג:):
. חטי דמתברי באסיתא חילקא

   חדא לתרתי:
   . חדא לתלת:טרגיס

   . חדא לארבע:זריז
   . חדא לחמש:ערסן

. הך מתניתא דקתני אורז הא מני
   כמעשה קדרה רבי יוחנן בן נורי:

ה''ג אבל רבנן לא ורבנן לא 
. ול''ג והלכתא והתניא כו'

   ולות הוא:ומהלכות גד
   . כמות שהיא:הכוסס

. לאחר שאפאה אפאה ובשלה
בתנור ועשאה לחם חזר ובשלה 

   במים:
. שלא נמוחו שהפרוסות קיימות

   בבשולן:
. על המחיה ברכה אחת מעין ג'

ועל הכלכלה ובשלהי פרקין (דף 
   מד.) מפרש לה:

. וקתני במ''מ אלא לאו רבנן היא
   ותיובתא דרב ושמואל:
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   :ָאַמר ַמר

ִרי ָהֲאָדָמה" ה ְמָבֵרְך ָעֶליָה ּבֹוֵרא ּפְ    ."ַהּכֹוֵסס ֶאת ַהִחטָּ
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
   !"ּבֹוֵרא ִמיֵני ְזָרִעים"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
י ְיהּוָדה    ,ָהא ַרּבִ

ָנן    .ְוָהא ַרּבָ
  

ְתַנן    :ּדִ
ִרי ָהֲאָדָמה :ֹות אֹוֵמרְוַעל ְיָרק"    .ּבֹוֵרא ּפְ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִאים    ."ּבֹוֵרא ִמיֵני ְדׁשָ

  
  
  

  רש"י
. הא דקתני יהודה כו' הא רבי

בורא מיני זרעים ר' יהודה היא 
דקתני לכל מין ומין מעין ברכתו 
כדמפרש לקמן בפירקין (דף מ.) 
אליביה הלכך לירקות בורא מיני 
דשאים לחטין דזרעים נינהו בורא 
מיני זרעים ולרבנן בין זרעים בין 
ירקות בפה''א ולא בעינן לכל מין 

  ומין מעין ברכתו:
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   :ָאַמר ַמר

ִרי ָהֲאָדָמה :ְמָבֵרְך ָעָליו -ַהּכֹוֵסס ֶאת ָהאֹוֶרז "    .ּבֹוֵרא ּפְ
לֹו  ְ י  -ְטָחנֹו ֲאָפאֹו ּוִבׁשּ ימוֹ  ַאף ַעל ּפִ רּוסֹות ַקּיָ ַהּפְ    ,תׁשֶ

ה ִחּלָ תְּ    ,ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות :ְמָבֵרְך ָעָליו - ּבַ
לֹׁש  -ּוְלַבּסֹוף  ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    ."ּבְ

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

לּום"    !"ְלַבּסֹוף ְולֹא ּכְ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ְמִליֵאל ן ּגַ    ,ָהא ַרּבָ
ָנן    .ְוָהא ַרּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

   :ָללֶזה ַהּכְ "
יִנים ְבַעת ַהּמִ ִ הּוא ִמׁשּ ל ׁשֶ    ,ּכָ

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ָרכֹות לֹׁש ּבְ    .ׁשָ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
לֹׁש  ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    .ּבְ

ה ּבְ  ְמִליֵאלּוַמֲעׂשֶ ן ּגַ יִריחוֹ  ַרּבָ יה ּבִ ֲעִלּיָ ין ּבָ ָהיּו ְמסּוּבִ ֵקִנים ׁשֶ    ,ְוַהּזְ
ְמִליֵאלְוָנַתן  ,ְוָאְכלוּ  ,יֶהם ּכֹוָתבֹותְוֵהִביאּו ִלְפנֵ  ן ּגַ י ֲעִקיָבאְרׁשּות ְל  ַרּבָ    ,ְלָבֵרךְ  ַרּבִ
י ֲעִקיָבאָקַפץ ּוֵבֵרְך  לֹׁש  ַרּבִ ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    ,ּבְ
ְמִליֵאלָאַמר ֵליּה  ן ּגַ ֲחלֹוֶקת !ֲעִקיָבא :ַרּבָ ין ַהּמַ ָך ּבֵ ה ַמְכִניס רֹאׁשְ    ?ַעד ָמַתי ַאתָּ

ינּו  :ַמר ֵליּה ָא  י ַרּבֵ ן ַאף ַעל ּפִ ה אֹוֵמר ּכֵ ַאתָּ ן ,ׁשֶ    ,ַוֲחֵבֶריָך אֹוְמִרים ּכֵ
ינוּ  נּו ַרּבֵ ְדתָּ ים  :ִלמַּ ים -ָיִחיד ְוַרּבִ ַרּבִ    !ֲהָלָכה ּכְ

  

י ְיהוָּדה מוֹ  ַרּבִ ְ    :אֹוֵמר ִמׁשּ
יִנים    לז, ב ְבַעת ַהּמִ ִ הּוא ִמׁשּ ל ׁשֶ ָגן הּוא^ּכָ    ,ְולֹא ִמין ּדָ

ת אֹו ּפַ ָגן ְולֹא ֲעׂשָ    :אֹו ִמין ּדָ
ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ָרכֹות לֹׁש ּבְ    .ׁשָ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ָרָכה ַאַחת    .ּבְ

יִנין ְבַעת ַהּמִ ִ ֵאינֹו לֹא ִמׁשּ ל ׁשֶ ָגן ,ּכָ    ,ְולֹא ִמין ּדָ
גֹון ת אֹוֶרז ְודֹוַחן :ּכְ    ,ּפַ

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ָר  לֹׁש ּבְ    .ָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
לּום    ".ְולֹא ּכְ

  
ְמִליֵאל ן ּגַ ַרּבָ א כְּ ַמאי אֹוִקיְמּתָ    !?ּבְ

א ֵריׁשָ    :ֵאיָמא ֵסיָפא ּדְ
ימֹות" רּוסֹות ַקּיָ    :ִאם ֵאין ַהּפְ

ה  ִחּלָ תְּ    ,ְמָבֵרְך ָעֶליָה ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות -ּבַ
לֹׁש ְמָבֵר  -ּוְלַבּסֹוף  ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    ".ְך ָעֶליָה ּבְ

י    ?ַמּנִ
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמִליֵאל  - ִאי ַרּבָ ן ּגַ ְייָסא ָאַמר ַרּבָ א ַאּכֹוָתבֹות ְוַאּדַ ּתָ לֹׁש ַהׁשְ ָרכֹות ׁשָ    ,ּבְ

ְעָיא ימֹות ִמיּבָ רּוסֹות ַקּיָ    ?!ִאם ֵאין ַהּפְ
ָנן יָטא ַרּבָ ׁשִ א פְּ    ,ֶאלָּ

ָיא  ָנןִאי ָהֵכי ַקׁשְ ַרּבָ ָנן ַאּדְ ַרּבָ    !ּדְ
  

א    ,ֶאלָּ
ָנן    .ְלעֹוָלם ַרּבָ

י אֹוֶרז ּבֵ לּום' :ּוְתֵני ּגַ    '.ּוְלַבּסֹוף ֵאינֹו ְמָבֵרְך ָעָליו ְולֹא כְּ
  
  

  רש"י
. כלומר אין טעון ולא כלום

מברכות פירות ארץ ישראל ולא 
כלום אלא בורא נפשות רבות ככל 
 מידי דליתיה משבעת המינין:

. הם תמרים והם דבש כותבות
האמור בשבעת המינין שהדבש זב 

   מן התמרים:
   . לאחריהן:קפץ ובירך

 . של ר''ג: משמו

. שבמין דגן יש חילוק ולא מין דגן
ל מודים שצריך שאם עשאו פת הכ
   לאחריו ג' ברכות:

. אף אם מין דגן הוא אלא שלא או
עשאו פת בשתים אלו נחלקו ר''ג 

   וחכמים:
. לההוא דלעיל במאי אוקימתא

דקתני ולבסוף ברכה אחת מעין 
   שלש:

. דההיא כר''ג אימא סיפא דרישא
מתני' דמתני גבי הכוסס את 
החטה דההיא רישא דידה וקתני 

   קיימות כו': סיפא אין הפרוסות
. אפילו אדייסא אמר ר''ג השתא

במתניתין בתרייתא או מין דגן 
ולא עשאו פת מברך אחריו ג' 

   ברכות:
. שבתחלתו אין הפרוסות קיימות

   פת ממש היה:
. וכשנמוח מי גרע מיבעיא

   מדייסא:
. דאמרי גבי אלא לאו רבנן היא

דייסא ברכה אחת והאי נמי 
משנמוח לאו פת הוא והוי 

  . לא גרסינן:והלכתא סא:כדיי
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   :ָרָבאָאַמר 

יּה ִקְמָחא  י ּבֵ ַמְפׁשֵ ַחְקָלֵאי ּדְ    .ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹותְמָבֵרְך  - ַהאי ִריֲהָטא ּדְ
  

   ?ַטֲעָמא ַמאי
  

ר ְסִמיָדא ִעיּקָ    .ּדִ
  

יּה ִקְמָחא  י ּבֵ לֹא ַמְפׁשֵ ְמחֹוָזא ּדְ ְדָברוֹ  -ּדִ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ְמָבֵרְך ָעָליו ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ר א ִעיּקָ    .ּדּוְבׁשָ
  

   :ָרָבאְוָהַדר ָאַמר 
    .ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹותִאיִדי ְוִאיִדי 

מּוֵאלוּ  ַרבּדְ  ָא  ׁשְ ְרַוְייהוּ ּדְ    :ְמֵרי ּתַ
יִנים ְמָבְרִכין ָעָליו ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ת ַהּמִ ׁש ּבֹו ֵמֲחֵמׁשֶ ּיֵ ל ׁשֶ    .כָּ

  
  
  

  רש"י
   . הוא חביץ קדרה:ריהטא

   . בני כפר:דחקלאי
. שמרבים בו דמפשי ביה קמחא

   קמח:
   . בני כרך:דמחוזא
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   :יֹוֵסף ַרבָאַמר 

ַזִית רּוִרין כְּ יּה ּפֵ ִאית ּבֵ    :ַהאי ֲחִביָצא ּדְ
ה  ִחלָּ ּתְ    ,ְמָבֵרְך ָעָליו ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ -ּבַ

ָרכֹות -ּסֹוף ּוְלַב  לֹׁש ּבְ    .ְמָבֵרְך ָעָליו ׁשָ
ַזִית רּוִרין כְּ יּה ּפֵ ֵלית ּבֵ    :ּדְ

ה  ִחלָּ ּתְ    .ְמָבֵרְך ָעָליו ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות -ּבַ
לֹׁש  -ּוְלַבּסֹוף  ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    .ּבְ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה 
ַתְנָיא    :ּדְ

ַלִיםָהָיה עֹוֵמד וּ " ירּוׁשָ    ,ַמְקִריב ְמָנחֹות ּבִ
ה :אֹוֵמר ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ רּוְך ׁשֶ    ,ּבָ

   ."ְמָבֵרְך ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ - ְנָטָלן ְלָאְכָלן
   :ְוָתֵני ֲעָלּה 

ַזִית" ן ּפֹוְתָתן ּכְ    ."ְוכּוּלָ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
א  ֵבי ֶאלָּ א ּדְ ה ְלַתּנָ ָמֵעאלֵמַעתָּ י ִיׁשְ ָאַמר ַרּבִ ן" :ּדְ ֲחִזיָרן ְלָסְלתָּ ּמַ    ,"ּפֹוְרָכן ַעד ׁשֶ

י רּוֵכי  ָהֵכי ַנּמִ ֵעי ּבְ לֹא ּבָ    '?ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ'ּדְ
יָמא י :ְוִכי ּתֵ    ,ָהֵכי ַנּמִ

ְנָיא   , :ְוָהּתַ
ַזִית ַוֲאָכָלן" ן ּכְ ט ִמּכּוּלָ    :ִלּקֵ

ֵרת -ם ָחֵמץ הּוא ִא     ,ָענּוׁש ּכָ
ה הּוא  ֶפַסח -ְוִאם ַמּצָ    !"ָאָדם יֹוֵצא ּבֹו ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ

  
ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ

ֵעְרָסן ׁשֶ    .ּבְ
  

   ,ִאי ָהֵכי
   :ֵאיָמא ֵסיָפא

ָרס" ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ֲאָכָלן ּבִ    "ְוהּוא ׁשֶ
ֵעְרָסן"ְוִאי  ׁשֶ ֲאָכלוֹ ' "ֲאָכָלן"ַהאי ׁשֶ  "ּבְ ֵעי ֵליּה  'ׁשֶ    !ִמיּבָ

  
ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ

דֹול ֶחם ּגָ ָבא ִמלֶּ    .ּבְ
  

   ?ַמאי ֲהָוה ֲעָלּה 
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
   –ַהאי ֲחִביָצא 

ַזִית רּוִרין כְּ יּה ּפֵ ֵלית ּבֵ ב ּדְ    .ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ :ְמָבֵרְך ָעָליו - ַאף ַעל ּגַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַנֲהָמא א ֲעֵליּה ּתֹוִריָתא ּדְ ִאיכָּ    .ְוהּוא ּדְ

  
  

  רש"י
. כעין שלניי''קוק חביצא

{שלקי''ק: תבשיל המתבשל בתוך 
סיר ובו פירורי לחם ועוד} 

   שמפררין בתוך האלפס לחם:
. דאפרורין כזית מנא אמינא לה

   ברכין המוציא:מ
   . ישראל עומד:היה

. ונתנה לכהן ומקריב מנחות
   להקריבה:

. אם לא אומר ברוך שהחיינו
   הביא מנחות זה ימים רבים:

   . הכהן:נטלן לאכלן
. כלומר ותנן על המנחות ותני עלה

מנחת מחבת ומנחת מרחשת 
   הקריבות כשהן אפויות:

. כלומר בוצען קודם וכולן פותתן
ותן פתיתין קמיצה ועושה א

כזיתים כדכתיב פתות אותה 
פתים (ויקרא ב) אלמא פתיתין 

   כזיתים מברך עליהן המוציא:
. למנחות האפויות על פורכן

המחבת ועל המרחשת קודם 
   קמיצה עד שמחזירן לסלתן:

. דפליג אהא דקתני מברך הכי נמי
  המוציא:

. פתיתי והתניא לקט מכולן 
   המנחות:
בו ידי . ומדקאמר יוצא כזית כו'

חובתו בפסח משום אכילת מצה 
דמצות עשה היא דכתיב בערב 
תאכלו מצות והתם לחם בעינן 
דכתיב בה לחם עוני אלמא לחם 
הוי ומברך המוציא והא מתניתין 
על כרחך רבי ישמעאל היא דהא 
קתני לקט מכולן כזית אלמא 

   בפתיתין פחותין מכזית קאי:
. כשחזר וגבלן יחד וחזר בשערסן

  סן לשון עריסותיכם:ואפאן ער
. והוא שאכלן בכדי אכילת פרס

שלא ישהה משהתחיל לאכול 
שיעור כזית עד שגמר אכילת 
השיעור יותר מכדי אכילת חצי 
ככר של שמנה ביצים דהוי חציו 
ארבעה ביצים שזהו צירוף שיעור 
אכילה ואם שהה יותר אין 
האכילה מצטרפת והוה ליה 
כאוכל חצי זית היום וחצי זית 

ואין בו חיוב כרת אם חמץ  למחר
   הוא:

. לשון ואי בשערסן והוא שאכלו
   יחיד מיבעי ליה:

. ובשלא ערסן היא הב''ע
וכדקאמרת והא דקתני דחשיב 
למיהוי לחם בבא מלחם גדול 
ונשאר מן הלחם שלא נפרס כולו 
אבל אם נפרס כולו לא חשיבי 
פתיתין הפחותי' מכזית ולא 
מברכינן המוציא ואין יוצא בהן 

   ידי חובת מצה בפסח:
. תואר מראית תוריתא דנהמא

 הלחם: 
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ה -ְטרֹוָקִנין  ַחלָּ יִבין ּבְ    .ַחּיָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןְוִכי ָאָתא     :ַרּבִ
ה -ְטרֹוָקִנין  טּוִרין ִמן ַהַחלָּ    .ּפְ

  
   ?"ְטרֹוָקִנין"ַמאי 

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ַאְרָעא    .ּכּוָבא ּדְ
  
  
יָאַמר וְ  ּיֵ    :ַאּבַ

ה -ְטִריָתא  טּוָרה ִמן ַהַחלָּ    .ּפְ
  

   ?"ְטִריָתא"ַמאי 
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
ח יל ְמַרּתַ ּבִ    .ּגַ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ

ָקא ִהְנּדְ    .ַנֲהָמא ּדְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ח    .ֶלֶחם ֶהָעׂשּוי ְלכּוּתָ

  
  

ֵני  יאּתָ י ִחיָּ    :ַרּבִ
ח ֶלֶחם ֶהָעׂשוּ " ה -י ְלכּותָּ טּור ִמן ַהַחּלָ    ."ּפָ
  

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
ה" ַחּלָ יב ּבְ    !"ַחּיָ
  

ֵני ַטֲעָמא ְדָקּתָ    :ָהָתם כִּ
י ְיהוָּדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

יָה מֹוִכיִחין ָעֶליָה     ,ַמֲעׂשֶ
ָאן    לח, א ָעִבין ^ֲעׂשָ יִבין –ּכְ    ,ַחּיָ

ִלּמּוִדין  טּוִרים - ּכְ    ".ּפְ
  
  
  
  

  רש"י
. עושה מקום חלל כובא דארעא

בכירה ונותן בתוכו מים וקמח 
   כמו שעושין באלפס:

. נותנים קמח ומים גביל מרתח
בכלי ובוחשין בכף ושופכי' על 

   הכירה כשהיא נסקת:
. בצק שאופין נהמא דהנדקא

ן בשפוד ומושחים אותו תמיד בשמ
   או במי ביצים ושמן:

. אין אופין לחם העשוי לכותח
 אותו בתנור אלא בחמה: 

. ערוכה ומקוטפת כעבין
כגלוסקאות נאות גלי דעתיה 

   דללחם עשאה:
. כנסרים בעלמא שלא כלמודין

הקפיד על עריסתם ודוגמתו שנינו 
במועד קטן (פ''ב דף יב.) עושה לו 
למודין לוחין לבור של יין 

  לכסותו:
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י ֵליּה ָאַמר  ּיֵ    :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ַאְרָעא  ֵויּה  -ַהאי ּכּוָבא ּדְ    ?ַמאי ְמָבְרִכין ִעלָּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   !?ִמי ָסְבָרת ַנֲהָמא הּוא

ָעְלָמא הּוא    ,ּגּוְבָלא ּבְ
ֵויּה ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות    .ּוְמָבְרִכין ִעלָּ

  
ֵויּה  ַמר זּוְטָרא    ,ָקַבע ְסעּוְדֵתיּה ִעלָּ

ֵויּה ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץוּ  ָרכֹות ,ֵבֵרְך ִעלָּ לֹׁש ּבְ    .ְוׁשָ
  

יָאַמר  ִ ר ַרב ַאׁשּ    :ַמר ּבַ
ֶפַסח ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ    .ְוָאָדם יֹוֵצא ּבָ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
יּה  (דברים טז, ג) "ֶלֶחם עֹוִני"    .ָקִריַנן ּבֵ
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יְוָאַמר  ִ ר ַרב ַאׁשּ    :ַמר ּבַ

ְדָברוֹ ַה  ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ ֵויּה ׁשֶ ַתְמֵרי ְמָבְרִכין ִעלָּ א ּדְ    .אי ּדּוְבׁשָ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ַעְלָמא הּוא    .ֵזיָעה ּבְ
  

ַמאן    ?כְּ
  

א ּנָ י ַהאי ּתַ    ,כִּ
ְתַנן    :ּדִ

רוּ " ל תְּ ירֹות ׁשֶ ָאר ֵמי ּפֵ ּפּוִחים ְוחֹוֶמץ ִסְפָוִנּיֹות ּוׁשְ ָמִרים ְוֵיין תַּ ַבׁש תְּ    ,ָמהּדְ
י ֱאִליֶעֶזר    :ַרּבִ

יב ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש     .ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

   ".ּפֹוֵטר
  
  

ָנן לְ  ָאַמר ֵליּה     :ָרָבאַההּוא ֵמַרּבָ
   ?ְטִריָמא ַמהוּ 

  
ָרָבא ַמאי ָקָאַמר ֵליּה  יּה ּדְ ְעּתֵ    .לֹא ֲהָוה ַאּדַ

  
יּה ּדְ  ָרִביָנאָיֵתיב     :ָאַמר ֵליּה  ָרָבאַקּמֵ

ׁש  ֵמי ָקא ַאְמַרּתְ ּדְ    ?ּוְמׁשְ
קּוְרְטֵמי ָקא ַאְמַרּתְ     ?אֹו ּדְ

פּוְרָצֵני ָקא ַאְמַרּתְ     ?אֹו ּדְ
ֵקיּה  ָהֵכי ְוָהֵכי ַאּסְ יּה  ָרָבאַאּדְ    ,ְלַדְעּתֵ

אי ָקא ַאְמַרּתְ  :ָאַמר ֵליּה  יָלָתא ַוּדַ    ,ֲחׁשִ
ָאַמר  ָתא ָהא ּדְ ן ִמלְּ ְרּתַ יְוַאְדכַּ    :ַרב ַאּסִ

ְמ  רּוָמהַהאי ּתַ ל ּתְ    :ֵרי ׁשֶ
ר ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ְטִריָמא    ,מּוּתָ

ָכר    .ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ׁשֵ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ְמֵרי ְוַעְבִדיְנהּו ְטִריָמא  ִרי ָהֵעץ - ּתַ ַוְייהּו ּבֹוֵרא ּפְ    .ְמָבְרִכין ִעלָּ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ָרא.  ְדֵמִעיּקָ יֵמי כִּ ַתְייהּו ַקּיְ ִמלְּ   ּבְ

  
  

  רש"י
. ואינו פרי לברך זיעה בעלמא הוא

   עליו בורא פרי העץ:
. סופי ענבים שאין וחומץ ספוניות

מתבשלים עולמית ועושים מהן 
   חומץ:

. לשותה ממנו מחייב קרן וחומש
   בשוגג:

. דזיעה בעלמא ור' יהושע פוטר
הוא ואין שם תרומה חל עליו ואין 
לך פרי הניתן למשקה אלא זיתים 

נו כמר בר רב וענבים בלבד והיי
   אשי:

. מה מברכין עליו ושם טרימא מהו
טרימא כל דבר הכתוש קצת ואינו 

   מרוסק:
. לא היה לא הוה אדעתא דרבא

   מבין מהו שואל:
. רבינא לההוא מרבנן איזו א''ל

   טרימא אתה שואל:
. כרכום שכותשים אותו דקורטמי

   ונותנין בו יין ושותין:
   . להוציא שמנן:או דשומשמי

. כתישת ענבים לתת פורצניאו ד
  לתוך החרצנים מים לעשות תמד:
. א''ל רבא חשילתא קא אמרת

מתוך דברי רבינא הבין רבא את 
השאלה א''ל דבר מעוך שאלתני 
כמו ביעי חשילתא דשחיטת חולין 

   (דף צג.):
. שאינו מותר לעשות מהן טרימא

מפסידה אלמא דבמילת' קאי 
וכיון דהכי הוא מברכין עליה ב''פ 

   העץ:
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יָתא ּתִ    - ׁשַ

ְדָברוֹ  :ָאַמר ַרב ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ׁשֶ
מּוֵאלוּ     .ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות :ָאַמר ׁשְ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ִליֵגי    ,ְולֹא ּפְ
ָעָבה    ,ָהא ּבְ
ה ַרכָּ    .ָהא ּבְ

  
   ,ַלֲאִכיָלה ַעְבֵדי ָלּה  -ָעָבה 
ה     .ִלְרפּוָאה ָקא ַעְבֵדי ָלּה  - ַרכָּ

  
   :ַרב יֹוֵסףיב ֵמִת 

ת" ּבָ ׁשַ ּתּות ּבְ ַ ין ֶאת ַהׁשּ ּבֹוֲחׁשִ ִוין ׁשֶ ְצִרי ,ְוׁשָ    ,"ְוׁשֹוִתין ִזיתֹום ַהּמִ
ךְ ְוִאי  ְעּתָ ין ַסְלָקא ּדַ    ,ִלְרפּוָאה ָקא ְמַכּוֵ

ֵרי ת ִמי ׁשָ ּבָ ׁשַ    !?ְרפּוָאה ּבְ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ָרא ְסּבְ    ?ְוַאּתְ לֹא ּתִ

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ת" ּבָ ׁשַ ל ָהאֹוָכִלין אֹוֵכל ָאָדם ִלְרפּוָאה ּבְ ִקין ׁשֹוֶתה ,ּכָ ׁשְ    ,"ְוָכל ַהּמַ

א ָמה ִאית ָלְך ְלֵמיַמר    ?ֶאלָּ
ין ְבָרא ַלֲאִכיָלה ָקא ְמַכּוֵ    ,ּגַ

י ין ָהֵכי ַנּמִ ְבָרא ַלֲאִכיָלה ָקא ְמַכּוֵ    .ּגַ
  

ָנא ַאֲחִריָנא    :ִליׁשְ
א ָמה ִאית ָלְך ְלֵמיַמר    ?ֶאלָּ
ין ְבָרא ַלֲאִכיָלה ָקא ְמַכּוֵ יָלא ָקא ַהְוָיא ,ּגַ    ,ּוְרפּוָאה ִמּמֵ

י יָלא ָקא ַהְוָיא ָהֵכי ַנּמִ ין ּוְרפּוָאה ִמּמֵ    .ַלֲאִכיָלה ָקא ְמַכּוֵ
  

ַרב    99ּוְצִריָכא ּדְ
ִאי ֵמַהאי ין ֲהָוה ָאִמיָנא ,ּדְ יָלא ָקא ַהְוָיא ,ַלֲאִכיָלה ָקא ְמַכּוֵ    ,ּוְרפּוָאה ִמּמֵ

ין ה ִלְרפּוָאה ָקא ְמַכּוֵ ִחלָּ ְלַכּתְ יָון ּדִ ָלל ,ֲאָבל ָהָכא כֵּ ֵויּה כְּ    .לֹא ִלְבִריְך ִעלָּ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ִאית ֵליּה ֲהנָ  יָון ּדְ יּה כֵּ רּוֵכי -ָאה ִמיּנֵ ֵעי ּבְ   .ּבָ
  
  

                                                
מּוֵאל"רסה כך גירסת המהרש"ל. אך הצל"ח והפנ"י מיישבים את הגי 99   ".ּוׁשְ

  רש"י
. מאכל העשוי מקמח שתיתא

קליות שנתיבשו בתנור בעוד 
   שהשבלים לחים:

. ובמילת' עבה לאכילה עבידא
   קיימא:

. מגיסין בכף לערבו יפה שבוחשין
   במימיו:

. מפורש במסכת זיתום המצרי
   פסחים (דף מב:):

. אלמא וכל המשקים שותה
לאכילה מכוין ורפואה ממילא 

   ה מכוין כו':הויא הכי נמי לאכיל
. ואע''ג ה''ג וצריכא דרב ושמואל

דתניא לענין שבת דאוכל הוא 
ומותר לאכלו בשבת איצטריך 
למימר דטעון ברכה: ה''ג דסד''א 
כיון דלרפואה קא מכוין לא לבעי 
ברכה קמ''ל כיון דמתהני מיניה. 

   שהרי מאכל הוא בעי ברוכי:
. ל''ג ומהלכות גדולות והלכתא

   הוא:
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ת הּוא אֹוֵמר ַהּמֹוִציא" ַעל ַהּפַ   .ְוכּו' "ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   ?ה הּוא אֹוֵמרָמ "

   .ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ
י ְנֶחְמָיה    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ."מֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַמע "מֹוִציא"ּבְ  יק ַמׁשְ ַאּפֵ ִליֵגי ּדְ י ַעְלָמא לֹא ּפְ    ,ּכּולֵּ

ְכִתיב ְצָרִים" :ּדִ   ,(במדבר כג, כב) "ֵאל מֹוִציָאם ִמּמִ
ִליֵגי ּבְ  י ּפְ    :"ַהּמֹוִציא"כִּ

ַמע יק ַמׁשְ ַאפֵּ ָנן ָסְבֵרי ַהּמֹוִציא ּדְ    ,ַרּבָ
ְכִתיב ִמיׁש " :ּדִ   .(דברים ח, טו) "ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים ִמּצּור ַהַחלָּ

י ְנֶחְמָיה ָסַבר ַמע :ְוַרּבִ יק ַמׁשְ ַמּפִ    ,ַהּמֹוִציא ּדְ
ֱאַמר ּנֶ ַחת ִסְבלֹות ִמְצָריִ " :ׁשֶ   .(שמות ו, ז) "םַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמתַּ

  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ָרֵאל ,ַההּוא ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ    :ָהֵכי ָקָאַמר ְלהּו קּוְדׁשָ
יְקָנא ְלכוּ  ד ַמּפִ ָתא ,כַּ ְצַרִים ,ֲעִביְדָנא ְלכּו ִמלְּ יִקית ַיְתכֹון ִמּמִ ַאּפֵ ֲאָנא הּוא ּדְ ַיְדִעיתּו ּדַ י ֵהיִכי ּדְ    ,כִּ

ְכִתיב י " :ּדִ ם כִּ   . (שמות ו, ז) "ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציאִויַדְעּתֶ
  

ִחין ֵליּה  ּבְ ּתַ ָנןִמׁשְ י ֵזיָראלְ  ַרּבָ ר ַרב ְזִביד ֲאחּוהַּ ּדְ  ֶאת ַרּבִ ְמעֹוןּבַ י ׁשִ ר ַרב ְזִביד ַרּבִ    :ּבַ
ְבָרכֹות הּוא דֹול הּוא ּוָבִקי ּבִ ָאָדם ּגָ    .ּדְ

בֹא ְלֶיְדֶכם ֲהִביאּוה :ָאַמר ָלֶהם ּיָ    .ּו ְלָיִדיִלְכׁשֶ
א יקּו ֵליּה ִריְפּתָ יּה ַאּפִ ַלע ְלַגּבֵ ַתח ְוָאַמר ,ִזְמָנא ֲחָדא ִאיּקְ    ',מֹוִציא' :ּפָ

ְבָרכֹות הּוא :ָאַמר דֹול הּוא ּוָבִקי ּבִ ָאָדם ּגָ אֹוְמִרים ָעָליו ּדְ    ?!ֶזה הּוא ׁשֶ
ָלָמא ִאי ָאַמר  ׁשְ    'ַהּמֹוִציא'ּבִ

ְמִעיָנן ַטֲעָמא   לח, ב    ,ַאׁשְ
ָנן ַרּבָ ִהְלְכָתא כְּ ְמִעיָנן ּדְ    .ְוַאׁשְ

ָאַמר  א ּדְ ַמע ָלןַמאי  'מֹוִציא'ֶאלָּ    ?ָקא ַמׁשְ
  

ָעַבד א ,ְוִאיהּו ּדְ לּוְגּתָ יּה ִמּפְ    .ַלֲאפּוֵקי ַנְפׁשֵ
  

   :ְוִהְלְכָתא
   ,ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ

ָנן ָקְייָמא ָלןּדְ  ַרּבָ    ,כְּ
ָאְמֵרי יק ַמׁשְ  :ּדְ ַאּפִ    .ַמעּדְ

  
  

  רש"י
. שהוציא כבר והא ק משמעדאפי

ודאי ברכה הגונה דלשעבר בעינן 
שהרי כבר הוציא הלחם הזה מן 

   הארץ שהוא בא ליהנות הימנו:
. דכתיב אל מוציאם ממצרים

וכשנאמרה פרשת בלעם כבר 
   יצאו:

   . וכבר הוציא:המוציא לך מים
. ורבי נחמיה סבר דמפיק משמע

שעתיד להוציא דכתיב המוציא 
סוק זה למשה אתכם וכשנאמר פ

עדיין לא יצאו והמוציא לך מים 
עדיין היה מוציא כל ימי היותם 

   במדבר:
. שאני הוא דאפיקית יתכון
  שהוצאתי אתכם:
. פירושא דקרא אשמעינן טעמא

   כמו שפירשנוהו ולמדנו פירושו:
. דהמוציא ואשמעינן הלכה כרבנן

   דאפיק הוא:
  . הכל מודים בזו:מאי קמשמע לן
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ָרקֹות אֹוֵמר" ִרי ָהֲאָדָמה[ :ְוַעל ַהּיְ    ."]ּבֹוֵרא ּפְ
  

ֵני  ַפת "ְיָרקֹות"ָקּתָ    ,ּדּוְמָיא ּדְ
ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ת ׁשֶ ּנּו  ,ָהאּור ַעל ְיֵדיַמה ּפַ ּתַ ׁשְ ּנִ י ׁשֶ    .ָהאּור ַעל ְיֵדיַאף ְיָרקֹות ַנּמִ

  
ַנאיָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַרּבְ ְ יַאּבַ ִמׁשּ    :ּיֵ

   :זֹאת אֹוֶמֶרת
ָלקֹות  ִרי ָהֲאָדָמה -ׁשְ    .ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהן ּבֹוֵרא ּפְ

  
ַרׁש  אּדָ ּום  ַרב ִחְסּדָ ינוּ ִמׁשּ    :ַרבּוַמּנּו  ַרּבֵ

ָלקֹות  ִרי ָהֲאָדָמה -ׁשְ    .ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהם ּבֹוֵרא ּפְ
ָרֵאלוְ  אעּוַמּנּו  ַרּבֹוֵתינּו ַהיֹּוְרִדין ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ֵמיּה ּדְ  ּוּלָ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ    :ָאַמר ַרּבִ

ָלקֹות  ְדָברוֹ  -ׁשְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהן ׁשֶ
   :ַוֲאִני אֹוֵמר

ִרי ָהֲאָדָמה תֹו ּבֹוֵרא ּפְ ִחלָּ ּתְ ל ׁשֶ ָלקֹו  ,כָּ ְדָברוֹ  - ׁשְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    ,ׁשֶ
ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ  תֹו ׁשֶ ִחלָּ ּתְ ָלקֹו  ,ְדָברוֹ ְוָכל ׁשֶ ִרי ָהֲאָדָמה - ׁשְ    .ּבֹוֵרא ּפְ

  
ָלָמא  ׁשְ ְדָברוֹ "ּבִ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ תֹו ׁשֶ ִחלָּ ּתְ ל ׁשֶ ָלקֹו  ,כָּ ִרי ָהֲאָדָמה –ׁשְ ְכָרָבא ְוִסְלָקא ְוָקָרא -  "ּבֹוֵרא ּפְ ַחת ָלּה ּבִ כַּ    ,ַמׁשְ

א  תֹו "ֶאלָּ ִחלָּ ּתְ ל ׁשֶ ִרי ָהֲאָדָמהכָּ לָ  ,ּבֹוֵרא ּפְ ַהּכֹל - קֹו ׁשְ ַחת ָלּה  -" ׁשֶ כַּ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב  ַנְחָמן ּבַ
תּוֵמי ְוָכָרֵתי ַחת ָלּה ּבְ כַּ    .ַמׁשְ

  
ַרׁש  ּום  ַרב ַנְחָמןּדָ ינוּ ִמׁשּ מּוֵאלּוַמּנּו  ַרּבֵ    :ׁשְ

ָלקֹות  ִרי ָהֲאָדָמהְמָבְרִכין ֲעֵליֶהם  -ׁשְ    .ּבֹוֵרא ּפְ
ָרֵאלֲחֵבֵרינּו ַהיּ וַ  אּוַמּנּו  ֹוְרִדים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ֵמיּה ּדְ  עּוּלָ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ    :ָאַמר ַרּבִ

ָלקֹות  ְדָברוֹ  -ׁשְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהן ׁשֶ
   :ַוֲאִני אֹוֵמר

נּוָיה ַמֲחלֹוֶקת ׁשְ    .ּבְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ּלֹ " ל ׁשֶ ָ רּוי ּוִבְמבּוׁשּ ָ ָרִקיק ַהׁשּ    ,א ִנּמֹוַח יֹוְצִאין ּבְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי וְ     :אֹוֵמרַרּבִ
רּוי ָ ָרִקיק ַהׁשּ ל ,יֹוְצִאים ּבְ ָ ְמבּוׁשּ י ,ֲאָבל לֹא ּבִ ּלֹא ִנּמֹוַח  ַאף ַעל ּפִ    ."ׁשֶ

  
   !ְולֹא ִהיא

י ַעְלָמאּדְ  ָלקֹות  ,ּכּולֵּ ִרי ָהֲאָדָמהְמָבְרִכין ֲעֵליֶהן  -ׁשְ    ,ּבֹוֵרא ּפְ
י יֹוֵסי ָהָתםְוַעד כָּ  ה ,אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ְבִעיָנן ַטַעם ַמּצָ ּום ּדִ א ִמׁשּ א ,ֶאלָּ    .ְוֵליכָּ

י יֹוֵסי מֹוֶדה    .ֲאָבל ָהָכא ֲאִפיּלּו ַרּבִ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ָלקֹות  ִרי ָהֲאָדָמהְמָבְרִכין ֲעֵליֶהם  -ׁשְ    .ּבֹוֵרא ּפְ

  
ר ֶיֶפתוְ  ְנָיִמין ּבַ י ּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ָלקֹות  ְדָברוֹ  -ׁשְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהם ׁשֶ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב  ַנְחָמן ּבַ
ר ֶיֶפת ְנָיִמין ּבַ י ּבִ ַרּבִ יּה כְּ ּתֵ ׁשְ ּבֶ א ְלׁשַ    .ָקַבע עּולָּ

  
ּה  ֵהי ּבָ י ֵזיָראּתָ    :ַרּבִ

אְוִכי ָמ  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ר ֶיֶפת ֵאֶצל ַרּבִ ְנָיִמין ּבַ י ּבִ    ?ה ִעְנַין ַרּבִ
יּה  י יֹוָחָנן ַרּבֵ א ֵמַרּבִ ַמְעתָּ יק ְוָגִמיר ׁשְ ּיֵ א ּדַ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    ,ַרּבִ

יק ּיֵ ר ֶיֶפת לֹא ּדַ ְנָיִמין ּבַ י ּבִ    .ְוַרּבִ
ָלִתי ל ּתְ א כָּ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ יּה ְועֹוד ַרּבִ י יֹוָחָנן ַרּבֵ ַרּבִ יּה ּדְ ְלמּוֵדיּה ַקּמֵ    ,ן יֹוִמין ַמֲהַדר ּתַ

ר ֶיֶפת לֹא ַמֲהַדר ְנָיִמין ּבַ י ּבִ    .ְוַרּבִ
ין ין ּוַבר ִמן ּדֵ ר ִמן ּדֵ    ,ְועֹוד ּבַ

ְקֵדָרה ַבע ִזְמִנין ּבִ ְלֵקי ֵליּה ׁשְ ׁשַ ַההּוא ּתּוְרְמָסא ּדְ ִקּנּוַח ְסע ,ּדְ    ,ּוָדהְוַאְכֵלי ֵליּה ּבְ
ֲאלּו לְ  י יֹוָחָנןָאתּו ְוׁשָ ִרי ָהֲאָדָמה :ְוָאַמר ְלהוּ  ,ַרּבִ ֵויּה ּבֹוֵרא ּפְ    .ְמָבְרִכין ִעלָּ

  

  רש"י
. ואפילו שנשתנו כו' אף ירקות

הכי במילתייהו קיימי ומברכין 
   עלייהו בורא פרי האדמה:

   . כל ירק שלוק:שלקות
   . כך:דרש רב חסדא

. רב: שלקות אומר משום רבינו
בורא פרי האדמה ורבותינו כו' 
ומאן נינהו עולא אמר רבי יוחנן 

   שהכל. הרי הדבר במחלוקת:
. ליישב דבריהם ואני אומר

ן יש מהן פרי שאינן חלוקי
   האדמה ויש מהן שהכל:

. ירק הנאכל חי שתחלתו ב''פ כל
האדמה שלקו אפקיה ממלתיה 
לגריעותא ומברך שהכל ולקמן 

   מוקי לה בתומי וכרתי:
. ירק שאין דרכו ליאכל חי וכל

שמתחלתו אם אכלו חי שהכל 
   הוא מברך:

. והביאו לדרך אכילתו שלקו
הוא עיקר פריו ומברך בורא פרי 

   ה:האדמ
   . כך:דרש רב נחמן

   . שמואל:משום רבינו
שלקות מברך בורא פרי האדמה 

. רב נחמן חשוב ולא וחברינו כו'
   קרי לעולא רבותינו:

. אמר שלקות שהכל ואני אומר
שהם חלוקין בפלוגתא דרבי 
מאיר ורבי יוסי ודברי שמואל 
ודברי ר' יוחנן בכל מיני ירקות 
הן וחלוקין זה על זה שמואל 

דאמר מבושל קאי  כר''מ
   במלתיה ור' יוחנן קאי כר' יוסי:

. במים ידי יוצאין ברקיק השרוי
אכילת מצה של מצוה וקרינן 

   ביה לחם עוני:
. דתו לאו לחם אבל לא במבושל

   איקרי:
. דלענין אפילו ר' יוסי מודה

   ברכה במילתיה קאי:
אמר רב נחמן קבע עולא 

. עולא לשבשתיה כר' בנימין
יוחנן לעיל  שאמר משום ר'

שהכל למד וקבע שבושו כרבי 
בנימין עד שנתקעה בלבו ועכשיו 
אומר בבית המדרש בשם רבי 

   יוחנן:
. במחלוקת זו תהי בה ר' זירא

שהוזכרה בבית המדרש וכי מה 
ענין להזכיר דברי ר' בנימין אצל 
דברי רבי חייא בר אבא 
במחלוקת בית המדרש הרי אינו 

   כדאי לחלוק עליו:
. לבר משתי ן ובר מן דיןבר מן די

ראיות הללו שאמרתי שאין רבי 
בנימין כלום אצל רבי חייא יש 
לנו עוד ראיה שלא אמר רבי 

  יוחנן מימיו שלקות שהכל:
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   ,ְועֹוד
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ    :ַרּבִ

י יֹוָחָנןֲאִני ָרִאיִתי ֶאת  ָאַכל ַזִית ָמִליַח  ַרּבִ ה ָוסֹוף ,ׁשֶ ִחלָּ    .ּוֵבֵריְך ָעָליו ּתְ
יֵמיִאי ַאְמ  ַתְייהּו ַקּיְ ִמילְּ ָלקֹות ּבְ ָלָמא ׁשְ ׁשְ    ,ַרּתְ ּבִ

ִרי ָהֵעץ ה ְמָבֵרְך ָעָליו ּבֹוֵרא ּפְ ִחלָּ ּתְ לֹׁש  ,ּבַ ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    ,ּוְלַבּסֹוף ְמָבֵרְך ָעָליו ּבְ
א ִאי ַאְמַרּתְ  ָלקֹות  :ֶאלָּ יֵמי - ׁשְ ְייהּו ַקּיְ ִמיְלּתַ    ,ָלאו ּבְ

ּתְ  ָלָמא ּבַ ׁשְ ְדָברוֹ ּבִ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ ה ְמָבֵרְך ָעָליו ׁשֶ א ְלַבּסֹוף ַמאי ְמָבֵרךְ  ,ִחלָּ    ?ֶאלָּ
  

יְלָמא    :ּדִ
ָרא ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ    .ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן ַעל כָּ

  
מּוֵאלֵמִתיב  ר ׁשְ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ

ֶפַס " ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ ָאָדם יֹוֵצא ּבָ    ,חְיָרקֹות ׁשֶ
ֶהן ּלָ ַלח ׁשֶ ֶהן ּוַבּקֶ ין ,יֹוֵצא ּבָ בּוׁשִ לּוִקין ,ֲאָבל לֹא ּכְ ִלין ,ְולֹא ׁשְ ָ    ."ְולֹא ְמבּוׁשּ

ךְ ְוִאי  ְעּתָ ְייהּו ָקֵאי ַסְלָקא ּדַ ִמיְלּתַ לּוִקין" ,ּבְ אי לֹא "ׁשְ    ?ַאּמַ
  

אִני ָהָתם    ,ׁשַ
ְבִעיָנן ַטַעם ָמרֹור א ,ּדִ    .ְוֵליכָּ

  
יָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראלְ  ִיְרְמָיה ַרּבִ    :ַרּבִ

י יֹוָחָנן ֵהיִכי ְמָבֵרְך ַעל ַזִית ָמִליַח     ?ַרּבִ
ִקיָלא ְלַגְרִעיֵניּה    לט, א ׁשְ יָון ּדִ יעּוָרא^כֵּ ַצר ֵליּה ׁשִ    !ּבָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִעיָנן דֹול ּבְ ַזִית ּגָ ִעיָנן ,ִמי ָסְבָרת כְּ ינֹוִני ּבְ ַזִית ּבֵ    .כְּ
ַאְיית יּה ּדְ ְוַההּוא ּדְ י יֹוָחָנןּו ְלַקמֵּ דֹול ֲהָוה ַרּבִ    ,ַזִית ּגָ

בּדְ  יעּוָרא ַאף ַעל ּגַ ׁש ֵליּה ׁשִ ְקלּוָה ְלַגְרִעינּוֵתיּה ּפָ ׁשָ    .ּדְ
ְתַנן    :ּדִ

דֹול" ָאְמרּו לֹא ָקָטן ְולֹא ּגָ ינֹוִני ,ַזִית ׁשֶ א ּבֵ    ."ְוֶזהּו ֲאגּוִרי ,ֶאּלָ
  

י ֲאָבהוּ ְוָאַמר     :ַרּבִ
מוֹ לֹא ֲאגוּ  א ַאְברּוִטי ׁשְ מֹו ֶאלָּ    .ִרי ׁשְ

מוֹ  :ְוָאְמֵרי ָלּה     .ַסְמרּוִסי ׁשְ
מֹו ֲאגּוִרי ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ

תֹוכוֹ  ְמנֹו ָאגּור ּבְ ַ ׁשּ    .ׁשֶ
  

ֵאי ַתּנָ    ,ֵניָמא כְּ
יּה ּדְ " ֲהוּו ַיְתֵבי ַקּמֵ ְלִמיֵדי ּדַ ֵרי תַּ ַהְנהּו תְּ    ,ַבר ַקָּפָראּדְ

ּיֹות :ֵהִביאּו ְלָפָניו רּוב ְודּוְרַמְסִקין ּוַפְרּגִ    ,ּכְ
ר ַקָּפָראָנַתן     ,ְרׁשּות ְלֶאָחד ֵמֶהן ְלָבֵרךְ  ּבַ

ּיֹות ְרּגִ    .ָקַפץ ּוֵבֵרְך ַעל ַהּפַ
   .ִלְגֵלג ָעָליו ֲחֵבירוֹ 

ַעס  ר ַקָּפָראּכָ    ,ּבַ
א ַעל ַהְמַלְגֵלג ֲאִני ּכֹוֵע  ,לֹא ַעל ַהְמָבֵרְך ֲאִני ּכֹוֵעס :ָאַמר    ,סֶאּלָ

ר ֵמעֹוָלם ׂשָ ּלֹא ָטַעם ַטַעם ּבָ ִמי ׁשֶ ה ַעל ָמה ִלְגַלְגתָּ ָעָליו ,ִאם ֲחֵביְרָך ּדֹוֶמה ּכְ    ?ַאתָּ
א ַעל ַהְמָבֵרְך ֲאִני ּכֹוֵעס ,לֹא ַעל ַהְמַלְגֵלג ֲאִני ּכֹוֵעס :ָחַזר ְוָאַמר    ,ֶאּלָ

אן :ְוָאַמר אן ,ִאם ָחְכָמה ֵאין ּכָ    ".?ִזְקָנה ֵאין ּכָ
  
   :ָנאּתָ 
ָנָתן" ֵניֶהם לֹא הֹוִציאּו ׁשְ    ."ּוׁשְ
  

ָהא ָקא ִמיְפְלֵגי    ,ַמאי ָלאו ּבְ
ְמָבֵרְך ָסַבר ּיֹות  :ּדִ ָלקֹות ּוַפְרּגִ ְדָברוֹ  -ׁשְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ ְך ָחִביב ָעִדיף ,ׁשֶ    .ִהְלכָּ
ָלקֹות  :ּוְמַלְגֵלג ָסַבר ִרי -ׁשְ ּיֹות  ,ָהֲאָדָמה ּבֹוֵרא ּפְ ְרּגִ ְדָברוֹ ׁשֶ  -ּפַ יָרא ָעִדיף ,ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ ְך ּפֵ    .ִהְלכָּ

  
   !לֹא

י ַעְלָמאּדְ  ּיֹות  ּכּולֵּ ָלקֹות ּוַפְרּגִ ְדָברוֹ  -ׁשְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    ,ׁשֶ
ַהאי ְסָבָרא ָקא ִמיְפְלֵגי    :ְוָהָכא ּבְ

   ,ָחִביב ָעִדיף :ַמר ָסַבר
רּוב ָעִדיף :ּוַמר ָסַבר ָזֵיין ,כְּ    .ּדְ

  רש"י
. אלמא וא''ל בורא פרי האדמה

   אע''ג דשלקיה קאי במלתיה:
. שהיה מלוח זה שאכל זית מליח

כמה ימים וקי''ל (פסחים עו.) 
   מליח כרותח:

. בירקות של מרור אבל לא כבושין
היא שנויה בפרק כל שעה (דף לט.) 
לומר שאין יוצאין בהן שלוקין 
משום מרור אלמא לאו במלתייהו 
קיימי שלוק הוי נימוח טפי 

   ממבושל:
. אבל דבעינן טעם מרור וליכא

 לענין ברכה שם פרי עליו: 

. וגבי ברכת בצר ליה שיעורא
פירות הארץ אכילה כתיבה 

   ילה בכזית:ואכ
. לענין שיעור כל כזית שאמרו

   אכילות:
. מזומן לצאת ממנו אגור בתוכו

שאינו נבלע בפרי כמשקה תפוחים 
ותותים אלא אגור כמשקה 

   ענבים:
. אף הן שלקות מעשב דורמסקין

{אדרילצי''ש: שקורין אקדלשי''ט 
בלע''ז כך ראיתי  שיח בר} -מלוח 

בפירוש בבא קמא של רבינו יצחק 
יהודה אבל כאן פירש  ברבי

פרונ''ש {פרוני''ש: שזיפים} וכן 
שמעתי אני כאן ובבבא קמא (פ''י 
דף קטז:) פרונ''ש {פרוני''ש: 
שזיפים} ואי אפשר להעמידה 
 דא''כ הרי ברכתו ב''פ העץ והאיך

קדם וברך על הפרגיות שברכתן 
שהכל ואינם כדברים חשובים 

   כדמפרש ואזיל:
. ונעשה שלא טעם טעם בשר

   בשר חביב עליו:ה
. בשר עוף שקורין פרגיות

  פרדרי''א {פירדרי''ץ: חגלות} :
. הלא זקן אני והיה זקנה אין כאן

לו לשאלני על איזה מהן יברך 
לפטור את שאר המינין ודברים 
הללו אינן באין ללפת את הפת 
אלא שלא מחמת הסעודה הן באין 
ואמרינן לקמן (דף מא:) דטעונין 

   הפת פוטרתן:ברכה לפניהם ואין 
. דכרוב דמברך סבר שלקות

ודורמסקין שהכל ברכתן כפרגיות 
דעל דבר שאין גדולו מן הארץ כגון 
בשר ביצים ודגים תנא במתניתין 
שהכל וכיון דברכותיהם שוות 

   חביב עדיף:
ומלגלג סבר שלקות בורא פרי 

. שהיא ברכה חשובה האדמה
לעצמה לדברים חשובים והיה לו 

   להקדימו:
. דתניא לקמן (דף עדיף דזייןכרוב 

   מד:) כרוב למזון ותרדין לרפואה:
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י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

י ֲהִויָנן  י ַרב הּוָנאכִּ    :ָאַמר ָלן ,ּבֵ
א ִלְפּתָ ִליֵדי ּדְ ְרּגְ    ,ָהֵני ּגַ

א ִריָמא ַרּבָ ַרִמיְנהּו ּפְ ִרי ָהֲאָדָמה :ּפְ    ,ּבֹוֵרא ּפְ
ִריָמא זּוָטא ְדָברוֹ  :ּפְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ׁשֶ

   :ָאַמר ָלן ,ֵבי ַרב ְיהּוָדהְוִכי ֲאָתָאן לְ 
ִרי ָהֲאָדָמה :ִאיִדי ְוִאיִדי    ,ּבֹוֵרא ּפְ

ְפַרִמיְנהּו ְטֵפי יק ַטֲעֵמיּה  ,ְוַהאי ּדִ ִנְמּתִ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ
  

  רש"י
   . ראשי לפתות:גרגלידי דלפתא

מנושיי''ר {מינושיי''ר: . פרמינהו
   ניבת ירק:לקצץ} בלע''ז לשון ק

. גריעותא היא פרימא זוטא
   ובשאכלו חי קאי:
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יָאַמר  ִ י ֲהִויָנן  ַרב ַאׁשּ ֲהָנאכִּ י ַרב כַּ    :ָאַמר ָלן ,ּבֵ

ּה ִקְמָחא לֹא ַמְפׁשּו ּבָ ִסְלָקא ּדְ יָלא ּדְ ְבׁשִ ִרי ָהֲא  :ּתַ    ,ָדָמהּבֹוֵרא ּפְ
ּה ִקְמָחא ְטֵפי ַמְפׁשּו ּבָ א ּדְ ִלְפּתָ    ,ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות :ּדְ

   :ְוָהַדר ָאַמר
ִרי ָהֲאָדָמה    ,ִאיִדי ְוִאיִדי ּבֹוֵרא ּפְ

ַעְלָמא ַעְבֵדי ָלּה  ּה ִקְמָחא ְטֵפי ְלַדּבּוֵקי ּבְ ֵדי ּבָ ׁשָ    .ְוַהאי ּדְ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ל ּתְ  יל ׁשֶ ְבׁשִ ב -ָרִדין ּתַ ן  ,ָוטֹוב ָלֵעיַנִים ,ָיֶפה ַללֵּ כֵּ    .ִלְבֵני ֵמַעִים ְוָכל ׁשֶ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ִפי ְוָעִביד ּתּוְך ּתּוךְ  י ּתְ ָיֵתיב ַאּבֵ    .ְוהּוא ּדְ
  

  רש"י
. על מקום שפיתת אבי תפי
   הקדירה:

ר ששלוק . כלומועביד תוך תוך
ונמחה מאד וקול רתיחתו נשמעת 

   כקול תוך תוך:
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אָאַמר  ּפָ    :ַרב פַּ

יָטא ִלי ׁשִ    :ּפְ
ִסְלָקא  א ּדְ ִסְלָקא -ַמּיָ    ,כְּ

א  ִלְפּתָ א ּדְ לִ  -ּוַמּיָ אכְּ    ,ְפּתָ
ָלֵקי  הּו ׁשְ כּולְּ א ּדְ ָלֵקי -ּוַמּיָ הּו ׁשְ כּולְּ    .כְּ

  
ֵעי  אּבָ ּפָ    :ַרב ּפַ

א  יְבּתָ ׁשִ א ּדְ    ?ַמאי - ַמּיָ
  

   ?ְלַמּתּוֵקי ַטֲעָמא ַעְבֵדי
   ?ְלַעּבּוֵרי זּוֲהָמא ַעְבֵדי ָלּה , אוֹ 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵדיָרה " ּקְ ְתָנה ַטַעם ּבַ ּנָ ֶ ֶבת ִמׁשּ ֶ רּוָמהֵאי  -ַהׁשּ ּום תְּ ּה ִמׁשּ    ,ן ּבָ

ָאה טּוְמַאת אֹוָכִלים ּמְ    .(עוקצין ג,ד). "ְוֵאיָנּה ִמטַּ
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

   ,ְלַמּתּוֵקי ַטֲעָמא ַעְבֵדי ָלּה 
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  

  רש"י
   . תבשיל של תרדין:מיא דסלקא

   . לענין ברכה:כסלקא
. ירק שנותנין מעט דשיבתא

בקדרה למתק בעלמא ולא לאכלו 
צמח  -{אניי''ד: ֶשֶבת אני''ט 

   עז:ריחני} בל
. ומברכין על למתוקי טעמא עביד

   מימי תבשילו ב''פ האדמה:
. בבד שלה בת אין בההש

משנתנוה בקדרה והוציאוה אין 
בה שוב משום איסור תרומה 
דהוה ליה כעץ בעלמא מדקתני 
משנתנה טעם שמע מינה לטעמא 

   עבידא:
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יָאַמר  ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ    :ַרב ִחּיָ

ָעָרה ּקְ ת ְצנּוָמה ּבַ    .אְמָבְרִכין ָעֶליָה ַהּמֹוִצי - ּפַ
  

יא י ִחּיָ ַרּבִ    ,ּוְפִליָגא ּדְ
ָאַמר  יאּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ

ת ָרָכה ִעם ַהּפַ ְכֶלה ּבְ ּתִ    .ָצִריְך ׁשֶ
  

   :ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
לֹא ָנא ְצנּוָמה ּדְ    ?ַמאי ׁשְ

ָרָכה ְלָיא ּבְ ִכי כַּ ּום ּדְ ְלָיא ,ִמׁשּ רּוָסה ָקא כַּ    ,ַאּפְ
י ת ַנּמִ ְמָרה  ,ַעל ַהּפַ י ָקא ּגָ ְמָרהכִּ רּוָסה ּגָ    !ַאּפְ

  
א   לט, ב    ,ֶאלָּ

   :ָרָבאָאַמר 
ךְ ְמָבֵרְך וְ     .ּבֹוֵצַע  ַאַחר כָּ

  
ֵעי  יאְנַהְרּדָ י ִחּיָ ַרּבִ    ,ַעְבֵדי כְּ

ָנן וְ  ָרָבאַרּבָ    .ַעְבֵדי כְּ
  

   :ָרִביָנאָאַמר 
   :ָאְמָרה ִלי ֵאם

יא י ִחּיָ ַרּבִ    ,ֲאבּוְך ָעִביד כְּ
ָאַמר  יאּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ

ת ָרָכה ִעם ַהּפַ ְכֶלה ּבְ ּתִ    .ָצִריְך ׁשֶ
ָרָבא ָנן ַעְבֵדי כְּ    .ְוַרּבָ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ָרָבא    ,כְּ
ָאַמר ךְ ְמָבֵרְך וְ  :ּדְ    .ֹוֵצַע בּ  ַאַחר כָּ

  

  רש"י
. יבשה שנתנה בקערה פת צנומה

   לשרות וכן צנומות דקות:
. ברכת המוציא עם צריך שתכלה

פריסת הפרוסה מן הפת והאי 
   :פרוס ועומד הוא
. כיון דאמרת עם אפרוסה (כליא)

פריסת הפרוסה תכלה מאי 
 חשיבותא ומאי אהניתא: 

. אלא אמר רבא מברך ואח''כ בוצע
וגומר כל הברכה ואח''כ מפריש 

   הפרוסה דכליא ברכה אפת שלם:
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ַמר    :ִאיּתְ

ֵלִמין ִתיִתין ּוׁשְ    :ֵהִביאּו ִלְפֵניֶהם ּפְ
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ִתיִתין וּ  ֵלִמיןְמָבֵרְך ַעל ַהּפְ ְ    .פֹוֵטר ֶאת ַהׁשּ
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ֵלָמה ִמְצָוה ִמן ַהּמּוְבָחר    ,ׁשְ
  

ין ל ִחּטִ רּוָסה ׁשֶ עֹוִרין  ,ֲאָבל ּפְ ְ ֵלָמה ִמן ַהׂשּ    –ּוׁשְ
עֹוִרין ל ׂשְ ֵלָמה ׁשֶ ְ ין ּופֹוֵטר ֶאת ַהׁשּ ל ִחּטִ רּוָסה ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל ְמָבֵרְך ַעל ַהּפְ    .ּדִ

  
א בַר ָאַמר  ר ַאּבָ    :ִיְרְמָיה ּבַ

ֵאי ַתּנָ    :כְּ
ֵלם" ָצל ָקָטן ׁשָ דֹול ,ּתֹוְרִמין ּבָ ָצל ּגָ    .ֲאָבל לֹא ֲחִצי ּבָ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
י דֹול ,לֹא ּכִ ָצל ּגָ א ֲחִצי ּבָ    ."ֶאּלָ

ָהא ָקִמיְפְלֵגי    :ַמאי ָלאו ּבְ
ַמר ָסַבר    ,ָחׁשּוב ָעִדיף :ּדְ
ֵלם ָע  :ּוַמר ָסַבר    .ִדיףׁשָ

  
א ּכֵֹהן  ִאיכָּ ָחׁשּוב ָעִדיף -ֵהיָכא ּדְ ִליֵגי ּדְ י ַעְלָמא לֹא ּפְ    ,ּכּולֵּ

א ּכֵֹהן ֵליכָּ ִליֵגי ּדְ י ּפְ    .כִּ
ְתַנן    :ּדִ

ׁש ּכֵֹהן " ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ֶפה -ּכָ    .ּתֹוֵרם ִמן ַהּיָ
ֵאין ּכֵֹהן  ים -ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ ְתַקּיֵ    .ּתֹוֵרם ִמן ַהּמִ

י ְיה    :אֹוֵמר וָּדהַרּבִ
ֶפה א ִמן ַהּיָ    ."ֵאין ּתֹוֵרם ֶאּלָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵניֶהן ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ    .ִויֵרא ׁשָ
  

   ?ּוַמּנוּ 
  

ָרִביָנא ֵריּה ּדְ    .ַמר ּבְ
  
ָרִביָנאּדְ  ֵריּה ּדְ    ,ַמר ּבְ

ֵלָמה ּובֹוֵצַע  ְ תֹוְך ַהׁשּ רּוָסה ּבְ יַח ּפְ    .ַמּנִ
  

ֵני יּה ּדְ  ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ר ִיְצָחקּתַ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵלָמה" ְ תֹוְך ַהׁשּ רּוָסה ּבְ יַח ַהּפְ    ."ּוְמָבֵרךְ  ,ּובֹוֵצַע  ,ַמּנִ
  

ֶמךָ  :ָאַמר ֵליּה  ְ    ?ַמה ׁשּ
ְלַמן :ָאַמר ֵליּה     .ׁשַ
ָנְתךָ  :ָאַמר ֵליּה  ֵלָמה ִמׁשְ ה ּוׁשְ לֹום ַאּתָ לְ  ,ׁשָ ין ַהּתַ לֹום ּבֵ ְמּתָ ׁשָ ַ ׂשּ    .ִמיִדיםׁשֶ

  
  

  רש"י
. אם פתיתין ושלמין אמר רב הונא

רצה מברך על הפתיתין ואם 
הפתיתין גדולים מן השלמין צריך 

   ך עליהן:לבר
. הא דאמרת פרוסה של כתנאי

חטין ושלמה של שעורין כו' תנאי 
   היא:

. ואע''פ שיש אבל לא חצי בצל גדול
   בו יותר מקטן שלם:

   . ונותנו לו מיד:במקום שיש כהן
. צריך לישראל במקום שאין כהן

שיצניענו עד שימצא כהן ליתנו לו 
   וחצי בצל אין מתקיים:

לוקת של . ידי מחיוצא ידי שניהן
   רב הונא ורבי יוחנן:

. מניח פרוסה תחת השלמה
ונמצאו שתיהן בידו ובוצע או 

   משתיהן או מן השלמה:
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אָאַמר  ּפָ    :ַרב פַּ

ֶפַסח  ֵלָמה ּובֹוֵצַע  -ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ תֹוְך ׁשְ רּוָסה ּבְ יַח ּפְ ּנִ ּמַ    .ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  
ִתיב (דברים טז, ג) "ֶלֶחם עֹוִני"    .כְּ
  
  

אָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ת  ּבָ ר -ּוְבׁשַ כָּ י כִּ ּתֵ יב ָאָדם ִלְבצֹוַע ַעל ׁשְ    .ֹותַחּיָ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ֶנה" ִתיב (שמות טז, כב) "ֶלֶחם ִמׁשְ    .כְּ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב  ַאׁשּ
ֲהָנאֲחִזיָנא ֵליּה לְ  י ַרב כַּ ְרּתֵ ָנִקיט ּתַ    .ּוָבַצע ֲחָדא ,ּדְ

  
י ֵזיָרא ירּוָתא ַרּבִ א ׁשֵ ַצע ַאּכּולָּ    .ֲהָוה ּבָ

  
ילְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ

נּוָתאְוָהא ָקא ִמְת  ַרַעְבּתָ י כְּ    !ַחּזֵ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָכל יֹוָמא לֹא ָקָעִביד ָהֵכי יָון ּדְ    ,ְוָהִאיְדָנא ָקא ָעִביד ,כֵּ

נּוָתא ַרַעְבּתָ    .לֹא ִמְתֲחֵזי כְּ
  
  

י יוְ  ַרב ַאּמִ    :ַרב ַאּסִ
ֵערּוָבא א ּדְ י ֲהָוה ִמְתְרֵמי ְלהּו ִריְפּתָ    ,כִּ

   ,ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץְמָבְרִכין ֲעֵליּה ַהּמֹוִציא 
יּה ִמְצָוה ַאֲחִריֵתי :ָאְמֵרי יּה ִמְצָוה ֲחָדא ֶנֱעֵביד ּבֵ   .הֹוִאיל ְוִאְתֲעִביד ּבֵ

  

  רש"י
. ודרכו של עני לחם עוני כתיב

בפרוסה לפיכך צריך שיראה 
  כבוצע מן הפרוסה:

. פרוסה גדולה אכולה שירותא
 שהיה די לו לכל הסעודה בשבת:

מול . שערבו בו אתריפתא דערובא
  ערובי חצירות:
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   :ַרבָאַמר    מ, א

רֹוךְ ' רֹוךְ ' 'טֹול ּבְ    .ֵאינֹו ָצִריְך ְלָבֵרךְ  - 'טֹול ּבְ
ן' 'ָהֵבא ֶמַלח'    .ָצִריְך ְלָבֵרךְ  - 'ָהֵבא ִלְפּתָ

  
י וְ     :ָאַמר יֹוָחָנןַרּבִ

ן' 'ָהִביאּו ֶמַלח' :ֲאִפיּלוּ  י  - 'ָהִביאּו ִלְפּתָ    .ְלָבֵרךְ  ֵאין ָצִריךְ ַנּמִ
יל ְלתֹוֵרי' ּבֵ יל ְלתֹוֵרי' 'ּגַ ּבֵ    .ָצִריְך ְלָבֵרךְ  -  'ּגַ

  
תוְ  ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

יל ְלתֹוֵרי' :ֲאִפיּלוּ  ּבֵ י ֵאינֹו ָצִריְך ְלָבֵרךְ  - 'ּגַ    ,ַנּמִ
ָאַמר    :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּדְ

ן ַמֲאָכל ִלְבֶהְמּתוֹ  ּתֵ ּיִ ּיֹאַכל קֹוֶדם ׁשֶ    ,ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ךָ " :ׁשֶ ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ ָבְעּתָ "ְוָהַדר  (דברים יא, טו) "ְוָנַתּתִ    ."ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

  
  

  רש"י
. הבוצע קודם שטעם מן טול ברוך

הפרוסה בצע ממנה והושיט למי 
שאצלו וא''ל טול מפרוסת הברכה 
אף על פי שסח בינתים אין צריך 
לחזור לברך ואף על גב דשיחה 
הויא הפסקה כדאמרינן במנחות 
(פרק ג' דף לו.) סח בין תפילין 
לתפילין צריך לברך וכן בכסוי 

שיחה צורך ברכה ולא  הדם הך
   מפסקא:

. נמי אין צריך לברך הביאו מלח
שאף זו צורך ברכה שתהא פרוסה 

   של ברכה נאכלת בטעם:
. גביל את המורסן גביל לתורי

   במים לצורך השוורים:
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מּוֵאלָאַמר  ר ׁשְ ּום  ָרָבא ּבַ י ִמׁשּ יאַרּבִ    :ִחיָּ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ן ִלְפֵני כָּ ִביאּו ֶמַלח אֹו ִלְפּתָ ּיָ אי ִלְבצֹוַע ַעד ׁשֶ ַ    .ֵאין ַהּבֹוֵצַע ַרׁשּ
  

מּוֵאל ר ׁשְ ַלע ְלֵבי  ָרָבא ּבַ לּוָתאִאּקְ א ּוָבַצע ְלֶהְדָיא ֵריׁש ּגָ יקּו ֵליּה ִריְפּתָ    ,ַאּפִ
יּה  :ָאְמרּו ֵליּה  ַמְעּתֵ ְ    ?ָהַדר ַמר ִמׁשּ

ׁש  :ר ְלהוּ ָאַמ  ׁשַ ין ָצִריְך ּבְ    .ֵלית ּדֵ
  
  

מּוֵאלְוָאַמר  ר ׁשְ ּום  ָרָבא ּבַ יאִמׁשּ י ִחיָּ    :ַרּבִ
יָבה יׁשִ א ּבִ ִלים ֶאלָּ    .ֵאין ֵמי ַרְגַלִים כָּ

  
ֲהָנאָאַמר     :ַרב כַּ

ֲעִמיָדה יחֹוַח ֲאִפיּלּו ּבַ    .ּוְבָעָפר ּתִ
יחֹוַח  א ָעָפר ּתִ ָמ  -ְוִאי ֵליכָּ בֹוהַּ ַיֲעמֹוד ּבְ ין ִלְמקֹום ִמְדרֹון קֹום ּגָ ּתִ    .ְוַיׁשְ

  
  

מּוֵאלְוָאַמר  ר ׁשְ ֵמיּה ּדְ  ָרָבא ּבַ ְ יאִמׁשּ י ִחיָּ    :ַרּבִ
ל ֲאִכיָלְתָך ֱאכֹול ֶמַלח    ,ַאַחר כָּ

ֵתה ַמִים יְתָך ׁשְ ִתּיָ ל ׁשְ    ,ְוַאַחר כָּ
ה ִנּזֹוק    .ְוִאי ַאּתָ

  
י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ל ֲאִכ "    ,יָלְתָך ֱאכֹול ֶמַלחַאַחר ּכָ
ֵתה ַמִים יְתָך ׁשְ ִתּיָ ל ׁשְ    ,ְוַאַחר ּכָ

ה ִנּזֹוק    ."ְוִאי ַאתָּ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ל ַמֲאָכל ְולֹא ָאַכל ֶמַלח"    ,ָאַכל ּכָ

ָתה ַמִים ִקין ְולֹא ׁשָ ל ַמׁשְ ָתה ּכָ    ,ׁשָ
ּיֹום  ה -ּבַ    ,ִיְדַאג ִמן ֵריַח ַהּפֶ

ְיָלה  ָרהִיְדַאג ִמּפְ  -ּוַבּלַ   ."ֵני ַאְסּכְ
  

  רש"י
. כלומר מיד ולא ובצע לה להדיא

   המתין למלח ולפתן:
. עכוב כמו בושש רכבו בשש

היא  (שופטים ה) כלומר פת נקיה
  זו ואין צריכה לפתן:
. מן הגוף אלא אין מי רגלים כלים

בישיבה לפי שכשהקלוח קרוב 
לפיסוק הוא דואג שלא יפלו 

   נצוצות על רגליו ומפסיק:
   . ליכא נצוצות:בעפר תיחוח

{בון . בו''ן מלאנ''ט אסכרה
 מלנ''ט: פצע חמור} : 
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַמִים" ה ֲאִכיָלתֹו ּבְ ְקּפֶ א ִליֵדי חֹוִלי ֵמַעִים - ַהּמַ    ."ֵאינֹו ּבָ
  

ה    ?ְוַכּמָ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
   .ִקיּתֹון ְלַפת

  
י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ָמִריָאַמר     :ַרּבִ

ים יֹום  לֹׁשִ ים ַאַחת ִלׁשְ ֲעָדׁשִ יתוֹ  -ָהָרִגיל ּבַ ָרה ִמּתֹוְך ּבֵ    ,מֹוֵנַע ַאְסכְּ
ל יֹוָמא     .לֹא –ֲאָבל כָּ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ה ה ְלֵריַח ַהּפֶ ָקׁשֶ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ָמִריְוָאַמר     :ַרּבִ

ים יֹום  לֹׁשִ ל ַאַחת ִלׁשְ ַחְרּדָ יתוֹ  -ָהָרִגיל ּבְ    ,מֹוֵנַע ֳחָלִאים ִמּתֹוְך ּבֵ
ל י    .לֹא –ֹוָמא ֲאָבל כָּ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
א ִלּבָ א ּדְ ה ְלחּוְלׁשָ ָקׁשֶ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
יָאַמר  ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ים  ָדִגים ְקַטּנִ א ִליֵדי חֹוִלי ֵמַעִים -ָהָרִגיל ּבְ    ,ֵאינֹו ּבָ
ין ּוַמְבִרין  ים ַמְפִרין ּוַמְרּבִ ִגים ְקַטּנִ ּדָ א ׁשֶ ל ָאָדםְולֹא עֹוד ֶאלָּ ל ּגּופֹו ׁשֶ    .כָּ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ    :ַרּבִ

ֵאב ֵלב א ִליֵדי כְּ ֶקַצח ֵאינֹו ּבָ    .ָהָרִגיל ּבְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ֶות הּוא ֵני ַהּמָ ים ַסּמָ ִ ׁשּ ִ    ,ֶקַצח ֶאָחד ִמׁשּ
ְרנֹו  ן ְלִמְזַרח ּגָ ׁשֵ רֹאׁשוֹ  -ְוַהּיָ מֹו ּבְ    !"ּדָ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ֵריחוֹ  -ָהא     ,ּבְ
ַטֲעמוֹ  -ָהא     .ּבְ

  
יּה ּדְ  י ִיְרְמָיהִאיּמֵ א ,ַרּבִ ָקא ֵליּה ּוְמַד  ,ַאְפָיא ֵליּה ִריְפּתָ ָפא ֵליּה  ,ּבְ    .ּוְמַקלְּ

  
  

  רש"י
. שותה המקפה אכילתו במים

ד מים הרבה אחר אכילתו ע
שאכילתו צפה במים ויצף הברזל 
מתרגמינן וקפא פרזלא (מלכים ב 

   ו):
. שהחולי בא מחמת מונע אסכרה

עצור בני מעים והעדשים 
   משלשלים:

. רבותינו מפרשים נייל''א קצח
 צמח} בלע''ז אבל אני -{קצח 

שמעתי מין זרעים שזורעין אותו 
   בארץ ישמעאל:

. של קצח שרוח למזרח גורנו
לחה ומתונתה היא  מערבית רוח

   ומכנסת הריח בתוך הגוף:
. הריח קשה הא בריחו הא בטעמו

   והטעם טוב:
. בריפתא עד שקלט מדבקא ליה

   הטעם:
   . בשביל הריח:ומקלפא ליה
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י ְיהוָּדה" ִאים :אֹוֵמר ַרּבִ    ."ּבֹוֵרא ִמיֵני ְדׁשָ
  

י ֵזיָראָאַמר  יָמא  ַרּבִ אְוִאיתֵּ ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ י ִחיּנְ    :ַרּבִ
י ְיהּוָדה ַרּבִ    .ֵאין ֲהָלָכה כְּ

  
י ֵזיָראְוָאַמר  יָמא  ַרּבִ אְוִאיּתֵ ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ י ִחיּנְ    :ַרּבִ

י ְיהּוָדה ַמאי ַטֲעָמא ַרּבִ    ?ּדְ
רּוְך ה' יֹום יֹום" :ָאַמר ְקָרא   .(תהילים סח, כ) "ּבָ

ּיֹום ְמָבְרכִ  ְיָלה ֵאין ְמָבְרִכין אֹותוֹ ְוִכי ּבַ    !?ין אֹותֹו ּוַבלַּ

א לֹוַמר ְלךָ  ְרכֹוָתיו :ֶאלָּ ן לֹו ֵמֵעין ּבִ ל יֹום ָויֹום תֵּ    ,כָּ
ְרכֹוָתיו.  ן לֹו ֵמֵעין ּבִ ל ִמין ּוִמין ּתֵ י כָּ   ָהָכא ַנּמִ

  
  

י ֵזיָראְוָאַמר  יָמא  ַרּבִ אְוִאיּתֵ ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ י ִחיּנְ    :ַרּבִ
ת ּבֹא ּוְר  ִמּדַ ּלֹא כְּ רּוְך הּואֵאה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר ָוָדם ַהּקָ ׂשָ ת ּבָ    .ִמּדַ

ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ ִלי ֵריָקן ַמֲחִזיק -ִמּדַ    .ָמֵלא ֵאינֹו ַמֲחִזיק ,כְּ
רּוְך הּואֲאָבל  דֹוׁש ּבָ ן ַהּקָ    ,ֵריָקן ֵאינֹו ַמֲחִזיק ,ָמֵלא ַמֲחִזיק - ֵאינֹו כֵּ

ֱאַמר ּנֶ ַמעַוּיֹאֶמר ִאם " :ׁשֶ ׁשְ מֹוַע ּתִ   ,(שמות טו, כו) "ׁשָ

מֹוַע " ַמע –ִאם ׁשָ ׁשְ ַמע -ְוִאם ָלאו ", ּתִ ׁשְ    .לֹא ּתִ
  

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ן  ָיׁשָ מֹוַע ּבְ ָחָדׁש  -ִאם ׁשָ ַמע ּבְ ׁשְ    ,ּתִ

ַמעְוִאם ִיְפנֶ  ׁשְ    .ה ְלָבְבָך ׁשּוב לֹא ּתִ
  
  
  

  רש"י
. בשבת מעין שבת כל יום ויום

   ביום טוב מעין יו''ט:
   . אדם חכם:כלי מלא

. פעם אחת סופך שתטה אם שמוע
   אזן פעם אחרת:

. ששנית ושלשת אם תשמע בישן
   מה ששמעת אשתקד:
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ָנה   ִמׁשְ

ירֹות ָהִאיָלן ּבֹוֵר  יֵרְך ַעל ּפֵ ִרי ָהֲאָדָמה ּבֵ    .ָיָצא –א ּפְ
ִרי ָהֵעץ  ירֹות ָהָאֶרץ ּבֹוֵרא ּפְ    .לֹא ָיָצא - ְוַעל ּפֵ

ְדָברֹו  ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ ם ִאם ָאַמר ׁשֶ    .ָיָצא -ְוַעל ּכּוּלָ
  

ָמָרא    ּגְ
ר ִאיָלן ַאְרָעא ִהיא ִעיּקַ א ּדְ ּנָ    ?ַמאן ּתַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר      :ַרב ַנְחָמן ּבַ

י ְיהּוָד     ,ה ִהיאַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ְעָין ְוִנְקַצץ ָהִאיָלן "    .ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא -ָיֵבׁש ַהּמַ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

   .ֵמִביא ְוקֹוֵרא
  
  

  רש"י
. דעיקר כל דעיקר אילן ארעא היא

הפירות היא הארץ והכל גדל 
   הימנה:

. היה לו יבש המעין ונקצץ האילן
בית השלחין ובו מעין שהוא 
משקהו ממנו וקצר בכורים ממנו 
ואחר כך יבש המעין וכן שדה 
האילן וקצץ בכורים ממנו ואח''כ 

   האילן: נקצץ
. שאינו יכול מביא ואינו קורא

לומר מן האדמה אשר נתתה לי 
דכיון דיבש המעין ונקצץ האילן 

   ממנה בטלה לה ארעא:
   . שהארץ היא עיקר:מביא וקורא
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ירֹות ָהָאֶרץ"   .ְוכּו' "ַעל ּפֵ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב  ַנְחָמן ּבַ
י ְיהּוָד  א ְלַרּבִ    ,הלֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ

ָאַמר ה ִמין ִאיָלן ִהיא :ּדְ    ,ִחּטָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ּנּו ָאָדם ָהִראׁשֹון" ָאַכל ִמּמֶ    ,ִאיָלן ׁשֶ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶפן ָהָיה א ַיִין ,ּגֶ ִביא ְיָלָלה ַעל ָהָאָדם ֶאּלָ ּמֵ ָבר ׁשֶ ֵאין ְלָך ּדָ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ר" :ׁשֶ כָּ ׁשְ ִין ַוּיִ ּתְ ִמן ַהּיַ ׁשְ   .)כא, בראשית ט( "ַוּיֵ

י ְנֶחְמָיה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵאָנה ָהְיָתה נוּ  ,תְּ ּקְ ְתַקְלְקלּו ּבֹו ִנתַּ ּנִ ָבר ׁשֶ ּדָ ּבַ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה" :ׁשֶ ְתּפְ   .)ז, בראשית ג( "ַוּיִ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ָהְיָתה א ְוִאּמָ  ,ִחטָּ ינֹוק יֹוֵדַע ִלְקרֹות ַאּבָ ֵאין ַהתִּ ָגןׁשֶ ְטעֹום ַטַעם ּדָ ּיִ    ."א ַעד ׁשֶ
ךְ  ְעתָּ ה ִמין ִאיָלן ִהיא ַסְלָקא ּדַ י ְיהּוָדה ִחּטָ    ,ֲאִמיָנא הֹוִאיל ְוָאַמר ַרּבִ

ִרי ָהֵעץ    !ִליָבֵרְך ֲעֵליּה ּבֹוֵרא ּפְ
ַמע ָלן    :ָקַמׁשְ

ִרי ָהֵעץ    ?ֵהיָכא ְמָבְרִכיָנן ּבֹוֵרא ּפְ
ְקָלת ֵליּה ְלֵפ  ִכי ׁשָ יקֵהיָכא ּדְ    ,יֵרי ִאיֵתיּה ְלַגְווָזא ְוָהַדר ַמּפִ

ְקָלת ֵליּה ְלֵפיֵרי ֵליֵתיּה ְלַגְווָזא   מ, ב ִכי ׁשָ יק ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ָהַדר ַמפִּ   – ּדְ
ִרי ָהֵעץ א  ,לֹא ְמָבְרִכיָנן ֲעֵליּה ּבֹוֵרא ּפְ ִרי ָהֲאָדָמהֶאלָּ   .ּבֹוֵרא ּפְ

  
  
  

  רש"י
. וזה הביא שהוא הביא יללה

   מיתה:
שאין התינוק יודע לקרא אבא 

   . וזה נקרא עץ הדעת:ואמא
   . הענף של עץ:גווזא
 . פירי אחריני: מפיק
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ַהּכֹ" ן ִאם ָאַמר ׁשֶ ְדָברֹו [ לְוַעל ּכּוּלָ    ."]ָיָצא –ִנְהֶיה ּבִ
  

ַמר    :ִאּתְ
   :ָאַמר ַרב הּוָנא

ִין ת ּוִמן ַהּיַ    .חּוץ ִמן ַהּפַ
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ת ְוַיִין    .ֲאִפיּלּו ּפַ
  

ֵאי ַתּנָ    :ֵניָמא כְּ
ת ְוָאַמר" ת זוֹ ' :ָרָאה ּפַ ה ָנָאה ּפַ ּמָ ָרָאּה  ,ּכַ ּבְ קֹום ׁשֶ רּוְך ַהּמָ    ,ָצאיָ  – 'ּבָ

ֵאָנה ְוָאַמר ֵאָנה זוֹ ' :ָרָאה תְּ ה ָנָאה תְּ ּמָ ָרָאּה  ,ּכַ ּבְ קֹום ׁשֶ רּוְך ַהמָּ    ,ָיָצא – 'ּבָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְבָרכֹות  ְבעּו ֲחָכִמים ּבִ טָּ ַע ׁשֶ ְטּבֵ ה ִמּמַ ּנֶ ל ַהְמׁשַ    ."לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ  -ּכָ

   :ֵניָמא
י יֹוֵסיַרב  ַרּבִ ָאַמר כְּ    ,הּוָנא ּדְ

י ֵמִאיר ַרּבִ ָאַמר כְּ י יֹוָחָנן ּדְ    .ְוַרּבִ
  

   :ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא
י ֵמִאיר ַאְמִרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבִ    ,ֲאָנא ּדְ

ַפת ֵמיּה ּדְ ר ׁשְ ָקא ַמְדכַּ א ֵהיָכא ּדְ י ֵמִאיר ָהָתם ֶאלָּ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ    ,ַעד כָּ
ַפתֲאָבל ֵהיָכא ּדְ  ֵמיּה ּדְ ר ׁשְ י ֵמִאיר מֹוֶדה ,לֹא ָקא ַמְדכַּ    .ֲאִפיּלּו ַרּבִ

  
י יֹוָחָנן ָאַמר ָלךְ     :ְוַרּבִ

י יֹוֵסי ַאְמִרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבִ    ,ֲאָנא ּדְ
ָנן ינּו ַרּבָ ּקִ לֹא ּתַ ָרָכה ּדְ ָקָאַמר ּבְ ּום ּדְ א ִמׁשּ י יֹוֵסי ָהָתם ֶאלָּ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ    ,ַעד כָּ

ָנןֲאָב  ינּו ַרּבָ ַתּקִ ְדָברֹו ּדְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ י יֹוֵסי מֹוֶדה ,ל ָאַמר ׁשֶ    .ֲאִפיּלּו ַרּבִ
  

א ַרְך ִריְפּתָ ְנָיִמין ַרְעָיא כָּ א' :ְוָאַמר ,ּבִ יּתָ ַהאי ּפִ ִריְך ָמֵריּה ּדְ    ',ּבְ
   .ָיָצא :ַרבָאַמר 

  
   :ַרבְוָהָאַמר 

ַרת ַה  ּה ַהְזכָּ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ םכָּ ֵ ָרָכה -  ׁשּ    !ֵאיָנּה ּבְ
  

ָאַמר א' :ּדְ יּתָ ַהאי ּפִ ִריְך ַרֲחָמָנא ָמֵריּה ּדְ    '.ּבְ
  

ָרכֹות לֹׁש ּבְ ִעיָנן ׁשָ    !ְוָהא ּבְ
  

י "ָיָצא"ַמאי  ָקָאַמר ַרב ַנּמִ    ?ּדְ
ָרָכה ִראׁשֹוָנה    .ָיָצא ְיֵדי ּבְ

  
ַמע ָלן    ?ַמאי ָקַמׁשְ

  
ב ְלׁשֹון  ַאף ַעל ּגַ ֲאָמָרּה ּבִ    .חֹולּדַ

  
ִניָנא    :ּתְ

ָכל ָלׁשֹון"    :ְוֵאּלּו ֶנֱאָמִרים ּבְ
ת סֹוָטה ָרׁשַ ר ,ּפָ ַמע ,ִויּדּוי ַמֲעׂשֵ ה ,ּוְקִריַאת ׁשְ זֹון ,ּוְתִפּלָ ת ַהמָּ    !"ּוִבְרּכַ

  
   .ִאְצְטִריךְ 

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ַתּקִ : ַסְלָקא ּדַ י ֵהיִכי ּדְ ְלׁשֹון חֹול כִּ ֲאָמָרּה ּבִ י ּדַ ְלׁשֹון קֶֹדׁש ָהֵני ִמילֵּ ָנן ּבִ    ,ינּו ַרּבָ
ְלׁשֹון קֶֹדׁש  ָנן ּבִ ינּו ַרּבָ ַתּקִ י ֵהיִכי ּדְ ְלׁשֹון חֹול כִּ    !ֵאיָמא לֹא -ֲאָבל לֹא ֲאָמָרּה ּבִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
. כדאמרינן חוץ מן הפת ומן היין

לקמן (דף מב.) שגורם ברכות 
הרבה לעצמו בקדוש ובהבדלה 

   ובברכת חתנים:
   . ברכת הזן:ידי ברכה ראשונה

   . כשהכהן משביעה:פרשת סוטה
. בערתי הקדש מן וידוי מעשר

   הבית (דברים כו):
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   :ּגּוָפא

   :ַרבָאַמר "
ָרָכה ם ֵאיָנּה ּבְ ֵ ַרת ַהׁשּ ּה ַהְזכָּ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ    ."כָּ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ָרָכה ּה ַמְלכּות ֵאיָנּה ּבְ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ    .כָּ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָרא ּבְ ַרב ִמְסּתַ וֵתיּה ּדְ ּוָ    ,כַּ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"" ָכְחּתִ ְצֹוֶתיָך ְולֹא ׁשָ י ִמּמִ   .(דברים כו, יג) "לֹא ָעַבְרּתִ

י" ָבֶרְכךָ  – "לֹא ָעַבְרּתִ    ,ִמּלְ
יְולֹ " ָכְחּתִ ְמָך ָעָליו - "א ׁשָ יר ׁשִ ַהְזּכִ    ."ִמּלְ

ֵני    .ְוִאיּלּו ַמְלכּות לֹא ָקּתָ
  

י יֹוָחָנן    ?ְוַרּבִ
  

ֵני ַהְזכִּ  :ּתְ י ִמלְּ ָכְחּתִ ְמָך ּוַמְלכּוְתָך ָעָליוְולֹא ׁשָ    .יר ׁשִ
  
  

  רש"י
. ברוך אשר קדשנו מלברכך

וצונו להפריש תרומה במצותיו 
   ומעשר:
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ָנה   ִמׁשְ

ּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ ֵאין ּגִ ָבר ׁשֶ ַהּכֹ :אֹוֵמר - ְוַעל ּדָ ְדָברוֹ ׁשֶ    .ל ִנְהֶיה ּבִ
ְדָברוֹ  :אֹוֵמר - ַעל ַהחֹוֶמץ ְוַעל ַהּנֹוְבלֹות ְוַעל ַהּגֹוַבאי ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ׁשֶ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
הּוא ִמין ְקָלָלה  ל ׁשֶ    .ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו -ּכָ

  
ה    :ָהיּו ְלָפָניו ִמיִנין ַהְרּבֵ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְבָעה  ִאם יֵניֶהן ִמין ׁשִ    .ָעָליו הּוא ְמָבֵרךְ  -ֵיׁש ּבֵ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ְרֶצה ְמָבֵרךְ  ּיִ   .ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהן ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ" ֵאין ּגִ ָבר ׁשֶ    ,ַעל ּדָ
גֹון ֵהמֹות ַחּיֹות ְועֹופֹות ְוָדִגים :ּכְ ר ּבְ ׂשַ    ,ּבְ

ְדָברוֹ  :אֹוֵמר ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ׁשֶ
ִביָנה יִצים ְוַעל ַהּגְ    ,ַעל ֶהָחָלב ְוַעל ַהּבֵ

ַהּכֹל :אֹוֵמר    .ׁשֶ
ה ׁשָ ִעּפְ ת ׁשֶ ִהְקִרים ,ַעל ַהּפַ ִין ׁשֶ ָעַבר צּוָרתוֹ  ,ְוַעל ַהּיַ יל ׁשֶ ְבׁשִ    ,ְוַעל ַהתַּ

ַהּכֹל :אֹוֵמר    .ׁשֶ
ַלח ִמית ,ַעל ַהּמֶ ֵמִה  ,ְוַעל ַהּזָ    ,ין ּוִפְטִרּיֹותְוַעל ּכְ

ַהּכֹל :אֹוֵמר    ."ׁשֶ
  

ּדּוֵלי ַקְרַקע ִניְנהוּ  :ְלֵמיְמָרא ְכֵמִהין ּוִפְטִרּיֹות ָלאו ּגִ    ,ּדִ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ירֹות ָהָאֶרץ" ֵפירֹות ָהָאֶרץ - ַהּנֹוֵדר ִמּפֵ ְכֵמִהין ּוִפְטִרּיֹות ,ָאסּור ּבְ ר ּבִ    .ּומּותָּ
ּדּוֵלי ַק  :ְוִאם ָאַמר ל ּגִ ְכֵמִהין ּוִפְטִרּיֹות -ְרַקע ָעַלי ּכָ    !"ָאסּור ַאף ּבִ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

א ָרבּו ֵמַאְרָעא    ,ִמיְרּבָ
   .ִמיְנֵקי לֹא ַיְנֵקי ֵמַאְרָעא

  
ּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ"ְוָהא  ֵאין ּגִ ָבר ׁשֶ ֵני "ַעל ּדָ    !ָקּתָ

  
ֵני    :ּתְ

ֵאין יֹוֵנק ִמן ָהָאֶרץַעל ּדָ     .ָבר ׁשֶ
  

  רש"י
  מתני' 

   . מפרש בגמרא:הנובלות
   . חגבים טהורים:גובאי

. חומץ ונובלות וגובאי מין קללה
   על ידי קללה הן באין:

  
  גמ' 

{בוט''יר: . בוטי''ר שהקרים
   בלעז: יין המתקלקל} -להתעבות 

. מלחלוחית מירבא רבו מארעא
הארץ הם גדלים על העצים ועל 

   ים:הכל
  



  302  241 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        מא, אמא, אמא, אמא, א    ––––    בבבב    מ,מ,מ,מ, .241
  . "ְוַעל ַהּנֹוְבלֹות"
  

   ?"נֹוְבלֹות"ַמאי 
  

י ֵזיָרא י ִאיָלָעאוְ  ַרּבִ    :ַרּבִ
ְמָרא ֵלי כַּ    ,ַחד ָאַמר ּבּוׁשְ
ִזיָקא ְמֵרי ּדְ    .ְוַחד ָאַמר ּתַ

  
ַנן    :ּתְ

י ְיהוָּדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
הּוא ִמין ְקָלָלה ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו ל ׁשֶ    ".ּכָ

ָלָמא  ׁשְ ָאַמר ְלַמאןּבִ ְמָרא' :ּדְ ֵלי כַּ ָקֵרי ֵליּה  'ּבּוׁשְ    ,"ִמין ְקָלָלה" :ַהְיינּו ּדְ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִזיָקא' :ֶאלָּ ְמֵרי ּדְ    ?"ִמין ְקָלָלה"ַמאי  'ּתַ

  
ָאָרא ְ    .ַאׁשּ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְמָרא' :ּבִ ֵלי כַּ ְמָבְרִכיָנן - 'ּבּוׁשְ ַהּכֹל ַהְיינּו ּדִ    ,ֲעַלְייהּו ׁשֶ
א  ָאַמרֶאלָּ ִזיָקא' :ְלַמאן ּדְ ְמֵרי ּדְ ַהּכֹל – 'ּתַ ִרי ָהֵעץ ?!ׁשֶ ֵעי ֵליּה ִלְברּוֵכי ,ּבֹוֵרא ּפְ    !ִמּבָ

  
א    :ֶאלָּ

נֹוְבלֹות ְסָתָמא  י ַעְלָמא -ּבְ ִליֵגי ּדְ  ּכּולֵּ ְמָרא'לֹא ּפְ ֵלי כַּ    ,ִניְנהוּ  'בּוׁשְ
ִליֵגי י ּפְ נֹוְב  :כִּ ָמָרהּבְ   .לֹות ּתְ

ְתַנן    :ּדִ
ַמאי" ּדְ ּבַ ין ׁשֶ ּלִ    :ַהּקַ

יִתין ִ נֹות ׁשּוַח  ,ְוָהעּוְזָרִדין ,ְוָהִריִמין ,ַהׁשּ ְקָמה ,ּבְ ה ,ְוגּוְפִנין ,ּוְבנֹות ׁשִ ָמָרה ,ְוִנְצּפֶ    ".ְונֹוְבלֹות תְּ
  
יִתין"   – "ׁשִ

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
  .ֵאִניםִמין ּתְ 

  
ְנֵדי - "ִריִמין"    .כַּ
י – "ָהעּוְזָרִדין"    .טּוְלׁשֵ
  
נֹות ׁשּוַח "    – "ּבְ

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
א ְרּתָ ֵאיֵני ִחיּוַ    .ּתְ

  
ְקָמה" נֹות ׁשִ    -  "ּבְ

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
   .ּדּוְבֵלי

  
יְלֵהי ּגּוְפֵני – "ְפִניןּגוּ "    .ׁשִ
  
ה" ְרָחה – "ִנְצּפֶ    .ּפִ
  
ָמָרה"    – "נֹוְבלֹות תְּ

י ִאיָלָעא י ֵזיָראוְ  ַרּבִ    :ַרּבִ
ְמָרא' :ַחד ָאַמר ֵלי כַּ    ',ּבּוׁשְ

ִזיָקא' :ְוַחד ָאַמר ְמֵרי ּדְ    '.ּתַ
  

ָלָמא  ׁשְ ָאַמרּבִ ְמָרא' :ְלַמאן ּדְ ֵלי כַּ ָקּתָ  - 'ּבּוׁשְ ָפטּורַהְיינּו ּדְ ַמאי ְסֵפיָקן הּוא ּדְ ּדְ ּבַ ין ׁשֶ לִּ    ,ֵני ַהּקַ
ָאן  יב –ָהא ַוּדָ    ,ַחּיָ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִזיָקא' :ֶאלָּ ְמֵרי ּדְ יב ',ּתַ ָאן ַחּיָ    !ֶהְפֵקָרא ִניְנהוּ  ?!ַוּדָ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ
ָאן ּגֹוֶרן ֲעׂשָ    .ׁשֶ

  

  רש"י
. כמו שרופי חמה בושלי כמרא

שבשלם ושרפה החום ויבשו 
ותמרים הם כמרא חום כמו 

   מכמר בשרא (פסחים דף נח.):
   . שהרוח משירן:תמרי דזיקא

. אחומץ וגובאי פליג ר' אשארא
   יהודה:

. שהרי לא פרי העץ בעי ברוכי
   נשתנו לקלקול:

. פירות שהקלו הקלים שבדמאי
ן שהלוקחן חכמים בדמאי שלה

מעם הארץ אין צריך לעשרן אלו 
   הן:

. שאינן חשובים ואין השיתין כו'
   ע''ה חש עליהם מלעשרן:

קולמש''י {קורמי''ש: . טולשי
  : }פירות העוזרר

   . ענבים סתווניות:שילהי גופני
. אם ידוע שלא הופרש הא ודאן

   מהן מעשר:
. העני או מי שלקטן שעשאן גורן

   העמיד מהן ערימת כרי:
  
  



303     241 סוגיה                """""כיצד מברכים"כיצד מברכים"כיצד מברכים"כיצד מברכים    ––––מסכת ברכות פרק ו' מסכת ברכות פרק ו' מסכת ברכות פרק ו' מסכת ברכות פרק ו' 

  
ָאַמר  י ִיְצָחקּדְ ּום  י יֹוָחָנןַרּבִ ָאַמר  ַרּבִ ן ַיֲעקֹבִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ

ר עּו ְלַמֲעׂשֵ ָאן ּגֹוֶרן הּוְקּבְ ֲעׂשָ ָאה ׁשֶ ְכָחה ְוַהּפֵ ִ ֶקט ְוַהׁשּ    .ַהלֶּ
  

ַאְמֵרי א ּדְ   :ִאיכָּ
ָלָמא    מא, א ׁשְ ָאַמרּבִ ִזיָקא' :ְלַמאן ּדְ ְמֵרי ּדְ ָהָכא ָקֵרי ָלּה נֹוְבלֹות ְסָתָמ  ',ּתַ ָמָרה ,אַהְיינּו ּדְ    ,ְוָהָתם ָקֵרי ָלּה ּתְ

א  ָאַמרֶאלָּ ְמָרא' :ְלַמאן ּדְ ֵלי כַּ ָמָרה ',ּבּוׁשְ    !אֹו ִאיִדי ְוִאיִדי נֹוְבלֹות ְסָתָמא ,ִניְתֵני ִאיִדי ְוִאיִדי נֹוְבלֹות ּתְ
  

ָיא   .ַקׁשְ
  
  

  רש"י
. אע''פ הלקט והשכחה והפאה

שפטורים מן המעשר לקטן עני 
ועשאן גורן הוקבעו למעשר 
מדרבנן דמאן דחזי סבר שתבואת 

 קרקעו היא: 

. נובלות דדמאי בשלמא למ''ד
תמרי דזיקא ונובלות דמתני' 
אוקימנא בבושלי כמרא היינו 
דהכא קרי להו נובלות תמרה 

   מא:ובמתני' תנן (ד' מ) נובלות סת
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ה"    :ָהיּו ְלָפָניו ִמיִנין ַהְרּבֵ
י ְיהוָּדה[    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְבָעה ִאם ֵיׁש  יֵניֶהן ִמין ׁשִ    .ָעָליו הּוא ְמָבֵרךְ  -ּבֵ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ְרֶצה ְמָבֵרךְ  ּיִ   ]."ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהן ׁשֶ
  

אָאַמר     :עּוּלָ
וֹות ְרכֹוֵתיֶהן ׁשָ ּבִ ׁשֶ    :ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

י ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ ְבָעה ָעִדיף :ּדְ    ,ִמין ׁשִ
ָנן ָסְבֵרי    ,ִדיףִמין ָחִביב ָע  :ְוַרּבָ

וֹות ְרכֹוֵתיֶהן ׁשָ ֵאין ּבִ ׁשֶ    :ֲאָבל ּבְ
ְבֵרי ַהּכֹל    .ְוחֹוֵזר ּוְמָבֵרְך ַעל ֶזה ,ְמָבֵרְך ַעל ֶזה :ּדִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

   ,ָהיּו ְלָפָניו ְצנֹון ְוַזִית"
ִית נֹון ּופֹוֵטר ֶאת ַהּזַ    !"ְמָבֵרְך ַעל ַהּצְ

  
ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ

נֹון ִעיּקָ  ַהּצְ ׁשֶ    .רכְּ
  

   ,ִאי ָהֵכי
   :ֵאיָמא ֵסיָפא

י ְיהוָּדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְבָעה ין ׁשִ ִית ִממִּ ַהּזַ ִית ׁשֶ    !"ְמָבֵרְך ַעל ַהּזַ

ְתַנן י ְיהּוָדה ָהא ּדִ    :ֵלית ֵליּה ְלַרּבִ
ר ְוִעּמֹו ְטֵפָלה" הּוא ִעיּקָ ל ׁשֶ ֵפָלה - ּכָ ר ּופֹוֵטר ֶאת ַהטְּ    "ְמָבֵרְך ַעל ָהִעיּקָ

י :יָמאְוִכי ּתֵ  ֵלית ֵליּה  ָהֵכי ַנּמִ    ,ּדְ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

י ְיהוָּדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִית נֹון ּופֹוֵטר ֶאת ַהּזַ ִית ְמָבֵרְך ַעל ַהּצְ א ַהּזַ    !"ִאם ֵמֲחַמת ְצנֹון ּבָ

  
ר ַעְסִקיָנן ְצנֹון ִעיּקָ    ,ְלעֹוָלם ּבִ
ָנן י ְיהּוָדה ְוַרּבָ ִליֵגי ַרּבִ ָתא :ְוִכי ּפְ ִמילְּ ִליֵגי ּבְ    ,ַאֲחִריֵתי ּפְ

ֵני ָרא ְוָהֵכי ָקּתָ    :ְוַחּסּוֵרי ְמַחּסְ
ִית -ָהיּו ְלָפָניו ְצנֹון ְוַזִית " נֹון ּופֹוֵטר ֶאת ַהּזַ    ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּצְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ר :ּבַ נֹון ִעיּקָ ַהּצְ ׁשֶ    ,כְּ
ר  נֹון ִעיּקָ ְבֵרי ַהּכֹל -ֲאָבל ֵאין ַהּצְ    .ַעל ֶזה ְוחֹוֵזר ּוְמָבֵרְך ַעל ֶזה ְמָבֵרךְ  :ּדִ

וֹות  ְרכֹוֵתיֶהן ׁשָ ּבִ ַעְלָמא ׁשֶ ֵני ִמיִנין ּבְ ְרֶצה -ּוׁשְ ּיִ    .ְמָבֵרְך ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהן ׁשֶ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִית ְבָעה ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּזַ ין ׁשִ ִית ִמּמִ ַהּזַ    ."ׁשֶ
  
  

ּה  ִליֵגי ּבָ יּפְ י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ    :ִיְצָחק ַנְפָחא ַרּבִ
וֹות :ַחד ָאַמר ְרכֹוֵתיֶהן ׁשָ ּבִ ׁשֶ    ,ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

י ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ ְבָעה ָעִדיף :ּדְ    ,ִמין ׁשִ
ָנן ָסְבֵרי    ,ִמין ָחִביב ָעִדיף :ְוַרּבָ

וֹות ְרכֹוֵתיֶהן ׁשָ ֵאין ּבִ ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל ְמָבֵרְך ַעל ֶזה ְוחֹוֵזר ּוְמָבֵרךְ  - ֲאָבל ּבְ    .ַעל ֶזה ּדִ
י ַמֲחלֹוֶקת :ְוַחד ָאַמר וֹות ַנּמִ ְרכֹוֵתיֶהן ׁשָ ֵאין ּבִ ׁשֶ    .ַאף ּבְ

  
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ וֹות ַמֲחלֹוֶקת' :ּבִ ְרכֹוֵתיֶהן ׁשָ ּבִ ׁשֶ יר – 'ּבְ ּפִ    ,ׁשַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִליֵגי' :ֶאלָּ וֹות ּפְ ְרכֹוֵתיֶהן ׁשָ ֵאין ּבִ ׁשֶ ִליֵגי - 'ּבְ ַמאי ּפְ    ?ּבְ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ
ים   .ְלַהְקּדִ

  
ָאַמר  יָמא  ַרב יֹוֵסףּדְ י ִיְצָחקְוִאיּתֵ    :ַרּבִ

ם ִלְבָרָכה ָפסּוק ֶזה מּוְקּדָ ם ּבְ ל ַהּמּוְקּדָ    ,כָּ
ֱאַמר ּנֶ ֶמן ּוְדָבׁש " :ׁשֶ עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ   .(דברים ח, ח) "ֶאֶרץ ִחּטָ

  רש"י
. כגון זיתים בשברכותיהן שוות

ותפוחים דתרוייהו ב''פ העץ ובא 
   לפטור את שתיהן בברכה אחת:

. איזה שירצה חביב עדיף
  דמתניתין את החביב עליו משמע:
. אבל בשאין ברכותיהן שוות ד''ה

אין ברכה אחת פוטרתן ושוב אין 
כאן מחלוקת ואע''ג דתנן (לעיל דף 

האילן ב''פ מ.) בירך על פירות 
האדמה יצא ה''מ בחד מינא וטעה 
ובירך עליה ב''פ האדמה אבל צנון 
וזית ובירך על הצנון לא נפטר 

   זית:
. פשיטא לא גרסינן עד מיתיבי

חדא שאין זו שיטת הגמ' מעיקרא 
קשיא ליה פשיטא דלא איצטריך 
למימרא והדר קשיא היכי מצי 
למימרא. ועוד דלא פשיטא היא 

עולא ה''א צנון  אי לאו דאשמעינן
פוטר את הזית דהתנן בירך על 
פירות האילן ב''פ האדמה יצא. 
שהיה צנון עיקר. שבשבילו התחיל 
. האכילה ולא אכל זית אלא 
להפיג חורפו של צנון דהוה ליה 
זית טפל ותנן (דף מד.) כל שהוא 
עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר 

   ופוטר את הטפלה:
   חלקו:. וכאן לא נמברך על זה כו'

. כגון זית ושני מינים בעלמא
ותפוח שברכותיהן שוות והאחד 

   ממין שבעה בזה נחלקו:
חד אמר מחלוקת בשברכותיהן 

   . וכדאמרן:שוות
ה''ג וחד אמר אף בשאין 

. ברכותיהן שוות נמי מחלוקת
   ומפרש לה ואזיל:

. הא ודאי לא מפטרי במאי פליגי
   בחדא ברכה:

. אמר ר' ירמיה בלהקדים פליגי
ולא גרסי' אבל בשברכותיהן שוות 
מברך על אחד מהן שירצה 
דהשתא בשאינן שוות מקפיד ר' 
יהודה על הקדמתן ואמר מין 
שבעה עדיף כשבא לפטור זו בזו 

   לא כ''ש:
. אלמא קפדינן דאמר ר' יצחק כו'

אהקדמה ור' יהודה אית ליה דר' 
יצחק הלכך כל שכן היכא דחד 

ף לאו ממין שבעה דמין שבעה עדי
ורבנן לית להו דר' יצחק במקום 

   חביב דחביב עדיף:
. הא דר' יצחק ופליגא דרבי חנן

דאמר המוקדם קודם לברכה 
אלמא קרא לשבח א''י בא שיש 
בה פירות החשובים הללו ומנאן 
כסדר חשיבותם ופליג אדר' חנן 
דאמר לא בא הכתוב להודיע שבח 
חשיבות הפירות בטעם שלהם 

בה אלא שבחה של א''י שיש 
פירות ששיעורי תורה נתלין בהן 
וכיון דהכי הוא לא הקפיד הכתוב 

   על סדרן שהרי בזו כולן שוין:
  



305     242 סוגיה                """""כיצד מברכים"כיצד מברכים"כיצד מברכים"כיצד מברכים    ––––מסכת ברכות פרק ו' מסכת ברכות פרק ו' מסכת ברכות פרק ו' מסכת ברכות פרק ו' 

  
י ָחָנן ַרּבִ    ,ּוְפִליָגא ּדְ

ָאַמר  י ָחָנןּדְ    :ַרּבִ
יעּוִרין ֶנֱאַמר סּוק ּכּוּלֹו ְלׁשִ ל ַהּפָ    ,כָּ

ה" ְתַנן – "ִחּטָ    :ּדִ
ע" ִית ַהְמנּוּגָ ְכָנס ַלּבַ    ,ַהּנִ

ָיָדיו  עֹוָתיו ּבְ ָליו ְוַטּבְ ֵתָפיו ְוַסְנּדָ ד - ְוֵכָליו ַעל ּכְ    .הּוא ְוֵהן ְטֵמִאין ִמּיָ
ָליוָהיָ  ַרְגָליו ,ה ָלבּוׁש ּכֵ ָליו ּבְ עֹוָתיווְ  ,ְוַסְנּדָ ֶאְצּבְ עֹוָתיו ּבְ   : ַטּבְ

ד -הּוא     ,ָטֵמא ִמּיָ
ָרס -ְוֵהן  ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ֶהא ּבִ ׁשְ ּיִ    .ְטהֹוִרין ַעד ׁשֶ

עֹוִרין ת ׂשְ ין ְולֹא ּפַ ת ִחטִּ ן ,ּפַ ִלְפתָּ    ."ֵמיֵסב ְואֹוְכָלן ּבְ
עֹוָרה" ְתנַ  – "ׂשְ    :ןּדִ
אֶֹהל" א ּבְ א ְוֵאינֹו ְמַטּמֵ ָ ע ּוְבַמׂשּ ַמּגָ א ּבְ עֹוָרה ְמַטּמֵ ׂשְ    ."ֶעֶצם ּכִ
ֶפן" ֵדי ְרִביִעית ַיִין ְלָנִזיר - "ּגֶ    .כְּ
ֵאָנה" ת - "ּתְ ּבָ ְגרֹוֶגֶרת ְלהֹוָצַאת ׁשַ    .כִּ
ִדְתַנן – "ִרּמֹון"    :כְּ

ים "   מא, ב תִּ ֲעֵלי ּבָ ֵלי ּבַ ל ּכְ יעּוָרן ּכְ ^ּכָ    ."ִרּמֹוִניםׁשִ
ֶמן"    -  "ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ
ֵזיִתים יעּוֶריָה כְּ ל ׁשִ כָּ    .ֶאֶרץ ׁשֶ

  
ךְ  ְעּתָ יעּוֶריָה ַסְלָקא ּדַ ל ׁשִ    ?כָּ

ֲאָמָרן ְך ּדַ א ַהּנָ    !ְוָהא ִאיכָּ
  

ֵזיִתים יעּוֶריָה כְּ רֹוב ׁשִ א ֶאֶרץ ׁשֶ    .ֶאלָּ
  
ַבׁש " ּפּוִריםכְּ  - "ּדְ יֹום ַהכִּ ה ּבְ ּסָ    .כֹוֶתֶבת ַהּגַ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ִתיֵבי ֶהְדָיא ִמי כְּ יעּוִרין ּבְ    ?!ָהֵני ׁשִ
ָנן ַרּבָ א ִמּדְ    ,ֶאלָּ

ַעְלָמא א ּבְ    .ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ
  

א ְסעּוְדָתא ַרב ַהְמנּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ    ,ֲהוּו ַיְתֵבי ּבִ
ְמֵרי וְ  ְייהּו ּתַ    ,ִרּמֹוֵניַאְייתּו ְלַקּמַ

ַקל  א ַרב ַהְמנּוָנאׁשָ ֵריׁשָ ְמֵרי ּבְ ִריְך ַאּתַ    ,ּבְ
אָאַמר ֵליּה  ָאַמר  :ַרב ִחְסּדָ יָמא  ַרב יֹוֵסףלֹא ְסִביָרא ֵליּה ַמר ְלָהא ּדְ י ִיְצָחקְוִאיּתֵ    :ַרּבִ

ָפסּוק ֶזה קֹוֶדם ִלְבָרָכה ם ּבְ ל ַהּמּוְקּדָ    !?כָּ
ִני לְ  :ָאַמר ֵליּה  י לְ  "ֶאֶרץ"ֶזה ׁשֵ    ."ֶאֶרץ"ְוֶזה ֲחִמיׁשִ

ִעיָנךְ  ָאַמר ֵליּה ַמאן ָיִהיב ָלן ִנְגֵרי ּמְ ַפְרְזָלא ּוְנׁשַ    .ּדְ
  
  

  רש"י
. כתיב והבא אל בבית המנוגע

הבית יטמא עד הערב (ויקרא יד) 
ולא כתיב כבוס בגדים והאוכל 
בבית יכבס את בגדיו בשוהא 
שיעור אכילה ואפילו לא יאכל 

ת מדכתיב בסיפיה והשוכב בבי
יכבס את בגדיו הלכך הנכנס בו 
ונושא את בגדיו עמו שלא כדרך 
מלבושו אין אלו בגדיו וטמאים 
מיד שאף בהן אני קורא והבא אל 
הבית וכשהוא לבוש בהן בעי 

   שהייה:
. חצי ככר ששיערו בו אכילת פרס

חכמים את העירוב שהוא כולו 
מזון שתי סעודות וחציו מזון 

   סעודה אחת:
   מהר: . נאכלתפת חטין

. דרך הסבה שהיא נאכלת מיסב
   מהר שאינו פונה אנה ואנה:

. הלכה למשה ואינו מטמא באהל
   מסיני הוא:

. אכל כדי רביעית יין לנזיר
חרצנים וזגים ולולבין כשיעור 
רביעית יין חייב ואין שיעור 
רביעית יין ורביעית מים שוין לפי 
שהיין עב והמים קלושין ויש 

ה שיש ברביעית יין יותר ממ
ברביעית מים כדאמרינן (במנחות 
קז.) [בשבת (דף עז.)] גבי רביעית 
דם שיכול לקרוש ולעמוד על כזית 
משום דסמיך אבל מידי דקליש 

   לא הוה רביעית דידיה כזית:
. דתנן המוציא להוצאת שבת

אוכלין כגרוגרת (שבת עו:) והיא 
 תאנה יבשה: 

. ניקב כמוציא שיעורן כרמונים
לי בתים חסים על רמון טהור בע

כליהם הלכך ניקב כמוציא 
קטניות מצניעו לזיתים ניקב 
כמוציא זית משתמש לאגוזים 
ניקב כמוציא אגוז משתמש בו 
רמונים אבל של אומן העומד 

   למכור לא הוי שיעוריה בהכי:
. אכילת חלב דם שרוב שיעוריה

   נותר ופיגול:
. האמור בתורה הוא דבש דבש

   :תמרים וכותבת היא תמרה
. ארץ זית שמן ודבש זה שני לארץ

דכתיב בסיפיה דקרא הפסיק ארץ 
את הסדר וחזר לעשות זיתים 
ותמרים חשובים מתאנים 
ורמונים שהרמון חמישי לארץ 
הכתובה בראש המקרא ודבש שני 

   לארץ הכתובה בסופו:
. רגלים מאן יהיב לן נגרי דפרזלא

   של ברזל:
. נשמשך ונלך אחריך ונשמעינך

   תמיד:
  
  
  
  



  306  243 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

        מב, אמב, אמב, אמב, א    ––––    מא, במא, במא, במא, ב .243
ַמר    :ִאיּתְ

עּוָדה תֹוְך ַהּסְ ֵאִנים ַוֲעָנִבים ּבְ    ,ֵהִביאּו ִלְפֵניֶהם ּתְ
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ָרָכה ִלְפֵניֶהם ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהםְוֵאין ְטעּונִ  ,ְטעּוִנים ּבְ    .ים ּבְ
  

   :ַרב ַנְחָמןְוֵכן ָאַמר 
ָרָכה ִלְפֵניֶהם ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהם ,ְטעּוִנים ּבְ    .ְוֵאין ְטעּוִנים ּבְ

  
תוְ  ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

ין ְלַאֲחֵריֶהם ין ִלְפֵניֶהם ּבֵ ָרָכה ּבֵ    ,ְטעּוִנין ּבְ
ָרָכה ְלָפָניו  עּון ּבְ ּטָ ָבר ׁשֶ ֵאין ְלָך ּדָ ָרָכה ְלַאֲחָריוׁשֶ    ,ְוֵאין ָטעּון ּבְ

ְלַבד ִנין ּבִ ִכּסְ ָאה ּבְ ת ַהּבָ א פַּ    .ֶאלָּ
  

יא י ִחּיָ ַרּבִ    ,ּוְפִליָגא ּדְ
ָאַמר  יאּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ

ת  ל ִמיֵני ַמֲאָכל -ּפַ    ,ּפֹוֶטֶרת כָּ
ִקים -  ְוַיִין ל ִמיֵני ַמׁשְ    .ּפֹוֵטר כָּ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב פַּ

   :ִהְלְכָתא
עּוָדהּדְ  תֹוְך ַהּסְ עּוָדה ּבְ ִאים ֵמֲחַמת ַהּסְ    :ָבִרים ַהּבָ

ָרָכה לֹא ִלְפֵניֶהם ְולֹא ְלַאֲחֵריֶהם    ,ֵאין ְטעּוִנים ּבְ
עּוָדה ּלֹא ֵמֲחַמת ַהּסְ    :ְוׁשֶ

עּוָדה  תֹוְך ַהּסְ ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהם -ּבְ ָרָכה ִלְפֵניֶהם ְוֵאין ְטעּוִנים ּבְ    ,ְטעּוִנים ּבְ
עּוָדה ְלַאַחר ַה  ין ְלַאֲחֵריֶהם -ּסְ ין ִלְפֵניֶהם ּבֵ ָרָכה ּבֵ    .ְטעּוִנים ּבְ

  
ֲאלּו ֶאת " ן זֹוָמאׁשָ    :ּבֶ

ֵני ָמה ָאְמרוּ     :ִמּפְ
עּוָדה תֹוְך ַהסְּ עּוָדה ּבְ ִאים ֵמֲחַמת ַהסְּ ָבִרים ַהּבָ    ,ּדְ

ָרָכה לֹא ִלְפֵניֶהם ְולֹא ְלַאֲחֵריֶהם    ?ֵאיָנם ְטעּוִנים ּבְ
ן :םָאַמר ָלֶה     ."הֹוִאיל ּוַפת ּפֹוַטְרתָּ

  
   ,ִאי ָהֵכי

ת י ִנְפְטֵריּה ּפַ    !ַיִין ַנּמִ
  

אִני ַיִין   מב, א ָרָכה ְלַעְצמוֹ ^ ,ׁשַ גֹוֵרם ּבְ    .ּדְ
  

  

  רש"י
הביאו לפניהם תאנים וענבים 

. ולא ללפת את הפת בתוך הסעודה
דא''כ הוו להו טפלה ואין חולק 
בדבר שאין טעון ברכה לא לפניו 
ולא לאחריו אלא לפעמים שבא 
למתק את פיו בתוך הסעודה 

   בפירות:
   . דלאו טפלה נינהו:מברך לפניהם
   . דבהמ''ז פוטרתן:ולא לאחריהם

. דלא לאחריהם בין לפניהם בין
פטר אלא מידי דזיין והני לא 

   זייני:
. לאחר אכילה פת הבאה בכסנין

ובהמ''ז היו רגילים להביא כיסנין 
והן קליות לפי שיפין ללב כדאמרי' 
בעלמא (עירובין כט:) הני כיסני 
דמעלו לליבא ומביאין עמהן פת 
שנלושה עם תבלין כעין 
אובליאי''ש שלנו ויש שעושין 

צפורים ואילנות אותן כמין 
ואוכלין מהן דבר מועט ומתוך 
שנותנים בה תבלין הרבה ואגוזים 
ושקדים ומאכלה מועט לא 
הטעינוה ברכה מעין ג' מידי דהוה 
אפת אורז ודוחן דאמרינן בפרקין 
(דף לז:) בתחלה בורא מיני מזונות 

   ולבסוף ולא כלום:
. בין לפניהם בין פת פוטרת

   לאחריהם:
. הסעודה דברים הבאים מחמת

   ללפת בהן את הפת:
. דהוו להו טפלה אין טעונין ברכה

הלכך כל מידי בין מזון בין פירות 
שהביאו ללפתן אין בו ברכה לא 

   לפניו ולא לאחריו:
שלא מחמת הסעודה בתוך 

. כגון דייסא וכן כרוב הסעודה
ותרדין שאינן לפתן ובאין למזון 

   ולשובע:
. דלאו טפלה טעונין ברכה לפניהן

ינהו ואינן בכלל לחם דנפטר נ
   בברכת המוציא:

. דמיני מזון נינהו ולא לאחריהן
   וברכת המזון פוטרתן:

דברים הרגילים לבא לאחר 
. כגון פירות אפי' הביאן סעודה

   בתוך הסעודה שלא מחמת לפתן:
. דלאו טעונין ברכה בין לפניהן

   טפלה נינהו:
. דאין ברכת המזון בין לאחריהם

 זוני נינהו: פוטרתן דלאו מ

. בכמה דגורם ברכה לעצמו
מקומות הוא בא ומברכין עליו 
  ואע''פ שלא היו צריכים לשתייתו:
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א ַרב הּוָנא ַקּבָ ָלָתא ּבְ ָלָתא ּתְ ֵני תְּ י ּבְ ֵליַסר ִריְפּתֵ ִריךְ  ,ָאַכל ּתְ    .ְולֹא ּבָ

  
   :ןַרב ַנְחָמ  ָאַמר ֵליּה 
ְפָנא    ,ָעֵדי כַּ

ֲאֵחִרים קֹוְבִעים ָעָליו ְסעּוָדה ָצִריְך ְלָבֵרךְ  ל ׁשֶ א כָּ    .ֶאלָּ
  

י  ַרב ְיהּוָדה ר ֲחִביָבאֲהָוה ָעִסיק ֵליּה ִלְבֵריּה ּבֵ    ,ַרב ְיהּוָדה ּבַ
ִנין ִכּסְ ָאה ּבְ ת ַהּבָ ְייהּו ּפַ    ,ַאְייתּו ְלַקּמַ

ָקא ְמָבְר  ְמִעיְנהּו ּדְ י ָאָתא ׁשַ ַמְעָנא :ָאַמר ְלהוּ  ,ֵכי ַהּמֹוִציאכִּ ָקא ׁשְ    ?ַמאי ִציִצי ּדְ
יְלָמא ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ ָקא ְמָבְרִכיתוּ     ?!ּדִ

   ,יןִא  :ָאְמֵרי ֵליּה 
ַתְנָיא    :ּדְ

י מֹוָנא" ּום  ַרּבִ י ְיהוָּדהָאַמר ִמׁשּ    :ַרּבִ
ִנין ְמָבְרִכין ָעֶליָה ַהּמוֹ  ִכסְּ ָאה ּבְ ת ַהּבָ    ."ִציאּפַ

מּוֵאלְוָאַמר  י מֹוָנא :ׁשְ ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ
  

   :ָאַמר ְלהוּ 
י מֹוָנא ַרּבִ ַמר, ֵאין ֲהָלָכה כְּ   .ִאתְּ

  
   :ָאְמֵרי ֵליּה 

ֵמיּה ּדִ  ְ ָאַמר ִמׁשּ מּוֵאלְוָהא ַמר הּוא ּדְ    :ׁשְ
ֶהן ּוְמָבְרִכין ֲעֵליֶהן ַהּמֹוִציא    !ַלְחָמִנּיֹות ְמָעְרִבין ּבָ

  
אִני ָה  ָקַבע ְסעּוְדֵתיּה ֲעַלְייהוּ ָתם ׁשַ    ,ּדְ

לֹא ָקַבע ְסעּוְדֵתיּה ֲעַלְייהוּ     .לֹא – ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
  
  
  

  רש"י
. מפת רב הונא אכל תליסר ריפתי

   הבאה בכסנין ולא בירך אחריו:
   . גרסי':אמר רב נחמן עדי כפנא

. אלו. כלומר אלו לרעבון עדי
נאכלו ואכילה מרובה כזו לא 

כל שאחרים  נפטרת מברכה אלא
קובעין אכילתן בכך טעון בהמ''ז 
כך פירש רב האי ורבותינו פירשו 
תליסר ריפתי מפת שלנו ולא בירך 
אחריו משום דלא שבע וקרא 
כתיב (דברים ח) ואכלת ושבעת 
וברכת וכך פירש רב יהודאי בה''ג 
ואינו נ''ל דלית ליה לרב הונא והם 
החמירו על עצמן עד כזית ועד 

ף כ:) ודלא כר''מ כביצה (לעיל ד
   ודלא כר' יהודה (לקמן דף מט:):

אובליא''ש . לחמניות
{אובלידי''ש: אפיפיות, ''ופלים''} 

  בלע''ז:
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א ּפָ ַלע ְלֵבי  ַרב ּפַ ַרב ָנָתןִאיּקְ ֵריּה ּדְ    ,ַרב הּוָנא ּבְ

ָגַמר ְסעּוְדַתְייהוּ  ַתר ּדְ ְייהּו ִמיֵדי ְלֵמיַכל ,ּבָ    ,ַאְייתּו ְלַקּמַ
ַקל  אַרב ׁשָ ּפָ    ,ְוָקא ָאִכיל ּפַ

ַמר ' :לֹא ָסַבר ָלּה ַמר :ָאְמֵרי ֵליּה  ֱאכֹול -ּגָ    '?ָאסּור ִמלֶּ
ק' :ָאַמר ְלהוּ  ַמר 'ִסלֵּ    .ִאּתְ

  
י ֵזיָראוְ  ָרָבא לּוָתא ַרּבִ ַלעּו ְלֵבי ֵריׁש ּגָ    ,ִאיּקְ

ְייהוּ  א ִמַקמַּ כָּ יקּו ּתַ ַסלִּ    ,ְלָבַתר ּדְ
ָנא ִמ  רּו ְלהּו ִריְסּתְ ּדְ לּוָתאׁשַ י ֵריׁש ּגָ    ,ּבֵ

   ,ָאִכיל - ָרָבא
י ֵזיָראוְ     .לֹא ָאִכיל - ַרּבִ

ֱאכֹול'לֹא ָסַבר ָלּה ַמר  :ָאַמר ֵליּה  ק ָאסּור ִמלֶּ    '?ִסלֵּ
כָּ  :ָאַמר ֵליּה  לּוָתא ַסְמִכיָנןֵר א ּדְ ֲאַנן ַאּתַ    .יׁש ּגָ

  
   :ַרבָאַמר 

ֶמן ׁשֶ בוֹ  ,ָהָרִגיל ּבְ ֶמן ְמַעכְּ    .ׁשֶ
  

יַר ָאַמר  ִ    :ב ַאׁשּ
י  י ֲהִויָנן ּבֵ ֲהָנאכִּ    :ָאַמר ָלן ַרב כַּ

ָחא ִמׁשְ ְרִגיִליָנן ּבְ גֹון ֲאַנן ּדִ ָבא ָלן ,כְּ ָחא ְמַעכְּ    .ִמׁשְ
  

ָתא ַמְעּתְ ָכל ָהֵני ׁשְ    ,ְוֵלית ִהְלְכָתא כְּ
ָאַמר  י ָהא ּדְ א כִּ יֶאלָּ ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

ִכיפֹות  לֹׁש ּתְ    :ֵהןׁשָ
ִחיָטה ֶכף ִלְסִמיָכה ׁשְ    ,ּתֵ

ה ִפלָּ ה ּתְ ֶכף ִלְגאּולָּ    ,ּתֵ
ָרָכה ֶכף ִלְנִטיַלת ָיַדִים ּבְ    .ּתֵ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

  :ַאף ָאנּו נֹאַמר
ָרָכה ֶכף ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ    ,ּתֵ

ֱאַמר ּנֶ ְגָלֶלךָ " :ׁשֶ   .)כז, בראשית ל( "ַוְיָבְרֵכִני ה' ּבִ
  

ִעית ֵאי    :ָמא ֵמָהָכאִאיּבָ
ֱאַמר ּנֶ ְגַלל יֹוֵסף" :ׁשֶ ְצִרי ּבִ ית ַהּמִ    .)ה, בראשית לט( "ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת ּבֵ

  
  

  רש"י
. עד שיברך בהמ''ז אסור מלאכול

ויחזור ויברך על הבא לפניו דכיון 
דגמר אסח דעתי' מברכה ראשונה 

   ומסעודתיה:
. אם סלק הלחם וכל סלק אתמר

לחן ועדיין לא האוכל מעל הש
   ברכו אסור לאכול:

   . אמנישטרשיו''ן:ריסתנא
. ואין אתכא דריש גלותא סמכינן

סילוקתנו סלוק שדעתנו אם ישא 
   משאות מאת פניו אלינו נאכל:

. למשוח ידיו אחר הרגיל בשמן
   אכילה:

. לענין ברכה שאפילו שמן מעכבו
גמר וסלק ולא משח ידיו עדיין 

   רכה:סעודה קיימת ואוכל בלא ב
. ולית הלכתא ככל הני שמעתתא

אין סיום סעודה תלוי לא בגמר 
ולא בסלוק ולא בשמן אלא במים 
אחרונים כ''ז שלא נטל מים 
אחרונים הוא מותר לאכול 

   ומשנטל אסור לאכול:
. דמים אחרונים לנטילת ידים

בהמ''ז ולא יאכל כלום עד שיברך 
   על מזונו:

. המקריבו אליו תכף לת''ח
   ביתו:ומארחו ב

   . בביתו:ברכה
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ָנה   ִמׁשְ

זֹון  ְפֵני ַהּמָ ּלִ ִין ׁשֶ ֵרְך ַעל ַהּיַ זֹון -ּבֵ ַאַחר ַהּמָ ּלְ ִין ׁשֶ ַטר ֶאת ַהּיַ    .ּפָ
זֹון  ְפֵני ַהּמָ ּלִ ֶרת ׁשֶ ְרּפֶ ֵרְך ַעל ַהּפַ זֹון -ּבֵ ַאַחר ַהּמָ ּלְ ֶרת ׁשֶ ְרּפֶ ַטר ֶאת ַהּפַ    .ּפָ

ת  ֵרְך ַעל ַהּפַ ֶרת -ּבֵ ְרּפֶ ַטר ֶאת ַהּפַ    .ּפָ
ֶרת  ְרּפֶ ת -ַעל ַהּפַ ַטר ֶאת ַהּפַ    .לֹא ּפָ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ה ְקֵדָרה    .ַאף לֹא ַמֲעׂשֵ

  
ִבין  ל ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמוֹ  -ָהיּו יֹוׁשְ    .ּכָ

ן -  ֵהֵסּבוּ    .ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלכּוּלָ
   

א ָלֶהם ַיִין   מב, ב    :ּבָ
זֹון  תֹוְך ַהּמָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמוֹ  -ּבְ    ,ּכָ
זֹון  ם -ַאַחר ַהּמָ    .ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלכּוּלָ

   ,ְוהּוא אֹוֵמר ַעל ַהּמּוְגָמר
יוְ  א ְלַאַח  ַאף ַעל ּפִ ֵאין ְמִביִאין ֶאת ַהּמּוְגָמר ֶאּלָ   .ר ְסעּוָדהׁשֶ
   

ָמָרא    ּגְ
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ׁשַ א ּבְ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ
ִין    ,הֹוִאיל ְוָאָדם קֹוֵבַע ְסעּוָדתֹו ַעל ַהּיַ

ָנה  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ל ּכֹוס ְוכֹוס - ֲאָבל ּבִ    .ְמָבֵרְך ַעל כָּ
  

ַמר י ִאּתְ    :ַנּמִ
ר ָמִריָאַמר  ה ּבַ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ׁשַ א ּבְ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ
ְרָחץ ית ַהּמֶ ָאָדם יֹוֵצא ִמּבֵ ָעה ׁשֶ    ,ּוְבׁשָ

ם ַזת ּדַ ַעת ַהּקָ    ,ּוִבׁשְ
ִין    .הֹוִאיל ְוָאָדם קֹוֵבַע ְסעּוָדתֹו ַעל ַהּיַ

ָנה ֲאָבל ּבִ  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ל ּכֹוס ְוכֹוס - ׁשְ    .ְמָבֵרְך ַעל כָּ
  

ר ָמִרי ה ּבַ ַלע ְלֵבי  ַרּבָ חֹול ָרָבאִאיּקְ    ,ּבְ
זֹון ָבִריְך ִלְפֵני ַהּמָ זֹון ,ַחְזֵייּה ּדְ ִריְך ְלַאַחר ַהּמָ    ,ְוָהַדר ּבָ

ר :ָאַמר ֵליּה  ַ   .ְיַיׁשּ
ן ֵלִויְוֵכן ָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    .ַרּבִ

  
ר יֹוֵסףַר  ַלע ְלֵבי  ב ִיְצָחק ּבַ יִאיּקְ יֵּ    ,יֹום טֹובּבְ  ַאּבַ

ָסא ְוָכָסא ל כָּ ָבִריְך ַאכָּ    ,ַחְזֵייּה ּדְ
ן ֵלִוילֹא ָסַבר ָלּה ַמר ְלָהא ּדְ  :ָאַמר ֵליּה  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ?ַרּבִ
   .ִנְמָלְך ֲאָנא :ָאַמר ֵליּה 

  

  רש"י
  מתני' 

. נוהגין היו להביא ברך על היין כו'
קודם אכילה כוס יין לשתות 
כדתניא לקמן (דף מג.) כיצד סדר 
הסבה כו' ומביאין לפניהם 
פרפראות להמשיך אכילה כגון 
פרגיות ודגים ואח''כ מביאין 
השלחן ולאחר גמר סעודה יושבים 

ים ושותים ואוכלים ומה הן אוכל
פרפראות כגון כיסני דמעלו ללבא 
ולחמניות והוא יין ופרפרת 
שלאחר המזון ושניהם קודם 

   בהמ''ז:
. חלקא טרגיס מעשה קדרה

   וטיסני:
. בלא הסבת מטות היו יושבים

שמוטים על צדיהן שמאלית על 
   המטה ואוכלין ושותין בהסבה:

. דאין כל אחד ואחד מברך לעצמו
 קבע סעודה בלא הסבה: 

. בגמ' הם יין בתוך המזון כו'בא ל
   מפרש טעמא (ד' מג.):

. אותו והוא אומר על המוגמר
שברך על היין הוא מברך על 
המוגמר שהיו רגילים להביא 
לפניהם אחר אכילה אבקת רוכלין 
על האש במחתות לריח טוב 

   ומברכים עליו בורא עצי בשמים:
. לאחר בהמ''ז שאינו לאחר סעודה

י מי שברך מצרכי סעודה אפי' הכ
על היין שהתחיל בברכות 

   אחרונות גומרן:
  

  גמ' 
. דיין שלפני המזון פוטר לא שנו

   את שלאחר המזון:
. דדעתו לישב אלא בשבתות כו'

אחר המזון ולשתות וכי בריך 
   ברישא אדעתא דהכי בריך:

. דהוה כנמלך על כל כוס וכוס
   ומתחיל בשתיה בכל חד וחד:

   . יפה עשית:יישר
   . לעשות:ריב''לוכן אמר 

. דביום טוב לא סבר לה מר כו'
   לאו נמלך הוא:

. איני רגיל לקבוע נמלך אנא
  סעודה על היין:
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ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
א ָלֶהם ַיִין זֹון ּבָ תֹוְך ַהּמָ זֹון ,ּבְ ַאַחר ַהּמָ לְּ ִין ׁשֶ ְפטֹור ֶאת ַהּיַ ּיִ    ?ַמהּו ׁשֶ

  
יְמֵצי לֹוַמר זֹון " :ִאם ּתִ ְפֵני ַהמָּ ּלִ ִין ׁשֶ ֵרְך ַעל ַהּיַ זֹון -ּבֵ ַאַחר ַהּמָ ּלְ ִין ׁשֶ    ,"ּפֹוֵטר ֶאת ַהּיַ

ּתֹות ּתֹות ְוֶזה ִלׁשְ ֶזה ִלׁשְ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ֶזה רֹות לֹא ֲאָבל ָהָכא ּדְ ּתֹות ְוֶזה ִלׁשְ    ?ִלׁשְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנא    ?לֹא ׁשְ

  
   :ָאַמר ַרב

   .ּפֹוֵטר
  
ֲהָנאוְ     :ָאַמר ַרב כַּ

   .ֵאינֹו ּפֹוֵטר
  

   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן
   .ּפֹוֵטר

  
תוְ  ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

   .ֵאינֹו ּפֹוֵטר
  

ְלִמיֵדי ּדְ  ַרב ְיהּוָדהוְ  ַרב הּוָנא    :יָאְמֵר  ַרבְוָכל ּתַ
   .ֵאינֹו ּפֹוֵטר

  
   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 

זֹון " תֹוְך ַהּמָ א ָלֶהם ַיִין ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמוֹ  -ּבָ    ,ּכָ
זֹון  ם -ְלַאַחר ַהּמָ    !"ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלכּוּלָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

זֹון :ָהֵכי ָקָאַמר תֹוְך ַהּמָ א ָלֶהם ַיִין ּבְ א  ִאם לֹא ּבָ זֹון "ֶאלָּ ם -ְלַאַחר ַהּמָ    ."ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלכּוּלָ
  
  

  רש"י
. וקודם בא להם יין בתוך המזון

   המזון לא בא להם:
. להביא ראיה אם תמצי לומר

ממשנתנו דקתני דיין שלפני המזון 
פוטר את שלאחר המזון אינה 

וזה ראיה דהתם זה לשתות 
לשתות אבל שבתוך המזון לשרות 
אכילה שבמעיו הוא בא ולא היו 
רגילין לשתות בתוך הסעודה אלא 

   מעט לשרות:
. לאחר המזון אחד מברך לכולן

קס''ד דה''ק דכשיביאו יין שני 
אחר המזון אחד מברך לכולן והא 
תנא ליה דכל אחד ואחד יברך על 
שבתוך המזון לעצמו וקא מצריך 

  אחר המזון:תו ברכה על של
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ת " ֵרְך ַעל ַהּפַ ֶרת -ּבֵ ְרּפֶ ַטר ֶאת ַהּפַ    .ּפָ

ֶרת  ְרּפֶ ת -ַעל ַהּפַ ַטר ֶאת ַהּפַ    .לֹא ּפָ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ה ְקֵדָרה    ."ַאף לֹא ַמֲעׂשֵ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
אי ּמַ ית ׁשַ ִליֵגיַאֵרי ּבֵ א ּפְ    ?ׁשָ

ִליֵגי יָפא ּפְ יְלָמא ַאּסֵ    ?אֹו ּדִ
  

א א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ּתַ ֶרת" :ּדְ ְרּפֶ ַטר ֶאת ַהּפַ ת ּפָ ֵרְך ַעל ַהּפַ ן - "ּבֵ כֵּ ה ְקֵדָרה ְוָכל ׁשֶ    ,ַמֲעׂשֵ
איְוָאֵתי  ּמַ ית ׁשַ ת :ְלֵמיַמר ּבֵ ְטָרה ְלהּו ּפַ לֹא ּפָ ֶרת ּדְ ְרּפֶ ְעָיא פַּ    ,לֹא ִמיּבָ

ְטָרהֶאלָּ  י לֹא ּפָ ה ְקֵדָרה ַנמִּ    .א ֲאִפיּלּו ַמֲעׂשֵ
ִליֵגי יָפא ּפְ יְלָמא ַאּסֵ    ,אֹו ּדִ

ֵני ָקּתָ ת" :ּדְ ַטר ֶאת ַהּפַ ֶרת לֹא ּפָ ְרּפֶ ֵרְך ַעל ַהּפַ ַטר - "ּבֵ ה ְקֵדָרה ּפָ ַטר ֲאָבל ַמֲעׂשֵ לֹא ּפָ ת הּוא ּדְ    ,ּפַ
איְוָאתּו  ּמַ ית ׁשַ ַטרַוֲאִפיּלּו ַמ  :ְלֵמיַמר ּבֵ י לֹא ּפָ ה ְקֵדָרה ַנּמִ   ?ֲעׂשֵ

  
יקּו.    ּתֵ

  

  רש"י
. אע''פ שאין פטר את הפרפרת

צורך סעודה למלוי הכרס אלא 
   למגמר אכילה:

. שהוא וכל שכן מעשה קדרה
  לאכול לזון ממש:
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ִבין " ל ֶאָחד ְוֶאָחד -ָהיּו יֹוׁשְ    .ְמָבֵרְך ְלַעְצמוֹ [ ּכָ

ן - ֵהֵסּבּו    ].ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלכּוּלָ
  
   ,לֹא –לֹא ֵהֵסּבּו  ,יןִא  – "ֵהֵסּבוּ "

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֶרךְ " ּדֶ ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ ָרה ׁשֶ    :ֲעׂשָ

י  ר ֶאָחד  ַאף ַעל ּפִ ּכָ ּכּוָלם אֹוְכִלים ִמּכִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמוֹ  -ׁשֶ    ,ּכָ
בּו ֶלֱאכֹול  י  -ָיׁשְ ם ַאף ַעל ּפִ רֹו ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלכּוּלָ ּכָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד אֹוֵכל ִמּכִ ּכָ    ,"ׁשֶ

ֵני  בוּ "ָקּתָ י  "ָיׁשְ ּלֹא ֵהֵסּבוּ  ַאף ַעל ּפִ    !ׁשֶ
  

ר ִיְצָחקר ָאַמ     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָלן דּוְך ּפְ ָאְמֵרי ֵניִזיל ְוֵניכּול ַלְחָמא ּבְ גֹון ּדְ    .כְּ

  
יּה ּדְ  י ָנח ַנְפׁשֵ ְתֵריּה  ַרבכִּ ְלִמיָדיו ּבַ    ,ָאְזלּו ּתַ

י ַהְדֵרי ק :ָאְמֵרי ,כִּ ּנַ ַהר ּדַ    ,ֵניִזיל ְוֵניכּול ַלְחָמא ַאּנְ
ַכְרֵכי ַיְתֵבי ְוָקא ַתר ּדְ ְעָיא ְלהוּ  ,ּבָ    :ִמיּבָ

ַנן "ֵהֵסּבוּ " ְוָקא ּתְ בוּ 'ֲאָבל  ,ּדַ    ,לֹא 'ָיׁשְ
ֵמי י ֵהֵסּבּו ּדָ ָלִניָתא כִּ א ּפְ דּוְכּתָ א ּבְ ָאְמֵרי ֵניִזיל ְוֵניכּול ִריְפּתָ יָון ּדְ יְלָמא כֵּ    ?אֹו ּדִ

יַדְייהוּ     .לֹא ֲהָוה ּבִ
ר ַאֲהָבהָקם    מג, א א ּבַ    ,ְוָקַרע ְקִריָעה ַאֲחִריָנא ,ּה ַלֲאחֹוֵריּה ַאֲהַדר ַקְרֵעי^ ַרב ַאּדָ

ַרב :ָאַמר יּה ּדְ ְמִריָנן ,ָנח ַנְפׁשֵ ת ְמזֹוָנא לֹא ּגַ    !ּוִבְרכַּ
ָאָתא  ַרְייָתא ,ַההּוא ָסָבאַעד ּדְ    ,ָרָמא ְלהּו ַמְתִניִתין ַאּבְ

י ְלהוּ  ּנֵ דּוְך ּפְ  :ְוׁשַ ָאְמֵרי ֵניִזיל ְוֵניכּול ַלְחָמא ּבְ יָון ּדְ ֵמ כֵּ ֵהֵסּבּו ּדָ    .יָלן כְּ
  
  

  רש"י
. במקום פלוני דקבעו בדוך פלן

להם מתחלה מקום בדבור ועצה 
והזמנה הוי קביעות אבל ישבו 
מאליהן במקום אחד יחד אינה 

   קביעות:
. דקברוהו מידיו בתריהאזלו תל

   בעיר אחרת:
   . כך שמו:נהר דנק

. דקתני היו יושבים רישא דוקא
בלא הזמנת מקום הוא דלא הוי 
קביעות אבל אנו שהזמנינהו לכך 

 הוי קביעות ואחד מברך לכולן: 

. קרע אהדר קרעיה לאחוריה
שקרע בהספד רבו החזיר החלוק 
לאחוריו ומה שלאחור לפנים כדי 

ר להראות אבל לקרוע קרע אח
עכשיו כיום המיתה על שהיו 
צריכים להוראה ואין יודעים 

   להורות:
. כדרמינן לעיל וע''כ רמי להו כו'

מבעי ליה לאוקומי ברייתא בהכי 
וקתני אחד מברך לכולם דקביעות 

   הוא:
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   ."ֵהֵסּבּו ֶאָחד ְמָבֵרךְ "
  

   :ַרבָאַמר 
ה ָבֵעי ֲהִסּבָ ת ּדְ א ּפַ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ

ה - ֲאָבל ַיִין  ֵעי ֲהִסּבָ    .לֹא ּבָ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ה ֵעי ֲהִסּבָ י ּבָ    .ֲאִפיּלּו ַיִין ַנּמִ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

  :ַרבָאַמר 
ת א ּפַ נּו ֶאלָּ ה ,לֹא ׁשָ ָיא ֵליּה ֲהִסּבָ ְמַהּנְ    ,ּדִ

ה –ֲאָבל ַיִין  ָיא ֵליּה ֲהִסּבָ    .לֹא ְמַהּנְ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ה ָיא ֵליּה ֲהִסּבָ י ְמַהּנְ    .ֲאִפיּלּו ַיִין ַנּמִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ה" יַצד ֵסֶדר ֲהִסּבָ    ?ּכֵ

ִבין ַעל ְדָראֹות אֹוְרִחין ִנְכָנִסין ְויֹוׁשְ י ַקתֶּ ּבֵ י ַסְפָסִלין ְוַעל ּגַ ּבֵ ם ,ּגַ ְנסּו ּכּוּלָ ּכָ ּיִ    ,ַעד ׁשֶ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵטל ָידֹו ַאַחת -ֵהִביאּו ָלֶהם ַמִים     ,ּכָ

א ָלֶהם ַיִין  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמוֹ  -ּבָ    .ּכָ
   ,ָעלּו ְוֵהֵסּבוּ 

י ׁשֶ  - ּוָבא ָלֶהם ַמִים  י ָיָדיוַאף ַעל ּפִ תֵּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָנַטל ָידֹו ַאַחת חֹוֵזר ְונֹוֵטל ׁשְ    ,ּכָ
א ָלֶהם ַיִין  ם -ּבָ ֵרְך ְלַעְצמֹו ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלכּוּלָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבֵ ּכָ י ׁשֶ    ."ַאף ַעל ּפִ

  
ָאַמר ַרב ָנא ּדְ ה ֲאָבל ַייִ " :ְלַהֵאיְך ִליׁשְ ָבֵעי ֲהִסּבָ ת ּדְ א ּפַ נּו ֶאלָּ הלֹא ׁשָ ֵעי ֲהִסּבָ א - "ן לֹא ּבָ ָיא ֵריׁשָ    !ַקׁשְ

  
ְייהּו ְלֶמיֱעַקר ַדְעּתַ אִני אֹוְרִחין ּדְ    .ׁשַ

  
ָאַמר ַרב ָנא ּדְ ה" :ּוְלַהֵאיְך ִליׁשְ ָיא ֵליּה ֲהִסּבָ ה ֲאָבל ַיִין לֹא ְמַהּנְ ָיא ֵליּה ֲהִסּבָ ְמַהּנְ ת ּדִ א ּפַ נּו ֶאלָּ ָיא ֵסיָפא - "לֹא ׁשָ    !ַקׁשְ

  
אִני     :ָהָתםׁשַ

ה ְלַפת ָיא ֵליּה ֲהִסּבָ ָקא ְמַהּנְ ִמּגֹו ּדְ ה ְלַיִיןְמ  ,ּדְ ָיא ֵליּה ֲהִסּבָ    .ַהּנְ
  
  

  רש"י
   . כך היו רגילים:הביאו להם מים
. לקבל בה כוס נוטל ידו אחת

   ששותה לפני המזון:
   על המטות והסבו:. עלו

. שצריך לאכול חוזר ונוטל ב' ידיו
   בשתיהן:

. אע''פ שכל אחד ואחד ברך לעצמו
צריכין עוד ברכה שאין ברכה 
ראשונה פוטרתו שאין הראשון 
קרוי שלפני המזון שאינו במקום 
סעודה והאי בתרא הוא יין שלפני 

   המזון:
. דכיון דהסבו אחד מברך לכולן

   הוקבעו:
קתני כל אחד . דקשיא רישא

   ואחד מברך לעצמו:
. שאני אורחין דדעתייהו למיעקר

סופן למיעקר ולעלות ולהסב 
במקום אחר שאין זה מקום 
המסיבה אלא כאן ישבו עד 
שיתכנסו כל הקרואים ודרך בעלי 
בתים עשירים היה לזמן לסעודתם 
אורחים עניים להכי קרי להו 
אורחים והא דאמר רב יין לא בעי 

בה בעלמא שלא הסבה אלא ישי
בשעת סעודה קאמר או בשעת 

   סעודה ובמקום סעודה:
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        מג, אמג, אמג, אמג, א .251
א ָלֶהם ַיִין"    :ּבָ

זֹון  תֹוְך ַהּמָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמוֹ [ –ּבְ    ,ּכָ
זֹון  ם -ַאַחר ַהּמָ    .ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלכּוּלָ

א ְלַאַחר ְסעּוָדה ,ָמרְוהּוא אֹוֵמר ַעל ַהּמּוְג  ֵאין ְמִביִאין ֶאת ַהּמּוְגָמר ֶאּלָ י  ׁשֶ   .]"ְוַאף ַעל ּפִ
  
ֲאלּו ֶאת " ן זֹוָמאׁשָ    :ּבֶ

ֵני ָמה ָאְמרוּ     :ִמּפְ
זֹון  תֹוְך ַהּמָ א ָלֶהם ַיִין ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמוֹ  -ּבָ    ,ּכָ

זֹון     ?םֶאָחד ְמָבֵרְך ְלכּוּלָ  -ְלַאַחר ַהּמָ
נּוי ִליָעה ּפָ ית ַהּבְ    ."ָאַמר ָלֶהם הֹוִאיל ְוֵאין ּבֵ

  
  
  

  רש"י
. הואיל ואין בית הבליעה פנוי

ואין לב המסובין אל המברך אלא 
   לבלוע:
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   ,ְוהּוא אֹוֵמר ַעל ַהּמּוְגָמר"
א ְלַאַחר ְסעּוָדה[ ֵאין ְמִביִאין ֶאת ַהּמּוְגָמר ֶאּלָ י ׁשֶ   ]."ְוַאף ַעל ּפִ

  
ֵני ָקּתָ א ָעִדי - "ְוהוּא אֹוֵמר ַעל ַהּמּוְגָמר" :ִמּדְ ִאיכָּ ַלל ּדְ יּה ִמכְּ    100.ף ִמיּנֵ

  
יַע ֵליּה ְלַרב    ,ְמַסּיֵ

ָאַמר  יּדְ ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ִחיָּ
ַאֲחרֹוָנה  ה ּבָ ִחלָּ ן ִלְבָרָכה -ַהּנֹוֵטל ָיָדיו ּתְ    .הּוא ְמזּוּמָ

  
יאוְ  ַרב י ִחיָּ יּה ּדְ  ַרּבִ יֲהוּו ַיְתֵבי ַקּמֵ ְסעּוְדָתא ֶרּבִ    ,ּבִ

י ָאַמר ֵליּה  י ָיָדךְ קוּ  :ַרבלְ  ֶרּבִ    ,ם ְמׁשִ
ת ֲהָוה ְמַרּתֵ    ,ַחְזֵייּה ּדַ

יאָאַמר ֵליּה  י ִחיָּ ין ּבְ  :ַרּבִ ְחֵתי ַעּיֵ ר ּפַ ת ְמזֹוָנא ָקָאַמר ָלךְ ּבַ    .ִבְרכַּ
  
  
  
  

                                                
ַאֲחרֹוָנההגהות הגר"א מוחק: " 100 ה ּבָ ִחלָּ אי הֹוִאיל ְוהּוא ָנַטל ָיָדיו תְּ   ."ְוַאּמַ

  רש"י
. ואפ''ה מכלל דאיכא עדיף מיניה

   כיון דאתחיל בחדא עביד לאידך:
. במים אחרונים הנוטל ידיו תחלה

   הוא מזומן לבהמ''ז:
   חייא לרב:. רבי חזייה

. שמא ראה ידי דהוה מרתת
מלוכלכות או שמא הארכתי 

  באכילה יותר מדאי:
. כאן עיין בברכת מזונא קאמר לך

נתן לך רשות לברך בהמ''ז 
  שהנוטל ידיו תחלה הוא מברך:
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        מג, אמג, אמג, אמג, א .253
י ֵזיָראָאַמר  ר ִיְרְמָיהָאַמר  ַרּבִ    :ָרָבא ּבַ

   ?ֵמֵאיָמַתי ְמָבְרִכין ַעל ָהֵריַח 
ְמָרתוֹ  ֲעֶלה ּתִ ּתַ ֶ    .ִמׁשּ

  
י ֵזיָרא ָאַמר ֵליּה  ר ִיְרְמָיהלְ  ַרּבִ    :ָרָבא ּבַ

   !ְוָהא לֹא ָקא ֲאַרח
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ְמָבֵרךְ  :ּוְלַטֲעֵמיךְ  יּה ְלֵמיַכל ,ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ ּדִ ְעּתֵ א ּדַ    !ְוָהא לֹא ָאַכל ֶאלָּ

יּה ַלֲארּוֵחי ְעּתֵ י ּדַ    .ָהָכא ַנּמִ
  
  

  רש"י
   . של מוגמר:על הריח

. קיטור העשן שמתמר תמרתו
   ועולה:

. לא הריח בו עדיין הא לא ארח
  ולא נהנה:
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ר ַנְחָמִניַרּבִ ָאַמר  א ּבַ ַאּבָ ֵריּה ּדְ יא ּבְ אָאַמר  י ִחיָּ    ,ַרבָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

אָאַמר  ,ְוָאְמֵרי ָלּה     :ְזִעיִריָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ִמים ל ַהּמּוְגָמרֹות ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהן ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבׂשָ    ,כָּ

ְק  ה הּוא ,חּוץ ִמּמּוׁשְ ן ַחּיָ ּמִ ָבְרִכין ָעָליו בּ  ,ׁשֶ ּמְ ִמיםׁשֶ    .ֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ִמים" א ,ֵאין ְמָבְרִכין ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבׂשָ    :ֶאּלָ

י ית ֶרּבִ ל ּבֵ    ,ַעל ֲאַפְרְסמֹון ׁשֶ
ית ֵקיָסר ל ּבֵ    ,ְוַעל ֲאַפְרְסמֹון ׁשֶ

ָכל ָמקֹום ּבְ    !"ְוַעל ַהֲהַדס ׁשֶ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  
  

אָאַמר ֵליּה     :ַרב ִיְצָחקלְ  ַרב ִחְסּדָ
ֵויּה  ֲאַפְרְסמֹון ַמאי ְמָבְרִכין ִעלָּ ָחא ּדַ    ?ַהאי ִמׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

   :ַרב ְיהּוָדהָהֵכי ָאַמר 
ֶמן ַאְרֵצנוּ     .ּבֹוֵרא ׁשֶ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

י ְיהּוָדה ַרּבִ יּה ּדְ ר ִמיּנֵ ָרֵאל ,ּבַ ֲחִביָבא ֵליּה ֶאֶרץ ִיׂשְ    !ּדַ
י ַעְלָמא ַמאי    ?ְלכּולֵּ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

י יֹוָחָנןָהֵכי ָאַמר     :ַרּבִ
ֶמן ָעֵרב    .ּבֹוֵרא ׁשֶ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ י ַאּדָ    :ַרּבִ

ִמים ֵויּה ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבׂשָ א ְמָבְרִכין ִעלָּ ְרּתָ ׁשַ    ,ַהאי כְּ
א  ִביׁשָ ָחא כְּ    .לֹא –ֲאָבל ִמׁשְ

  
ֲהָנאוְ     :ָאַמר ַרב כַּ

א ִביׁשָ ָחא כְּ    ,ֲאִפיּלּו ִמׁשְ
   .לֹא –ָחא ְטִחיָנא ֲאָבל ִמׁשְ 

  
ֵעי    :ָאְמֵרי ְנַהְרּדָ

ָחא ְטִחיָנא    .ֲאִפיּלּו ִמׁשְ
  

לָאַמר    ב,מג יּדֵ    :ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
ִמים ֵויּה ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבׂשָ    .ַהאי ִסְמָלק ְמָבְרִכין ִעלָּ

  
   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלָאַמר 

א ְמָבְרִכין ֲעַלְייהּו בּ  ַיּמָ ִמיםָהֵני ִחְלֵפי ּדְ    .ֹוֵרא ֲעֵצי ְבׂשָ
  

   :ַמר זּוְטָראָאַמר 
   ?ַמאי ְקָרָאה

י ָהֵעץ" ּתֵ ִפׁשְ ְטְמֵנם ּבְ ה ַותִּ ּגָ   .)ו, יהושע ב( "ְוִהיא ֶהֱעָלַתם ַהּגָ
  

ּיָאָאַמר  ְרׁשִ    :ַרב ְמׁשַ
ִמים ֵויּה ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבׂשָ ִגּנֹוִניָתא ְמָבְרִכין ִעלָּ    ,ַהאי ַנְרקֹום ּדְ

ַדְבָרא  ִמים -ּדְ ֵבי ְבׂשָ    .ּבֹוֵרא ִעׂשְ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ִמים ֵבי ְבׂשָ    .ָהֵני ִסיָגֵלי ְמָבְרִכין ֲעַלְייהּו ּבֹוֵרא ִעׂשְ

  
   :ַמר זּוְטָראָאַמר 

א  ַחּבּוׁשָ ֶאְתרֹוָגא אֹו ּבְ מֹוַרח ּבְ ירֹות :אֹוֵמר –ַהאי ַמאן ּדְ ּפֵ ַתן ֵריַח טֹוב ּבַ ּנָ רּוְך ׁשֶ    .ּבָ

  ש"יר
. מברכין עליהן בורא עצי בשמים

ואע''פ שנשרף ואינו בעין אלא 
   שהתימור עולה:

 -{מּוֽשק . מושג''א חוץ ממושק
   יסמין בלשון ישמעאל} בלע''ז:

   . מן הרעי של חיה:שהוא מן חיה
מיתיבי אין מברכין בורא עצי 

. שהעץ בשמים אלא על אפרסמון
   עצמו בא לפנינו:

. נקט סרשל בית רבי ושל בית קי
הני משום שאינו מצוי אלא בבית 

   מלכים ובעלי גדולה:
. וה''ה לכל ועל ההדס שבכל מקום

הדומה להם שהעץ עצמו מריח 
בלא שרפה אלא דהדס שכיח 
ודברו חכמים בהווה בכל מקום 
ומוגמר לא מברכינן אלא בורא 

   מיני בשמים:
. משחא דאפרסמא מאי מברכין

   על ריחו:
ביריחו ועל  . שהיה גדלשמן ארצנו

שם הריח היתה נקראת יריחו 
והוא פנג האמור בספר יחזקאל 
(כ''ז) יהודה וא''י המה רוכליך 
בחיטי מנית ופנג כך ראיתי בספר 

   יוסף בן גוריון:
. אל תביא לי בר מיניה דרב יהודה

   ראיה מדבריו בזו:
   . קושט:כשרתא

. שמן שבו טמון משחא כבישא
הקושט והשמן מריח מן הבושם 

   בתוכו:ש
. הואיל ואין נראה לעינינו אלא לא

   השמן:
 . שטחנו בו כשרתא: משחא טחינא

. יסמי''ן קורין לו בלשון סמלק
ישמעאל והוא מין עשב שיש בו 
שלש שורות של עלין זו למעלה 

   מזו ושלשה עלין לכל שורה:
. בושם שקורין חלפי דימא

והוא  אשפי''ג {אישפי''ג: אזוביון}
כעין גבעולי  שבולת נרד ועשוי

פשתן דאשכחן גבעולין דאיקרי 
   עץ:

   . חבצלת השרון בה''ג:נרקום
   . הגדל בגינה:דגינוניתא

ויול''ש {ויולי''ש: סגלים, . סיגלי
  סגליות} בלעז: 

{קודוינ''ץ: . קודוניי''ש חבושין
   פירות} בלעז:-חבושים 
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   :ַרב ְיהּוָדהר ָאַמ 

ָקא ְמלַ  יֹוֵמי ִניָסן ְוָחֵזי ִאיָלֵני ּדְ ָנִפיק ּבְ   , ְבְלֵביַהאי ַמאן ּדְ
   :אֹוֵמר

לּום עֹוָלמֹו כְּ ר ּבְ ּלֹא ִחיּסַ רּוְך ׁשֶ    ,ּבָ
ִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות    ,ּוָבָרא ּבֹו ּבְ

ֵני ָאָדם ֶהן ּבְ    .ְלִהְתָנאֹות ּבָ
  
  

הַרב זּוְטָר ָאַמר  ר טֹוִבּיָ    :ַרבָאַמר  א ּבַ
ָבְרִכין ַעל ָהֵריַח  ּמְ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ל ָיהּ " :ׁשֶ ַהלֵּ ָמה ּתְ ׁשָ   .)ו, תהילים קנ( "ּכֹל ַהנְּ

ּנוּ  ּנּו ְוֵאין ַהּגּוף ֶנֱהֶנה ִמּמֶ ָמה ֶנֱהֵנית ִמּמֶ ׁשָ ַהּנְ ָבר ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ּדָ
   .ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ָהֵריַח 

  
ר טֹוִביָּהַרב זְוָאַמר     :ַרבָאַמר  ּוְטָרא ּבַ

ָבנֹון לְּ נּו ֵריַח טֹוב כַּ תְּ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ חּוֵרי ִיׂשְ    ,ֲעִתיִדים ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ָבנֹון" :ׁשֶ לְּ ִית הֹודֹו ְוֵריַח לֹו כַּ   )ז, הושע יד(" ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתיו ַוְיִהי ַכּזַ

  
ר טֹוִביָּהְוָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ

ְכִתיב ַמאי ה ָיֶפה ְבִעּתוֹ " :ּדִ   ?)יא, קהלת ג( "ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ
ה לֹו  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיּפָ כָּ ד ׁשֶ רּוְך הּואְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ָפָניו ַהּקָ ֻנתֹו ּבְ    .אּוּמָ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב פַּ

י ָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ    :ַהְיינּו ּדְ
ֵלה ֵליּה קֹוָרא ְלָדָבר ַאֵחר יֵדי ,ּתְ    .ּה ָעִבידְוִאיהּו ּדִ

  
  

ר טֹוִביָּהְוָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ
ַנִים –ֲאבּוָקה  ׁשְ    ,כִּ

ה –ְוָיֵרַח  לֹׁשָ ׁשְ    .כִּ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ַנִים" ׁשְ יֵדיּה  - "ֲאבּוָקה כִּ ֲהֵדי ּדִ    ?ּבַ

יְלָמא ַנִים" :אֹו ּדִ ׁשְ יֵדיּה  -  "ֲאבּוָקה כִּ    ?ְלַבר ִמּדִ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ה" לֹׁשָ ׁשְ יר :ִאי ַאְמַרּתְ  - "ְוָיֵרַח כִּ ּפִ יֵדיּה ׁשַ ֲהֵדי ּדִ ָלָמא ּבַ ׁשְ    ,ּבִ

א ִאי ַאְמַרּתְ  יֵדיּה  :ֶאלָּ ה ִלי -ְלַבר ִמּדִ ָעה ָלּמָ    ?ַאְרּבָ
   :ְוָהָאַמר ַמר

יק -ְלֶאָחד     ,ִנְרֶאה ּוַמּזִ
ַנִים  יק -ִלׁשְ    ,ִנְרֶאה ְוֵאינֹו ַמּזִ

ה  לֹׁשָ רֵאינֹו  - ִלׁשְ ל ִעיּקָ    .ִנְרֶאה כָּ
  

א ָלאו    ,ֶאלָּ
ּה  ַמע ִמיּנָ יֵדיּה  :ׁשְ ֲהֵדי ּדִ ַנִים ּבַ ׁשְ    ,ֲאבּוָקה כִּ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

ר טֹוִביָּהְוָאַמר     ,ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ
יְזָנאָאַמר  :ְוָאְמֵרי ָלּה  ר ּבִ ְמעֹון ֲחִסיָדאָאַמר  ַרב ָחָנא ּבַ י ׁשִ    ,ַרּבִ

י יֹוָחָנןָאַמר  :ָלּה ְוָאְמֵרי  ּום  ַרּבִ ן יֹוָחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ים ַרּבִ ֵני ֲחֵברֹו ּבָ ין ּפְ ן ָהֵאׁש ְוַאל ַיְלּבִ ְבׁשַ יל ַעְצמֹו ְלתֹוְך כִּ ּפִ ּיַ    .נֹוַח לֹו ְלָאָדם ׁשֶ

  
ָלן    ?ִמּנָ

  
ָמר    ,ִמּתָ

ֱאַמר ּנֶ    .)כה, בראשית לח( ְוגֹו' "ִהיא מּוֵצאת" :ׁשֶ
        

  רש"י
   . ליהנות:להתנאות

   . שמריחין עליו ופרחיו:כלבנון
. ואפי' בורסי נאה ו אומנתויפה ל

לו אומנתו בעיניו ועשה הקדוש 
ב''ה כן שלא יחסר העולם 

   אומנות:
. רך הגדל בדקל תלה אותו קורא

לחזיר והוא יגלגלנו באשפה שזו 
   היא אומנתו:

. לענין אבוקה כשני בני אדם
היוצא בלילה דאמר מר אל יצא 

   אדם יחידי בלילה:
 . ויש חלוק בין שניםוירח כשלשה

   לשלשה כדלקמן:
   . השד ומזיקו:לאחד נראה

. היא מוצאת והיא שלחה וגו'
ואילו בהדיא לא אמרה אלו 
הסימנים של יהודה הם ולו אני 
הרה אלא לאיש אשר אלה לו אנכי 
הרה אם יודה יודה ואם לאו 

   אשרף ולא אלבין פניו:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶמן ַוֲהַדס"    ,ֵהִביאּו ְלָפָניו ׁשֶ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ֶמן וְ  ֶ ךְ ְמָבֵרְך ַעל ַהׁשּ    .ְמָבֵרְך ַעל ַהֲהַדס ַאַחר ּכָ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ךְ ְמָבֵרְך ַעל ַהֲהַדס וְ  ֶמן ַאַחר ּכָ ֶ    .ְמָבֵרְך ַעל ַהׁשּ
ְמִליֵא ָאַמר  ן ּגַ    :לַרּבָ

   ,ֲאִני ַאְכִריַע 
ֶמן     ,ָזִכינּו ְלֵריחֹו ְוָזִכינּו ְלִסיָכתוֹ  -ׁשֶ
   ."ְלֵריחֹו ָזִכינּו ְלִסיָכתֹו לֹא ָזִכינוּ  -ֲהַדס 

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ְכִריַע  ִדְבֵרי ַהּמַ    .ֲהָלָכה כְּ
  

א ּפָ ַלע ְלֵבי  ַרב ּפַ ַרב ִאיָקאִאיּקְ ֵריּה ּדְ    ,ַרב הּוָנא ּבְ
ֶמן ַוֲהַדסַאְיית ְייהּו ׁשֶ    ,ּו ְלַקּמַ

ַקל  אׁשָ ּפָ א ַרב ּפַ ֵריׁשָ ֵריְך ַאֲהַדס ּבְ ֶמן ,ּבָ ֶ ֵריְך ַאׁשּ    .ְוָהַדר ּבָ
ְכִריַע " :לֹא ָסַבר ָלּה ַמר :ָאַמר ֵליּה  ִדְבֵרי ַהמַּ    "?ֲהָלָכה כְּ
לֲהָלָכה כְּ  :ָרָבאָהֵכי ָאַמר  :ָאַמר ֵליּה  ית ִהלֵּ    .ּבֵ

  
   ,ְולֹא ִהיא

ָעַבדְלִא  יּה הּוא ּדְ ּמּוֵטי ַנְפׁשֵ ּתַ    .ׁשְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶמן ְוַיִין"    ,ֵהִביאּו ִלְפֵניֶהם ׁשֶ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
יִמינוֹ  ֶמן ּבִ ֶ מֹאלוֹ  ,אֹוֵחז ַהׁשּ ׂשְ ִין ּבִ    ,ְוֶאת ַהּיַ

ֶמן ֶ ִין ,ְמָבֵרְך ַעל ַהׁשּ    .ְוחֹוֵזר ּוְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ
ל ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

יִמינוֹ  ִין ּבִ מֹאלוֹ  ,אֹוֵחז ֶאת ַהּיַ ׂשְ ֶמן ּבִ ֶ    ,ְוֶאת ַהׁשּ
ִין ֶמן ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ ֶ    .ְוחֹוֵזר ּוְמָבֵרְך ַעל ַהׁשּ

ׁש  ּמָ ַ רֹאׁש ַהׁשּ    .ְוָטחֹו ּבְ
ׁש  ּמָ ְלִמיד ָחָכםְוִאם ׁשַ ּכֹוֶתל -הּוא  תַּ    ,ָטחֹו ּבַ

ַנאי ְלַתְלִמיד ָח  ּגְ ֵני ׁשֶ םִמּפְ ָ הּוא ְמבּוׂשּ ׁשֶ ּוק ּכְ    ."ָכם ָלֵצאת ַלׁשּ
  
  
  
  

  רש"י
. בסוף הסעודה שמן שמן והדס

לסוך ידיו להעביר זוהמת 
והדס להריח כמו  האוכלים
   שאמרנו:

   . לצד בית שמאי:אני אכריע
. כגון משחא זכינו לריחו ולסיכתו

   כבישא הלכך שמן עדיף:
. לא אמר רבא הלכתא ולא היא

כב''ה אלא רב פפא אכסיף לפי 
   שטעה והשמיט עצמו בכך:

. זהו יין שלאחר המזון שמן ויין
   ואין זה כוס של ברכה:
בחול  . כגוןחוזר ומברך על היין

שאין היין קבע ואין היין שלפני 
  המזון פוטרו:
. לפי שעליו מברך שמן בימינו

   תחלה:
   . בורא שמן ערב:מברך על השמן

. כדי שלא יצא וטחו בראש השמש
בידיו מבושמות בשוק שגנאי הוא 

   לתלמיד חכם:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַנאי לֹו ְלַתְלִמיד ָחָכם" ָבִרים ּגְ ה ּדְ ָ ׁשּ    :ׁשִ
ּוק ם ַלׁשּ ָ הּוא ְמבּוׂשּ ׁשֶ    ,ַאל ֵיֵצא ּכְ

ְיָלה ּלַ    ,ְוַאל ֵיֵצא ְיִחיִדי ּבַ
ִאים ִמְנָעִלים ַהְמטּוּלָ    ,ְוַאל ֵיֵצא ּבְ

ּוקְוַאל ְיַס  ׁשּ ה ּבַ ָ ר ִעם ִאׁשּ    ,ּפֵ
י ָהָאֶרץ ל ַעּמֵ ֲחבּוָרה ׁשֶ    ,ְוַאל ָיֵסב ּבַ

ְדָרׁש  ַאֲחרֹוָנה ְלֵבית ַהּמִ ֵנס ּבָ    .ְוַאל ִיּכָ
  
   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

ה סָּ ִסיָעה ּגַ    ,ַאף לֹא ַיְפִסיַע ּפְ
קֹוָמה ְזקּוָפה ְך ּבְ    ."ְוַאל ְיַהּלֵ

  
  
ם" ָ הּוא ְמבּוׂשּ ׁשֶ ּוק ַאל ֵיֵצא ּכְ    "ַלׁשּ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ ַרּבִ ֵריּה ּדְ א ּבְ י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ב ָזכּור כַּ ֲחׁשּוִדים ַעל ִמׁשְ ָמקֹום ׁשֶ    .ּבְ

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ִבְגדוֹ  א ּבְ    ,לֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ
גּופֹו ֵזיָעה ַמַעְבָרא ֵליּה     .ֲאָבל ּבְ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב פַּ

ֵמי ִבְגדֹו ּדָ ָערֹו כְּ    .ּוׂשְ
  

   :ְוָאְמֵרי ָלּה 
ֵמי גּופֹו ּדָ    .כְּ

  
  
ְיָלה" ּלַ    "ְוַאל ֵיֵצא ְיִחיִדי ּבַ
  

ָדא ּום ֲחׁשָ    .ִמׁשּ
  

א לֹא ְקִביַע ֵליּה ִעיְדָנא :ְולֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ    ,ּדְ
ְלִעיְדֵניּה ָקא ָאִזיל -ֲאָבל ְקִביַע ֵליּה ִעיְדָנא     .ֵמיַדע ְיִדיַע ּדִ

  
  
ִאים" ִמְנָעִלים ַהְמטּוּלָ    ."ְוַאל ֵיֵצא ּבְ
  

יַע ֵליּה לְ  אְמַסּיֵ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ ָאַמר  ַרּבִ אּדְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ    :ַרּבִ
ִאים ִמְנָעִלים ַהְמטּולָּ ֵצא ּבְ ּיֵ ַנאי הּוא ְלַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ    .ּגְ

  
אְוָהא  ,ֵאיִני ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ    !ָנִפיק ַרּבִ

  
ַרב ַנְחָמןָאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַמר זּוְטָרא ּבְ

י ְטַלאי ּבֵ ְטַלאי ַעל ּגַ    .ּבִ
  

א ,ְולֹא ֲאָמָרן א :ֶאלָּ ַפְנּתָ    ,ּבְ
א ִגיְלּדָ ּה  -  ֲאָבל ּבְ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
א לֹא ֲאָמָרן א ,ּוְבַפְנּתָ אּוְרָחא :ֶאלָּ    ,ּבְ

ֵביָתא  ּה  - ֲאָבל ּבְ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

אֶא  ,ְולֹא ֲאָמָרן ה :לָּ ימֹות ַהַחּמָ    ,ּבִ
ִמים  ׁשָ ימֹות ַהּגְ ּה  -ֲאָבל ּבִ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
  

  רש"י
. שחשודים על משכב זכור
   מבשמין עצמם כדי שיתאוו להם:

דלא שכיח ביה  .ושערו כבגדו דמי
   זיעה:

. דשכיח ביה ואמרי לה כגופו
   זיעה:

  . של זנות:משום חשדא
. שלא קבעו דלא קביע ליה עידנא 

   לו רבו קביעות ללמדו בלילה:
אנפוני''א {אינפייני''א: . בפנתא

בלעז  העור העליון של הנעל}- פנת 
   שעל גבי הרגל:

. עקב שקורין שול''א גילדא
  {סוליה} : 

   . הטיט מכסהו:םבימות הגשמי
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ּוק" ׁשּ ה ּבַ ָ ר ִעם ִאׁשּ    ."ְוַאל ְיַסּפֵ
  

אָאַמר  ּתוֹ  :ַרב ִחְסּדָ    .ַוֲאִפיּלּו ִהיא ִאׁשְ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ּתוֹ "    ,ֲאִפיּלּו ִהיא ִאׁשְ

ּתוֹ     ,ַוֲאִפיּלּו ִהיא ּבִ
   ,ּו ִהיא ֲאחֹותוֹ ַוֲאִפילּ 

ְקרֹובֹוָתיו ִקיִאין ּבִ ֵאין ַהּכֹל ּבְ    ."ְלִפי ׁשֶ
  
  
י ָהָאֶרץ" ל ַעּמֵ ֲחבּוָרה ׁשֶ    ."ְוַאל ָיֵסב ּבַ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ְתַרְייהוּ  ׁשּוֵכי ּבַ יְלָמא ָאֵתי ְלִאּמְ    .ּדִ
  
  
ְדָרׁש " ֵנס ַאֲחרֹוָנה ְלֵבית ַהּמִ    ."ְוַאל ִיּכָ
  

ָקרּו לֵ  ּום ּדְ ַע  :יּה ִמׁשּ    .ּפֹוׁשֵ
  
  
ה :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ " סָּ ִסיָעה ּגַ    ."ַאף לֹא ַיְפִסיַע ּפְ
  

ָאַמר ַמר    :ּדְ
ה נֹוֶטֶלת ֶאָחד ִמ  ּסָ ִסיָעה ּגַ ל ָאָדם ֵמאֹות ָחֵמׁש ּפְ אֹור ֵעיָניו ׁשֶ    .ִמּמְ

  
יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

  
י ְמׁשֵ ֵבי ׁשִ א ּדְ ִקּדּוׁשָ ֵריּה ּבְ    .ַלְהּדְ

  
  
קֹוָמה ְזקּוָפהְוַאל ְיַה " ְך ּבְ    ."ּלֵ
  

ָאַמר ַמר    :ּדְ
ע ַאּמֹות קֹוָמה ְזקּוָפה ֲאִפיּלּו ַאְרּבַ ְך ּבְ ִכיָנה - ַהְמַהלֵּ ִאיּלּו ּדֹוֵחק ַרְגֵלי ׁשְ    ,כְּ

ְכִתיב בֹודוֹ " :ּדִ    .)ג, ישעיה ו(" ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ כְּ
  
  

  רש"י
. שאין הכל אפי' היא אשתו

   מכירין בה וחושדין אותו:
 . מתעצל:דקרו ליה פושע
. ששותה כוס בקדושא דבי שמשי

 של קידוש בשבת בלילה: 
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ָנה   א,מד    ִמׁשְ

ִח  ה ּוַפת ִעּמֹו ֵהִביאּו ְלָפָניו ָמִליַח תְּ ת -ּלָ ִליַח ּופֹוֵטר ֶאת ַהּפַ    ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּמָ
ת ְטֵפָלה לוֹ  ַהּפַ    .ׁשֶ

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
ֵפָלה ר ּופֹוֵטר ֶאת ַהטְּ ר ְוִעּמֹו ְטֵפָלה ְמָבֵרְך ַעל ָהִעיּקָ הּוא ִעיּקָ ל ׁשֶ    .ּכָ

  
ָמָרא    ּגְ

ר ּוַפת  ֲהֵוי ָמִליַח ִעיּקָ א ִמיֵדי ּדַ    ?ְטֵפָלהּוִמי ִאיכָּ
  

ַרב ֲעִויָראָאַמר  ֵריּה ּדְ יָאַמר  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
נוּ  נֹוַסר ׁשָ ירֹות ּגֵ אֹוְכֵלי ּפֵ    .ּבְ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ

ְתֵריּה ּדְ  י ֲהָוה ַאְזִליָנן ּבַ י יֹוָחָנןכִּ נֹוַסר ַרּבִ ירֹות ּגֵ    ,ְלֵמיַכל ּפֵ
י ֵמָאה  י ֲהִויָנן ּבֵ ָרהְמנַ  -כִּ ָרה ֲעׂשָ ִטיָנן ֵליּה ְלָכל ַחד ְוַחד ֲעׂשָ    ,ּקְ

ָרה  י ֲעׂשָ ל ַחד ְוַחד ֵמָאה ֵמָאה -ְוִכי ֲהִויָנן ּבֵ ִטיָנן ֵליּה כָּ    ,ְמַנּקְ
ָלָתא ָסאֵוי ר ּתְ א ּבַ ְייהּו ֲהָוה ַמֲחִזיק ְלהּו ַצּנָ    ,ְוָכל ֵמָאה ִמיּנַ

לֹא ָטִעים ִזיּ  ע ּדְ ּבַ תַּ    .ּוָנאְוָאִכיל ְלהּו ּוִמׁשְ
  
ךְ  "ִזּיּוָנא" ְעּתָ    !?ַסְלָקא ּדַ
  

א ֵאיָמא    .ְמזֹוָנא :ֶאלָּ
  

י ֲאָבהוּ  ִריק ֵליּה ּדּוְדָבא ֵמַאּפּוֵתיּה  ַרּבִ ֲהָוה ׁשָ    .ָאִכיל ַעד ּדַ
  
יוְ  יוְ  ַרב ַאּמִ ָנתּור ַמַזְייהוּ  ַרב ַאּסִ    .ֲהוּו ַאְכֵלי ַעד ּדְ

  
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָמִרידֲהָוה ָאכִ  ַרּבִ    ,יל ַעד ּדְ

י יֹוָחָנןְוָאַמר ְלהּו  ר ֵליּה  ַרּבִ ּדַ יָאה ַוֲהָוה ְמׁשַ יָאהִלְדֵבי ְנׂשִ י ְיהּוָדה ְנׂשִ ְתֵריּה  ַרּבִ י ַאּבַ אלּוׁשֵ    ,ּבַ
   .ּוַמְייֵתי ֵליּה ְלֵביֵתיּה 

  
  

י ָאָתא  יִמיכִּ    :ָאַמר ַרב ּדִ
ַהר ֶלְך ּבְ אי ַהּמֶ ֶלךְ  ִעיר ַאַחת ָהְיָתה לֹו ְלַיּנַ    ,ַהּמֶ

ים ִרּבֹוא ִסְפֵלי ָטִרית ִ ׁשּ ה ׁשִ ּנָ ָהיּו מֹוִציִאים ִמּמֶ ֵאִנים  ,ׁשֶ תְלקֹוְצֵצי ּתְ ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ    .ֵמֶעֶרב ׁשַ
  

י ָאָתא     :ָאַמר ָרִביןכִּ
ֶלךְ  ַהר ַהּמֶ ֶלְך ּבְ אי ַהּמֶ    ,ִאיָלן ֶאָחד ָהָיה לֹו ְלַיּנַ

ּנּו ַאְרּבָ  ָהיּו מֹוִריִדים ִמּמֶ חֶֹדׁש ׁשֶ ֵריכֹות ּבְ לֹׁש ּבְ ָ    .ִעים ְסָאה ּגֹוָזלֹות ִמׁשּ
  

י ָאָתא  י ִיְצָחקכִּ    :ָאַמר ,ַרּבִ
ָמּה  ָרֵאל ְוגּוְפִנית ׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ    ,ִעיר ַאַחת ָהְיָתה ּבְ

מִֹנים זּוגֹות ֲאָחיֹות ּכֲֹהנֹות מִֹנים זּוגֹות ַאִחים ּכֲֹהִנים ְנׂשּוִאים ִלׁשְ ּה ׁשְ ָהיּו ּבָ    ,ׁשֶ
חוּ  כָּ ָעא ְולֹא ַאׁשְ ָנן ִמּסּוָרא ְוַעד ְנַהְרּדָ    ,ּוָבְדקּו ַרּבָ

ֲהוּו ְנִסיָבן לְ  א ּדַ ַרב ִחְסּדָ ָנֵתיּה ּדְ ר ִמּבְ ר ָחָמאּבַ ר ָחָמאּולְ  ָרִמי ּבַ    ,ַמר עּוְקָבא ּבַ
בוְ  ֲהָנָתא ַאף ַעל ּגַ ִאיְנִהי ֲהוּו כַּ ֲהֵני ,ּדְ    .ִאיְנהּו לֹא ֲהוּו כַּ

  
  
  

   :בַר ָאַמר 
ּה ֶמַלח  ֵאין ּבָ ל ְסעּוָדה ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְסעּוָדה -כָּ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ִריף  ּה ׂשָ ֵאין ּבָ ל ְסעּוָדה ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְסעּוָדה -כָּ
  

  רש"י
  מתני' 
   . כל דבר מלוח:מליח

  
  גמ' 

. פירות ארץ ים כנרת פירות גנוסר
   חשובים מן הפת:

   ילה:. משמע מידי דבר אכזיונא
   . דבר הסועד:מזונא

. שהזבוב דשריק דודבא מאפותי'
מחליק ממצחו מתוך צהלת פנים 

   בשרו מחליק:
   . דעתו מטרפת:עד דמריד

   . אוכלוסי בני אדם:באלושי
. ספלים מלאים ספלי טרית

חתיכות דג חתוך שקורים טונינ''א 
  {דג טונה} : 

. למאכל פועלים לקוצצי תאנים
רובים עד שקוצצים תאנים והיו מ

   שכל אלו צריכין להם למאכל:
קובייא''ש {קובידי''ש: . בריכות

  דגירות} בלע''ז: 
. ג' פעמים משלש בריכות בחדש

   בחדש מורידים ממנו כך:
. שנים שנים שמנים זוגות אחים

   אחים היו כולם וכן נשותיהם:
. תבשיל לח שיש בו מרק שריף

  כמו: שורפה חיה:
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ָנה         ִמׁשְ

   :ָאַכל ֲעָנִבים ּוְתֵאִנים ְוִרּמֹוִנים
ָרכֹותְמָבֵרְך ַאֲחֵריֶהם ׁשָ     ,לֹׁש ּבְ

ְבֵרי  ְמִליֵאלּדִ ן ּגַ    .ַרּבָ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

לֹׁש  ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    .ּבְ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶלק ְוהּוא ְמזֹונֹו  לֹׁש ְמָבֵרְך ָעָליו  -ֲאִפיּלּו ָאַכל ׁשֶ ָרכֹותׁשָ    ,ּבְ
  

ֹוֶתה ַמִים ִלְצָמאוֹ     :ַהׁשּ
ַהּכֹל ִנְה  ְדָברוֹ ְמָבֵרְך ׁשֶ    .ֶיה ּבִ

י ַטְרפֹון    :אֹוֵמר ַרּבִ
  .ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן ּבֹוֵרא

  
ָמָרא         ּגְ

ְמִליֵאל ַמאי ַטֲעָמא ן ּגַ ַרּבָ    ?ּדְ
  

ְכִתיב עֹוָרה" :ּדִ ה ּוׂשְ    ,)י, דברים ח( ְוגֹו' "ֶאֶרץ ִחּטָ
ּה ֶלֶחם" :ּוְכִתיב נּות ּתֹאַכל ּבָ ר לֹא ְבִמְסכֵּ    ,)ט, דברים ח( גֹו'וְ  "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיךָ " :ּוְכִתיב   .)י, דברים ח( "ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  
   .ִהְפִסיק ָהִעְנָין "ֶאֶרץ"
  

ְמִליֵאל ן ּגַ י , ְוַרּבָ    !ִהְפִסיק ָהִעְנָין "ֶאֶרץ"ַנּמִ
  

ֵעי ֵליּה ְלִמעּוֵטי ַהּכֹוֵסס ֶאת ַהִחּטָ     .הַההּוא ִמּבָ
  

ר ִאיִדיָאַמר  י ַיֲעקֹב ּבַ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
יִנין ת ַהּמִ הּוא ֵמֲחֵמׁשֶ ל ׁשֶ    ,כָּ

ה  ִחלָּ ּתְ     ,ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹותְמָבֵרְך ָעָליו  -ּבַ
לֹׁש  -ּוְלַבּסֹוף  ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    .ּבְ

  
ר ָמִריָאַמר  ה ּבַ ַע ּבֶ  ָאַמר ַרּבָ י ְיהֹוׁשֻ    :ן ֵלִויַרּבִ

יִנין ְבַעת ַהּמִ ִ הּוא ִמׁשּ ל ׁשֶ    ,כָּ
ה  ִחלָּ ּתְ ִרי ָהֵעץ -ּבַ    ,ְמָבֵרְך ּבֹוֵרא פְּ
לֹׁש  -ּוְלַבּסֹוף  ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    .ּבְ

  
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ יִמילְ  ַאּבַ    :ַרב ּדִ
לֹׁש "ַמאי ִניהּו  ָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ׁשָ    ?"ּבְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
יֵרי ּדְ    :ֵעץַאּפֵ

ִרי ָהֵעץ    ,ַעל ָהֵעץ ְוַעל ּפְ
ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינוּ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ ָ נּוַבת ַהׂשּ    ,ְוַעל ּתְ

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה  ְרָיּה ְוִלׂשְ    .ֶלֱאכֹול ִמּפִ
ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ֶחךָ  ַרֵחם ה' ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ ָך ְוַעל ִמְזּבְ ׁשְ    ,ִמְקּדָ

ָיֵמינוּ  ְמֵהָרה ּבְ ָך ּבִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשְ    ,ְוִתְבֶנה ְירּוׁשָ
ּה  ֵחנּו ּבָ ּמְ    ,ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוׂשַ

ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל י ַאּתָ    .כִּ
  

יִנין ת ַהּמִ ֲחֵמׁשֶ    :ּדַ
נּוַבת ַה  ָלה ְוַעל ּתְ ְלכָּ ְחָיה ְוַעל ַהכַּ ֶדה ּכּו'ַעל ַהּמִ ָ    ,ׂשּ

ְחָיה :ְוחֹוֵתם    .ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמִ
  

ַמאי ָחִתים    ?ֶמיֱחַתם ּבְ

  רש"י
  מתני' 

. ר''ג ג' ברכותמברך אחריהם 
לטעמיה דאמר לעיל בפירקין (דף 
לז.) כל שהוא מז' המינים מברך 

   אחריו ג' ברכות:
   . של ירק:אפילו אכל שלק

   . שסמך עליו למזון:והוא מזונו
   . צרכי ספוקן:וחסרונן

  
  גמ' 

. אכולהו קאי ובההוא קרא וברכת
ג' ברכות רמיזי כדאמרינן בפרק 

   שלשה שאכלו (דף מח:):
. ולא קאי הפסיק העניןארץ 

   וברכת אלא אלחם דסמיך ליה:
. הפסקה לפרושי חטה ור''ג ההוא

דכתיב בקרא קמא אתא ולמעוטי 
שאם כססה כמות שהיא אין זו 

   בכלל ברכה אא''כ עשאה לחם:
. כולם מין דגן חמשת המינים

חטין ושעורין וכוסמין ושבולת 
שועל ושיפון כוסמין מין חטה 

   מין שעורה:שבולת שועל ושיפון 
. אם עשאו מברך עליו ב''מ מזונות

   תבשיל:
. משאר ז' כל שהוא מז' המינים

המינים האמורים בפסוק ואינו 
   מין דגן:

אפרי דעץ על העץ ועל פרי העץ 
. ועל ארץ חמדה טובה ורחבה

  אתרוייהו קאי כולה עד סופה:
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י ָאָתא  יִמיכִּ    :ָאַמר ַרב ּדִ

   :רֹאׁש חֹוֶדׁש ָחִתים ּבְ  ַרב
ים י ֳחָדׁשִ ָרֵאל ְוָראׁשֵ ׁש ִיׂשְ רּוְך ְמַקּדֵ    .ּבָ

  
   ?ָהָכא ַמאי

  
א    :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ

   .ירֹוֶתיָה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפֵ 
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ירֹות    .ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּפֵ
  

   :ַעְמָרם ַרבָאַמר 
ִליֵגי    ,ְולֹא ּפְ

   ,ָהא ָלן
   .ְוָהא ְלהוּ 

  
ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמןַמְתִקיף ָלּה     :ּבַ

   ?ִאיְנהּו ַאְכֵלי ַוֲאַנן ְמָבְרִכין
  

א ֵאיּפּוךְ     :ֶאלָּ
א    :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ

ירֹותַע     .ל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּפֵ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ירֹוֶתיָה    .ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפֵ

  
  
  

  רש"י
. אע''ג דדמיא רב חתים בר''ח כו'

   לתרתי:
חתמינן בתרתי . מי מהכא מאי

כהאי גוונא כגון על הארץ ועל 
הפירות ולא הויא חתימה בשתים 
ממש כדמפרש לה בפרק שלשה 

   שאכלו (דף מט.):
. רב חסדא מבבל הא לן והא להו

ובבבל חתמי על הארץ ועל 
פירותיה ור' יוחנן מארץ ישראל 

   והתם חתמי על הפירות:
. על פירותיה אארץ ואנן מברכינן

י ואנן לא ישראל לחודה קא
 אכלינן מינייהו ומברכים עלייהו: 
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יִמיָאַמר    מד,ב ר ַאְבּדִ ּום  ַרב ִיְצָחק ּבַ ינוּ ִמׁשּ    :ַרּבֵ

יָעא ְוַעל ִמיֵני קּוְפָרא    ,ַעל ַהּבֵ
ה  ִחלָּ ּתְ ַהּכֹל -ּבַ    ,ְמָבֵרְך ׁשֶ
   .ָפׁשֹות ַרּבֹות ְוכּו'ּבֹוֵרא נְ  -ּוְלַבּסֹוף 

   .לֹא –ֲאָבל ַיְרָקא 
  
י ִיְצָחקוְ     :ָאַמר ַרּבִ

   .ֲאִפיּלּו ַיְרָקא
א     .לֹא –ֲאָבל ַמּיָ

  
אוְ  ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ

א    .ֲאִפיּלּו ַמּיָ
  

יִמי ַמר זּוְטָרא ר ַאְבּדִ ַרב ִיְצָחק ּבַ    .ָעִביד כְּ
  
יוְ  ִ ר ַאׁשּ יִמי ּבַ י ַרב ׁשִ ַרּבִ    .ִיְצָחק ָעִביד כְּ

  
ְתֵרי :ְוִסיָמָנךְ  ַחד ,ַחד כִּ    .ּוְתֵרי כְּ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב  ַאׁשּ

ְרנָ ֲא  ִכי ַמְדכַּ הוּ א, ָנא ִזְמָנא ּדְ כּולְּ    .ֲעִביְדָנא כְּ
  

ַנן    :ּתְ
ָרָכה ְלָפָניו" ָרָכה ְלַאֲחָריו ָטעּון ּבְ עּון ּבְ טָּ ל ׁשֶ    ,ּכָ

ָרָכה ְלָפָניו ְוֵאין  עּון ּבְ טָּ ָרָכה ְלַאֲחָריוְוֵיׁש ׁשֶ    ,"ָטעּון ּבְ
יִמי  ר ַאְבּדִ ָלָמא ְלַרב ִיְצָחק ּבַ ׁשְ    ,ַלֲאפּוֵקי ַיְרָקא -ּבִ

י ִיְצָחק  א -ְלַרּבִ    ,ַלֲאפּוֵקי ַמּיָ
א ַלֲאפּוֵקי ַמאי ּפָ א ְלַרב ּפַ    ?ֶאלָּ

  
   .ַלֲאפּוֵקי ִמְצֹות

  
ְייהּו  ִפילַּ ֵקי ּתְ ְמַסלְּ ָבַתר ּדִ    :ְמָבְרֵכיְוִלְבֵני ַמֲעָרָבא ּדְ

נוּ  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ יו ֲאׁשֶ מֹור ֻחּקָ    ?ַלֲאפּוֵקי ַמאי ,ִלׁשְ
  

   .ַלֲאפּוֵקי ֵריָחֵני
  
  
  

איָאַמר  י ַיּנַ יָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ֵביָצה  הּוא כְּ ל ׁשֶ ּנוּ  - כָּ יָצה טֹוָבה ִמּמֶ    .ּבֵ

  
י ָאָתא     :ָאַמר ָרִביןכִּ

יֲעָתא ְמגּולְ  א ָטָבא ּבֵ ְלּתָ א -ּגַ יֵסי סּוְלּתָ א ַקּיְ יּתָ ִ    .ִמׁשּ
  

י ָאָתא  יִמיכִּ    :ָאַמר ַרב ּדִ
א  ְלּתָ יֲעָתא ְמגּוְלּגַ א –ָטָבא ּבֵ יּתָ ִ    ,ִמׁשּ

ע –ִויָתא ִמּטַ     ,ֵמַאְרּבַ
א  ְלּתָ ַ יָצה טֹוָבה ֵהיֶמּנוּ  -ְמבּוׁשּ ֵביָצה ּבֵ הּוא כְּ ל ׁשֶ ָרא ,כָּ ׂשְ   .ְלַבר ִמּבִ

  
  
  

  רש"י
   . כל מיני בשר:קופרא

. צריך לברוכי אבל ירקא לא
   אחריה:

. מר זוטרא שהוזכר כאן חד כתרי
יחיד בלא שם אביו עביד כרב 
יצחק בר אבדימי שהוזכר בשמו 

   ובשם אביו:
. מר בר רב אשי שהוזכר ותרי כחד

 בשמו ובשם אביו עביד כר' יצחק
   שהוזכר יחיד:

   . אף כרב פפא:ככולהו
. משנה היא כל שטעון ברכה

  במסכת נדה:
   . וכ''ש מיא:למעוטי ירקא

. אין מברכין למעוטי מצות
כשמסלקין תפילין וציצית ואחר 

   תקיעת שופר ולולב:
. אין לך מין כל שהוא כביצה

מאכל שיעור כביצה שלא תהא 
   ביצה טובה לגוף ממנו:

לחה ורכה . צלויה מגולגלתא
   ששורפין אותה:

   . מדות מחזיקות לוג:קייסי
. טובה משיתא מגולגלתא משיתא

   קייסי:
. צלויה קשה טובה מטויתא

   מארבע קייסי:
. במים עלה א''ר ינאי מבושלתא

כל שהוא כביצה ביצה טובה 
   ממנו:
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ֶלק :אֹוֵמר י ֲעִקיָבאַרּבִ " ָרכֹות -ְוהּוא ְמזֹונֹו [ ֲאִפיּלּו ָאַכל ׁשֶ לֹׁש ּבְ    ]."ְמָבֵרְך ָעָליו ׁשָ
  

ֶלק ְמזֹוֵני ֲהָוה ׁשֶ א ִמיֵדי ּדַ    ?ּוִמי ִאיכָּ
  
י ַרבַמר ָא  ִ    :ַאׁשּ

נוּ  רּוב ׁשָ ל כְּ ֶקַלח ׁשֶ    .ּבְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִים ְוָקׁשֶ  -ְטחֹול " יּנַ ִ   .ה ִלְבֵני ֵמַעִיםָיֶפה ַלׁשּ

ין  ֵריׁשִ ִים ְוָיִפין ִלְבֵני ֵמַעִים -ּכְ יּנַ ִ ין ַלׁשּ    .ָקׁשִ
ל ָיָרק ַחי    .מֹוִריק –ּכָ

  .ַמְקִטין –ְוָכל ָקָטן 
ֶפׁש  -ְוָכל ֶנֶפׁש  יב ֶאת ַהּנֶ    .ֵמׁשִ

ֶפׁש  ֶפׁש  -ְוָכל ָקרֹוב ַלּנֶ יב ֶאת ַהּנֶ    .ֵמׁשִ
רּוב ְלָמזֹון    .ּכְ
   .פּוָאהּוְתָרִדין ִלְר 

תֹוכוֹ  ֶפת עֹוֶבֶרת ּבְ ַהּלֶ    ."אֹוי לֹו ְלַבִית ׁשֶ
  

ה ִלְבֵני ֵמַעִים" :ָאַמר ַמר ִים ְוָקׁשֶ יּנַ ִ    ."ְטחֹול ָיֶפה ַלׁשּ
  

יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ
  

ֵייּה  ּדְ    .ִנְלֲעֵסיּה ְוִנׁשְ
  
  
ִים ְוָיִפין ִלְבֵני ֵמַעִים" יּנַ ִ ין ַלׁשּ ין ָקׁשִ ֵריׁשִ    ."ּכְ
  

יּה ַמאי ּתַ  ְנּתֵ    ?ּקַ
  

ְלִקיְנהוּ     .ְוִנְבְלִעיְנהוּ  ,ִלׁשְ
  
  
ל ָיָרק ַחי "    ."מֹוִריק -ּכָ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ָזה ל ַאַחר ַהּקָ ְסעּוָדה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ    .ּבִ

  
י ִיְצָחקְוָאַמר     :ַרּבִ

עֹות ע ׁשָ ל ָהאֹוֵכל ָיָרק קֹוֶדם ַאְרּבַ ר ֵהיֶמּנוּ  - כָּ    .ָאסּור ְלַסּפֵ
   ?ַטֲעָמאַמאי 

ּום ֵריָחא    .ִמׁשּ
  

י ִיְצָחקְוָאַמר     :ַרּבִ
עֹות ע ׁשָ ּיֹאַכל ָיָרק ַחי קֹוֶדם ַאְרּבַ    .ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ

  
יוְ  ַמר זּוְטָראוּ  ֲאֵמיַמר ִ    .ֲהוּו ַיְתֵבי ַרב ַאׁשּ

עֹות ע ׁשָ ְייהּו ָיָרק ַחי קֹוֶדם ַאְרּבַ    ,ַאְייתּו ַקּמַ
יוְ  ֲאֵמיַמר ִ    ,ּולָאכ – ַרב ַאׁשּ

   ,לֹא ָאַכל - ַמר זּוְטָראוּ 
יךְ  :ָאְמרּו ֵליּה  ְעתֵּ ָאַמר  ,ַמאי ּדַ י ִיְצָחקּדְ ר ֵהיֶמּנוּ  :ַרּבִ עֹות ָאסּור ְלַסּפֵ ע ׁשָ ל ָהאֹוֵכל ָיָרק קֹוֶדם ַאְרּבַ ּום ֵריָחא ,כָּ    ,ִמׁשּ

ָקא ָאְכִליַנן ֲהָדן ,ְוָהא ֲאַנן ּדְ ִעית ּבַ ּתָ    !ְוָקא ִמׁשְ
י ִיְצָחק  :ָאַמר ְלהוּ  ַרּבִ ִאיָדְך ּדְ    ,ְסִביָרא ֵליּה ֲאָנא כְּ

ָאַמר  י ִיְצָחקּדְ עֹות :ַרּבִ ע ׁשָ ּיֹאַכל ָיָרק ַחי קֹוֶדם ַאְרּבַ    .ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
  
  
ל ָקָטן ַמְקִטין"    ."ּכָ

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ר זּוָזא ְדָיא ּבַ    .ֲאִפיּלּו ּגַ

  רש"י
. שהוא מזון בקלח של כרוב שנו

   דתניא לקמן כרוב למזון:
   . כרתי:כרישין

. נוטל תואר ירק חי מוריק כל
   הפנים:
. שלא גדל כל צרכו ולקמן כל קטן

   מפרש כמה כל צרכו:
. דבר חי הנאכל שלם כגון כל נפש

   דגים קטנים שגדלו כל צרכן:
. האוכל מן הבהמה הקרוב לנפש

במקום חיות שלה ולקמן מפרש 
   לה:

   . לכרס האוכל לפת:אוי לבית
   . כוססו ומשליכו:נלעסיה

. בקדרה הרבה שלא לשלקינהו
   יצטרך לכוססו בשיניו:

. שאינו זמן קודם ארבע שעות
סעודה והריח קשה לבני אדם 
המספרים עמו קודם אכילה 

   שהגוף ריקן:
. אבל כאידך דר' יצחק סבירא לי

   אסור לספר לא סבירא לי:
. כלומר שמן וטוב ששוה בר זוזא

  זוז:
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יּה  ֵלית ּבֵ א ּדְ    ,ִרְבָעא ְולֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ

יּה ִרְבָעא  ּה  -ֲאָבל ִאית ּבֵ    .ֵלית ָלן ּבָ
  
  
יב ֶנֶפׁש " ל ֶנֶפׁש ֵמׁשִ    ."ּכָ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב פַּ
יֵלי ֵבי ּגִ ֵני ּדְ יְלּדָ    .ֲאִפיּלּו ּגִ

  
  
ֶפׁש " יב ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש ֵמׁשִ רֹוב ַלּנֶ ל ַהּקָ    ."ּכָ
  

ר ַיֲעקֹבָאַמר     .עּוְנָקא :ַרב ַאָחא ּבַ
  

ֵעיּה  ָרָבא ָאַמר ֵליּה  ּמְ    :ְלׁשַ
ָרא ִביׂשְ י ַמְייֵתית ִלי אּוְמָצא ּדְ ְמָקֵרב ְלֵבי ּבְ ְטַרח ְוַאְייֵתי לִ  ,כִּ    .רּוךְ י ֵמֵהיָכא ּדִ

  
  
רּוב ְלָמזֹון"    ."ּוְתָרִדין ִלְרפּוָאה ,ּכְ
  

רּוב ְלָמזֹון     ?ְוִלְרפּוָאה לֹא ,יןִא  –כְּ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ָבִרים ְמַר " ה ּדְ ָ ׁשּ ִאין ֶאת ַהחֹוֶלה ֵמָחְליוֹ ׁשִ    .ּוְרפּוָאָתן ְרפּוָאה ,ּפְ
רּוב :ְוֵאּלּו ֵהן ַבׁש  ,ּוֵמי ִסיִסין ,ּוְתָרִדין ,ּכְ ּדְ

101
ֵבד ,    !"ְוֵקיָבה ְוֶהֶרת ְויֹוֶתֶרת ַהּכָ

  
א ֵאיָמא רּוב ַאף ְלָמזֹון :ֶאלָּ    .כְּ

  
  
תֹוכוֹ " ֶפת עֹוֶבֶרת ּבְ ַהּלֶ ִית ׁשֶ    ."אֹוי לֹו ַלּבַ
  

   ?יֵאינִ 
ֵעיּה  ָרָבאְוָהא ָאַמר ֵליּה  ּמְ יָמא ִלי :ְלׁשַ ׁשּוָקא לֹא ּתֵ א ּבְ י ָחִזית ִלְפתָּ א :כִּ ְרָכת ִריְפּתָ ַמאי כָּ    ?ּבְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ר ׂשָ ִלי ּבָ    .ִמּבְ
  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

ִלי ַיִין    .ִמּבְ
  

ַמר    :ִאיּתְ
   :ָאַמר ַרב

ר ׂשָ ִלי ּבָ    .ִמּבְ
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ִלי ֵעִצים    .ִמּבְ
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ִלי ַיִין    .ִמּבְ
  

אלְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה  ּפָ    :ַרב ּפַ
   !סּוָדִני

ָרא ְוַחְמָרא ִבׂשְ ְבִריָנן ָלּה ּבְ    .ֲאַנן ּתַ
לֹא ָנִפיׁש ְלכּו ַחְמָרא ְבִריתּו ָלּה  ,ַאּתּון ּדְ ַמאי ּתַ    ?ּבְ

ִציֵבי :ָאַמר ֵליּה     .ּבְ
  

י ָהא ּדְ  אכִּ ּפָ ַרב ּפַ    ,ִביְתהּו ּדְ
ָלא ָלּה  ְ ְמַבׁשּ ַתר ּדִ יָתא ,ּבָ ְרִסּיָ ְתָמָנן אּוֵפי ּפַ ְבָרא ָלּה ּבִ    .ּתַ

                                                
  נאמר ששה והרי שבעה! וי"ג יבש במקום דבש. 101

  רש"י
. שלא גדל עד דלית ביה רבעא

כגון טלה רביעית של  רביעית שלו
איל גדי כדי רביעית של שעיר גדול 

   וכן כל דבר:
. דגים קטנים מאד גילדני דבי גילי

ומצויין בין הקנים באגם ואין 
דרכן לגדל יותר אבל דג קטן ממין 
דג גדול ולא גדל רובע זה הוא קטן 

   מקטין:
. צואר מקום בית השחיטה עונקא

   וסמוך ללב ולמעים:
ום שברכו שם על . למקלבי ברוך
   השחיטה:

. תבשיל של פוליאו''ל ומי סיסין
  {פוליו''ל: סוג של נענה} : 

   . ולדיר''א שהולד נוצר בו:והרת
. טרפשא דכבדא יותרת הכבד

אייבר''ש {איברי''ש: שקורין 
  סרעפת} : 

. היא קשה אבל מבלי בשר
כשמבשלה עם בשר שמן מתיש 

   כחה:
. כשאין שותה אחריה מבלי יין

   יין:
   . שאינו שולקה הרבה:מבלי עצים

. בעל שכר תמרים ור' פפא סודני
מוכר שכר היה כדאמר באיזהו 
נשך (ד' סה.) טרשא דרב פפא 
שכראי לא פסיד ואמר רב פפא אי 
לאו דרמאי שכרא לא איעתרי 
(פסחים קיג.) והוא נקרא סודני 
כדאמרינן תמרי בחלוזך לבי 

   סודנא רהוט:
תי שכר . ששודלא נפיש לכו חמרא

   אתם:
   . לכחו של לפת:במאי תבריתו לה

. בקעיות של עצים אופי פרסייתא
גדולות היתה שורפת תחת קדרת 

  הלפת:
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            מד, במד, במד, במד, ב .262
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ג ָקָטן ָמִליַח "    ,ּדָ
ְבָעה ׁשִ הּוא ֵמִמית ּבְ ָעִמים ׁשֶ    ,ּפְ

ר ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ    ,ּבְ
ְבָעה ִרים ְוׁשִ    .ּוְבֶעׂשְ

הְוָאְמֵרי ָלּה  לֹׁשָ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ    ."ּבְ
  

ֵוי ִמּטְ א ּבְ ֵוי ְולֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ    ,ְולֹא ִמּטְ
ֵוי  יר –ֲאָבל ִמּטְ ּפִ ּה  ,ׁשַ    .ֵלית ָלן ּבָ

ֵוי  יר –ּוְדלֹא ִמּטְ ּפִ    .ׁשַ
  

ְכָרא ְתֵריּה ׁשִ ָתה ּבַ לֹא ׁשָ א ּדְ    ,לֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ
ְכָרא  ְתֵריּה ׁשִ ָתה ּבַ    .ּה ֵלית ָלן ּבָ  -ֲאָבל ׁשָ

  
  
  

  רש"י
. ואלו הן פעמים שהוא ממית

ביום שבעה ימים למליחתו או 
ביום שבעה עשר או ביום שבעה 

 ועשרים: 
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        מה, אמה, אמה, אמה, א    ––––    מד, במד, במד, במד, ב .263
ֹוֶתה ַמִים ִלְצָמאוֹ "    :ְוַהׁשּ
ְדָברוֹ [ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    .ְמָבֵרְך ׁשֶ

י ַטְרפֹון    :אֹוֵמר ַרּבִ
  ]."ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן

  
   ?ַלֲאפּוֵקי ַמאי

  
ר ָאִבין ַרבָאַמר     :ִאיִדי ּבַ

יּה אּוְמָצא^ַלֲאפּוֵקי ְלַמאן    מה, א ְקּתֵ ַחּנַ    .ּדְ
  
  
י ַטְרפֹון"    ."ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן :אֹוֵמר ַרּבִ
  

ר ַרב ָחָנןָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבא ּבַ ּיֵ    ,ַאּבַ
   :ַרב יֹוֵסףְוָאְמֵרי ָלּה לְ 
  ?ִהְלְכָתא ַמאי

   
   :ָאַמר ֵליּה 

ַבר א ּדְ   .ּפּוק ֲחֵזי ַמאי ַעּמָ
  

        רכיןרכיןרכיןרכיןהדרן עלך כיצד מבהדרן עלך כיצד מבהדרן עלך כיצד מבהדרן עלך כיצד מב

        
  

  

  רש"י
. היאך נוהגים וכבר מאי עמא דבר

כל ולבסוף נהגו לברך בתחלה שה
בורא נפשות רבות וחסרונן על כל 

 מה שברא: 
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    "שלשה שאכלו""שלשה שאכלו""שלשה שאכלו""שלשה שאכלו"    ––––    ''''זזזזפרק פרק פרק פרק     ברכותברכותברכותברכותמסכת מסכת מסכת מסכת 

            , א, א, א, אמהמהמהמה .264
  

ָנה    ִמׁשְ
ַאַחת  ָאְכלּו ּכְ ה ׁשֶ לֹׁשָ ן - ׁשְ יִבין ְלַזּמֵ    .ַחּיָ

ַמאי    ,ָאַכל ּדְ
רּוָמתוֹ  ָלה תְּ טְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ    ,ּוַמֲעׂשֵ

ְפּדוּ  ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ    ,ַמֲעׂשֵ
ַזִית ָאַכל ּכְ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ    ,ְוַהׁשּ

   ,ַהּכּוִתיוְ 
ִנין ָעָליו    .ְמַזּמְ

  
   ,ָאַכל ֶטֶבל

רּוָמתוֹ  ָלה תְּ ּלֹא ִנטְּ ר ִראׁשֹון ׁשֶ    ,ּוַמֲעׂשֵ
ּלֹא ִנְפּדוּ  ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ    ,ּוַמֲעׂשֵ

ַזִית חֹות ִמּכְ ָאַכל ּפָ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ    ,ְוַהׁשּ
ְכִרי    ,ְוַהּנָ

ִנין ָעָליו    .ֵאין ְמַזּמְ
  

ים ַוֲעָבִדים וּ  ים ָנׁשִ ִנין ֲעֵליֶהן -ְקַטּנִ    .ֵאין ְמַזּמְ
  

ִנין ה ְמַזּמְ ּמָ    ?ַעד ּכַ
ַזִית    .ַעד ּכְ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵביָצה   .ַעד ּכְ

   
ָמָרא   ּגְ

י ְמָנא    ?ָהֵני ִמילֵּ
  

יָאַמר     :ַרב ַאּסִ
ָאַמר ְקָרא ו" :ּדְ מֹו ַיְחּדָ י ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ לּו ַלה' ִאּתִ ּדְ   .ד)(תהילים לד,  "ּגַ

  

י ֲאָבהוּ     :ָאַמר ַרּבִ
ם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ּגֶֹדל ֵלאלֵֹהינוּ " :ֵמָהָכא י ׁשֵ   .(דברים לב, ג) "כִּ

  
  

אָאַמר  ר ַאּבָ    :ַרב ָחָנן ּבַ
יהַּ קֹולֹו יֹוֵתר ִמן ַהְמָבֵרךְ  ּלֹא ַיְגּבִ ִין ָלעֹוֶנה ָאֵמן ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ י ּוְנרֹוְמָמה" :ׁשֶ לּו ָלּה' ִאּתִ ּדְ ו ּגַ מֹו ַיְחּדָ   .(תהילים לד, ד) "ׁשְ
  

יָאַמר  זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
יהַּ קֹולֹו יֹוֵתר ִמן ַהּקֹוֵרא אי ְלַהְגּבִ ַ ם ַרׁשּ ֵאין ַהְמַתְרּגֵ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול" :ׁשֶ ה ְיַדּבֵ   .שמות יט, יט)( "מֹׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמ  ֵאין ּתַ    !"ְבקֹול"ר ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר     ?"ְבקֹול"ּוַמה ּתַ

ה ל מֹׁשֶ קֹולֹו ׁשֶ    .ּבְ
  

י ָהכִ  ְנָיא ַנּמִ    :יּתַ
יהַּ קֹולֹו יֹוֵתר ִמן ַהּקֹוֵרא" אי ְלַהְגּבִ ַ ם ַרׁשּ    ,ֵאין ַהְמַתְרּגֵ

ֶנֶגד ַהּקֹוֵרא  יהַּ קֹולֹו ּכְ ם ְלַהְגּבִ ַתְרּגֵ ר ַלּמְ    ."ֹוֵרא קֹולֹו ְוִיְקָראְיַמֵעְך ַהּק  -ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ
  
  

  רש"י
  שלשה שאכלו וכו' 

. להזדמן יחד לצרוף ברכה לזמן
   בלשון רבים כגון נברך:

. קס''ד תרומת שנטלה תרומתו
   מעשר שלו שעל הלוי להפריש:

. להתירו מעשר שני שנפדה
באכילה חוץ לירושלים ואת פדיונו 

   יעלה לירושלים ויאכל:
. ששמשם בסעודה ואכל שמשוה

עמהם כזית כדי להצטרף עמהם 
לזמון ובכל הני אצטריך 
לאשמעינן אע''ג דדמו לאיסור אין 
כאן ברכה בעבירה כדמפרש ואזיל 

   בגמרא:
. כמה יאכל עמהם עד כמה מזמנין

ויתחייב עמהם בזימון ונפקא 
מינה להוציאם ידי חובתן אם יתנו 

   לו הכוס לברך:
  

  גמ' 
שה ראוים לברכת . דשלמה''מ
   צירוף:

. הרי שלשה וכן גדלו לה' אתי
אקרא הבו גודל היחיד אומר 

  לשנים:
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ַמר    :ִאּתְ

ַאַחת ָאְכלּו כְּ ַנִים ׁשֶ    ,ׁשְ
ִליֵגי  י יֹוָחָנןוְ  ַרבּפְ    :ַרּבִ

ן :ַחד ָאַמר ִנין - ִאם ָרצּו ְלַזּמֵ    .ְמַזּמְ
ן  :ְוַחד ָאַמר ִנין -ִאם ָרצּו ְלַזּמֵ    .ֵאין ְמַזּמְ

  
ַנן    :ּתְ

ַאַחת ַח " ָאְכלּו ּכְ ה ׁשֶ לֹׁשָ ןׁשְ יִבין ְלַזּמֵ    ."ּיָ
ה  לֹׁשָ    ,יןִא  –ׁשְ

ַנִים     !לֹא –ׁשְ
  

   ,חֹוָבה – ָהָתם
   .ְרׁשּות –ָהָכא 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַאַחת " ָאְכלּו ּכְ ה ׁשֶ לֹׁשָ ן -ׁשְ יִבין ְלַזּמֵ    ,ַחּיָ
ִאין ֵליָחֵלק ָ    "ְוֵאין ַרׁשּ

ה  לֹׁשָ    ,יןִא  –ׁשְ
ַנִים     !לֹא –ׁשְ

  
אִני ָהָתם    ,ׁשַ

ָקְבעוּ  ָרא ּדְ חֹוָבה ֵמִעיּקָ    .ְלהּו ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַנִים " ְ ׁש ַעל ַהׁשּ ּמֵ ָהָיה ְמׁשַ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ    –ַהׁשּ

ֶהם    ,ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל ִעּמָ
י  ּלֹא ָנְתנּו לֹו ְרׁשּות ַאף ַעל ּפִ    ,ׁשֶ

ה  לֹׁשָ ְ ׁש ַעל ַהׁשּ ּמֵ    –ָהָיה ְמׁשַ
ֶהם    ,ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו אֹוֵכל ִעּמָ

א ִאם ּכֵ     !"ן ָנְתנּו לֹו ְרׁשּותֶאּלָ
  

אִני ָהָתם    ׁשַ
חֹוָבה   ב,מה ע ְלהּו ּבְ ִמְקּבַ ִניָחא ְלהּו ּדְ    .ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ים " נֹות ְלַעְצָמן -ָנׁשִ    ,ְמַזּמְ
ִנים ְלַעְצָמן -ַוֲעָבִדים     ,ְמַזּמְ

ים  ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ ִנין -ָנׁשִ ן ֵאין ְמַזּמְ    ."ִאם ָרצּו ְלַזּמֵ
ְמָיין'א ְוָה  ְבֵרי ּדַ ְתֵרי ּגַ י כִּ ֵני ,'ֵמָאה ָנׁשֵ ִנין ְלַעְצָמן" :ְוָקּתָ נֹות ְלַעְצָמן ַוֲעָבִדים ְמַזּמְ ים ְמַזּמְ    !"ָנׁשִ
  

אִני ָהָתם    ,ׁשַ
עֹות א ּדֵ ִאיכָּ    .ּדְ

  
   ,ִאי ָהֵכי

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
ים ַוֲעָבִדים " ִנין -ָנׁשִ ן ֵאין ְמַזּמְ    ,"ִאם ָרצּו ְלַזּמֵ

עֹות ?אי לֹאַאמַּ  א ּדֵ    !ְוָהא ִאיכָּ
  

אִני ָהָתם    ,ׁשַ
ִריצּוָתא ּום ּפְ    .ִמׁשּ

  
ָאַמר ַרב ּדְ ים ּדְ ּיֵ ְסּתַ ן " :ּתִ ִנין -ִאם ָרצּו ְלַזּמֵ    ,"ֵאין ְמַזּמְ

ָאַמר  ר יֹוֵסףּדְ יִמי ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ּדִ
ַאַחת" ָאְכלּו כְּ ה ׁשֶ לֹׁשָ ּוק ,ׁשְ ִנין ָעָליו - ְוָיָצא ֶאָחד ֵמֶהם ַלׁשּ    ."קֹוְרִאין לֹו ּוְמַזּמְ

   ,"קֹוְרִאין לוֹ "ַטֲעָמא ּדְ 
   !לֹא –ָהא לֹא קֹוְרִאין לֹו 

  
אִני ָהָתם    ,ׁשַ

ָרא חֹוָבה ֵמִעיּקָ עּו ְלהּו ּבְ ִאְקּבְ    .ּדְ

  רש"י
. ולברך כל אינן רשאין ליחלק

אחד לעצמו דמפקעי לה לתורת 
   זמון:

. ה''פ שלשה אין שנים לא
דמדקתני אין רשאין ליחלק שמע 
מינה דשלשה מזמנין שנים אין 
מזמנין ואפילו רצו דאי אמרת 

נים נמי אם רצו מזמנין אמאי ש
אין האחד רשאי ליחלק ליזיל הוא 
ולא מפקעת ברכת זמון בהכי 

   ויזמנו השנים:
שאני התם דהוקבעו בחובה 

. ואי אזיל הוא מפקעת מעיקרא
להו חובה וקמו להו ברשות וגדול 
המצווה ועושה ממי שאינו מצווה 

   ועושה:
. אין כאן גאוה דניחא אוכל עמהם

הו לידי זמון ואי להו דמייתי ל
שנים מזמנין אמאי ניחא להו 

 בלאו דידיה נמי אי בעו מזמני: 

. דניחא להו דמקבע להו בחובה
   דגדול המצווה ועושה:

. כדמפרש אם רצו אין מזמנים
טעמא לקמן שאין קביעותן נאה 
משום פריצותא בין דנשים בין 

   דמשכב זכור דעבדים בקטנים:
 . לעניןדאפילו מאה כתרי דמיין

חובה דאין חייבות לזמן ואם רצו 
   מזמנין והוא הדין לשנים:

. דאע''ג דלענין חובה דאיכא דעות
אינן חייבות לענין רשות דעות 
שלשה חשיבי להודות טפי משני 
אנשים דאיכא משום גדלו לה' 

   אתי:
. להודיעו שהם רוצים קוראין לו

לזמן ויפנה אליהם במקום מעמדו 
   ודי להם בכך:

. ואע''פ שאינו בא יוומזמנין על
   אצלם:
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ָאַמר י יֹוָחָנן הּוא ּדְ ַרּבִ ים ּדְ ּיֵ ְסּתַ א ּתִ ן" :ֶאלָּ ִנין - ִאם ָרצּו ְלַזּמֵ    ,"ֵאין ְמַזּמְ

ָאַמר  ר ָחָנהּדְ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ַאַחת ָאְכלּו כְּ ַנִים ׁשֶ    ,ׁשְ

ת ֲחֵבירוֹ  ִבְרכַּ    .ֶאָחד ֵמֶהן יֹוֵצא ּבְ
  

ּה  יַנן ּבָ ַמע ָלן :ְוַהּוִ    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
ִניָנא    :ּתְ

ַמע ְולֹא ָעָנה "    ,"ָיָצא -ׁשָ
י ֵזיָראְוָאַמר     :ַרּבִ

ֵאין יֵניֶהם לֹוַמר ׁשֶ יּמּון ּבֵ ת ַהּזִ ְרכַּ    !ּבִ
  

ים ּיֵ ְסּתַ    .ּתִ
  

ר ַרב הּוָנא ָאַמר ֵליּה     :ַרב הּוָנאלְ  ָרָבא ּבַ
ֲעָרָבא ָאְמֵרי ָאתּו ִמּמַ ָנן ּדְ    :ְוָהא ַרּבָ

ן  ִנין –ִאם ָרצּו ְלַזּמֵ    ,ְמַזּמְ
י יֹוָחָנן ִמיַע ְלהּו ֵמַרּבִ ׁשְ    .ַמאי ָלאו ּדִ

  
   !לֹא

ִמיַע ְלהוּ  ׁשְ ָנִחית ְלָבֶבל ּדִ י ּדְ ּמֵ    .ֵמַרב ִמּקַ
  

  רש"י
ואמר רבי זירא לומר שאין ברכת 

. לא בא ללמדנו הזימון ביניהן
אלא שאין צריכין זימון דכיון 
דאחד יוצא בברכת חברו אשמעינן 
דאין זימון דאי יש זימון ברכת 
שניהם היא שהרי אומר נברך 

   והוא עונה ברוך הוא:
. דבר לאו דשמיע להו מרבי יוחנן

א הוא דאילו רב בבבל הוה מערב
   ובני מערבא היכא שמיע להו:
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   :ּגּוָפא

ר יֹוֵסףָאַמר " יִמי ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ּדִ
ּוק  ַאַחת ְוָיָצא ֶאָחד ֵמֶהם ַלׁשּ ָאְכלּו כְּ ה ׁשֶ לֹׁשָ ִנין ָעָליו -ׁשְ    ."קֹוְרִאין לֹו ּוְמַזּמְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ָקרּו ֵליּה ְוָעֵני    .ְוהּוא ּדְ
  

   :ַמר זּוְטָרא ָאַמר
א ה  :ְולֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ לֹׁשָ ׁשְ    ,ּבִ

ָרה  ֲעׂשָ ֵנייֵתי - ֲאָבל ּבַ    .ַעד ּדְ
  

יַמְתִקיף ָלּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ָרא ּבְ ָכא ִמְסתַּ ה ִאיּפְ ַרּבָ    ,ַאּדְ

ָרה ֲעׂשָ ָעה ִנְרִאין כַּ ׁשְ ה ,ּתִ לֹׁשָ ׁשְ ַנִים ֵאין ִנְרִאין כִּ    .ׁשְ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ַמר זּוְטָר     .אכְּ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ַמִים ם ׁשָ ָבֵעי ְלַאְדּכּוֵרי ׁשֵ יָון ּדְ    ,כֵּ

ָרה ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ִציר ֵמֲעׂשָ    .ּבָ
  
  
  

  רש"י
. שסמוך הוא והוא דקרו ליה ועני

   אצלם ועונה ברוך הוא:
. דלא צריך למיתי גבייהו לא אמרן

אלא שלשה אבל עשרה שיצטרפו 
משום הזכרת השם עד דאתי 

   גבייהו:
. דאין אדם ממהר נראין כעשרה

   להבחין בין עשרה לתשעה:
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יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

   :ְנִקיִטיָנן
ַאַחת  ָאְכלּו כְּ ַנִים ׁשֶ   .ִמְצָוה ֵליָחֵלק  -ׁשְ

  
י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ַאַחת" ָאְכלּו ּכְ ַנִים ׁשֶ    ,ִמְצָוה ֵליָחֵלק -  ׁשְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ֵניֶהם סֹוְפִרים ְ ׁשּ ׁשֶ    ,ּכְ
   ."סֹוֵפר ְמָבֵרְך ּובּור יֹוֵצא -ֲאָבל ֶאָחד סֹוֵפר ְוֶאָחד ּבּור 

  
  
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָתא ַאְמִריָתא ֲאָנא    ,ָהא ִמילְּ

ֵמיּה ּדְ  ְ ָרה ִמׁשּ ּמְ י ֵזיָראְוִאיּתַ וִתי ַרּבִ ּוָ    ,כַּ
ַאַחת ָאְכלּו כְּ ה ׁשֶ לֹׁשָ    :ׁשְ

ַנִים    ,ֶאָחד ַמְפִסיק ִלׁשְ
ַנִים ַמְפִסיִקין ְלֶאָחד    .ְוֵאין ׁשְ

  
   ?!ְולֹא

אְוָהא  ּפָ ֵריּה ַאְפִסיק ֵליּה לְ  ַרב ּפַ א ַמר ּבְ    !ִאיהּו ְוַחד ,ַאּבָ
  

א ּפָ אִני ַרב ּפַ    ,ׁשַ
ָעַבד ין הּוא ּדְ ּוַרת ַהּדִ ִלְפִנים ִמׁשּ    .ּדְ

  
  

ר ְמֵריָמרְיהוּ  יוּ  ָדה ּבַ ִ ר ַרב ַאׁשּ יוְ  ַמר ּבַ ְפּתִ    ,ַרב ַאָחא ִמּדִ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי א ּבַ ְרֵכי ִריְפּתָ    ,כַּ

ֲהָוה מּוְפָלג ֵמַחְבֵריּה ִלְברּוֵכי ְלהוּ  הּו ַחד ּדַ    ,לֹא ֲהָוה ּבְ
ְתַנן :102יֵר ְמ ָא  ן" :ָהא ּדִ יִבין ְלַזּמֵ ַאַחת ַחּיָ ָאְכלּו ּכְ ה ׁשֶ לֹׁשָ    ,"ׁשְ

דֹולָהנֵ  א ָאָדם ּגָ ִאיכָּ י ֵהיָכא ּדְ    ,י ִמילֵּ
ִכי ֲהָדֵדי ִניְנהּו  ָרכֹות ָעִדיף -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ    .ִחּלּוק ּבְ

יּה  ִריְך ִאיִניׁש ְלַנְפׁשֵ    .ּבָ
יּה ּדִ  ָרָכה ְיָצאֶתם :ָאַמר ְלהוּ  ,ְמֵריָמרָאתּו ְלַקּמֵ    .ְיֵדי ִזיּמּון לֹא ְיָצאֶתם ,ְיֵדי ּבְ

יְמרוּ  ן" :ְוִכי ּתֵ ר ּוְנַזּמֵ    .ֵאין ִזיּמּון ְלַמְפֵרַע  - "ֶניְהּדַ
  
  

                                                
ְעָיא ְלהוּ  כך גורס מסורת הש"ס ע"פ הריף והרא"ש, ומוחק: 102   .ַיְתֵבי ְוָקא ִמיּבָ

  רש"י
. ולברך כל אחד בפני צוה ליחלקמ

עצמו בין ברכת המוציא בין ברכת 
   המזון:

. אם גמרו אחד מפסיק לשנים
השנים סעודתן ורוצין לזמן דרך 
ארץ הוא שיהא האחד מפסיק את 
סעודתו עד שיזמנו עליו עד ברכת 
הזן דהיינו ברכת זימון וחוזר 
וגומר סעודתו אבל שנים אין 
 עליהם להפסיק בשביל היחיד

   וימתין עד שיגמרו:
   . לאחשוביה:לפנים משורת הדין

. מופלג בחכמה לא הוה בהו
   ובזקנה מן השנים:
. שהגדול מברך דאיכא אדם גדול

  כדפסקינן לקמן הלכתא (דף מז.):
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ֵהן ְמָבְרִכים  ׁשֶ א ּוְמָצָאן כְּ    –ּבָ

   ?ַמהּו אֹוֵמר ַאֲחֵריֶהם
  

   :ָאַמר ַרב ְזִביד
רּוְך ּוְמבֹוָרךְ     .ּבָ

  
א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ

   .עֹוֶנה ָאֵמן
  

ִליֵגי    ,ְולֹא ּפְ
ִחיְנהּו ּדְ  -ָהא  כְּ ַאׁשְ    ,ָקא ָאְמֵרי ְנָבֵרךְ ּדְ

רּוךְ  -ְוָהא  ָקא ָאְמֵרי ּבָ ִחיְנהּו ּדְ כְּ ַאׁשְ    .ּדְ
  

ָקא ָאְמֵרי  ִחיְנהּו ּדְ כְּ רּוְך ּוְמבֹוָרךְ  - "ְנָבֵרךְ "ַאׁשְ    .אֹוֵמר ּבָ
ָקא ָאְמֵרי  ִחיְנהּו ּדְ כְּ רּוךְ "ַאׁשְ    .עֹוֶנה ָאֵמן - "ּבָ

  
  

  רש"י
. אחד מן השוק בא בא ומצאן

   ומצא שלשה שהיו מזמנין:
. דלא מצי למימר ברוך ומבורך

   שאכלנו משלו:
. וך ומבורךהא דקאמר בר

כדאשכחינהו דקאמר המזמן נברך 
אבל אשכחינהו דענו ברוך הוא 

   עונה בתרייהו אמן:
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ֵני ֲחָדא    :ּתָ

ְרכֹוָתיו ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַא " ח - ַחר ּבִ    ."ֲהֵרי ֶזה ְמׁשּוּבָ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ה"    ."ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָלִים - ָהא בֹוֵנה ְירּוׁשָ    .ּבְ
ָרכֹות - ָהא ָאר ּבְ ׁשְ    .ּבִ

  
  

י ּיֵ ָקָלא ַאּבַ ְמעּו ּפֹוֲעִלים ְוֵליקּומוּ  ,ָעֵני ֵליּה ּבְ ִלׁשְ י ֵהיִכי ּדְ    ,כִּ
ַהּט  אֹוַרְייָתאּדְ ִטיב ָלאו ּדְ    .ֹוב ְוַהּמֵ

  
י ִ א ַרב ַאׁשּ ְלִחיׁשָ    ,ָעֵני ֵליּה ּבִ

ִטיב ַהּטֹוב ְוַהּמֵ לֹא ְנַזְלְזלּו ּבְ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ
  

  רש"י
. שהיה סוף הא בבונה ירושלים

הברכות הרי זה משובח וכן בסוף 
ברכות דקריאת שמע שחרית 
וערבית ואחר כל ברכותיו דקתני 
בברייתא הרי זה משובח אחר גמר 
כל ברכותיו קאמר ואחר כל 

ותיו דקתני הרי זה מגונה ברכ
   בסוף כל ברכה וברכה קאמר:

. וידעו כי היכי דלשמעו פועלים
שנגמרה כל הברכה שהרי אין 

   המברך עונה אמן אלא לבסוף:
. לעבידתייהו ואי משום וליקומו

דקמפקע להו מהטוב והמטיב לא 
איכפת ליה דקסבר דלאו 
דאורייתא היא אלא ביבנה תקנוה 

   לקבורה: על הרוגי ביתר שנתנו
. לההוא אמן בלחישה רב אשי עני

כי היכי דלא לשמעו וידעו ששם 
גמר הברכות ויזלזלו בהטוב 
והמטיב ומיהו משום דסוף כל 
ברכותיו היה ותניא בברייתא ה''ז 

 משובח לא סגי דלא עני ליה: 
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י ֵזיָרא   א,מו    ,ָחַלׁש  ַרּבִ

יּה  י ֲאָבהוּ ַעל ְלַגּבֵ    ,ַרּבִ
יל ֲעֵליּה  ֵק  :ַקּבִ ח ְקִטיָנא ֲחִריְך ׁשָ ָנןִאי ִמְתּפַ    .י ָעִביְדָנא יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ

ח    .ִאְתּפַ
ָנן הּו ַרּבָ    ,ָעַבד ְסעּוְדָתא ְלכּולְּ

ֵרי י ָמָטא ְלִמׁשְ י ֵזיָראָאַמר ֵליּה לְ  ,כִּ ֵרי ָלן ַמר :ַרּבִ    ,ִליׁשְ
י יֹוָחָנןלֹא ָסַבר ָלּה ַמר ְלָהא ּדְ  :ָאַמר ֵליּה  ָאַמר ַרּבִ ִית ּבֹוֵצַע  :ּדְ ַעל ַהּבַ    ?!ּבַ
ָרא ְלהוּ     .ׁשָ

י ָמָטא ִלְברּוֵכי    ,ִנְבִריְך ָלן ַמר :ָאַמר ֵליּה  ,כִּ
ָאַמר ַרב הּוָנאלֹא ָסַבר ָלּה ַמר ְלָהא ּדְ  :ָאַמר ֵליּה  ֶבל ּדְ ִמן ּבָ    ?!ּבֹוֵצַע ְמָבֵרְך  :ּדְ

  
ַמאן ְסִביָרא ֵליּה  ,ְוִאיהוּ     ?כְּ

  
ָאַמר  י ָהא ּדְ י יֹוָחָנןכִּ ּום  ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוָחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ

ִית  ַעל ַהּבַ    ,ּבֹוֵצַע  –ּבַ
   .ְמָבֵרךְ  –ְואֹוֵרַח 

  
ִית " ַעל ַהּבַ ַעִין ָיָפה ":ּבֹוֵצַע  -ּבַ ְבַצע ּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
ִית ":ְמָבֵרךְ  –ְואֹוֵרַח " ַעל ַהּבַ ָבֵרְך ּבַ ּיְ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
  

   ?ַמאי ְמָבֵרךְ 
  

ּלֹא ֵיבֹוׁש ּבַ  אְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ִיכָּ עֹוָלם ַהּזֶ ִית ּבָ    .ַעל ַהּבַ
  
יוְ  ָבִרים ֶרּבִ ּה ּדְ    :מֹוִסיף ּבָ

ָכל ְנָכָסיו    ,ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו מּוְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר ,ְוִיְצַלח ְמאֹד ּבְ
ַמֲע  י ָיָדיו ְולֹא ּבְ ַמֲעׂשֵ ָטן לֹא ּבְ לֹוט ׂשָ י ָיֵדינוּ ְוַאל ִיׁשְ    ,ׂשֵ

ַבר ִהְרהּור ֵחְטא ַוֲעֵביָר  ר לֹא ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ּדְ ּקֵ ה ְוַעד עֹוָלםְוַאל ִיְזּדַ    .ה ְוָעֹון ֵמַעּתָ
  
  

  רש"י
. כך היו קורין קטינא חריך שקי

לר' זירא וטעמא מפרש בבבא 
ת הפועלים (דף מציעא בהשוכר א

   פה.):
. לישנא דשירותא כי מטא למשרי

כלומר לפרוס ברכת המוציא 
   ולאכול:

. היינו רב הונא רב הונא דמבבל
סתמא ולפי שעכשיו היה ר' זירא 
בארץ ישראל במקום ר' אבהו 

   והיה עולה מבבל קאמר הכי:
. שיכול לראותן בעל קרובים לעיר

   הבית תמיד ולדעת מה הן צריכין:
  . קרקעות:ונכסי
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ּמּון ת ַהּזִ ְרכַּ    ?ַעד ֵהיָכן ּבִ

  
   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן
   .ַעד ְנָבֵרךְ 

  
תוְ  ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

ן    .ַעד ַהּזָ
  

ֵאיֵניָמ  ַתּנָ    ?א כְּ
  

ָתֵני ֲחָדא    :ּדְ
ה" לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ זֹון ׁשְ ת ַהּמָ ְרּכַ    ."ּבִ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ָעה" ה ְוַאְרּבָ לֹׁשָ    ."ׁשְ
  

   :ַסְברּוָה 
י ַעְלָמא כּולֵּ ִטיב" :ּדְ אֹוַרְייָתא ִהיא -  "ַהּטֹוב ְוַהּמֵ    ,ָלאו ּדְ

ָהא ָקִמיְפְלֵגי ,ַמאי ָלאו    :ּבְ
ָאַמ  לֹׁש ": רַמאן ּדְ ִים ְוׁשָ תַּ ן -  "ׁשְ    .ָקָסַבר ַעד ַהּזָ

ָאַמר ע" :ּוַמאן ּדְ לֹׁש ְוַאְרּבַ    .ָקָסַבר ַעד ְנָבֵרךְ  - "ׁשָ
  

   ,לֹא
ֵרץ ְלַטֲעֵמיּה     ,ַרב ַנְחָמן ְמּתָ

ֵרץ ְלַטֲעֵמיּה  ת ְמּתָ ׁשֶ    .ְוַרב ׁשֵ
  

ֵרץ ְלַטֲעֵמיּה     ,ַרב ַנְחָמן ְמּתָ
י ַעְלָמאּדְ     ,ךְ ַעד ְנָבֵר  ּכּולֵּ

ָאַמר ע" :ַמאן ּדְ לֹׁש ְוַאְרּבַ יר "ׁשָ ּפִ    ,ׁשַ
ָאַמרוּ  לֹׁש " :ַמאן ּדְ ִים ְוׁשָ תַּ ת ּפֹוֲעִלים ַעְסִקיָנן :ָאַמר ָלךְ  ,"ׁשְ ִבְרכַּ    ,ָהָכא ּבְ

ָאַמר ַמר    :ּדְ
ת ָהָאֶרץ" ִבְרּכַ ָלִים ּבְ ן ְוכֹוֵלל ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ַהּזָ    ."ּפֹוֵתַח ּבְ
  

ֵר  ת ְמּתָ ׁשֶ    ,ץ ְלַטֲעֵמיּה ַרב ׁשֵ
י ַעְלָמאּדְ  ן ּכּולֵּ    ,ַעד ַהּזָ

ָאַמר לֹׁש " :ַמאן ּדְ ִים ְוׁשָ תַּ יר "ׁשְ ּפִ    ,ׁשַ
ָאַמרוּ  ע" :ַמאן ּדְ לֹׁש ְוַאְרּבַ אֹוַרְייָתא ִהיא :ָקָסַבר ,"ׁשָ ִטיב ּדְ    .ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

  
  

  רש"י
. שצריכין עד היכן ברכת הזמון

להיות שלשה וכשהן שנים לא 
   יאמרוה:

. פעמים ברכת המזון שתים ושלש
שהם שתי ברכות פעמים שהם 
שלש כיצד כשהם שלשה הן שלש 
ברכות וכשהם שנים הן שתי 

   ברכות כדמפרש ואזיל:
. ברכת זמון עד הזן דקסבר

וכשהם שנים אין אומרים אלא 
   כת הארץ ובונה ירושלים:בר

. כשהן ומאן דאמר שלש וארבע
שנים הרי שלש הזן וברכת הארץ 
ובונה ירושלים וכשהם שלשה הם 

   מוסיפים נברך עד ובטובו חיינו:
. לא גרסינן והכי גרסינן מוקים לה

והא דתניא שתים ושלש בברכת 
פועלים דאמרי ברכת הארץ ובונה 
ירושלים בחדא ברכה אין כאן 

כת הזן וברכת הארץ אלא בר
וכשהם שלשה מוסיפין נברך הרי 

   שלש:
. לעיל בפרק שני (דף דאמר מר

  טז.):
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   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַדע ּדְ  ִטיב"ּתֵ    ,אֹוַרְייָתאָלאו ּדְ  "ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
ֲהֵרי ּפֹוֲעִלים עֹוְקִרים אֹוָתּה     .ׁשֶ

  
מּוֵאלָאַמר  ר ׁשְ א ַרב ִיְצָחק ּבַ ר ַמְרּתָ ֵמיּה ּדְ  ּבַ ְ    :ַרבִמׁשּ

ַדע ּדְ  ִטיב"ּתֵ אֹוַרְייָתא "ַהּטֹוב ְוַהּמֵ    ,ָלאו ּדְ
ָברּוךְ  ּה ּבְ ָברּוְך ְוֵאין חֹוֵתם ּבָ ּה ּבְ ֲהֵרי ּפֹוֵתַח ּבָ    ,ׁשֶ

נְ  ְדּתַ    :ָיאכִּ
ָברּוךְ " ֶהן ּבְ ָברּוְך ְוחֹוֵתם ּבָ ֶהן ּבְ ן ּפֹוֵתַח ּבָ ָרכֹות ּכּוּלָ ל ַהּבְ    ,ּכָ

ירֹות ת ַהּפֵ ְרּכַ ְצֹות ,חּוץ ִמּבִ ת ַהּמִ ּה  ,ּוִבְרּכַ מּוָכה ַלֲחֶבְרתָּ ַמע ,ּוְבָרָכה ַהסְּ ת ׁשְ ְקִרּיַ ּבִ    .ּוְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ
ֶהן ּבְ  ּפֹוֵתַח ּבָ ָברּוךְ ֵיׁש ֵמֶהן ׁשֶ   .ָברּוְך ְוֵאין חֹוֵתם ּבְ

ָברּוךְ    ב,מו ָברּוְך ְוֵאין ּפֹוֵתַח ּבְ ֶהן ּבְ חֹוֵתם ּבָ    .ְוֵיׁש ֵמֶהן ׁשֶ
ִטיב"וְ  ָברּוךְ  -  "ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָברּוְך ְוֵאין חֹוֵתם ּבְ    ."ּפֹוֵתַח ּבְ

ְפֵני ַעְצָמּה ִהיא ְבָרָכה ּבִ ַלל ּדִ    .ִמכְּ
  

רְוָאַמר     :ִיְצָחק ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַדע ּדְ  ִטיב"ּתֵ אֹוַרְייָתא "ַהּטֹוב ְוַהּמֵ    ,ָלאו ּדְ

ֵבית ָהָאֵבל ֲהֵרי עֹוְקִרין אֹוָתּה ּבְ    ,ׁשֶ
ְנָיא ְדּתַ    :כִּ

ֵבית ָהָאֵבל"    ?ָמה ֵהם אֹוְמִרים ּבְ
ִטיב רּוְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ    .ּבָ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ין ָהֱאֶמת ּיַ רּוְך ּדַ    ."ּבָ

  
ִטיבַהּטוֹ " ין ֱאֶמת" ,יןִא  – "ב ְוַהּמֵ ּיַ    ?!לֹא – "ּדַ
  

א ֵאיָמא ִטיב :ֶאלָּ    .ַאף ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
  

ַלע ְלֵבי  ַמר זּוְטָרא יִאיּקְ ִ    ,ַרב ַאׁשּ
ָתא יּה ִמלְּ ַרע ּבֵ    ,ִאיּתְ

ַתח ּוָבִריךְ     :ּפָ
ִטיב" ין ֱאֶמת ,ֵאל ֱאֶמת ,ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ּיַ ֶצֶדק ,ּדַ ט לֹוֵקַח  ,ׁשֹוֵפט ּבְ ּפָ ִמׁשְ    ,ּבְ

ְרצֹונוֹ  עֹוָלמֹו ַלֲעׂשֹות ּבֹו כִּ יט ּבְ לִּ ט ,ְוׁשַ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ ּלוֹ  ,כִּ ַהּכֹל ׁשֶ    ,ַוֲאַנְחנּו ַעּמֹו ַוֲעָבָדיו ,ׁשֶ
יִבים ְלהֹודֹות לֹו ּוְלָבְרכוֹ     .ּוַבּכֹל ֲאַנְחנּו ַחּיָ

ָרֵאל הּוא ִיְגּדֹור ֶאת ִיׂשְ ָרצֹות ּבְ ים ּגֹוֵדר פְּ ָרֵאל ְלַחּיִ ִיׂשְ ְרָצה ַהּזֹאת ּבְ    ".ַהּפִ
  
  
  
  

  רש"י
. ואי שהרי פותח בה בברוך

דאורייתא היא הויא סמוכה 
   לחברתה ואין פותחין בה בברוך:

. כגון כדתניא כו' יש מהן כו'
ברכת פירות ומצות פותח ואינו 
חותם וטעמא מפרש בערבי 

(דף קה.) משום דכולה פסחים 
חדא הודאה ואין הפסק דבר 
תחנה או דבר אחר בתוכה כמו 
שיש בקדוש כי הוא יום תחלה 

 למקראי קודש והנחילנו: 

. כגון ויש מהם חותם ולא פותח
ברכה הסמוכה לחברתה שהרי 
כבר פתח בברכה ראשונה וברכה 
אחרונה שבקריאת שמע אמת 
ויציב אמת ואמונה שאע''פ שק''ש 

בינתים אברכות דלפניה  מפסיק
סמוכה והויא לה סמוכה 

   לחברתה:
. דלאו סמוכה הטוב והמטיב וכו'

לחברתה היא שאינה מברכת 
המזון אלא על קבורת הרוגי ביתר 

   תקנוה:
. שהרי עוקרים אותה בבית האבל

   אליבא דר''ע:
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ַאַחת["  ָאְכלּו כְּ ה ׁשֶ לֹׁשָ    :ׁשְ

ַנִים    "]ֶאָחד ַמְפִסיק ִלׁשְ
  

   ?ְלֵהיָכן הּוא חֹוֵזר
  

ֵמיּה ּדְ  ַרב ְזִביד ְ יִמׁשּ יֵּ    :ָאַמר ַאּבַ
   .חֹוֵזר ָלרֹאׁש 

  
ָנןוְ     :ָאְמֵרי ַרּבָ

ַסק ּפָ    .ְלָמקֹום ׁשֶ
  

   :ְלְכָתאְוִה 
ַסק ּפָ    .ְלָמקֹום ׁשֶ

  
  
  
  
  

  רש"י
. מי שנצטרף להיכן הוא חוזר

לזימון ואמרן לעיל אליבא דרב 
ון עד הזן והוצרך ששת ברכת זימ

זה להיות מפסיק אכילתו עד 
שיגמור המברך ברכת הזן וחזר זה 
שהפסיק לשנים וגמר סעודתו 
להיכן הוא חוזר לברך לאחר 

   שיגמור סעודתו:
. לתחלת הזן שהרי חוזר לראש

נתחייב בזימון שבתחלה הוקבע 
   בג':

. לברכת הארץ למקום שפסק
כשאר יחיד: ה''ג אף על גב דרבנן 

פרסאי בצרכי סעודה בקיאי אתון 
   מינייכו:
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לּוָתא לְ  ָאַמר ֵליּה  תֵריׁש ּגָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ב י ַאּתּון ַאף ַעל ּגַ יׁשֵ ָנן ְקׁשִ ַרּבָ ְייכוּ  ,ּדְ ִקיֵאי ִמיּנַ ָצְרֵכי ְסעּוָדה ּבְ ְרָסֵאי ּבְ    ,ּפַ

י ִמּטֹות ּתֵ ֵהן ׁשְ ְזַמן ׁשֶ רֹאׁש  -  ּבִ דֹול ֵמֵסב ּבָ נִ  ,ּגָ    .י לֹו ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנוּ ְוׁשֵ
לֹׁש  ֵהם ׁשָ ֶאְמַצע - ּוִבְזַמן ׁשֶ דֹול ֵמֵסב ּבָ ִני לֹו ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנוּ  ,ּגָ ה ֵהיֶמּנוּ  ,ׁשֵ י לֹו ְלַמּטָ ִליׁשִ    .ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֲהֵדיּה  עּוֵיי ּבַ ּתָ ֵעי ִאׁשְ ֲהֵדיּה  ,ְוִכי ּבָ ֵעי ּבַ ּתָ רּוֵצי ְוָיֵתיב ּוִמׁשְ ֵריץ ּתְ    ?ְמּתָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָמחֹוג ַמֲחֵוי ֵליּה ּבְ ְרָסֵאי ּדְ אִני ּפַ    .ׁשַ

  
  

   ?ֵמֵהיָכן ַמְתִחיִלין -ַמִים ִראׁשֹוִנים 
  

   :ָאַמר ֵליּה 
דֹול    .ִמן ַהּגָ

  
ן ּנֹוְטִלין ּכּולָּ מֹור ָיָדיו ַעד ׁשֶ דֹול ְוִיׁשְ ב ּגָ    ?ֵיׁשֵ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

י א ַקּמֵ כָּ ר ַמְייתּו ּתַ    .ּה ְלַאְלּתַ
  
  

   ?ֵמֵהיָכן ַמְתִחיִלין -ַמִים ַאֲחרֹוִנים 
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָטן    .ִמן ַהּקָ

  
ן ּנֹוְטִלין ּכּולָּ    ?ְוָגדֹול ַיֵתיב ְוָיָדיו ְמזֹוָהמֹות ַעד ׁשֶ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

יּה  א ְלַגּבֵ ִנְמֵטי ַמּיָ יּה ַעד ּדְ ּמֵ א ִמּקַ כָּ ֵקי ּתַ    .לֹא ְמַסלְּ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
   !א ַמְתִניָתא ָיַדְעָנאֲאנָ 

ַתְנָיא    :ּדְ
ה" יַצד ֵסֶדר ֲהִסּבָ    ?ּכֵ

י ִמּטֹות  תֵּ ֵהן ׁשְ ְזַמן ׁשֶ רֹאׁש  -ּבִ דֹול ֵמֵסב ּבָ ה ֵהיֶמּנוּ  ,ּגָ ִני לֹו ְלַמטָּ    .ְוׁשֵ
לֹׁש ִמּטֹות  ֵהן ׁשָ ְזַמן ׁשֶ רֹאׁש  -ּבִ דֹול ֵמֵסב ּבָ ִני לֹו ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנוּ  ,ּגָ ִליׁשִ  ,ׁשֵ ה ֵהיֶמּנוּ ׁשְ    .י לֹו ְלַמטָּ

   ?ַמִים ָהִראׁשֹוִנים
דֹול    .ַמְתִחיִלין ִמן ַהּגָ

   ?ַמִים ַאֲחרֹוִנים
ֵהם  ְזַמן ׁשֶ ָ ִמ ֲח ּבִ דֹול - הׁשּ   .ַמְתִחיִלין ִמן ַהּגָ

ֵהם ֵמָאה  ָטן -ּוִבְזַמן ׁשֶ יִעים ֵאֶצל  ,ַמְתִחיִלין ִמן ַהּקָ ּגִ ּמַ ִ ִמ ֲח ַעד ׁשֶ דֹולְוחֹוְזִרין ּוַמְת  י,ׁשּ    ,ִחיִלין ִמן ַהּגָ
ָרָכה חֹוֶזֶרת ם ּבְ ִים ַאֲחרֹוִנים חֹוְזִרין ְלׁשָ ּמַ    ."ּוְלָמקֹום ׁשֶ

  
יַע ֵליּה ְלַרב    ,ְמַסּיֵ

ָאַמר  יּדְ ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ
ל ַאֲחרֹוָנה כָּ ה  ַהּנֹוֵטל ָיָדיו ּבָ ִחלָּ ן ִלְבָרָכה -ּתְ    .הּוא ְמזּוּמָ

  
יאַרּבִ וְ  ַרב יּה ּדְ  י ִחיָּ ְסעּוְדָתא ַקּמֵ יֲהוּו ַיְתֵבי ּבִ    ,ֶרּבִ

יָאַמר ֵליּה  י ָיָדךְ  :ַרבלְ  ֶרּבִ    ,קּום ְמׁשִ
ת ָקא ְמַרּתֵ    ,ַחְזֵייּה ּדְ

י :ָאַמר ֵליּה  ְחּתֵ ר ּפַ ת ְמזֹוָנא ָקָאַמר ָלךְ  ,ּבַ ִבְרכַּ ין ּבְ    .ַעּיֵ
  
  

  רש"י
. רגילין היו בזמן שהן שתי מטות

לאכול בהסבה על צדו השמאלית 
מוטה ורגליו לארץ איש איש על 

   מטה אחת:
. בזמן שהן שנים גדול מסב בראש

   כלומר מסב תחלה על מטתו:
. מטת השני ושני לו למעלה הימנו

לצד מראשותיו של גדול: ובזמן 
גדול מסב באמצע שני שהן שלשה 

לו למעלה הימנו שלישי לו למטה 
   הימנו. לצד מרגלותיו:

   . רב ששת לריש גלותא:א''ל
וכי בעי אשתעויי מתריץ תרוצי 

. ואם רצה הגדול לדבר עם ויתיב
שני לו צריך הוא לזקוף עצמו 
ממסיבתו לישב זקוף דכל זמן 
שהוא מוטה אינו יכול לדבר עמו 

שו של לפי שהשני לו אחורי רא
גדול הוא ופני הגדול מסובין לצד 
אחר וטוב לו שישב שני לו למטה 
   הימנו וישמע דבריו כשהוא מוטה:

. מראים בידיהם במחוג
  ובאצבעותיה' ברמיזה:

. מים ראשונים מהיכן מתחילין
רב ששת קא''ל לריש גלותא 
מהיכן מתחילין פרסיים מים 

   ראשונים:
. שלחן לאלתר מייתו תכא קמיה

יאין מיד לפניו ואוכל ולפני שלו מב
כל אחד ואחד היו מביאין שלחן 

   קטן:
. מקמי גדול עד לא מסלקי תכא

דמשו כולהו ובעוד שהוא אוכל 
   האחרים נוטלין מים אחרונים:

. שאם הוצרך שני לו למטה הימנו
גדול לספר עמו לא יהא צריך 

   לזקוף:
ובזמן שהם ג' שני לו למעלה 

עם . ואם בא לספר מספר הימנו
השלישי לו ואם בא לספר עם 
השני לו טוב הוא שיזקוף ואל 
ישפיל את השני לו לפני קטן ממנו 
שיהא הוא למטה וקטן ממנו 

   למעלה הימנו:
. ולאלתר מתחילין מן הגדול

   מעיילי תכא קמיה:
. לאו דוקא ובזמן שהם מאה

דה''ה עשרה ולכל יותר מה' שגנאי 
הוא שיסלקו השלחן מלפני הגדול 

ל ידיו וימתין שם יושב כשיטו
ובטל עד שיטלו כלם לפיכך כשהם 
יותר מחמשה מתחילין מן הקטן 
היושב בסוף ואין מסלקין שלחן 
מלפני הגדול עד שיגיעו המים 

   לחמשה שאצלו:
. וחוזרים ומתחילין מן הגדול

   ונוטלין שלחן מלפניו:
. למקום שמים אחרונים חוזרים

כשמגיעים לחמשה אם נטל 
מברך ואם צוה לאחר הגדול. הוא 

   ליטול קודם לו הוא מברך:
. אותו הנוטל ידיו באחרונה תחלה

שנוטל בתחלת החמשה אחרונים 
   קורא תחלה באחרונה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִדין ֵאין"   א,מז ִרים :ְמַכּבְ ְגׁשָ ְדָרִכים ְולֹא ּבִ ָיַדִים ְמזֹוָהמֹות^ לֹא ּבִ    ."ְולֹא ּבְ
  

יוְ  ָרִבין יֵּ אֹוְרָחא ַאּבַ    ,ֲהוּו ָקא ָאְזֵלי ּבְ
י ּיֵ ָרִבין ִלְדַאּבַ    .ֵניִזיל ַמר :ְולֹא ָאַמר ֵליּה  ,ַקְדֵמיּה ֲחָמֵריּה ּדְ

ֲעָר  :ָאַמר ָנן ִמּמַ ָסִליק ַהאי ֵמַרּבָ יּה  ,ָבאִמּדְ ְעּתֵ ס ֵליּה ּדַ    .ּגַ
א ּתָ ִניׁשְ ֵבי כְּ י ָמָטא ְלִפְתָחא ּדְ    .ֵניַעל ַמר :ָאַמר ֵליּה  ,כִּ

א ָלאו ַמר ֲאָנא :ָאַמר ֵליּה  ּתָ    ?!ְוַעד ַהׁשְ
י יֹוָחָנןָהֵכי ָאַמר  :ָאַמר ֵליּה  ּה ְמזּוָזה :ַרּבִ ׁש ּבָ ּיֵ ֶפַתח ׁשֶ א ּבְ ִדין ֶאלָּ    .ֵאין ְמַכּבְ

  
ִאית  ּה ְמזּוָזה ּדְ ּה ְמזּוָזה  ,יןִא  –ּבָ ֵלית ּבָ    ?!לֹא –ּדְ

ִדין ֵאין ְמַכּבְ י ּדְ הּו ְמזּוָזה ָהֵכי ַנּמִ ֵלית ּבְ ְדָרׁש ּדְ ֶנֶסת ּוֵבית ַהּמִ ית ַהכְּ ה ּבֵ א ֵמַעּתָ    ?!ֶאלָּ
  

א ֵאיָמא    :ֶאלָּ
ֶפַתח ָהָראּוי ִלְמזּוָזה    .ּבְ

  
  

מָאַמר  ַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ יַלתַרב ְיהּוָדה ּבְ ר ׁשִ ֵמיּה ּדְ  ּוֵאל ּבַ ְ    :ַרבִמׁשּ
ְטעֹום ַהּבֹוֵצַע  ּיִ לּום ַעד ׁשֶ ִאין ֶלֱאכֹול כְּ ָ ין ַרׁשּ סּוּבִ    .ֵאין ַהּמְ

  
ַמר"ִלְטעֹום "ְוָקָאַמר  ַרב ַסְפָראָיֵתיב     .ִאיּתְ

  
ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ

  
ְלׁשֹון ַרּבוֹ  יב ָאָדם לֹוַמר ּבִ ַחּיָ    .ׁשֶ

  
  

נּו ַרּבָ     :ָנןּתָ
ָעָרה" ּקְ יִנין ֶזה ָלֶזה ּבַ ַנִים ַמְמתִּ יִנין ,ׁשְ ה ֵאין ַמְמתִּ לֹׁשָ    .ׁשְ

ה ִחּלָ ט ָידֹו תְּ    ,ַהּבֹוֵצַע הּוא ּפֹוׁשֵ
בֹוד ְלַרּבוֹ  א ַלֲחלֹוק ּכָ דֹול ֵהיֶמּנּו  ,ְוִאם ּבָ ּגָ ָידוֹ  -אֹו ְלִמי ׁשֶ    ."ָהְרׁשּות ּבְ

  
  

ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ י  ,ֵליּה ִלְבֵריּה ֲהָוה ָעִסיק  ַרּבָ ר ַרב ְקִטיָנאּבֵ מּוֵאל ּבַ    ,ַרב ׁשְ
   :ְוָקַמְתֵני ֵליּה ִלְבֵריּה  ,ָקִדים ְוָיֵתיב

אי ִלְבצֹוַע " ַ י ָהעֹוִנים - ֵאין ַהּבֹוֵצַע ַרׁשּ ְכֶלה ָאֵמן ִמּפִ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ
  

א    :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
י רֹוב ָהעֹוִנים    .ִמּפִ

  
ר ָחָמ  ָאַמר ֵליּה     :אָרִמי ּבַ
ָנא א ַמאי ׁשְ ָרָכה ,רּוּבָ ְלָיא ּבְ י לֹא כַּ ּתִ ַאכַּ ָרָכה ,ּדְ ְלָיא ּבְ י לֹא כַּ    !ִמיעּוָטא ַנּמִ

  
ֲאִני אֹוֵמר :ָאַמר ֵליּה  ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵת  :ׁשֶ א טֹוֶעהכָּ אי ֵאינֹו ֶאלָּ    .ר ִמּדַ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   :ֵאין עֹוִנין"

   ,לֹא ָאֵמן ֲחטּוָפה
   ,ֵמן ְקטּוָפהְולֹא ָא 

   ,ְולֹא ָאֵמן ְיתֹוָמה
יו ָרָכה ִמּפִ    .ְולֹא ִיְזרֹוק ּבְ

אי ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ
ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיתֹוָמה  ָניו ְיתֹוִמים -ּכָ    .ִיְהיּו ּבָ

פּו ָיָמיו -ֲחטּוָפה     .ִיְתַחטְּ
פּו ָיָמיו -ְקטּוָפה     .ִיְתַקטְּ

ָאֵמן  ֲאִריְך ּבְ נֹוָתיוַמֲאִר  -ְוָכל ַהּמַ    ."יִכין לֹו ָיָמיו ּוׁשְ

  רש"י
. לומר היה אתה אין מכבדין

   קודם:
. הולכי דרכים לומר לא בדרכים

 לגדול הימנו לך לפני: 

. בנטילת מים ולא בידים מזוהמות
   אחרונים:
לפי שהיה רבין רגיל . ממערבא

לעלות מבבל לא''י ולומר הוא 
   דבריו משמו של ר' יוחנן:
. כלומר בפתח הראוי למזוזה

בכניסת כל פתחים למעוטי דרכים 
   ופרצות:

. אין חלוק בדבר לטעום איתמר
   אלא שחייב לומר בלשון רבו:

. רבה בר בר חנה לישב על קדים
השולחן ולשנות לבנו הלכות 

רגיל לבצוע  סעודה לפי שהחתן
   והיה מלמדו היאך יעשה:

   . לפרוס הפרוסה מן הפת:לבצוע
. אמן עד שיכלה אמן מפי העונים

אחר ברכת המוציא דאף עניית 
אמן מן הברכה היא ואמרי' בפרק 
כיצד מברכין (דף לט:) צריך 

   שתכלה ברכה קודם בציעה:
. שקורין את האלף בחטף חטופה

ולא בפתח ואומר אמן והוא צריך 
   מר אמן:לו

. שמחסר קריאת הנו''ן קטופה
   שאינו מוציאה בפה שתהא נכרת:

. שלא שמע הברכה אלא יתומה
ששמע שעונין אמן והא דאמרינן 
בהחליל (סוכה נא:) 
שבאלכסנדריא של מצרים היו 
מניפים בסודרים כשהגיע עת 
לענות אמן אלמא לא שמעי וקא 
ענו הנהו מידע ידעי שהם עונים 

זו ברכה הם אחר ברכה ועל אי
עונים אלא שלא היו שומעים את 

   הקול:
. במהירות ולא יזרוק ברכה מפיו

שדומה עליו כמשא אלא שחוק 
   קבוע הוא לו:
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מּוֵאלוּ ַרב  ְסעּוְדָתא ׁשְ    ,ֲהוּו ַיְתֵבי ּבִ

יאָאָתא  ר ִחיָּ יִמי ּבַ    .ֲהָוה ָקְמַסְרֵהב ְוָאִכיל ַרב ׁשִ
ֲהָדן :ַרב ָאַמר ֵליּה  ְך ְלִאיְצְטרּוֵפי ּבַ ְעּתָ    !ֲאַנן ֲאִכיְלָנא ָלן ?ַמה ּדַ
מּוֵאל ָאַמר ֵליּה  א ִאּלוּ  :ׁשְ יַלּיָ א  ,ַמְייתּו ִלי ַאְרּדִ א ְלַאּבָ    ?!ִמי לֹא ַאְכִליָנן - ְוגֹוְזַלּיָ

  
ְלִמיֵדי ּדְ  ְסעּוְדָתא ַרבּתַ    ,ֲהוּו ַיְתֵבי ּבִ

ְמָבֵרְך ָלן :ָאְמֵרי ,ַרב ַאָחאַעל  א ּדִ ְבָרא ַרּבָ    ,ָאָתא ּגַ
ָגדֹול ְמָבֵרךְ  :ָאַמר ְלהוּ  ּסְ  ?ִמי ַסְבִריתּו ּדְ ּבַ ר ׁשֶ    .עּוָדה ְמָבֵרךְ ִעיּקָ

  
   :ְוִהְלְכָתא

דֹול ְמָבֵרךְ  ב ,ּגָ ָאָתא ְלַבּסֹוף ַאף ַעל ּגַ   .ּדְ
  
  

  רש"י
. ממהר לאכול וקא מסרהב ואכיל

   כדי להצטרף לזימון ויזמנו עליו:
. גמרה לן סעודתנו אכילנא לן

קודם שבאת ואי אתה מחייבנו 
  עוד בזימון:

לי ארדיליא וגוזליא אילו מייתו 
. שמואל חביבין עליו לאבא

ארדיליא בקנוח סעודה והן כמהין 
ופטריות ולרב היו חביבין גוזלות 
ושמואל היה קורא לרב אבא 

   לכבודו:
. הלכך לא גמרה מי לא אכלינן

   סעודתא ומצטרף:
. אחד מאותן עיקר שבסעודה

   שהיו בתחלת ההסבה:
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ַמאי" ִנין ָעָליו[ ... ָאַכל ּדְ    .]"ְמַזמְּ
   

   !ָהא לֹא ָחֵזי ֵליּה 
  

ֵעי ַמְפַקר ְלהּו ְלִנְכֵסיּה ַוֲהֵוי ָעִני ִאי ּבָ יָון ּדְ    ,ְוָחֵזי ֵליּה  ,כֵּ
ְתַנן    :ּדִ

ים ֲאִכיִליןַמ " ַמאי ֶאת ָהֲעִנּיִ    ,ּדְ
ַמאי ְוֶאת ָהַאְכַסְנָיא    ."ּדְ

  
   :ַרב הּוָנאְוָאַמר 

ָנא    :ּתָ
אי" מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ַמאי ים ְוֶאת ָהַאְכַסְנָיא ּדְ   ."ֵאין ַמֲאִכיִלין ֶאת ָהֲעִנּיִ
  
  
  

  רש"י
כת . והויא לה ברהא לא חזי ליה

זמון הבאה בעבירה וכתיב 
(תהלים י) בוצע ברך נאץ ה' ואמר 
מר (בב''ק דף צד.) הרי שגזל סאה 
של חטים וטחנה ואפאה וברך 

   עליה אין זה מברך אלא מנאץ:
. חטין הלקוחים מע''ה ספק דמאי

   עשרן ספק לא עשרן:
. חיל של מלך שמטיל על אכסניא

בני העיר לזונם בשובם ממלחמתו 
ניים לפי שהם שלא והרי הם כע

   במקומם:
. דרוב מאכילים את העניים דמאי

עמי הארץ מעשרים הם וחומרא 
   דרבנן בעלמא הוא:
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רּוָמתוֹ " ָלה תְּ טְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ    ]."ִנין ָעָליוְמַזּמְ [ ... ַמֲעׂשֵ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ִלים ּבֳ ׁשִ ימֹו ּבְ ִהְקּדִ א ׁשֶ    ,לֹא ְצִריָכא ֶאלָּ
ר רּוַמת ַמֲעׂשֵ ּנּו ּתְ    ,ְוִהְפִריׁש ִמּמֶ

דֹוָלה רּוָמה ּגְ ּנּו ּתְ    ,ְולֹא ִהְפִריׁש ִמּמֶ
י ֲאָבהוּ     ,ְוִכְדַרּבִ

ָאַמר  י ֲאָבהוּ ּדְ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ
ר ִרא ִלים ַמֲעׂשֵ ּבֳ ׁשִ ימֹו ּבְ ִהְקּדִ דֹוָלה -ׁשֹון ׁשֶ רּוָמה ּגְ טּור ִמּתְ    ,ּפָ

ֱאַמר ּנֶ ר" :ׁשֶ ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ רּוַמת ה' ַמֲעׂשֵ ּנּו ּתְ   .(במדבר יח, כו) "ַוֲהֵרמֹוֶתם ִמּמֶ

ר" ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ י ְלךָ  "ַמֲעׂשֵ ר ִמן ַה  ,ָאַמְרּתִ דֹוָלה ּוְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ רּוָמה ּגְ רְולֹא ּתְ ֲעׂשֵ    .ּמַ
  

אָאַמר ֵליּה  פָּ ילְ  ַרב ּפַ ּיֵ    :ַאּבַ
י ִרי ַנּמִ כְּ ימֹו ּבַ    !ִאי ָהֵכי ֲאִפיּלּו ִהְקּדִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

   ,ָעֶליךָ 
ִרימוּ "^: ָאַמר ְקָרא   מז,ב רֵֹתיֶכם תָּ   .(במדבר יח, כח) "ִמּכֹל ַמְעׂשְ

  

   ?ּוָמה ָרִאיָת 
  

ַגן –ַהאי     ,ִאיּדְ
גַ  -ְוַהאי     .ןלֹא ִאיּדְ

  
  
  
ְפּדוּ " ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ ִנין ָעָליו[ ... ַמֲעׂשֵ    ]."ְמַזּמְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ
ֶרן ְולֹא ָנַתן ֶאת ַהחֹוֶמׁש  ַתן ֶאת ַהּקֶ ּנָ גֹון ׁשֶ    ,כְּ

ַמע ָלןְוָהא     :ָקא ַמׁשְ
ב ֵאין חֹוֶמׁש ְמַעכֵּ   .ּדְ

  
  
  
ָאַכל ּכְ " ׁש ׁשֶ מָּ ַ ִנין ָעָליו[ ... ַזִיתַהׁשּ     ]."ְמַזּמְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ׁש לֹא ָקַבע :ַמהּו ּדְ ּמָ    ,ׁשַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
. לוי קדם את שהקדימו בשבלים

הכהן ונטל מעשר בשבלים קודם 
שנטל כהן תרומה גדולה והכהן 
היה לו ליטול תרומה גדולה תחלה 
א' מנ' דרחמנא קרייה ראשית 

ב) מלאתך ודמעך וכתיב (שמות כ
לא תאחר נמצאת תרומה גדולה 
של כהן בתוך המעשר הזה אחד 
מחמשים שבו לבד מתרומת מעשר 
שעל הלוי להפריש תרומה 

   ממעשרו:
. אשמעינן מתניתין וכדרבי אבהו

דהכי הוא כדרבי אבהו דפטר ליה 
 ללוי מתרומה גדולה שבו: 

. בפרשת לוים מכל מעשרותיכם
יב כתיב ואל הלוים תדבר וכת

בהאי קרא את כל תרומת ה' כל 
צד תרומה שבו חייבים להפריש 

   ממנו:
. משעה שנתמרח בכרי האי אידגן

נעשה דגן וכיון דאיקרי דגן חלה 
עליו רשות כהן תחלה דכתיב 
ראשית דגנך תתן לו אבל בשבלים 
לא אידגן ולא חלה עליו רשות 

   כהן:
. אם הבעלים מעשר שני והקדש

   מש:פודין אותו מוסיפין חו
. אין לו קביעות לפי לא קבע

   שהולך ובא:
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ִנין ָעָליו"    ."ְוַהּכּוִתי ְמַזּמְ
  

א ַעם ָהָאֶרץ אי לֹא ְיֵהא ֶאלָּ    ?ַאמַּ
   :ְוַתְנָיא

ִנין ַעל "    !"ַעם ָהָאֶרץֵאין ְמַזּמְ
  

י ּיֵ    :ַמרָא  ַאּבַ
כּוִתי ָחֵבר    .ּבְ

  
   :ָאַמר ָרָבא

כּוִתי  יָמא ּבְ    ,ַעם ָהָאֶרץֲאִפיּלּו ּתֵ
ָנן ַעם ָהָאֶרץְוָהָכא ּבְ  ַרּבָ    ,ּדְ

י ֵמִאיר ַעְסִקיָנן ַרּבִ ְפִליֵגי ֲעֵליּה ּדְ    ,ּדִ
ַתְנָיא    :ּדְ

   ?ַעם ָהָאֶרץֵאיֶזהּו "
ָטֳהָרה יו ּבְ ֵאינֹו אֹוֵכל חּוּלָ ל ׁשֶ    ,ּכָ

ְבֵר  י ֵמִאירי ּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ָראּוי ירֹוָתיו ּכָ ר ּפֵ ֵ ֵאינֹו ְמַעׂשּ ל ׁשֶ    ".ּכָ
ְדָחֵזי ֵרי כִּ ְ ּוֵרי ְמַעׂשּ    ,ְוָהֵני ּכּוָתֵאי ַעׂשּ

אֹוַרְייָתא ִמְזַהר ְזִהיֵרי ְכִתיב ּבְ ְבַמאי ּדִ    ,ּדִ
ָאַמר ַמר    :ּדְ

ּה ּכּוִתי" ֶהֱחִזיקּו ּבָ ל ִמְצָוה ׁשֶ ָרֵאלּכָ ׂשְ ּה יֹוֵתר ִמּיִ ִקין ּבָ ה ְמַדְקּדְ    ."ם ַהְרּבֵ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
  ?ַעם ָהָאֶרץֵאיֶזהּו "

ֵאינֹו קֹוֵרא  ל ׁשֶ ַמעּכָ ֲחִרית ְקִריַאת ׁשְ    ,ַעְרִבית ְוׁשַ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ין ִפיּלִ יַח תְּ ֵאינֹו ַמּנִ ל ׁשֶ    .ּכָ

איּבֶ     :אֹוֵמר ן ַעּזַ
ִבְגדוֹ  ֵאין לֹו ִציִצית ּבְ ל ׁשֶ    .ּכָ

י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְתחוֹ  ֵאין ְמזּוָזה ַעל ּפִ ל ׁשֶ    .ּכָ

ר יֹוֵסף י ָנָתן ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִנים ׁש לֹו ּבָ ּיֵ ל ׁשֶ ָלם ְוֵאינֹו  ,ּכָ    .ְלַתְלמּוד ּתֹוָרהְמַגּדְ

   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים
ׁש ֲאִפיּלּו ָקָרא וְ  ּמֵ ָנה ְולֹא ׁשִ ְלִמיד ָחָכםׁשָ    ." ַעם ָהָאֶרץֲהֵרי ֶזה  תַּ

  
   :ַרב  הּוָנאָאַמר 

ֲאֵחִרים    .ֲהָלָכה כַּ
  

ר ָחָמא ְחִליָפאלֹא ַאְזִמין ֲעֵליּה ּדְ  ָרִמי ּבַ ר ּתַ ָיא ּבַ ָתֵני ִסְפָרא ַרב ְמַנׁשְ    .ְוִהְלְכָתא ,ְוִסְפִרי ,ּדְ
יּה ּדְ  י ָנח ַנְפׁשֵ    ,ר ָחָמאָרִמי ּבַ כִּ

ְחִליָפא :ָרָבאָאַמר  ר ּתַ ָיא ּבַ לֹא ַאְזִמין ַאַרב ְמַנׁשְ א ּדְ ר ָחָמא ֶאלָּ ָרִמי ּבַ יּה ּדְ    .לֹא ָנח ַנְפׁשֵ
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים"

ׁש  ּמֵ ָנה ְולֹא ׁשִ ְלִמיד ָחָכםֲאִפיּלּו ָקָרא ְוׁשָ    !"ַעם ָהָאֶרץֲהֵרי ֶזה  תַּ
  

אִני ַרב ְמ  ְחִליָפאׁשַ ר ּתַ ָיא ּבַ    ,ַנׁשְ
ָנן ַמע ְלהּו ְלַרּבָ ַמׁשְ    ,ּדְ

ְתֵריּה  ק ַאּבַ לֹא ּדַ ר ָחָמא הּוא ּדְ    .ְוָרֵמי ּבַ
  

ָנא ַאֲחִריָנא    :ִליׁשְ
ָנן ַרּבָ ְייהּו ּדְ ָתא ִמּפּוּמַ ַמְעּתְ ַמע ׁשְ ׁשָ    ,ְוָגִריס ְלהוּ  ,ּדְ

ֵמי ָנן ּדָ צּוְרָבא ֵמַרּבָ    .כְּ

  רש"י
. ברייתא דקתני והכא בע''ה דרבנן

   אין מזמנין על ע''ה בע''ה דרבנן:
. וקאמרי דפליגי עליה דר''מ

כשאינו מעשר פירותיו הלכך כותי 
   מזמנין עליו דעשורי מעשר:

. שדברו חכמים בכל איזהו ע''ה
   מקום:

. הוא הגמרא שלא שמש ת''ח
לויה בסברא שהיו נותנים הת

לדברי משנה טעם והיו מתאספים 
יחד ועוסקים בכך והיא דוגמת 

   הגמרא שסדרו האמוראים:
. רמי בר חמא לא לא אזמין עליה

   רצה לצרפו לשלשה לזמון:
   . משמש:דמשמע

. לא ורמי בר חמא הוא דלא דק
   בדק לשאול מדת רב מנשיא:
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ר ָאַכל ֶטֶבל" ִנין ָעָליו[ ... ּוַמֲעׂשֵ   ]."ֵאין ְמַזּמְ

  
יָטא "ֶטֶבל" ׁשִ    !ּפְ
  

ָנן ַרּבָ ֶטֶבל ָטבּול ִמּדְ    .לֹא ְצִריָכא ּבְ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

ֵאינֹו ָנקּוב ָעִציץ ׁשֶ   .ּבְ
  
  
ר ִראׁשֹון" ִנין ָעָליו[ ... ַמֲעׂשֵ   ]."ֵאין ְמַזּמְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ִהְקּדִ  גֹון ׁשֶ ִרילֹא ְצִריָכא כְּ כְּ    .ימֹו ּבַ

י ּיֵ א ְלַאּבַ ּפָ ְדָאַמר ֵליּה ַרב ּפַ ֵתיָמא כִּ    ,ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן ֵני ֵליּה  ָקא ַמׁשְ ְדׁשָ   .כִּ

  
  
ִני" ר ׁשֵ ִנין ָעָליו[ ... ַמֲעׂשֵ   ]."ֵאין ְמַזּמְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ְפּדוּ  ּנִ ִהְלָכָתן ,לֹא ְצִריָכא ׁשֶ    .ְולֹא ִנְפּדּו כְּ

  
ִני  ר ׁשֵ י ֲאִסימֹוןכְּ  -ַמֲעׂשֵ ּבֵ ָדאֹו ַעל ּגַ ּפְ    ,גֹון ׁשֶ

ָיְדךָ " :ְוַרֲחָמָנא ָאַמר ֶסף ּבְ ׁש ָעָליו צּוָרה - "ְוַצְרּתָ ַהכֶּ ּיֵ ֶסף ׁשֶ    .כֶּ
ׁש  י ַקְרַקע -ֶהְקּדֵ ּבֵ לֹו ַעל ּגַ ִחלְּ ֶכֶסף ,ׁשֶ ָדאֹו ּבְ    ,ְולֹא ּפְ

ֶסף ְוָקם לוֹ " :ְוַרֲחָמָנא ָאַמר    .יט) (ויקרא כז," ְוָנַתן ַהכֶּ
  
  
ַזִית" חֹות ִמּכְ ָאַכל ּפָ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ ִנין ָעָליו[ ... ְוַהׁשּ   ]."ֵאין ְמַזמְּ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
א  ָתָנא ֵריׁשָ יֵדי ּדְ ַזִית"ַאּיְ    ,"ּכְ

ָנא ֵסיָפא  ַזִית"ּתָ חֹות ִמּכְ   ."ּפָ
  
  
ִנין ָעָליו" ְכִרי ֵאין ְמַזּמְ    ."ְוַהּנָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ַמאי ַעְסִקינָ     :ןָהָכא ּבְ
ל ְולֹא ָטַבל ּמָ ֵגר ׁשֶ    ,ּבְ

ָאַמר  י ֵזיָראּדְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ּמֹול ְוִיְטּבֹול ּיִ ר ַעד ׁשֶ    ,ְלעֹוָלם ֵאינֹו ּגֵ

לֹא ָטַבל  ה ּדְ   .ָנְכִרי הּוא -ְוַכּמָ
  
  

  רש"י
. קס''ד שלא נטלה תרומתו

   עשר קאמר:תרומת מ
   . דאין מזמנין דהיינו טבל:פשיטא

. לאחר שנתמרח שהקדימו בכרי
והוקבע לתרומה מן התורה קדם 
לוי את הכהן ונטל מעשר ראשון 
תחלה ואחד מחמשים שבו היה 
ראוי לתרומה גדולה לכהן ושלא 
ניטלה תרומתו דקתני לאו תרומת 

   מעשר קאמר אלא תרומה גדולה:
פפא  מהו דתימא כדאמר ליה רב

. לעיל אי הכי אפילו לאביי
   הקדימו בכרי נמי קמ''ל:

. כסף שלא נקבע בו צורה אסימון
פלזו''ן {פלדו''ן: עשת, וקורין לו 

גולם (חתיכת מתכת לפני 
 שהוטבעה בה צורת מטבע)}

   בלע''ז:
. ביבמות (ד' עד שימול ויטבול

מו:) נפקא לן מויקח משה את 
הדם ויזרוק על העם ואין הזאה 

   טבילה:בלא 
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ים " ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ ִנין ֲעֵליֶהן -ָנׁשִ    ."ֵאין ְמַזּמְ
  

י יֹוֵסי ָאַמר    :ַרּבִ
ֲעִריָסה  ל ּבַ ִנין ָעָליו - ָקָטן ַהּמּוּטָ    .ְמַזּמְ

  
ַנן    :ְוָהא ּתְ

ים " ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ ִנין ֲעֵליֶהם -ָנׁשִ    !"ֵאין ְמַזּמְ
  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ָאַמר כְּ    ,הּוא ּדְ
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ָאְמ  י ׁשֶ ִנין ָעָליו" :רוּ ַאף ַעל ּפִ ֲעִריָסה ֵאין ְמַזּמְ ל ּבַ    ,"ָקָטן ַהּמּוּטָ
ָרה ין אֹותֹו ְסִניף ַלֲעׂשָ    .ֲאָבל עֹוׂשִ

  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ָעה ְוֶעֶבד ִמְצָטְרִפין ׁשְ    .ּתִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ה ּבְ " י ֱאִליֶעֶזרַמֲעׂשֶ ֶנֶסת ְולֹ  ַרּבִ ְכַנס ְלֵבית ַהּכְ ּנִ ָרהׁשֶ    ,א ָמָצא ֲעׂשָ
ָרה ִלימֹו ַלֲעׂשָ ְחֵרר ַעְבּדֹו ְוִהׁשְ    ."ְוׁשִ

ְחֵרר"    .יןִא  – "ׁשִ
ְחֵרר     !לֹא –לֹא ׁשִ

  
ֵרי ִאְצְטִריכוּ     ,ּתְ

ְחֵרר ַחד    ,ׁשִ
ַחד    .ְוָנִפיק ּבְ

  
   ?ְוֵהיִכי ָעִביד ָהֵכי

ֲעׂשֵ  :ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר  ְחֵרר ַעְבּדֹו עֹוֵבר ּבַ ל ַהְמׁשַ    ,הכָּ
ֱאַמר ּנֶ ֲעבֹודוּ " :ׁשֶ ֶהם ּתַ   !(ויקרא כה, מו) "ְלעֹוָלם ּבָ

  

אִני    .ִלְדַבר ִמְצָוה ׁשַ
  
ֲעֵביָרה ִהיא" ָאה ּבַ    "!ִמְצָוה ַהּבָ
  

אִני ים ׁשַ ַרּבִ    .ִמְצָוה ּדְ
  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ֶנֶסת ים ָאָדם ְלֵבית ַהכְּ כִּ יִּ  ,ְלעֹוָלם ַיׁשְ ֵדי ׁשֶ ָרה ָהִראׁשֹוִניםכְּ ֶנה ִעם ֲעׂשָ ה ְוִיּמָ    ,ְזכֶּ

ִאים ַאֲחָריו  ֲאִפיּלּו ֵמָאה ּבָ ם -ׁשֶ ַכר ּכּולָּ ל ָעָליו ׂשְ    .ִקּבֵ
  
ם" ַכר ּכּולָּ ךְ  "ׂשְ ְעּתָ    ?ַסְלָקא ּדַ
  

א    :ֵאיָמא ,ֶאלָּ
ם ֶנֶגד ּכּולָּ ָכר כְּ    .נֹוְתִנין לֹו ׂשָ

  
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ָעה ְוָארוֹ  ׁשְ    .ן ִמְצָטְרִפיןּתִ

  
   :ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה 

ְבָרא הּוא    ?!ְוָארֹון ּגַ
  

א ָאַמר     :ַרב הּוָנאֶאלָּ
ָרה  ֲעׂשָ ָעה ִנְרִאין כַּ ׁשְ    .ִמְצָטְרִפין –ּתִ

  
ְנֵפי :ָאְמֵרי ָלּה  י ִמכַּ    .כִּ

  רש"י
. חבור לזימון עשרה וכי אמר סניף

   רב אסי נמי לעשרה קאמר:
. להוציא רבים ידי מצוה דרבים

   חובתם בקדושה:
. מפרש תשעה נראין כעשרה

   ואזיל לה:
. הוו נראים אמרי לה כי מכנפי

כעשרה שאין אדם מבחין בהן כל 
   כך מתוך שהן יחד:
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ְדֵרי :ְוָאְמֵרי ָלּה  י ִמּבַ    .כִּ

  
  

יָאַמר  י ַאּמִ    :ַרּבִ
ת ּבָ ַנִים ְוׁשַ    .ִמְצָטְרִפין ׁשְ

  
   :ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 

ְבָרא הּוא ת ּגַ ּבָ    ?!ְוׁשַ
  

א ָאַמר  יֶאלָּ י ַאּמִ    :ַרּבִ
ֲהָלָכה  ִדין ֶזה ֶאת ֶזה ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְמַחּדְ ֵני ּתַ    .ִמְצָטְרִפין –ׁשְ

  
אַמֲחֵוי  גֹון, ַרב ִחְסּדָ תֲאָנא וְ  :כְּ ׁשֶ    .ַרב ׁשֵ
תַמֲחֵוי  ׁשֶ גֹון ֲאָנא וְ  ,ַרב ׁשֵ אכְּ    .ַרב ִחְסּדָ

  
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ִנין ָעָליו    .ָקָטן ּפֹוֵרַח ְמַזּמְ

  
י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ָערֹות " י ׂשְ תֵּ ֵהִביא ׁשְ ִנין ָעָליו - ָקָטן ׁשֶ    ,ְמַזּמְ
ָערֹות  י ׂשְ תֵּ ּלֹא ֵהִביא ׁשְ ִנין ָעָליו -ְוׁשֶ    ,ֵאין ְמַזּמְ

ָקָטןְוֵאין ְמַדְקּדְ     ."ִקין ּבְ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ָערֹות" :ַאְמַרּתְ  י ׂשְ תֵּ    ,יןִא  – "ֵהִביא ׁשְ

   ,לֹא – "לֹא ֵהִביא"
ֵני ָקָטן" :ְוָהַדר ּתָ ִקין ּבְ    ,"ֵאין ְמַדְקּדְ

   ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי
  ְלַאּתּוֵיי ָקָטן ּפֹוֵרַח. ^ָלאו    א,מח

  
ַמְעּתְ  ָכל ָהֵני ׁשְ    ,ָתאְוֵלית ִהְלְכָתא כְּ

א    ,ֶאלָּ
ָאַמר  י ָהא ּדְ    :ַרב ַנְחָמןכִּ

ִנין ָעָליו    .ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ְלִמי ְמָבְרִכין ְמַזּמְ
  

י ּיֵ יּה ּדְ  ָרָבאוְ  ַאּבַ הֲהוּו ַיְת ְֵבי ַקּמֵ    ,ַרּבָ
הָאַמר ְלהּו     ?ְלִמי ְמָבְרִכין :ַרּבָ
   .ְלַרֲחָמָנא :ָאְמֵרי ֵליּה 

   ?ְוַרֲחָמָנא ֵהיָכא ָיֵתיב
ֵמי ְטָלָלא :ָבאָר     ,ַאֲחֵוי ִלׁשְ

י ּיֵ א ,ָנַפק ְלָבָרא :ַאּבַ ַמּיָ י ׁשְ ַלּפֵ    .ַאֲחֵוי כְּ
הָאַמר ְלהּו  ָנן ֲהִויתוּ  :ַרּבָ ְרַווְייכּו ַרּבָ    .ּתַ

  
י ָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ    :ַהְיינּו ּדְ

ְטֵפיּה ְיִדיַע    .ּבּוִצין ּבּוִצין ִמּקִ
  
  

  רש"י
י . נראין טפואמרי לה כי מבדרי

   מרובין:
שני תלמידי חכמים המחדדין זה 

. להיות את זה בהלכה מצטרפין
   שלשה:

. שהביא סימנים ולא קטן פורח
  בא לכלל שניו:

. שאין מדקדקין לאתויי קטן פורח
בו אם בא לכלל שנים או לאו ומה 

   הן שנים י''ג שנים ויום אחד:
   . גג:טללא

   . מקן שלו מקטנותו:מקניה
דגרסי מקטפיה . דלעת ואית בוצין

וקטף הוא שרף האילן כלומר 
משעה שהוא חונט ויוצא מתוך 

   השרף ניכר אם יהיה טוב:
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ֵר ָאַמר  י ְיהּוָדה ּבְ יַלתַרּבִ ר ׁשִ מּוֵאל ּבַ ַרב ׁשְ ֵמיּה ּדְ  יּה ּדְ ְ    :ַרבִמׁשּ

ָגן ְוֶאָחד ָאַכל ֶיֶרק  ָעה ָאְכלּו ּדָ ׁשְ    .ִמְצָטְרִפין –ּתִ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
יּה ֵמ  ַעאי ִמיּנֵ    :ַרב ְיהּוָדהּבְ

מָֹנה ַמהוּ     ?ׁשְ
ְבָעה ַמהוּ     ?ׁשִ

  
ָנא :ָאַמר ֵליּה     .לֹא ׁשְ

  
אי לֹ  ה ַוּדַ ָ ׁשּ ְעָיא ִליׁשִ    .א ִמיּבָ

  
י ִיְרְמָיה ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ְעָיא ָלךְ  לֹא ִאיּבָ יר ֲעַבְדּתְ ּדְ ּפִ    ,ׁשַ
א ?ָהָתם ַטֲעָמא ַמאי א רּוּבָ ִאיכָּ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

א א רּוּבָ י ִאיכָּ    !ָהָכא ַנּמִ
  

ִעיָנן.  :ְוִאיהּו ָסַבר ר ּבְ ִמיְנכַּ א ּדְ   רּוּבָ
  
  

א ּוַמְלכְּ  אי ַמְלכָּ ֲהֵדי ֲהָדֵדיַיּנַ א ּבַ ִריכּו ִריְפּתָ    ,ָתא כְּ
ָנן ָקַטל ְלהּו ְלַרּבָ    ,ּוִמּדְ

   ,לֹא ֲהָוה ֵליּה ִאיִניׁש ִלְברּוֵכי ְלהוּ 
ְמָבֵרְך ָלן :ָאַמר ָלּה ִלְדִביְתהוּ  ְבָרא ּדִ    ?ַמאן ָיִהיב ָלן ּגַ

ְבָרא :ָאְמָרה ֵליּה  ִאי ַמְייֵתיָנא ָלְך ּגַ ע ִלי ּדְ ּבַ ּתַ    .לֹא ְמַצַעְרּתְ ֵליּה ּדְ  ,ִאׁשְ
ע ָלּה  ּבַ ּתַ    .ִאׁשְ
ַטחַאְייִתיֵתיּה לְ  ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ   .ֲאחּוָה  ׁשִ

יֵדיּה ְלִדיָדּה  ין ּדִ    ,אֹוְתֵביּה ּבֵ
ה ְיָקָרא ָעְבִדיָנא ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה  ּמָ    ?ָחִזית כַּ
מוֹ  ,ָלאו ַאּתְ ָקא מֹוְקָרת ִלי :ָאַמר ֵליּה  א אֹוַרְייָתא ִהיא ּדְ    ,ְקָרא ִליֶאלָּ

ְכִתיב ה" :ּדִ ֶקנָּ י ְתַחּבְ ְדָך כִּ ַכּבֵ   .(משלי ד, ח) "ַסְלְסֶלָה ּוְתרֹוֶמְמָּך ּתְ

ל ָמרּות :ּה ָאַמר לָ  לֹא ְמַקּבֵ    !ָקא ָחִזית ּדְ
ָסא ִלְברּוֵכי    ,ָיֲהבּו ֵליּה כָּ

   ?ֵהיִכי ֲאָבֵריךְ  :ָאַמר
ּלוֹ  ֶ אי ַוֲחֵביָריו ִמׁשּ ָאַכל ַיּנַ רּוְך ׁשֶ    !?ּבָ

ָסא ְתֵייּה ְלַההּוא כָּ    .ׁשַ
ָסא ַאֲחִריָנא    .ּוָבִריךְ  ,ָיֲהבּו ֵליּה כָּ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ ַרּבִ ֵריּה ּדְ א ּבְ י ַאּבָ    :103ַרּבִ

ָעַבד ַטח ּדְ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ ָהֵכי ,ׁשִ ָעַבד ּדְ    .ְלַגְרֵמיּה הּוא ּדְ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יוֹ ָאַמר  ַרּבִ    :ָחָנןַרּבִ
ים ְיֵדי חֹוָבָתן ָגן ,ְלעֹוָלם ֵאינֹו מֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ ַזִית ּדָ ּיֹאַכל כְּ    .ַעד ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ֶהם    ,ָעָלה ְוֵהֵסיב ִעמָּ

ִציר א ּבְ ֶהם ֶאּלָ ל ִעּמָ    ,ֲאִפיּלּו לֹא ִטּבֵ
א ּגְ  ֶהם ֶאּלָ    ,רֹוֶגֶרת ַאַחתְולֹא ָאַכל ִעּמָ

   !"ִמְצָטֵרף
  

   ,ִאְצְטרּוֵפי ִמְצָטֵרף
ים ְיֵדי חֹוָבָתן  ָגן -ֲאָבל ְלהֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ ַזִית ּדָ ּיֹאַכל כְּ    .ַעד ׁשֶ

  
  
  

                                                
  אמר רבי יוחנן.י. בדפוס כתוב: כך גירסת מסורת הש"ס על פי כתב" 103

  רש"י
. רבי זירא שהיה קובל ואיהו סבר

ומתחרט על שלא שאל על הששה 
סבר דילמא רובא דמנכר שפיר 
בעינן דליכול דגן ואי בעי מיניה 

   ששה לא היה מתיר:
. ממלכי בית חשמונאי ינאי מלכא

יה והרג חכמי ישראל שבאו ה
לפסלו מן הכהונה במסכת 

   קידושין (דף סו.):
. סיפיה דקרא סלסלה ותרוממך

   תכבדך כי תחבקנה:
. ולא נהניתי אומר היכי אבריך

נברך שאכל ינאי וחביריו משלו 
   בתמיה:

. שבירך שמעון בן שטח דעבד
להוציאם ידי חובתם בשביל כוס 

   אחד ששתה:
ן אדם . אילגרמיה הוא דעבד

   מודה לו:
. ומכי אכל עד שיאכל כזית דגן

כזית דגן מיהא מפיק אף על גב 
דכזית דגן שיעורא דרבנן הוא 
כדאמר בפרק מי שמתו (דף כ:) 
מיהו כיון דמיחייב מדרבנן מחוייב 
בדבר קרינן ביה ומוציא רבים ידי 
חובתן וא''ת בקטן שהגיע לחינוך 
הא לא אמר הכי ההוא אפי' 

ייב דעליה דאבוה מדרבנן לא מיח
הוא דרמי לחנוכיה. ובעל ה''ג 
פסק דוקא דאכלו אינהו כזית או 
כביצה דכוותיה אבל אכלו ושבעו 
לא מפיק ואי אפשר להעמידה 
דהא ינאי וחבריו אכלו ושבעו 
ואפקינהו שמעון בן שטח ואע''ג 
דלגרמיה הוא דעבד טעמא משום 
דלא אכל כזית דגן הא אכל כזית 

 דגן הכי נמי: 
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י ַמר ַנּמִ    :ִאיּתְ

ר ְיהּוָדהָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַרב ָחָנא ּבַ ְ    :ָרָבאִמׁשּ
א ^ֲאִפיּלּו לֹא    ב,מח ֶהם ֶאלָּ ל ִעּמָ ִצירִטּבֵ רֹוֶגֶרת ַאַחת  ,ּבְ א ּגְ ֶהם ֶאלָּ    .ִמְצָטֵרף –ְולֹא ָאַכל ִעּמָ

ים ְיֵדי חֹוָבָתם ָגן - ּוְלהֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ ַזִית ּדָ ּיֹאַכל כְּ    .ֵאינֹו מֹוִציא ַעד ׁשֶ
  

ר ְיהּוָדהָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַרב ָחָנא ּבַ ְ    :ָרָבאִמׁשּ
   :ִהְלְכָתא

ָתה ּכוֹ  ל ַיִין ָאַכל ֲעֵלה ֶיֶרק ְוׁשָ    ,ִמְצָטֵרף –ס ׁשֶ
ָגן ַזִית ּדָ ּיֹאַכל כְּ    .ְלהֹוִציא ֵאינֹו מֹוִציא ַעד ׁשֶ
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   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָרֵאל  ן ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ן -מֹׁשֶ ת ַהּזָ ְרכַּ ַרד ָלֶהם ָמן ,ּבִ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ    .ּבְ
ן ָלֶהם  ּקֵ ַע ּתִ ת ָהָאֶרץ - ְיהֹוׁשֻ ְרכַּ נִּ  ,ּבִ יָון ׁשֶ    .ְכְנסּו ָלָאֶרץכֵּ

נּו  ּקְ לֹמֹה ּתִ ִוד ּוׁשְ ָלִים -ּדָ    .ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ
ן  ּקֵ ִוד ּתִ ַלִים ִעיֶרךָ  -ּדָ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ    .ַעל ִיׂשְ

ן  ּקֵ לֹמֹה ּתִ דֹוׁש  -ּוׁשְ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ    .ַעל ַהּבַ
ִטיב  נּוָה  -ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ּקְ ַיְבֶנה ּתִ ֶנֶגד ֲה  ּבְ יָתרכְּ   .רּוֵגי ּבֵ

  
ָאַמר     :ַרב ַמְתָנאּדְ

ִטיב ַיְבֶנה ַהּטֹוב ְוַהּמֵ נּו ּבְ ּקְ יָתר ִלְקבּוָרה ּתִ נּו ֲהרּוֵגי ּבֵ יּתְ ּנִ    ,אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ
ּלֹא ִהְסִריחוּ  - "ַהּטֹוב"    ,ׁשֶ
ִטיב" נּו ִלְקבּוָרה - "ְוַהּמֵ יּתְ ּנִ    .ׁשֶ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת ַה " ְרּכַ ְך ִהיאֵסֶדר ּבִ זֹון ּכָ    :ּמָ

ָרָכה ִראׁשֹוָנה  ן -ּבְ ת ַהּזָ ְרּכַ    ,ּבִ
ה  ִנּיָ ת ָהָאֶרץ -ׁשְ ְרּכַ    ,ּבִ

ית  ִליׁשִ ָלִים - ׁשְ    ,ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ
ִטיב -ְרִביִעית     .ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
ת  ּבָ ֶנָחָמה - ּוְבׁשַ ים ּבְ ֶנָחָמה ּוְמַסּיֵ ֶא  ,ַמְתִחיל ּבְ ת ַהּיֹום ּבָ ַ    .ְמַצעְואֹוֵמר ְקדּוׁשּ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶנָחָמה     ,אֹוְמָרּה  -ָרָצה ְלאֹוְמָרּה ּבְ

ת ָהָאֶרץ  ִבְרּכַ    ,אֹוְמָרּה  -ּבְ
ַיְבֶנה  נּו ֲחָכִמים ּבְ ּקְ תִּ ָרָכה ׁשֶ ּבְ    .אֹוְמָרּה  –ּבַ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ְלַבד ֶנָחָמה ּבִ א ּבְ    ."ֵאינֹו אֹוְמָרּה ֶאּלָ

  
אֲחָכִמים ַהיְ  ָנא ַקּמָ    !ינּו ּתָ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ יֲעַבד :ִאיכָּ    .ּדִ

  
  

  רש"י
. כלומר ובשבת מתחיל בנחמה

אינו צריך לא לסיים ולא להתחיל 
בשל שבת אלא מתחיל ומסיים 
בנחמה בנין ירושלים קרי נחמה 
כל היכי דמתחיל בין רחם בין 

   נחמנו:
. בהטוב בברכה שתקנו חכמים

   והמטיב:
. לרבנן איכא בינייהו דיעבד

בתראי מהדרינן ליה: בדתנא קמא 
זו הטוב גרסינן אשר נתן לך 

והמטיב ולא גרסינן ביבנה תקנוה 
  אלא בדרבי:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

זֹון ִמן ַהּתֹוָרה" ת ַהּמָ ִין ְלִבְרּכַ    ?ִמּנַ
  

ֱאַמר ּנֶ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ " :ׁשֶ ן -  (דברים ח, י) "ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ת ַהּזָ ְרּכַ    .זֹו ּבִ
ְרּכַ  - "ֶאת ה' ֱאלֶֹהיךָ " ּמּוןזֹו ּבִ    .ת ַהּזִ
ת ָהָאֶרץ - "ַעל ָהָאֶרץ" ְרּכַ    .זֹו ּבִ
ָלִים - "ַהּטֹוָבה" ָבנֹון" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ."זֹו ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ה ְוַהלְּ    .(דברים ג, כה) "ָהָהר ַהּטֹוב ַהּזֶ
ר ָנַתן ָלךְ " ִטיב - "ֲאׁשֶ    .זֹו ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
  

א ְלַאֲחָריו ִיןְלָפָניו  - ֵאין ִלי ֶאּלָ    ?ִמּנַ
  

ֵבַע ְמָבֵרךְ  :ָאַמְרתָּ ַקל ָוחֹוֶמר הּוא ׂשָ ׁשֶ ן ,ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ הּוא ָרֵעב לֹא ּכָ ׁשֶ    ?!ּכְ
  

י    :אֹוֵמר ֶרּבִ
   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 

ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ " ן - "ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ת ַהּזָ ְרּכַ   .זֹו ּבִ
ּמּון ת ַהּזִ ְרּכַ י"ִמ  :ֲאָבל ּבִ לּו ַלה' ִאּתִ ּדְ    .ַנְפָקא – ילים לד, ד)(תה "ּגַ

ת ָהָאֶרץ - "ַעל ָהָאֶרץ" ְרּכַ    .זֹו ּבִ
ָלִים - "ַהּטֹוָבה" ָבנֹון" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ,זֹו ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ה ְוַהלְּ   .(תהילים לד, ד) "ָהָהר ַהּטֹוב ַהּזֶ

ִטיב  נּוָה  -ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ּקְ ַיְבֶנה תִּ    .ּבְ
א ְלַאֲחָריו ִיןְלָפ  ,ֵאין ִלי ֶאּלָ    ?ָניו ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ר ָנַתן ָלךְ " :תַּ ַתן ָלךְ  - "ֲאׁשֶ ּנָ ֶ    .ִמׁשּ
  

י ִיְצָחק    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 

ְקֵרי  - (שמות כג, כה) "ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיךָ " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר א  "ַרךְ ּובֵ "ַאל תִּ    .'ּוָבֵרךְ 'ֶאּלָ
ּיֹאְכֶלּנוּ  ?ֶחםְוֵאיָמַתי ָקרּוי ֶל     .קֹוֶדם ׁשֶ

  

י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 

ְמְצאּון אֹותוֹ " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ן ּתִ בֲֹאֶכם ָהִעיר כֵּ ָמָתה ֶלֱאכֹול ,כְּ ֶטֶרם ַיֲעֶלה ַהּבָ    ,ּבְ
י לֹא יֹאַכל ָהָעם ַעד ּבֹאוֹ  ַבח ,כִּ י הּוא ְיָבֵרְך ַהּזֶ רּוִאיםַאֲחֵרי ֵכן יֹאְכלּו  ,כִּ    .(שמואל א ט, יג) "ַהּקְ

  
ה ְך ָלמָּ    ?ְוָכל כָּ

  
ָרִנּיֹות ֵהן ּבְ ים ּדַ ׁשִ ַהּנָ    .ְלִפי ׁשֶ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

אּול ל ׁשָ ָיְפיֹו ׁשֶ ל ּבְ כֵּ ֵדי ְלִהְסּתַ    ,כְּ
ְכִתיב ל ָהָעם" :ּדִ בֹוהַּ ִמכָּ ְכמֹו ָוַמְעָלה ּגָ ִ   .(שמואל א ט, ב) "ִמׁשּ

  
י יֹוָחנָ וְ     :ָאַמר ןַרּבִ

ּה  ֲחֶבְרּתָ ֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ּבַ ְמלֹא ִניָמא ,ְלִפי ׁשֶ    .ֲאִפיּלּו כִּ
  

זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ א ּבִ    ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין ת ַהּתֹוָרה ִמּנַ ְרּכַ    ?ּבִ

  

ָמֵעאל ָאַמר י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ל ָוחֹוֶמר   :ּקַ

ָעה ְמָבֵרְך ַעל  י ׁשָ י ַעל ַחּיֵ אַחּיֵ ן לֹא עֹוָלם ַהּבָ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!ּכָ
  

ר ַנְחָמִני יא ּבַ י ִחיָּ ל  ַרּבִ ְלִמידֹו ׁשֶ ָמֵעאלתַּ י ִיׁשְ ּום  ַרּבִ ָמֵעאלאֹוֵמר ִמׁשּ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 

ר ָנַתן ָלךְ " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר   ,(דברים ח, י) "ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ

ן הּוא אֹוֵמר ָנה ְלָך ֶא " :ּוְלַהּלָ ְצָוהְוֶאּתְ   .(שמות כד, יב)ְוגֹו'  "ת ֻלחֹות ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
  

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְך ְמָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה ּכָ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ר ָנַתן ְלָך ה' ֱאלֶֹהיךָ " :תַּ ְנךָ  - "ֲאׁשֶ ּדָ ין ׁשֶ ָכל ּדִ יְנָך ּבְ ּיָ ה ּפּוְרָענּות ,ּדַ ה טֹוָבה ּוֵבין ִמּדָ ין ִמּדָ    .ּבֵ
  

ֵתיָרה ן ּבְ י ְיהוָּדה ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,"ַהּטֹוָבה" "טֹוָבה" :ֵאינֹו ָצִריְך ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר

י ָלֶכם" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ,זֹו ּתֹוָרה - "טֹוָבה" י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ    ."כִּ
ְנַין ְיר - "ַהּטֹוָבה" ַלִיםזֹו ּבִ ָבנֹון" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ,ּוׁשָ ה ְוַהלְּ    "."ָהָהר ַהּטֹוב ַהּזֶ

  רש"י
. מצוה לברך ולהודות כשהוא שבע

   על שבעו:
. והוא בא להפיק את כשהוא רעב

רעבו ע''י ברייתו של הקב''ה לא 
כל שכן שזה צריך לברך להקב''ה 

   יותר:
. לק''ו זה ולא גרסי' אינו צריך

בדרבי אשר נתן לך זה הטוב 
   והמטיב:

. ברך על א וברך את לחמךאל
   לחמך:

כי הוא יברך הזבח ואחרי כן 
. למדך שטעון יאכלו הקרואים

לברך לפני אכילה על הזבח הוא 
אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו 
וצונו לאכול את הזבח והיכן צונו 

   והבשר תאכל (דברים יב):
. היו מאריכות וכל כך למה

   בדבריהן:
. לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה

ששמואל היה מנהיג את ישראל 
ושאול היה נוטל את השררה 
משדבר שמואל אליו ואורך דברים 

   עכב לפי שעה:
. התורה מדה טובה בין מדה טובה

   היא:
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ְנָיא    :ּתַ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּלֹא ָאַמר ל ׁשֶ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה" :ּכָ ת ָהָאֶרץ "ֶאֶרץ ֶחְמּדָ ִבְרּכַ    ,ּבְ

ִוד"וּ  ית ּדָ ָלִים "ַמְלכּות ּבֵ בֹוֵנה ְירּוׁשָ    ,ּבְ
   .ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ  לֹא

  

ֵקן    :אֹוֵמר ַנחּום ַהּזָ
ּה  ְזּכֹור ּבָ ּיִ ִרית"ָצִריְך ׁשֶ    ."ּבְ

  

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  ְזּכֹור ּבָ ּיִ    ."ּתֹוָרה"ָצִריְך ׁשֶ

  

   :אֹוֵמר ְּפֵלימוֹ 
ִרית ַלּתֹוָרה ים ּבְ ְקּדִ ּיַ    ,ָצִריְך ׁשֶ

ִרי   א,מט לֹׁש ּבְ ׁשָ ָנה ּבְ ּזּו ִנתְּ ָנה ּבִ ^תֹות ׁשֶ ֵרה ׁש לֹ ׁשְ ְוזֹו ִנתְּ ִריתֹות ֶעׂשְ    .ּבְ
  

א י ַאּבָ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  ּיֹאַמר ּבָ ה ָוסֹוף "הֹוָדָאה"ָצִריְך ׁשֶ ִחּלָ    ,תְּ

   ת.ַח ַא ְוַהּפֹוֵחת לֹא ִיְפחֹות ֵמ 
ה תַח ְוָכל ַהּפֹוֵחת ֵמַא     .ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ

ִבְר  "ַמְנִחיל ֲאָרצֹות" :ְוָכל ַהחֹוֵתם ת ָהָאֶרץּבְ ָרֵאל"וּ  ,ּכַ יַע ֶאת ִיׂשְ ָלִים  "מֹוׁשִ בֹוֵנה ְירּוׁשָ    .ֲהֵרי ֶזה ּבּור -ּבְ
ֵאינֹו אֹוֵמר ִרית" :ְוָכל ׁשֶ ת ָהָאֶרץ "תֹוָרה"וְ  "ּבְ ִבְרּכַ ִוד"וּ  ,ּבְ ית ּדָ ָלִים  "ַמְלכּות ּבֵ בֹוֵנה ְירּוׁשָ    ."לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ  -ּבְ

  
יַע ֵליּה ְלַר  י ִאיָלָעאְמַסּיֵ    ,ּבִ

ָאַמר  י ִאיָלָעאּדְ ר ַאָחאָאַמר  ַרּבִ י ַיֲעקֹב ּבַ ּום  ַרּבִ ינוּ ִמׁשּ    :ַרּבֵ
ּלֹא ָאַמר ל ׁשֶ ִרית" :כָּ ת ָהָאֶרץ "תֹוָרה"וְ  "ּבְ ִבְרכַּ ִוד"וּ  ,ּבְ ית ּדָ ָלִים  "ַמְלכּות ּבֵ בֹוֵנה ְירּוׁשָ    .לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ  -ּבְ

  
ּה ַאּבָ  ִליֵגי ּבָ ָנןּפְ ִאי ְוַרּבָ ן ּדֹוְסּתָ    ,א יֹוֵסי ּבֶ

ִטיב ְצִריָכה ַמְלכּות :ַחד ָאַמר    ,ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
   .ֵאיָנּה ְצִריָכה ַמְלכּות :ְוַחד ָאַמר

  
ָאַמר ָנן -  "ְצִריָכה ַמְלכּות" :ַמאן ּדְ ַרּבָ    ,ָקָסַבר ּדְ

ָאַמר אֹוַר  - "ֵאיָנּה ְצִריָכה ַמְלכּות" :ּוַמאן ּדְ    .ְייָתאָקָסַבר ּדְ
  
  
  

  רש"י
ומלכות בית דוד בבונה 

. שעל ידו ירושלים
   נתקדשה ירושלים:

. צריך שיזכור בה ברית
בברכת הארץ שעל ידי 
ברית נתנה לאברהם 

ה (בראשית בפרשת מיל
יז) ונתתי לך ולזרעך 
   אחריך את ארץ מגוריך:
. צריך שיזכור בה תורה

שאף בזכות התורה 
והמצות ירשו את הארץ 
שנאמר למען תחיון 
ורביתם ובאתם וירשתם 

   את הארץ (דברים ח):
צריך שיקדים ברית 

. כגון על בריתך לתורה
שחתמת בבשרנו ועל 
תורתך שלמדתנו ועל 

   חיים שחוננתנו:
ורה נתנה בשלש ת

. בשלשה בריתות
מקומות נתנה תורה 
לישראל בסיני באהל 
מועד ובהר גרזים 
ובערבות מואב ובכל 
אחד נכרתה ברית 
כדתניא במסכת סוטה 
(דף לז.) ארור בכלל 
וארור בפרט וכו' וכן 
באהל מועד שנא' 
(דברים כח) אלה דברי 
הברית אשר צוה ה' את 
משה לכרות את בני 
 ישראל בארץ מואב
מלבד הברית אשר כרת 
אתם בחורב וכתיב (שם 
כט) ושמרתם את דברי 

 הברית וגו': 

מילה נתנה בי''ג 
. בפרשת מילה בריתות

שנתנה לאברהם אבינו 
   הם כתובים:
. נודה ה' תחלה וסוף

אלהינו ועל כולם ה' 
   אלהינו אנו מודים לך:

מ''ד צריכה מלכות 
. הלכך לאו קסבר דרבנן

ברכה הסמוכה לחברתה 
יא שאינה מברכת ה

   הארץ:
ומ''ד אינה צריכה 
מלכות קסבר דאורייתא 

. ומברכת הארץ היא
היא כדאמר לעיל (ד' 
מח:) אשר נתן לך זה 
הטוב והמטיב והויא לה 
ברכה הסמוכה לחברתה 
ומיהו פותח בה בברוך 
לפי שפתיחתה היא 
חתימתה שכולה הודאה 
אחת היא ואינה הפסקה 
ודומה לברכת הפירות 

  והמצות:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ?ַמהּו חֹוֵתם"
ָלִים ִבְנַין ְירּוׁשָ    .ּבְ

י ְיהוָּדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָרֵאל יַע ִיׂשְ    "מֹוׁשִ

  
ָרֵאל" יַע ִיׂשְ ַלִים" ,יןִא  – "מֹוׁשִ ְנַין ְירּוׁשָ    ?!לֹא – "ּבִ
  

א ֵאיָמא    :ֶאלָּ
ָרֵאל"ַאף  יַע ִיׂשְ    ."מֹוׁשִ

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ לּוָתא ַרּבָ ַלע ְלֵבי ֵריׁש ּגָ    ,ִאיּקְ

י ַתְרּתֵ ים ּבְ ֲחָדא ְוִסּיֵ ַתח ּבַ    .ּפָ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
י ַתְרּתֵ א ְלֶמֱחַתם ּבְ בּוְרּתָ    ?ּגְ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
י"    :אֹוֵמר ֶרּבִ

ִים תַּ ׁשְ    !"ֵאין חֹוְתִמין ּבִ
  
  

  ּגּוָפא 
י"    :אֹוֵמר ֶרּבִ

ִיםֵאין ח תַּ ׁשְ    ."ֹוְתִמין ּבִ
  

ילְ  ֵלִויֵאיִתיֵביּה     :ֶרּבִ
זֹון"    "!ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ
  

ָקא ָמזֹון ַמּפְ    .ֶאֶרץ ּדְ
  
ירֹות"    "!ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּפֵ
  

ירֹות ָקא ּפֵ ַמּפְ    .ֶאֶרץ ּדְ
  
ים" ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׁש ִיׂשְ    "!ְמַקּדֵ
  

יְנהּו ִלְזַמ  ׁשִ ַקּדְ ָרֵאל ּדְ יםִיׂשְ    .ּנִ
  
ים" י ֳחָדׁשִ ָרֵאל ְוָראׁשֵ ׁש ִיׂשְ    "!ְמַקּדֵ
  

ים י ֳחָדׁשִ יְנהּו ְלָראׁשֵ ׁשִ ַקּדְ ָרֵאל ּדְ    .ִיׂשְ
  
ים" ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ְוִיׂשְ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ    "!ְמַקּדֵ
  

   .חּוץ ִמּזוֹ 
  

ָנא    ?ּוַמאי ׁשְ
  

   ,ֲחָדא ִהיא - ָהָכא 
י –ָהָתם  ְרּתֵ ַא  ,ּתַ ל ֲחָדא ַוֲחָדא ּבְ ּה כָּ י ַנְפׁשָ    .ּפֵ

  
ִים"ְוַטֲעָמא ַמאי  תַּ ׁשְ    ?"ֵאין חֹוְתִמין ּבִ

  
ין ִמְצֹות ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות ֵאין עֹוׂשִ    .ְלִפי ׁשֶ

  
  
  
  
  

  רש"י
. בתמיה אם בונה ירושלים לא

חתם בונה ירושלים לאו חתימה 
היא הלא עיקר ברכה דירושלים 

   היא:
. אם בא אלא אימא אף מושיע

לחתום מושיע ישראל ולא חתם 
בונה ירושלים יצא שתשועת 

  ישראל היא בנין ירושלים:
. כשהתחיל בברכה לא פתח בחדא

אמר רחם ה' על ישראל עמך ועל 
עירך אלא אחת מהן ירושלים 

וכשחתם חתם בשתים מושיע 
   ישראל ובונה ירושלים:
. שדומין אין חותמין בשתים

לעושין מצות חבילות כי היכי 
דאמר (פסחים קב:) אין אומר ב' 

   קדושות על כוס אחד:
. מקדש השבת וישראל והזמנים

והכא ליכא למימר ישראל מקדשי 
לשבת וזמנים דאילו זמנים תלויין 

דש חדשים ע''פ הראייה בב''ד לק
   אבל שבת קדישא וקיימא:

. אין חוץ מזו ומ''ש הכא חדא היא
כאן אלא ברכת מקדש שמברך 
להקב''ה שמקדש השבת והזמנים 
אבל מושיע ישראל ובונה ירושלים 
תרתי מילי נינהו ואין כוללים ב' 
דברים בברכה אחת ולא גרס הא 
בהא תליא ובה''ג גרס הכי חוץ 

תרתי קדושי נינהו מזו ומ''ש הני 
ומודה רבי דחתמינן בהו בשתים 
אבל נחמה חדא מילתא היא 
ובחדא בעי למחתם ואינו נ''ל 
דא''כ אית ליה לרבי חותמין 
בשתים והכא ה''ט דהא בהא 
תליא ולא היה לו לכלול ולומר אין 
חותמין בשתים ועוד רבי כי אמרה 

  לאו אנחמה אמרה:
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   ?ַמאי ֲהֵוי ֲעָלּה 

  
ת ַרבָאַמר  ׁשֶ    :ׁשֵ

ַתח ּבְ  ָרֵאל"ּפָ ָך ִיׂשְ ָרֵאל"חֹוֵתם ּבְ  -  "ַרֵחם ַעל ַעּמְ יַע ִיׂשְ    ",מֹוׁשִ
ַתח ּבְ  ַלִים"ּפָ ָלִים"חֹוֵתם ּבְ  - "ַרֵחם ַעל ְירּוׁשָ    ".בֹוֵנה ְירּוׁשָ

  
   :ָאַמר ַרב ַנְחָמןוְ 

ַתח ּבְ  ָרֵאל"ֲאִפיּלּו ּפָ ָלִים"חֹוֵתם ּבְ  - "ַרֵחם ַעל ִיׂשְ    ",בֹוֵנה ְירּוׁשָ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ס" :ִמׁשּ ָרֵאל ְיַכנֵּ ַלִים ה' ִנְדֵחי ִיׂשְ   .ב)(תהילים קמז,  "ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ

ַלִים ה'"ֵאיָמַתי     ?"ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ
ְזַמן ׁשֶ  ס"ּבִ ָרֵאל ְיַכנֵּ ְדֵחי ִיׂשְ    ."נִּ

  
  

י ֵזיָראָאַמר ֵליּה  אלְ  ַרּבִ    :ַרב ִחְסּדָ
   .ֵניֵתי ַמר ְוִנְתֵני

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ת ְמזֹוָנא לֹא גָּ  ְרכַּ    א?!ְמִריָנא ְוַתּנּוֵיי ַמְתִנינָ ּבִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   ?ַמאי ַהאי

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ת ְמזֹוָנא ְרכַּ לּוָתא ּוָבִריִכי ּבִ ָלִעי ְלֵבי ֵריׁש ּגָ ִאּקְ    ,ּדְ
תְוַזְקֵפי  ׁשֶ ִחְוָיא ַרב ׁשֵ    .ְלקֹוֵעיּה ֲעַלי כְּ

  
אי    ?ְוַאּמַ

  
לֹא ַאְמִרי לֹא  ִרית"ּדְ    ".ַמְלכּות"ְולֹא  "ּתֹוָרה"ְולֹא  "ּבְ

  
אי לֹא ַאְמַרּתְ     ?ְוַאּמַ

  
ְדַרב ֲחנַ     ,ְנֵאל ָאַמר ַרבכִּ

ָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלּדְ
ִרית"לֹא ָאַמר     .ָיָצא – "ַמְלכּות"וּ  "תֹוָרה"וְ  ",ּבְ

ִרית" ים -  "ּבְ ָנׁשִ ֵאיָנּה ּבְ    .ְלִפי ׁשֶ
ֲעָבִדים - "ַמְלכּות"וּ  "ּתֹוָרה" ים ְולֹא ּבַ ָנׁשִ ֵאיָנן לֹא ּבְ    .ְלִפי ׁשֶ
  

ל ָהֵני ּתַ  ְבָקת כָּ ַרבְוַאּתְ ׁשָ ֵאי ְוָאמֹוָרֵאי ַוֲעַבְדּתְ כְּ    ?!ּנָ
  
  
  

  רש"י
עינן . דבפתח בעל עמך ישראל כו'

   חתימה מעין פתיחה:
. בונה ירושלים תשועת ור''נ כו'

ישראל היא דכתיב (תהלים קמז) 
בונה ירושלים ה' ואז נדחי ישראל 

  יכנס:
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ה ָאַמר  ר ָחָנהַרּבָ ר ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבַ    :ַרּבִ

ִטיב"    .ְצִריָכה ַמְלכּות - "ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
  

ַמע ָלןַמאי     ?ָקא ַמׁשְ
ָרָכה ָמּה ּבְ ּה ַמְלכּות לֹא ׁשְ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ    !כָּ

   !י יֹוָחָנן ֲחָדא ִזיְמָנאַרּבִ  ּה ָר ְוָהא ֲאָמ 
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
י ַמְלֻכּיֹות ּתֵ ִריָכה ׁשְ ּצְ    ,לֹוַמר ׁשֶ

יָדּה     ,ֲחָדא ּדִ
ָלִים בֹוֵנה ְירּוׁשָ    .ַוֲחָדא ּדְ

  
ַלת ,ִאי ָהֵכי ֵעי ּתְ    :ִנּבָ

יָדּה     ,ֲחָדא ּדִ
ָלִים בֹוֵנה ְירּוׁשָ    ,ַוֲחָדא ּדְ

ת ָהָאֶרץ ִבְרכַּ    !ַוֲחָדא ּדְ
א  ת ָהָאֶרץ"ֶאלָּ ְרכַּ    ?ַמאי ַטֲעָמא לֹא "ּבִ

ּה  מּוָכה ַלֲחֶבְרּתָ ָרָכה ַהּסְ ַהְוָיא ָלּה ּבְ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ָלִים" ֵעי "ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ּבָ י לֹא ּתִ ּה  ,ַנמִּ מּוָכה ַלֲחֶבְרּתָ ָרָכה ַהּסְ ַהְוָיא ָלּה ּבְ    !ּדְ
  

ין ָלִים  הּוא ַהּדִ ֲאִפיּלּו ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ְעָיאּדַ י לֹא ּבַ    ,ַנּמִ
ִוד ית ּדָ ָאַמר ַמְלכּות ּבֵ יֵדי ּדְ א ַאּיְ ַמִים ,ֶאלָּ לֹא ָאַמר ַמְלכּות ׁשָ    .ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ּדְ

  
א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ

   :ָהֵכי ָקָאַמר
יָדּה  י ַמְלֻכּיֹות ְלַבר ִמּדִ ּתֵ    .ְצִריָכה ׁשְ

  
  
  

  רש"י
לאו אורח ארעא דלא אמר מלכות 

. בבונה ירושלים הלכך שמים
מהדר לה בהטוב והמטיב (ואומר 

   מלך העולם הטוב והמטיב):
מלכנו  . כגון אבינושתי מלכיות

אדירנו בוראנו גואלנו קדושנו 
קדוש יעקב רוענו רועה ישראל 

   המלך הטוב והמטיב לכל וכו':
. שפותחת ברוך אתה לבר מדידה

  ה' אלהינו מלך העולם וכו':
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י ֵזיָראָיֵתיב  לַר ֲאחֹוֵרי ּדְ  ַרּבִ יּדֵ    ,ב ּגִ

לְוָיֵתיב  יּדֵ יּה ּדְ  ַרב ּגִ    :ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ,ַרב הּוָנאַקּמֵ
ת ּבָ ל ׁשַ יר ׁשֶ    ,ָטָעה ְולֹא ִהְזכִּ

ת :אֹוֵמר ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ רּוְך ְמַקּדֵ ַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית ּבָ ָרֵאל ּבְ תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּבָ ַתן ׁשַ ּנָ רּוְך ׁשֶ    .ּבָ
  

   :יּה ָאַמר לֵ 
   ?ַמאן ֲאָמָרּה 

  
   .ַרב

  
   :ָהַדר ָיֵתיב ְוָקָאַמר

ל יֹום טֹוב יר ׁשֶ    ,ָטָעה ְולֹא ִהְזכִּ
ים :אֹוֵמר ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׁש ִיׂשְ רּוְך ְמַקּדֵ רֹון ּבָ ְמָחה ּוְלִזכָּ ָרֵאל ְלׂשִ ַתן ָיִמים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ    .ּבָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

   ?ַמאן ֲאָמָרּה 
  

   .ַרב
  

   :ָהַדר ָיֵתיב ְוָקָאַמר
ל רֹאׁש חֹוֶדׁש  יר ׁשֶ    ,ָטָעה ְולֹא ִהְזכִּ

רֹון :אֹוֵמר ָרֵאל ְלִזכָּ ים ְלַעּמֹו ִיׂשְ י ֳחָדׁשִ ַתן ָראׁשֵ ּנָ רּוְך ׁשֶ   .ּבָ
  

ּה     :ְולֹא ָיַדְעָנא ְמָחה'ִאי ָאַמר ּבָ ּה  'ׂשִ ְמָחה'ִאי לֹא ָאַמר ּבָ    'ׂשִ
ּה  ּה ִא  ,ִאי ָחִתים ּבָ    ,י לֹא ָחִתים ּבָ

יּה  ַרּבֵ יֵדיּה ִאי ּדְ    ?ִאי ּדִ
  

ר ַמְניּוִמי ל ּבַ יּדֵ יּה ּדְ  ּגִ    ,ַרב ַנְחָמןֲהָוה ָקֵאי ַקּמֵ
א^ ַרב ַנְחָמןָטָעה    ב,מט   .ְוָהַדר ְלֵריׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

   ?ַמאי ַטֲעָמא ָעִביד ַמר ָהֵכי
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָאַמר  יָלאּדְ י ׁשִ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

   .ָטָעה חֹוֵזר ָלרֹאׁש 
  

   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאְוָהא ָאַמר 
ַתן" :אֹוֵמר –ָטָעה  ּנָ רּוְך ׁשֶ    ..."! ּבָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַמר ֲעָלּה     :ָלאו ִאיּתְ
ְחִליָפאָאַמר  ר ּתַ ָיא ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ְמַנׁשְ

ִטיב ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ַתח ּבְ ּלֹא ּפָ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ
ִטיב ֲאָב  ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ַתח ּבְ    !חֹוֵזר ָלרֹאׁש  -ל ּפָ

  
  

ר ָאִביןָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב ַעְמָרםָאַמר  ַרב ִאיִדי ּבַ    :ׁשְ
ה  ִפלָּ ּתְ ל רֹאׁש חֶֹדׁש ּבַ יר ׁשֶ    ,ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ָטָעה ְולֹא ִהְזכִּ

זֹון  ת ַהּמָ ִבְרכַּ    .תוֹ ֵאין ַמֲחִזיִרין אוֹ  -ּבְ
  

   :ַרב ַעְמָרםלְ  ָאִביןר י ּבַ יִד ִא ַרב ָאַמר ֵליּה 
ה ִפלָּ ָנא ּתְ זֹון, ַמאי ׁשְ ת ַהמָּ ְרכַּ ָנא ּבִ    ?ּוַמאי ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ָיא ִלי יּה לְ  ,ַאף ְלִדיִדי ַקׁשְ ִאיְלּתֵ    :ְוָאַמר ִלי ,ַרב ַנְחָמןּוׁשְ
ִמיַע ִלי מּוֵאל לֹא ׁשְ ַמר ׁשְ יּה ּדְ    ,ִמיּנֵ

   :א ֶנֱחֵזי ֲאַנןֶאלָּ 

  רש"י
ויתיב רב גידל וקאמר טעה כו' 

. רב הונא לרב גידל מאן א''ל
   אמרה:

. רבי זירא קאמר לה ולא ידענא
רב גידל לזכרון  לא ידענא אי אמר

ולשמחה אי לא אמר לשמחה ואי 
   אמרה משמיה דרב אי לא אמרה:

. מקדש ישראל אי חתים בה
 וראשי חדשים אי לא חתים: 

. לתחלת ברכת המזון והדר לרישא
כדאמרינן (לעיל דף כט:) גבי 
תפלה עקר את רגליו חוזר לראש 
התם הוא דאיכא עקירת רגלים 
אבל הכא סיום הברכה הוא 

  ת רגלים:עקיר
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חֹוָבה ִהיא  ה ּדְ ִפלָּ    ,ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ּתְ

ת ְמזֹוָנא ְרכַּ ֵעי ָאֵכיל ּבִ ִאי ּבָ ֵעי לֹא ָאֵכיל  ,ּדְ    .ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -ִאי ּבָ
  

ה א ֵמַעּתָ לֹא ָאֵכיל ,ֶאלָּ י ּדְ לֹא ַסּגִ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּדְ ּבָ ִאי ָטֵע  ,ׁשַ י ּדְ    ?י ָהַדרָהֵכי ַנּמִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .יןִא 
  

ָאַמר  יָלאּדְ י ׁשִ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ
   .חֹוֵזר ָלרֹאׁש  -ָטָעה 

  
   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאְוָהא ָאַמר 

ַתן" :אֹוֵמר –ָטָעה  ּנָ רּוְך ׁשֶ    ..."! ּבָ
  

ַמר ֲעָלּה     :ָלאו ִאיּתְ
ִטיב ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ַתח ּבְ ּלֹא ּפָ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ

ִטיב  ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ַתח ּבְ   .חֹוֵזר ָלרֹאׁש  -ֲאָבל ּפָ
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ִנין" ה ְמַזּמְ ּמָ    ?ַעד ּכַ
ַזִית[    .ַעד ּכְ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵביָצה   ]."ַעד ּכְ

  
ַזִית :ְלֵמיְמָרא יב ֵליּה כְּ י ֵמִאיר ָחׁשִ ַרּבִ    ,ּדְ

ֵביָצה י ְיהּוָדה כְּ    .ְוַרּבִ
ְמִע  ָכא ׁשַ    :יָנן ְלהוּ ְוָהא ִאיּפְ

ְתַנן    :ּדִ
ַלִים" ָצא ִמירּוׁשָ ּיָ ר קֶֹדׁש  ,ְוֵכן ִמי ׁשֶ ׂשַ ָידֹו ּבְ ָהָיה ּבְ ר ׁשֶ    ,ְוִנְזּכַ

ְמקֹומוֹ  -ִאם ָעַבר צֹוִפים     ,ׂשֹוְרפֹו ּבִ
ֲעָרָכה -ְוִאם ָלאו  יָרה ֵמֲעֵצי ַהּמַ    .חֹוֵזר ְוׂשֹוְרפֹו ִלְפֵני ַהּבִ

ה ֵהם חֹוְזִרים ּמָ    ?ַעד ּכַ
   :אֹוֵמר י ֵמִאירַרּבִ 

ְכֵביָצה    .ֶזה ָוֶזה ּבִ
י ְיהוָּדהוְ     :אֹוֵמר ַרּבִ

ְכַזִית   !"ֶזה ָוֶזה ּבִ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ה יּטָ ִ    .מּוְחֶלֶפת ַהׁשּ

  
י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ

יּפּוךְ     ,ְלעֹוָלם לֹא תֵּ
ִליֵגי , ָהָכא ְקָרֵאי ּפְ    –ּבִ

י ֵמִאיר ָסַבר ָבְעּתָ " ,זֹו ֲאִכיָלה - "ְוָאַכְלּתָ " :ַרּבִ ה - "ְוׂשָ ִתּיָ ְכַזִית ,זֹו ׁשְ    .ַוֲאִכיָלה ּבִ
י ְיהּוָדה ָסַבר ָבְעּתָ " :ְוַרּבִ ִביָעה - "ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּה ׂשְ ׁש ּבָ ּיֵ ֵביָצה ?ְוֵאיזֹו זוֹ  ,ֲאִכיָלה ׁשֶ    .כְּ

ִליֵגי  ,ָהָתם ְסָבָרא ּפְ    –ּבִ
י ֵמִאיר ָסַבר טּוְמ  :ַרּבִ ְכֵביָצה  ,ָאתוֹ ֲחָזָרתֹו כְּ ְכֵביָצה -ַמה ּטּוְמָאתֹו ּבִ    .ַאף ֲחָזָרתֹו ּבִ

י ְיהּוָדה ָסַבר ִאיּסּורוֹ  :ְוַרּבִ ְכַזִית  ,ֲחָזָרתֹו כְּ ְכַזִית -ָמה ִאיּסּורֹו ּבִ    .ַאף ֲחָזָרתֹו ּבִ
  
  
  

  רש"י
. לעיל מיניה מי שיצא מירושלים

מיירי ההולך לשחוט את פסחו 
ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם 
יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו 
יחזור ויבער ואם לאו יבטל בלבו 
וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שיש 
בידו בשר קודש ונפסל ביציאתו 

   חוץ לחומה:
ול . מקום שיכאם עבר צופים

   לראות בהמ''ק:
. מקום בהר הבית לפני הבירה

שיש שם בית הדשן גדול ששורפין 
פסולי קדשים קלים כדאמרינן 
   בזבחים בפרק טבול יום (דף קד:):

   . חמץ ובשר קודש:זה וזה
. שיעור חזרתו כטומאתו גרסינן

חזרתו כשיעור טומאתו מידי 
דחשיב לענין טומאה חשיב זה 

   לענין חזרה:
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ָנה   ִמׁשְ

ִנין יַצד ְמַזּמְ    ?ּכֵ
ה אֹוֵמר לֹׁשָ ׁשְ    .ְנָבֵרךְ  – ּבִ

ׁשְ  ה ְוהּוא אֹוֵמר ּבִ ְרכוּ  –לֹׁשָ    .ּבָ
ָרה אֹוֵמר  ֲעׂשָ    .ְנָבֵרְך ֱאלֵֹהינוּ  -ּבַ

ָרה ְוהּוא אֹוֵמר  ֲעׂשָ ְרכוּ  –ּבַ    ... ּבָ
ָרה ִרּבֹוא ָרה ְוֶאָחד ֲעׂשָ    .ֶאָחד ֲעׂשָ

ֵמָאה הּוא אֹוֵמר     .ְנָבֵרְך ה' ֱאלֵֹהינוּ  - ּבְ
ֵמָאה ְוהּוא אֹוֵמר  ְרכוּ  –ּבְ    ... ּבָ

ֶאֶל  ָרֵאל -ף הּוא אֹוֵמר ּבְ    .ְנָבֵרְך ַלה' ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ֶאֶלף ְוהּוא אֹוֵמר  ְרכוּ  –ּבְ    ... ּבָ

ִרּבֹוא אֹוֵמר  ָאַכְלנוּ  -ּבְ זֹון ׁשֶ רּוִבים ַעל ַהּמָ ב ַהּכְ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות יֹוׁשֵ    .ְנָבֵרְך ַלה' ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ִרּבֹוא ְוהּוא אֹוֵמ  ְרכּו  -ר ּבְ   ...ּבָ

הּוא ְמָבֵרךְ  ִעְנָין ׁשֶ ְך עֹוִנים ַאֲחָריו  ,ּכְ    –ּכָ
ָאַכְלנוּ  זֹון ׁשֶ רּוִבים ַעל ַהּמָ ב ַהּכְ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות יֹוׁשֵ רּוְך ה' ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׂשְ    .ּבָ

  

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָהל ֵהם ְמָבְרִכים    ,ְלִפי רֹוב ַהּקָ

ֱאַמרׁשֶ  ָרֵאל" :ּנֶ קֹור ִיׂשְ ְרכּו ֱאלִֹהים ה' ִמּמְ ַמְקֵהלֹות ּבָ   .(תהילים סח, כז) "ּבְ
  

י ֲעִקיָבאָאַמר     :ַרּבִ
ים ְוֶאָחד מּוָעִטים אֹוֵמר ֶנֶסת ֶאָחד ְמרּוּבִ ֵבית ַהּכְ ִצינּו ּבְ ְרכּו ֶאת ה' :ַמה ּמָ    .ּבָ

  

ָמֵעאל י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְרכּו ֶאת ה' ַהְמבוֹ     .ָרךְ ּבָ

  
ָמָרא    ּגְ

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ָלל    .ְלעֹוָלם ַאל יֹוִציא ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהכְּ

  
ַנן ְרכוּ " :ּתְ ה ְוהּוא אֹוֵמר ּבָ לֹׁשָ ׁשְ    !"ּבִ

  
ְרכוּ ^ ֵאיָמא   נ,א    ,ַאף ּבָ

ל ָמקֹוםוּ     .ָעִדיף "ְנָבֵרךְ " ִמכָּ
  

ָאַמר  ר ַאֲהָבהּדְ א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
י ַר ָאְמֵרי     :בּבֵ
ִניָנא    :ּתְ

ה" ָ ׁשּ ָרהֶנֱחָלִקין ַעד  ׁשִ    ."ֲעׂשָ
ָלָמא  ׁשְ ּום ָהֵכי ָעִדיף  "ְנָבֵרךְ "ִאי ַאְמַרּתְ ּבִ    ,ֶנֱחָלִקיןִמׁשּ

א  ְרכוּ " ִאי ָאְמַרּתְ ֶאלָּ אי ֶנֱחָלִקין -ָעִדיף  "ּבָ    ?ַאּמַ
א ָלאו  ַמע ִמיָנּה ֶאלָּ ַמע ִמיָנּה  ,ָעִדיף "ְנָבֵרךְ " :ׁשְ    .ׁשְ

  
נְ  י ָהֵכיּתַ    :ָיא ַנּמִ

ָאַמר " ין ׁשֶ ְרכוּ "ּבֵ ָאַמר  "ּבָ ין ׁשֶ ךְ  - "ְנָבֵרךְ "ּבֵ    ,ֵאין ּתֹוְפִסין אֹותֹו ַעל ּכָ
ךְ  ִנין ּתֹוְפִסין אֹותֹו ַעל ּכָ ְקּדָ    .ְוַהּנַ

ל ָאָדם ְרכֹוָתיו ׁשֶ ר ִאם  ,ּוִמּבִ ְלִמיד ָחָכםִניּכָ    .הּוא ִאם ָלאו תַּ
יַצד    ?ּכֵ

י ְלִמיד ָחָכםֲהֵרי ֶזה  -ּוְבטּובֹו    :אֹוֵמר ֶרּבִ    ,תַּ
   ."ּבּור ֲהֵרי ֶזה -ּוִמּטּובֹו 

  
י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ יִמילְ  ַאּבַ    :ַרב ּדִ

ָך ְלעֹוָלם" :ְוָהְכִתיב ית ַעְבּדְ ְרָכְתָך ְיבַֹרְך ּבֵ   !)כט, שמואל ב ז( "ּוִמּבִ
  

אִני ֵאָלה ׁשַ ׁשְ    .ּבִ
  

י ֵאָלה ַנּמִ ׁשְ    ,ּבִ
יָך ַוֲאַמְלֵאהוּ ַהְרֶח " :ָהְכִתיב   !)יא, תהילים פא( "ב ּפִ

  
ִדְבֵרי ּתֹוָרה ַההּוא  ִתיבּבְ    .כְּ

  רש"י
  ני' מת

. דהא בשלשה והוא אומר ברכו
   בלאו דידיה איכא זימון וכן כולם:
. אחד עשרה ואחד עשרה רבוא

כלומר הכל שוה משראויים 
להזכיר את השם אין צריכין 
לשנות ובגמ' פריך הא קתני סיפא 

   במאה והוא אומר כו':
. כמו לפי רוב הקהל הם מברכים

שאמר שיש חילוק בין מאה 
לף ובין אלף לעשרה ובין מאה לא

לרבוא והא דקתני אחד עשרה 
ואחד עשרה רבוא ר''ע היא דאמר 
מה מצינו בבית הכנסת משהגיעו 
לעשרה אין חילוק בין רבים בין 
מועטים אף כאן אין חילוק הכי 

   מוקי לה בגמרא:
  

  גמ' 
. אע''פ אל יוציא את עצמו

שבארבעה הוא רשאי לומר 
לשלשה ברכו טוב לו שיאמר נברך 

   א עצמו מכלל המברכים:ואל יוצי
. תנן בשלשה והוא אומר ברכו

אלמא הכי עדיף כלומר רבים 
 אתם ואפילו איני עמכם: 

. שפיר דמי ומיהו טוב לו אף ברכו
   להיות בכלל המברכים:

  ששה  . סיעתא לשמואל:תנינא
. אם רצו ליחלק לשתי נחלקין

חבורות ולזמן אלו לעצמן ואלו 
 לעצמן רשאין הן שהרי יש זימון

   כאן וכאן:
. כלומר וכן ז' וכן ח' עד עשרה

לשתי חבורות וכן ט' לשתי 
חבורות או לשלשה עד עשרה אבל 
אם היו עשרה חלה עליהן הזכרת 
השם ואם יחלקו לא יהיה שם 
הזכרה אין נחלקין עד שיהיו שם 

   עשרים:
ה''ג ואי אמרת ברכו עדיף אמאי 

. אם ירצו הא ששה נחלקין
כו והשתא מעיקרא יכולין לומר בר

   תו לא אמרי:
. אף ברכו קאמר אלא לאו ש''מ

מתני' וכיון דמתני' אף ברכו 
קאמר מסתברא היא שטוב לו 
לאדם להיות מן המברכים 
וסייעתא דשמואל וגירסא הכי 
איתא ששה עד עשרה ואי אמרת 
ברכו דוקא אמאי ששה נחלקין 

   אלא לאו ש''מ אף ברכו ש''מ:
   . דמתני' אף ברכו קאמר:תנ''ה

. דווקנין תופסין אותו על והנקדנין
   שהוציא עצמו מן הכלל:
. שממעט ומטובו הרי זה בור

בתגמוליו של מקום דמשמע דבר 
   מועט כדי חיים:
. שהשואל שואל בשאלה שאני

כעני על פתח שאינו מרים ראש 
   לשאול שאלה גדולה:

   . לשאול כל תאותך:הרחב פיך
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ְנָיא    :ּתַ

י"    :אֹוֵמר ֶרּבִ
טּובֹו ָחִיינוּ " ְלִמיד ָחָכםֲהֵרי ֶזה  - "ּבְ    ,תַּ
ים"    ."ֲהֵרי ֶזה ּבוּר - "ַחּיִ
  

ָלֵאי ָכא ְנַהְרּבְ    .ַמְתֵני ִאיּפְ
  

ְנַהְרּבְ     .ָלֵאיְוֵלית ִהְלְכָתא כִּ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ּלוֹ " ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ ְלִמיד ָחָכםֲהֵרי ֶזה  - "ְנָבֵרְך ׁשֶ    .ּתַ
ּלוֹ " ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ    .ֲהֵרי ֶזה ּבּור - "ְלִמי ׁשֶ
  

ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ה ַלֲאבֹוֵתינּו  :ְוָהא ָאְמִריַנן ָעׂשָ ים ָהֵאּלוּ ְלִמי ׁשֶ ּסִ ל ַהּנִ    !ְוָלנּו ֶאת כָּ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ָתא    ,ָהָתם מּוְכָחא ִמילְּ
י א  ?ַמאן ָעִביד ִניּסֵ    א.הוּ  יךְ ִר ּבְ קּוְדׁשָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ּלוֹ " ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ רּוְך ׁשֶ ְלִמיד ָחָכםֲהֵרי ֶזה  -" ּבָ    .ּתַ
ָאַכְלנוּ " זֹון ׁשֶ    .ה ּבּורֲהֵרי זֶ  - "ַעל ַהּמָ
  

ַע  ַרבָאַמר  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    :הּוָנא ּבְ
א ּבִ  ַמִיםה ׁשָ לֹ ׁשְ לֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ ם ׁשָ א ׁשֵ ֵליכָּ    ,ּדְ

ָתא ַמִים מּוְכָחא ִמילְּ ם ׁשָ א ׁשֵ ִאיכָּ ָרה ּדְ ֲעׂשָ    .ֲאָבל ּבַ
  

ִדְתַנן    :כְּ
ְך עֹוִנין ַאֲחָריו" הּוא ְמָבֵרְך ּכָ ִעְנָין ׁשֶ    :ּכְ

רּוךְ  ָאַכְלנוּ  ּבָ זֹון ׁשֶ רּוִבים ַעל ַהּמָ ב ַהּכְ ָבאֹות יֹוׁשֵ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ַהּצְ    ."ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
  
  
  

  רש"י
ן . דהוציא עצמו מחיים ה''ז בור

   הכלל:
. חיים עדיף שכולל מתני איפכא

   את כל באי עולם:
. משמע שהוא נברך שאכלנו משלו

   יחידי שהכל אוכלים משלו:
. משמע למי שאכלנו משלו

מרובים הן זה זן את זה וזה זן את 
זה ולפי דבריו מברך את בעל 

   הבית:
. דבמעשה התם מוכחא מילתא

   נסים ליכא למימר מרובין:
. ולא ן שאכלנוכדתנן על המזו

   קתני משלו:
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ָרה ִרּבֹוא" ָרה ְוֶאָחד ֲעׂשָ    ."ֶאָחד ֲעׂשָ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ָרה ִרּבֹוא" :ַאְמַרּתְ  ָרה ְוֶאָחד ֲעׂשָ י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  -  "ֶאָחד ֲעׂשָ    ,ַאְלָמא כִּ

ֵני ֵמָאה אֹוֵמר" :ְוָהַדר ָקּתָ ֶאֶלף אֹוֵמר  ... ּבְ ִרּבֹוא אֹוֵמר... ּבְ    !"... ּבְ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ    ,ָהא ַרּבִ
י ֲעִקיָבאָהא     .ַרּבִ

  
ְתַנן    :ּדִ

ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָהל ֵהם ְמָבְרִכ     ,יןְלִפי רֹוב ַהּקָ

ֱאַמר ּנֶ ְרכּו ֱאלִֹהים" :ׁשֶ ַמְקֵהלֹות ּבָ    .")כז, תהילים סח(" ּבְ
י ֲעִקיָבאר ַמ ָא     :ַרּבִ

ֶנֶסת ֵבית ַהּכְ ִצינּו ּבְ    .ְוכּו' "ַמה ּמָ
  
י ֲעִקיָבאוְ  ִליִלי ַמאי ָעִביד ֵליּה  ַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ    ?ַהאי ְקָרא ּדְ

  
ְנָיא ֵעי ֵליּה ְלִכְדּתַ    :ִמיּבָ

י ֵמִאירה ָהיָ "    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם יָרה ַעל ַהּיָ ן ָאְמרּו ׁשִ ְמֵעי ִאּמָ ּבִ ִרין ׁשֶ ֲאִפיּלּו עּוּבָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ קֹור ִיׂשְ ְרכּו ֱאלִֹהים ה' ִמּמְ ַמְקֵהלֹות ּבָ   . "(תהלים סח, כז) "ּבְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  
קֹור"ִמ     .ַנְפָקא "ּמְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
י ֲעִקיָבאֲהָלָכה כְּ     .ַרּבִ

  
ר ּבּוִזיוְ  ָרִביָנא לּוָתא ַרב ָחָמא ּבַ ָלעּו ְלֵבי ֵריׁש ּגָ    ,ִאּקְ

י ֵמָאה ַרב ָחָמאָקם  ר ַאּבֵ    ,ְוָקא ַמֲהּדַ
   ,לֹא ְצִריָכת :ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה 

י ֲעִקיָבאֲהָלָכה כְּ  :ָרָבאָהֵכי ָאַמר     .ַרּבִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י ַאְכִליָנן ִרְפּתָ  לּוָתאכִּ י ֵריׁש ּגָ    ,א ּבֵ

הְמָבְרִכיָנן  לֹׁשָ ה ׁשְ לֹׁשָ    .ׁשְ
  

ָרהְוִליָבְרכּו  ָרה ֲעׂשָ    !ֲעׂשָ
  

ד לּוָתא ְוִאיְקּפַ ַמע ֵריׁש ּגָ    .ׁשָ
  

לּוָתא ֵריׁש ּגָ ִבְרְכָתא ּדְ קּו ּבְ    !ְוֵניּפְ
  

ָאְווׁשּו  יֵדי ּדְ י ַעְלָמאַאּיְ ְמֵעי ,ּכּולֵּ    .לֹא ׁשַ
  
  

ה ּתוֹ ָאַמר     :ְסָפָאהַרּבָ
ה ָהֵני  לֹׁשָ ֲהֵדי ֲהָדֵדיׁשְ א ּבַ ַכְרֵכי ִרְפתָּ    ,ּדְ

יּה  ְייהּו ּוָבִריְך ְלַדְעּתֵ    ,ְוָקִדים ַחד ִמיּנַ
יֵדיּה  ִזּמּון ּדִ    ,ִאיּנּון ַנְפִקין ּבְ

יְדהוּ  ִזּמּון ּדִ    ,ִאיהּו לֹא ַנֵפיק ּבְ
ֵאין ִזּמּון ְלַמְפֵרַע לְ    .ִפי ׁשֶ
  
  

  רש"י
. עוברים ממקור נפקא ואנן ואידך

   ממקהלות דרשינן:
. בבהמ''ז דאחד הלכה כר''ע

  עשרה ואחד עשרה רבוא:
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ָמֵע " י ִיׁשְ   :אֹוֵמר אלַרּבִ
ְרכּו ֶאת ה' ַהְמבֹוָרךְ [    .]"ּבָ
  

א ּפָ ר ּפַ יַבר ַרְפָרם ּבַ י ּגִ ַאּבֵ א ּדְ ּתָ ִניׁשְ ַלע ְלֵבי כְּ    ,ִאיּקְ
ִסְפָרא ְוָאַמר ְרכּו ֶאת ה'" :ָקם ָקָרא ּבְ יק "ּבָ ּתִ    ,ְולֹא ָאַמר ַהְמבֹוָרךְ  ,ְוִאׁשְ

י ַעְלָמאָאְווׁשּו  ְרכּו ֶאת ה' ַהְמבוֹ " :ּכּולֵּ    ".ָרךְ ּבָ
  

ְתָיא אּוְכָמא   :ָרָבאָאַמר  ה ָלךְ  ,ּפַ א ָלּמָ לּוְגּתָ ֲהֵדי ּפְ    ?ּבַ
ָמֵעאל ְועֹוד ָהא ָנהּוג י ִיׁשְ ַרּבִ   .ַעְלָמא כְּ
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ָנה   ִמׁשְ
ה  לֹׁשָ ִאין ֵליָחֵלקׁשְ ָ ַאַחת ֵאיָנן ַרׁשּ ָאְכלּו ּכְ    ,ׁשֶ

עְוֵכן  ה ַאְרּבַ ָ    .ְוֵכן ֲחִמׁשּ
ה ָ ׁשּ ָרהֶנֱח  - ׁשִ    .ָלִקין ַעד ֲעׂשָ

ָרה  ִריםֵאין ֶנֱחָלִקין ַעד  -ַוֲעׂשָ    .ֶעׂשְ
ַבִית ֶאָחד ָהיּו אֹוְכלֹות ּבְ י ֲחבּורֹות ׁשֶ תֵּ    ,ׁשְ

ְקָצָתן רֹוִאין ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו  ּמִ ְזַמן ׁשֶ    ,ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין ְלִזּמּון -ּבִ
ִנין ְלַעְצָמן -ְוִאם ָלאו  ִנין ְלַעְצָמןְוֵא  ,ֵאּלּו ְמַזמְּ    .ּלּו ְמַזּמְ

ן ְלתֹוכֹו ַמִים תֵּ ּיִ ִין ַעד ׁשֶ    ,ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהּיַ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ

  

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
   .ְמָבְרִכין

  
ָמָרא   ּגְ

ַמע ָלןַמאי     ?ָקא ַמׁשְ
ִניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא    !ּתְ

ה " לֹׁשָ יִב ׁשְ ַאַחת ַחּיָ ָאְכלּו ּכְ ןׁשֶ   !"ין ְלַזּמֵ
  

ַמע ָלןָהא     :ָקא ַמׁשְ
ָאַמר  י ָהא ּדְ אכִּ י ַאּבָ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ    :ׁשְ

ה לֹׁשָ ַאַחת ׁשְ בּו ֶלֱאכֹול כְּ ׁשְ ּיָ    ,ׁשֶ
ִאין ֵליָחֵלק - ַוֲעַדִיין לֹא ָאְכלוּ  ָ    .ֵאיָנן ַרׁשּ

  
ָנא ַאֲחִריָנא    :ִליׁשְ

אָאַמר  י ַאּבָ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ    :ׁשְ
ֵניָהֵכי ָק     :ּתָ

ה  לֹׁשָ ַאַחתׁשְ בּו ֶלֱאכֹול כְּ ׁשְ ּיָ    ,ׁשֶ
י  רֹו  ַאף ַעל ּפִ כָּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד אֹוֵכל ִמכִּ כָּ ִאין ֵליָחֵלק -ׁשֶ ָ    .ֵאיָנן ַרׁשּ

  
י    ,ִאי ַנּמִ

ַרב הּוָנא י ָהא ּדְ    ,כִּ
ָאַמר     :ַרב הּוָנאּדְ
ה לֹׁשָ אּו ִמ  ׁשְ ּבָ לֹׁש ׁשֶ ָ ִא  -ֲחבּורֹות  ׁשּ ָ    .ין ֵליָחֵלקֵאיָנן ַרׁשּ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

אּו  ּבָ לֹׁש ִמ ְוהּוא ׁשֶ ָ ל  ׁשּ ה ֲחבּורֹות ׁשֶ לֹׁשָ ֵני ָאָדםׁשְ    .ּבְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ְייהוּ    ב,נ דּוְכתַּ ְך ְוַאְזמּון ֲעַלְייהּו ּבְ ימּו ַהּנָ לֹא ַאְקּדִ א ּדְ    ,ְולֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ

ְייה דּוְכּתַ ְייהוּ  -ּו ֲאָבל ַאְזמּון ֲעַלְייהּו ּבְ ַרח ִזיּמּון ִמיּנַ    .ּפָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה 

ְתַנן    :ּדִ
ִפין " קּוָה ַאִחין אֹו ׁשּותָּ ִחּלְ ָאְבָדה ֶחְצָיּה אֹו ׁשֶ ְגְנָבה ֶחְצָיּה אֹו ׁשֶ ּנִ ה ׁשֶ    .ְטהֹוָרה –ִמטָּ

א -ֶהֱחִזירּוָה  אן ּוְלַהּבָ ֶלת טּוְמָאה ִמּכָ    ".ְמַקּבֶ
אִמּכָ "    .יןִא  – "אן ּוְלַהּבָ

   !לֹא –ְלַמְפֵרַע 
ַפְלּגּוָה  יָון ּדְ ּה  -ַאְלָמא כֵּ ַרח ָלּה טּוְמָאה ִמיּנָ    ,ּפָ

י ַאְזמּון ֲעַלְייהּו  ָהֵכי ַנּמִ יָון ּדְ ְייהוּ  -כֵּ ַרח ִזיּמּון ִמיּנַ    .ּפָ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. דאיתחייבו להו אינן רשאין ליחלק
   בזמון:
. אין הג' מזמנין והיחיד יחלק וכן ד'

מהם דאיהו נמי איקבע בחובת 
   זמון:

. כדי זמון לכאן וכדי יםששה נחלק
   זמון לכאן:
. אבל עשרה אין נחלקים עד עשרה

דאיתחייבו להו בזמון הזכרת השם 
עד שיהא עשרים ואז יחלקו אם 

   ירצו לשתי חבורות:
  

  גמ' 
. וכדמסיים ג' שבאו משלש חבורות

רב חסדא שבאו מג' חבורות של ג' 
בני אדם בכל חבורה ונתחייבו אלו 

חבורה בזמון ועמד אחד מכל 
ונצטרפו שלשה לחבורה אחת חייבין 
לזמן ואינן רשאין ליחלק שכבר 
הוקבעו ואפילו לא אכלו אלו 
השלשה משנצטרפו יחד שכבר גמרו 

 סעודתן עם הראשונים: 

. ריש גלותא מברכינן תלתא תלתא
מאריך בסעודתו ואנן כל ג' וג' 
שגמרו סעודתן מזמנין בקול נמוך 

יש ויושבין אחר הברכה עד שגמר ר
גלותא ויזמנו הוא והיושבין אצלו 
בקול רם ולקמן פריך וניפקו בברכה 

   דריש גלותא:
. אם היו מזמנין י' שמע ריש גלותא

י' היה צריך המברך להגביה קולו 
וישמע ריש גלותא ויחרה לו שאנו 
עושין חבורה לעצמנו בפרהסיא 
אע''ג דמפקי נפשייהו מידי זמון של 

ש הזכרת השם וכי הדר מזמן רי
גלותא בהזכרת השם לאו אינהו 
נפקי ביה כדאמר רבה תוספאה דאין 
זמון למפרע אפ''ה ניחא להו בהכי 
משום דאוושי כולי עלמא שהיו שם 
מסובין רבים ואין קול המברך 

   נשמע:
   . לעצמו בלא זימון:ובריך לדעתיה

   . משבירך וידי זמון לא יצא:למפרע
. כלי חרס כדאמר (ע''ז ד' לג:) פתיא

   י פתיותא דבי מכסי:הנ
. טוב לך בהדי פלוגתא למה לך

לאחוז דברי רבי ישמעאל שאף ר''ע 
מודה דכי אמר המבורך טפי עדיף 

  אלא שאין צריך:
. ולא אמרן אלא דלא אקדימו הנך

חבורות שפרשו אלו מהן ואזמון 
עלייהו דהני כגון אם היו ארבעה 
בכל חבורה ונשאר בכל אחת כדי 

היו צריכים  זימון והפורשים הללו
לצאת לשוק קודם שגמרו החבורות 

   את סעודתם:
. דהני כגון אבל אזמון עלייהו

שנצטרפו אלו עמהם לזימון כדאמ' 
לעיל קורין לו ומזמנים עליו וברכו 
החבורות ואלו לא היו שם אלא כדי 
נברך וברוך הוא ועכשיו הם באים 
לברך לא מזמני דפרח מינייהו חובת 

   ייהו:זימון ותו לא הדר על
מטה טמאה שנגנבה חציה אלמא 

. פקע שם מטה מינה כיון דפלגוה
ושם טומאה אע''ג דהדר הדרוה 
והרי היא מטה לא הדרה טומאתה 
הכא נמי כיון דפקע שם שלשה 
מינייהו בהפרדם ושם זימון ע''י 
שזימנו הראשונים עליהם אע''ג 
דהדרי לכלל שם שלשה לא הדרי 

א לכלל זימון אבל כי לא אזמון ל
פקע חובת זימון מהן אף לפי 

   פרידתם:
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י ֲחבּורֹות " תֵּ ַבִית ֶאָחד[ׁשְ ָהיּו אֹוְכלֹות ּבְ    ,ׁשֶ

ְזַמ  ְקָצָתן רֹוִאין ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו ּבִ ּמִ    ,ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין ְלִזּמּון -ן ׁשֶ
ִנין ְלַעְצָמן -ְוִאם ָלאו  ִנין ְלַעְצָמן ,ֵאּלּו ְמַזמְּ    .]"ְוֵאּלּו ְמַזּמְ

  
ָנא    :ּתָ

ׁש ְמָצְרָפן" ּמָ יֵניֶהם ׁשַ ׁש ּבֵ ּמָ    ."ִאם ֵיׁש ׁשַ
  
  
  

  רש"י
. שמשמש אם יש שמש ביניהם

   לשתיהם:
. אע''פ שאין אלו שמש מצרפן

רואין את אלו כגון יריעה פרוסה 
   ביניהם:
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   ."ִיןֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהיַּ "
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּלֹא ָנַתן ְלתֹוכֹו ַמִים" ַיִין ַעד ׁשֶ

104
ִריֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו  -  ֶפן ּבֹוֵרא ּפְ ִרי ָהֵעץ ,ַהּגָ א ּבֹוֵרא ּפְ    ,ֶאּלָ

ַדִים ּנּו ַלּיָ    ,ְונֹוְטִלין ִמּמֶ
ַתן ְלתֹוכֹו ַמִים  ּנָ ֶ ֶפן -ִמׁשּ ִרי ַהּגָ    ,ְמָבְרִכין ָעָליו ּבֹוֵרא ּפְ

ַדִים ּנּו ַלּיָ    ,ְוֵאין נֹוְטִלין ִמּמֶ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ִרי ְמָבְרִכין ָעָליו  -ּבֵ ֶפןּבֹוֵרא ּפְ    ,ַהּגָ

ַדִים    "ְוֵאין נֹוְטִלין ֵהיֶמּנּו ַלּיָ
  

ָאַמר  ַמאן ַאְזָלא ָהא ּדְ מּוֵאלכְּ    :ׁשְ
ה ָא  ַפתעֹוׂשֶ ל ְצָרָכיו ּבְ    ?ָדם כָּ

ַמאן    ?כְּ
  

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    .כְּ
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזרמֹוִדים ֲחָכִמים לְ  ָרָכה ַרּבִ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ    ,ּבְ

ן ְלתֹוכֹו ַמִים ּתֵ ּיִ ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו ַעד ׁשֶ    .ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

   :ְעָיאַרב אֹוׁשַ ָאַמר 
ִעיָנן ִמְצָוה ִמן ַהּמּוְבָחר    .ּבְ

  
ָנן    ?ְלַמאי ָחֵזי ,ְוַרּבָ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

   .ָחֵזי ְלקֹוַרְייֵטי
  
  

                                                
מברכין עליו ב"פ העץ ואין נוטלין הימנו  -גרסת ל"א אחרינא ברש"י ועוד ראשונים היא להיפך: "יין עד שלא נתן לתוכו מים 104

 .מברכין עליו בורא פרי הגפן ונוטלין הימנו לידים דברי רבי אליעזר" -לידים. משנתן לתוכו מים

  רש"י
. לפי אין מברכין עליו ב''פ הגפן

שהיה יינם חזק מאד ואין ראוי 
לשתיה בלא מים הלכך אכתי לא 

ברכתו אשתני למעליותא ולא זז מ
הראשונה והרי הוא כענבים 

   וברכתו ב''פ העץ:
. דשם מים ונוטלין ממנו לידים

  עליו דמי פירות בעלמא מקרי:
. שם יין עליו משנתן לתוכו מים

ואין נוטלין אלא במים. לשון אחר 
הכי גרסי' יין עד שלא נתן לתוכו 
מים מברכין עליו ב''פ העץ ואין 
נוטלין הימנו לידים משנתן לתוכו 

ים מברכין עליו בורא פרי הגפן מ
ונוטלין הימנו לידים דברי רבי 
אליעזר וחכ''א בין כך ובין כך 
מברכין עליו ב''פ הגפן ואין נוטלין 
ממנו לידים וטעמייהו דרבנן 
משום הפסד אוכלין כך מצאתי 
בהלכות גדולות אצל קידוש 
והבדלה ובדקתי בתוספתא ולא 
גרסינן בה הכי אלא כמו שהוא 

   :בספרים
. דאמר נוטלין הימנו לידים כר''א

   ולא חייש להפסד אוכלין:
. לשתיה דמברכין עליו למאי חזי

   ברכת היין:
{פוישו''ן: . פיישו''ן לקורייטי

בלעז  שיקוי, משקה לרפואה}
ובלשון חכמים אנומלית 

  ואלונתית:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ע" ַפת ַאְרּבַ ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ    :ּדְ
ת ר ַחי ַעל ַהּפַ ׂשָ יִחין ּבָ    ,ֵאין ַמּנִ

תְוֵאין ַמֲעִביִרין ּכֹוס ָמֵלא ַע     ,ל ַהּפַ
ת    ,ְוֵאין זֹוְרִקין ֶאת ַהּפַ

ַפת ָעָרה ּבְ    ".ְוֵאין סֹוְמִכין ֶאת ַהּקְ
  

יוְ  ַמר זּוְטָראוּ  ֲאֵמיַמר ִ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ַרב ַאׁשּ א ּבַ ְרכּו ִריְפּתָ    ,כָּ
ְמֵרי ְוִרּמֹוֵני ְייהּו תַּ    .ַאְייֵתי ְלַקּמַ

ַקל  יּה ּדְ  ,ַמר זּוְטָראׁשָ ַתק ְלַקּמֵ ִ פָּ ָנא יַרב ַאׁשּ ְסּתְ    .105ּדִ
  

ַתְנָיא :ָאַמר ֵליּה     ?"ֵאין זֹוְרִקין ֶאת ָהאֹוָכִלין" :לֹא ָסַבר ָלּה ַמר ְלָהא ּדְ
  

ְנָיא ַפת ּתַ    .ַהִהיא ּבְ
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ְך ֵאין זֹוְרִקין ֶאת ָהאֹוָכִלין" ת ּכָ ֵאין זֹוְרִקין ֶאת ַהּפַ ם ׁשֶ ׁשֵ    !"ּכְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ת ֲאָבל זֹוְרִקין ֶאת ָהאֹוָכִלין" ֵאין זֹוְרִקין ֶאת ַהּפַ י ׁשֶ    !"ַאף ַעל ּפִ
  

א    ,ֶאלָּ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ִמְמִאיס ִמיֵדי ּדְ    ,ָהא ּבְ
לֹא ִמְמִאיס ִמיֵדי ּדְ    .ָהא ּבְ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ּלָ ִצּנֹורֹות ִלְפֵני ָחָתן ְוִלְפֵני ּכַ יִכין ַיִין ּבְ    ,ַמְמׁשִ
הְוזֹוְר  ימֹות ַהַחּמָ ִמים ,ִקין ִלְפֵניֶהם ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזים ּבִ ׁשָ ימֹות ַהּגְ    .ֲאָבל לֹא ּבִ

לּוְסָקאֹות ִמים ,ֲאָבל לֹא ּגְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְולֹא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ    ."לֹא ּבִ
  
  
  
  

                                                
ָנא 105 ְסתְּ   רימונא. –רומנא, פסקי ריד  –. גירסת כת"י מינכן בשר מבושל – ּדִ

  רש"י
. אין מעבירים כוס מלא על הפת

שלא ישפך על הפת ותהא הפת 
   בזויה:

   . זרק:פתק
אמינישטרישו''ן {מנה, . דסתנא

בשר  משאת} בלע''ז מנה של
   מבושל:

. שמתמעך בזריקתו מידי דממאיס
כגון תאנים שבשלו כל צרכם 

   ותותים:
. רמון ואגוז וכל דבר דלא ממאיס

   קשה:
. משום סימן ממשיכין יין בצנורות

טוב ואין כאן משום בזיון והפסד 
לפי שמקבלים אותו בראש פי 

   ר בכלי:הצנו
   . שאין טיט בדרכים:בימות החמה

. שהרי אף אבל לא גלוסקאות
בימות החמה הן נמאסין 

  בזריקתן:
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   :ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

לֹ  יו ּבְ ַכח ְוִהְכִניס אֹוָכִלין ְלתֹוְך ּפִ ָרָכה ׁשָ ָקן -א ּבְ    .ּוְמָבֵרךְ  דָח ְלַצד ֶא  ְמַסלְּ
  

ְנָיא ֲחָדא    :ּתַ
  ."ּבֹוְלָען"
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
   ."ּפֹוְלָטן"
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ָקן"    !"ְמַסּלְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ַתְנָיא ִקין – "ּבֹוְלָען" :ָהא ּדְ ַמׁשְ    ,ּבְ

ַתְנָיא ִמיֵדי ּדְ  -  "ּפֹוְלָטן" :ְוָהא ּדְ    ,לֹא ִמְמִאיסּבְ
ַתְנָיא ָקן" :ְוָהא ּדְ ִמְמִאיס - "ְמַסּלְ ִמיֵדי ּדְ   .ּבְ

  
ִקיְנהּו ְלַצד ֶאָחד ְוִליָבֵרךְ    א,נא י ְלַסלְּ לֹא ִמְמִאיס ַנּמִ ִמיֵדי ּדְ    !ּבְ
  

ָמא  ְרּגְ יּה ּדְ  ַרב ִיְצָחק ַקְסְקָסָאהּתִ ר ָאִביןַקמֵּ י יֹוֵסי ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבִ ְ י יֹוָח ִמׁשּ    :ָנןַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ֶתךָ " :ִמׁשּ ִהלָּ ֵלא ִפי ּתְ   .(תהילים עא, ח) "ִיּמָ

  
  
  

  רש"י
   . בלא ברכה:בולען
   . ומברך וחוזר ואוכלן:פולטן

. בולען שאי אפשר לסלקן משקין
לאחד מלוגמיו ולברך ולא לפולטם 

   שמפסידן:
. במה פולטן במידי דלא ממאיס

  כול לחזור ולאוכלו: שנתנו בפיו וי
. למה לי במידי דלא ממאיס נמי

  פולטן לסלקינהו לצד אחד:
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יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ אּבָ    :ַרב ִחְסּדָ

ֲחזֹור ִויָבֵרךְ  ּיַ ֵרְך ַמהּו ׁשֶ ָתה ְולֹא ּבֵ ָאַכל ְוׁשָ    ?ִמי ׁשֶ
  

   :ָאַמר ְלהוּ 
ָאַכל ׁשּום ֵהא ֵריחֹו נֹוֵדףַיֲחזֹור ְויֹאַכל ׁש  ,ְוֵריחֹו נֹוֵדף ,ִמי ׁשֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ    ?!ּום ַאֵחר כְּ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

ַמר ְסעּוָדתֹו ַיֲחזֹור ִויָבֵרךְ  ְך ֲאִפיּלּו ּגָ    ,ִהְלכָּ
ַתְנָיא    :ּדְ

   ,ָטַבל ְוָעָלה"
יתוֹ  ֲעִלּיָ ִביָלה :אֹוֵמר ּבַ נּו ַעל ַהטְּ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ רּוְך ֲאׁשֶ    ."ּבָ

  
   .יאְולֹא ִה 
ְבָרא לֹא ָחֵזי -ָהָתם  ָרא ּגַ    ,ֵמִעיּקָ
ְבָרא ָחֵזי - ָהָכא  ָרא ּגַ    ,ֵמִעיּקָ

ֵחי ֵחי ִאיּדְ    .ְוהֹוִאיל ְוִאיּדְ
  
  
  
  

  רש"י
. כדי יחזור ויאכל שום אחר

שיסריח יותר כלומר יוסיף על 
סרחונו ויעשה ברכה לבטלה:. מי 
שאכל ושתה ולא ברך. לפניהם 
קאי אברכת המוציא וברכת היין: 
מהו שיחזור וכו': לאחר אכילה 

   ושתיה:
כיון דאם נזכר באמצע יכול . הלכך

לברך אפי' גמר סעודתו נמי יכול 
   לברך:

. אלמא אע''ג דטבל על הטבילה
   הויא ברכה:

. דרוב התם מעיקרא לא חזי
טבילות משום קרי הם ובעלי 
קריין אסורים בברכות שהם דברי 
תורה כדאמרינן בפרק מי שמתו 
(ד' כ:) ודחוי מעיקרא לאו דחוי 

רך אבל הוא ולכי מתקן הדר מב
האי מעיקרא איחזי וכיון דגמ' 

   אידחי והואיל ואידחי אידחי:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַרּגּוס " ב -ַאְסּפְ ן ,ְוטֹוב ָלֵעיַנִים ,ָיֶפה ַלּלֵ ּכֵ    .ִלְבֵני ֵמַעִים ְוָכל ׁשֶ
   ,ָכל ּגּופוֹ ָיֶפה ְל  -ְוָהָרִגיל ּבֹו 

ר ֵהיֶמּנּו  ּכֵ תַּ ׁשְ ה ְלָכל ּגּופוֹ  -ְוַהּמִ    ."ָקׁשֶ
  

ֵני ָקּתָ ב" :ִמּדְ ְבַחְמָרא ַעְסִקיָנן - "ָיֶפה ַלּלֵ ַלל ּדִ    ,ִמכְּ
ֵני ן ִלְבֵני ֵמַעִים" :ְוָקּתָ ּכֵ    ,"ְוָכל ׁשֶ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
   ,ָיֶפה – לחוֹ ְט ן, יִ ָע ב, ֵל ְל "
ְחּתוֹ ים, יִ ָע ְמ , אׁש רְֹל  ה -  ִנּיֹותתַּ    !"ָקׁשֶ
  

ן ָ ְמיּוׁשּ ְנָיא ַהִהיא ּבִ י ּתַ    ,כִּ
ִדְתַנן    :כְּ

ֲאִני טֹוֵעם"   ,קֹוָנם ַיִין ׁשֶ
ה ִלְבֵני ֵמַעִים ִין ָקׁשֶ ַהּיַ    .ׁשֶ

ן ָיֶפה הּוא ִלְבֵני ֵמַעִים :ָאְמרּו לוֹ  ָ ַתק ,ַוֲהלֹא ְמיּוׁשּ    ,ְוׁשָ
ן ָ ְמיּוׁשּ ר ּבִ ָחָדׁש ּומּותָּ    ."ָאסּור ּבְ

ּה ׁשְ    .ַמע ִמיּנָ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַרּגּוס" ַאְסּפְ ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ה ּדְ ָ ׁשּ    :ׁשִ

הּוא ַחי ׁשֶ א ּכְ    .ּוָמֵלא ,ֵאין ׁשֹוִתין אֹותֹו ֶאּלָ
מֹאל ׂשְ ָיִמין ְוׁשֹוֵתהּו ּבִ לֹו ּבְ    ,ְמַקּבְ

יִחין ַאֲחָריו    ,ְוֵאין ַמְפִסיִקין ּבוֹ  ,ְוֵאין ְמׂשִ
ָתנֹו לוֹ ְוֵאין ַמֲחִזיִר  ּנְ א ְלִמי ׁשֶ    ,ין אֹותֹו ֶאּלָ
   .ְוָרק ַאֲחָריו

ִמינוֹ  א ּבְ    ."ְוֵאין סֹוְמִכין אֹותֹו ֶאּלָ
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ַפת" א ּבְ    !"ֵאין סֹוְמִכין אֹותֹו ֶאּלָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ְדַחְמָרא    ,ָהא ּבִ
ְכָרא ְדׁשִ    .ָהא ּבִ

  
  

ֵני ֲחָדא    :ּתָ
   ,ֶפהיָ  – לחוֹ ְט ן, יִ ָע ב, ֵל ְל "
ְחּתֹוִנּיֹותים, יִ ָע ְמ , אׁש רְֹל  ה -  תַּ   "ָקׁשֶ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ְחּתֹוִנּיֹותים, ִי ָע ְמ , אׁש רְֹל "    ,ָיֶפה - תַּ
ה – לחוֹ ְט ן, יִ ָע ב, ֵל ְל     !"ָקׁשֶ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ְדַחְמָרא    ,ָהא ּבִ
ְכָרא ְדׁשִ    .ָהא ּבִ

  
  

ֵני ֲחָדא    :ּתָ
   "לֹוֶקה -ָרק ַאֲחָריו "
  

   :ָיא ִאיָדךְ ְוַתנְ 
   !"לֹוֶקה -לֹא ָרק ַאֲחָריו "
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ְדַחְמָרא    ,ָהא ּבִ
ְכָרא ְדׁשִ    .ָהא ּבִ

  רש"י
. כוס שהיו שותים בכל אספרגוס

   בקר אליבא ריקנא לרפואה:
. דאמרינן לקמן דבחמרא עסקינן

בשמעתין אספרגוס ללע''ט יפה 
ואוקמינן בשל יין וסימן לע''ט לב 

   עין טחול:
. קושיא היא וכ''ש לבני מעים

רא קתני וכ''ש לבני כלו' בדחמ
   מעים:

. לקמן לרמ''ת קשה והתניא
אספרגוס של יין וסימן רמ''ת 

   ראש מעים תחתוניות:
. דקתני וכ''ש לבני כי תניא ההיא

   מעים:
. של ג' שנים כדתנן ביין מיושן

בבבא בתרא (ד' צח.) ישן משל 
  אשתקד מיושן של שלש שנים:

. כהקדש יהא קונם יין שאני טועם
   ני טועם:עלי יין שא

   . יין חי שאינו מזוג:אלא חי
. אלא שותהו בבת אין מפסיקין בו

   אחת:
. לאכול אחריו ואין סומכין אותו

   מיד:
   . סמיכתו בפת:בדחמרא
. סמיכתו במינו אם שכר בדשכרא

תאנים סומכו בתאנים ואם של 
   תמרים הוא סומכו בתמרים:

   . בחולי:לוקה
   . לא ירוק:בדחמרא
רק מים הבאים . אם לא בדשכרא

   בפיו אחריו לוקה:
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י ַרבָאַמר  ִ    :ַאׁשּ

ָאְמַרּתְ  א ּדְ ּתָ    ,"לֹוֶקה -לֹא ָרק ַאֲחָריו " :ַהׁשְ
ֶלךְ  -ֵמיָמיו ִנְזָרִקין  ְפֵני ַהּמֶ   .ֲאִפיּלּו ּבִ

  
  
ָמֵעאל ּבֶ ָאַמר " י ִיׁשְ עַרּבִ    :ן ֱאִליׁשָ

ִנים ר ַהּפָ ָבִרים ָסח ִלי סּוִריֵאל ׂשַ ה ּדְ לֹׁשָ    :ׁשְ
ׁש  ׁש ְוִתְלּבַ ּמָ ַ ד ַהׁשּ ֲחִרית ִמּיַ ׁשַ ּטֹול ֲחלּוְקָך ּבְ    ,ַאל תִּ

ּלֹא ָנַטל ָיָדיו י ׁשֶ ּטֹול ָיֶדיָך ִמּמִ    ,ְוַאל תִּ
ָתנֹו ְל  ּנְ א ְלִמי ׁשֶ ַרּגּוס ֶאּלָ ֲחִזיר ּכֹוס ַאְסּפְ    ,ךָ ְוַאל תַּ

ְכְסִפית תַּ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ין לֹו ָלָאָדם :ְוָאְמֵרי ָלּה  ָלה ְמַצּפִ ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ית ׁשֶ ּנִ ְלּגַ    ,ִאְסתַּ
ֵכד :ְואֹוְמִרים לּו ְוִיּלָ ָבִרים ַהּלָ    ."ֵאיָמַתי ָיבֹא ָאָדם ִליֵדי ֶאָחד ִמּדְ

  
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ָבִרים ָס  ה ּדְ לֹׁשָ ֶותׁשְ    :ח ִלי ַמְלַאְך ַהּמָ
ׁש  ׁש ְוִתְלּבַ ּמָ ַ ד ַהׁשּ ֲחִרית ִמּיַ ּטֹול ֲחלּוְקָך ׁשַ    ,ַאל ּתִ

ּלֹא ָנַטל ָיָדיו י ׁשֶ ּטֹול ָיֶדיָך ִמּמִ    ,ְוַאל ּתִ
ת חֹוְזרֹות ִמן ַהּמֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ים ּבְ ׁשִ ֲעמֹוד ִלְפֵני ַהּנָ    ,ְוַאל ּתַ

ד ּוָבא ִלְפֵני ֲאִני ְמַרּקֵ ֵני ׁשֶ לִמפְּ ָיִדי ְוֵיׁש ִלי ְרׁשּות ְלַחּבֵ י ּבְ    .ֶהן ְוַחְרּבִ
  

יּה  ְנּתֵ ּקַ ַגע ַמאי ּתַ    ?ְוִאי ּפָ
  

ע ַאּמֹות יּה ַאְרּבַ    ,ִליְנׁשֹוף ִמּדּוְכּתֵ
א ַנֲהָרא ִליַעְבֵריּה     ,ִאי ִאיכָּ

ּה  א ַאֲחִריָנא ֵליִזיל ּבָ ְרכָּ א ּדַ    ,ְוִאי ִאיכָּ
א ּגּוָדא ֵליקּו ֲאחוֹ     ,ָראְוִאי ִאיכָּ

יּה ְוֵליָמא -ְוִאי לֹא  ךָ " :ִליֲהַדר ַאפֵּ ָטן ִיְגַער ה' ּבְ ָ   , (זכריה ג, ב)ְוגֹו'  "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַהׂשּ
יּה  ַחְלֵפי ִמיּנֵ    .ַעד ּדְ

  
  
  
  

  רש"י
. ירוק ואל אפילו בפני המלך

   יסתכן:
. מלאך חשוב לבא לפני סוריאל

  הקב''ה:
. שחרית מיד אל תטול חלוקך

השמש אלא אתה בעצמך טלהו 
   ממקום שהוא שם ותלבשנו:

   . שם חבורת שדים:תכספית
. שם חבורת מלאכי איסתלגנית

   חבלה:
חד מן אימתי יבא אדם לידי א

. רבי ישמעאל הדברים הללו וילכד
עלה לרקיע על ידי שם בברייתא 

   דמעשה מרכבה:
. כותל: כוס של ברכה ברכת גודא

  המזון:
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        בבבב- - - - נא, אנא, אנא, אנא, א .300
י ֵזיָראָאַמר  י ֲאָבהוּ ָאַמר  ַרּבִ    ,ַרּבִ

ָנא :ְוָאְמֵרי ָלּה  ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
ָבִרים  ָרה ּדְ ָרָכהֲעׂשָ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ    :ֶנֶאְמרּו ּבְ

   ,ָטעּון ֲהָדָחה
ִטיָפה    ,ּוׁשְ

   ,ַחי
   ,ּוָמֵלא

   ,ִעיּטּור
   ,ְוִעיּטּוף

י ָיָדיו ּתֵ ׁשְ   ,נֹוְטלֹו ּבִ
ָיִמין    ,ְונֹוְתנֹו ּבְ

ְרַקע ֶטַפח יהֹו ִמן ַהּקַ    ,ּוַמְגּבִ
   .ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבוֹ 
ַמ  :ְוֵיׁש אֹוְמִרים רֹו ּבְ ּגְ יתוֹ ַאף ְמׁשַ י ּבֵ ָנה ְלַאְנׁשֵ    .תָּ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ְלַבד ָעה ּבִ א ַאְרּבָ    :ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאלָּ
   ,ֲהָדָחה

ִטיָפה    ,ׁשְ
   ,ַחי

   .ּוָמֵלא
  

ָנא    :ּתָ
ְפִנים –ֲהָדָחה "    ,ִמּבִ

ִטיָפה  חּוץ -ּוׁשְ    ."ִמּבַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ל ַהְמָבֵרְך ַעל ּכֹוס ָמֵלא  ִלי ְמָצִרים -כָּ    ,נֹוְתִנין לֹו ַנֲחָלה ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ת ה' ָים ְוָדרֹום ְיָרׁשָ ְרכַּ   .(דברים לג, כג) "ּוָמֵלא ּבִ
  

ר ֲחִניָנא י יֹוֵסי ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵני עֹוָלִמים    ,זֹוֶכה ְונֹוֵחל ׁשְ

א ה ְוָהעֹוָלם ַהּבָ    .ָהעֹוָלם ַהּזֶ
  
   "ִעיּטּור"

ַתְלִמיִדיםְמַעּטְ  ַרב ְיהּוָדה    .ֵרהּו ּבְ
  

א ַנְטֵלי ַרב ִחְסּדָ ר ֵליּה ּבְ    .ְמַעּטֵ
  

י ָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
   .ּוְבַחי

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ת ָהָאֶרץ    .ּוְבִבְרכַּ
  
   "ִעיּטּוף"

א ּפָ ף ְוָיֵתיב ַרב ּפַ    ,ִמַעּטַ
י יּה  ַרב ַאּסִ ִריס סּוְדָרא ַעל ֵריׁשֵ    .ּפָ

  
י יָ " ּתֵ ׁשְ    "ָדיונֹוְטלֹו ּבִ

אָאַמר  ּפָ ר ּפַ י ִחיְנָנא ּבַ    :ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרָאה

אּו ְיֵדיֶכם קֶֹדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ה'"   .(תהילים קלד, ב) "ׂשְ
  

   "ְונֹוְתנֹו ְלָיִמין"
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ֲאלוּ  יַע ְלָיִמ  :ִראׁשֹוִנים ׁשָ ַסּיֵ ּתְ מֹאל ַמהּו ׁשֶ    ?יןׂשְ
  
  

  רש"י
. כולהו מפרש הדחה ושטיפה וכו'

   להו ואזיל:
. אם ע''ג קרקע הסב מן הקרקע

ואם על גבי שלחן מגביהו מן 
   השלחן:
   . דרך דורון וחשיבות:במתנה
   . לאשתו:ביתו לאנשי

. שמוזגו במים לאחר שנתנו חי
בכוס חי אבל לברך עליו חי הא 
אמרן במתני' אין מברכין אי נמי 

{טרי, שרק חי בלע''ז פריש''ק 
 עכשיו נמזג} להביאו מן החבית

   לשמו:
. תלמידיו מעטרהו בתלמידים

   סובבין אותו כשהוא מברך:
   . כוסות:בנטלי

. כשמגיע לברכת ובברכת הארץ
   רץ מוסיף עליה:הא

 . בטליתו: מעטף
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יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ְעָיא ְלהוּ    ב,נא ט ְלהוּ  ,הֹוִאיל ְוִראׁשֹוִנים ִאיּבָ    .ֲאַנן ֶנֱעֵבד ְלחּוְמָרא^ ,ְולֹא ִאיְפׁשַ
  

ְרַקע ֶטַפח" יהֹו ִמן ַהּקַ    ".ּוַמְגּבִ
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ַאָחא ּבְ    :ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרָאה
ם" א ּוְבׁשֵ ָ   .(תהילים קטז, יג) "ה' ֶאְקָרא ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ
  

   ."ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבוֹ "
יּה  יּה ִמיּנֵ ְעּתֵ לֹא ֵניַסח ּדַ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ

  
ָנה" ַמּתָ יתֹו ּבְ י ּבֵ רֹו ְלַאְנׁשֵ ּגְ    ".ּוְמׁשַ

ִביְתהוּ  ֵרְך ּדְ ִתְתּבָ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ
  

א ַלע ְלֵבי  עּוּלָ א ַרב ַנְחָמןִאּקְ ִריְך ִריְפּתָ ת ְמזֹוָנאּבָ  ,כָּ ְרכַּ    ,ִריְך ּבִ
ִבְרְכָתא לְ  ָסא ּדְ    ,ַרב ַנְחָמןָיַהב ֵליּה כָּ

א ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה  ִבְרְכָתא ְלַיְלּתָ ָסא ּדְ ר ַמר כָּ ּדַ    .ִליׁשַ
י יֹוָחָנןָהֵכי ָאַמר  :ָאַמר ֵליּה  ִרי ּבִ  :ַרּבִ א ִמּפְ ֵרְך ֶאלָּ ה ִמְתּבָ ָ ל ִאׁשּ ְטָנּה ׁשֶ ִרי ּבִ ל ִאיׁש ֵאין פְּ    ,ְטנֹו ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ִרי ִבְטְנךָ " :ׁשֶ ְטָנּה לֹא ֶנֱאַמר - (דברים ז, יג) "ּוֵבַרְך ּפְ ִרי ּבִ א  ,ּפְ ִרי ִבְטְנךָ "ֶאלָּ    ."ּפְ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
י ָנָתן"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִרי  א ִמּפְ ֵרְך ֶאּלָ ה ִמְתּבָ ָ ל ִאׁשּ ְטָנּה ׁשֶ ִרי ּבִ ֵאין ּפְ ִין ׁשֶ ל ִאיׁש ִמּנַ ְטנֹו ׁשֶ    ?ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ִרי ִבְטְנךָ " :ׁשֶ ְטָנּה ' – (דברים ז, יג) "ּוֵבַרְך ּפְ ִרי ּבִ א 'ּפְ ִרי ִבְטְנךָ " לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ    "."ּפְ

  
א ְמָעה ַיְלּתָ ָהֵכי ׁשָ    ,ַאּדְ

ִזיֲהָרא עְוָתְבָרא  ,ְוָעְלָתה ְלֵבי ַחְמָרא ,ָקָמה ּבְ ַחְמָרא ַאְרּבַ י ּדְ ּנֵ    .ְמָאה ּדַ
ָסא ַאֲחִריָנא ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה  ר ָלּה ַמר כָּ ּדַ    .ְנׁשַ
ַלח ָלּה  ִבְרְכָתא ִהיא :ׁשָ א ּדְ ל ַהאי ַנְבּגָ    .כָּ

ְלָחה ֵליּה  י :ׁשָ ֲהדּוֵרי ִמילֵּ ְלֵמי ,ִמּמַ ַמְרטּוֵטי כַּ    .ּוִמּסְ
  
  

יַרב ָאַמר     :ַאּסִ
ָרָכה ל ּבְ    .ֵאין ְמִסיִחין ַעל ּכֹוס ׁשֶ

  
י ְוָאַמר    :ַרב ַאּסִ

ל ּפּוְרָענּות    .ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ּכֹוס ׁשֶ
  

ל ּפּוְרָענּות"ַמאי     "?ּכֹוס ׁשֶ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב  ַנְחָמן ּבַ
ִני    .ּכֹוס ׁשֵ

  
י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ְפַלִים לֹא ְיָבֵרךְ " ֹוֶתה ּכִ    ,ַהׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ָרֵאל ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאלֶֹהיךָ " :ִמׁשּ   ."(עמוס ד, יב) "ִיׂשְ

ן ּקַ    .ְוַהאי לֹא ִמּתַ
  

י ֲאָבהוּ ָאַמר  ָנא ַרּבִ ַמְתִניָתא ּתָ    :ְוָאְמֵרי ָלּה ּבְ
ְך  ד -ָהאֹוֵכל ּוְמַהלֵּ    .ְמָבֵרְך ְמעּוּמָ

ד  הּוא אֹוֵכל ְמעּוּמָ ב -ּוְכׁשֶ ָ    .ְמָבֵרְך ְמיּוׁשּ
הּוא ֵמיֵסב ְואֹוֵכל  ב ּוְמָבֵרךְ  - ּוְכׁשֶ    .יֹוׁשֵ

  
הוּ  כּולְּ    :ְוִהְלְכָתא ּבְ

ב ּוְמָבֵרךְ     .יֹוׁשֵ

        הדרן עלך שלשה שאכלו

        

  רש"י
שלא תסייע אנן נעבד לחומרא: 

  : שמאל לימין בשעת ברכה
. שלא ישגר לה כוס שמעה ילתא

   של ברכה:
   . עמדה בכעס:קמה בזיהרא

. כל יין כל האי נבגא דברכתא היא
שבחבית ככוס של ברכה הוא שתי 

   ממנו:
   . כוס כמו לשתי מר אנבגא:נבגא

. ממחזירי בעיירות ליממהדורי מי
   ירבו תמיד דברים:

. וממשחקי ומסמרטוטי כלמי
בגדים בלויים וממורטים ירבו 

   כנים. כנים מתרגמי' כלמתא:
   . משאחזו עד שיברך:אין מסיחין

. שהוא של זוגות והעומד כוס שני
על שלחנו ושתי זוגות ניזוק על ידי 

   שדים:
   . זוגות:כפלים

לא . בדברים נאים והכון לקראת
   בדברי פורענות:

. במטה דרך הסבה: והלכתא מסב
 בכולהו יושב ומברך: 
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            נב, אנב, אנב, אנב, א    ––––    נא, בנא, בנא, בנא, ב .301
ָנה   ִמׁשְ

עּוָדה סְּ ל ּבַ ית ִהּלֵ אי ּוֵבין ּבֵ ּמַ ית ׁשַ ין ּבֵ ּבֵ ָבִרים ׁשֶ    :ֵאּלּו ּדְ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ךְ וְ  ,ֵרְך ַעל ַהּיֹוםְמָב  ִין ַאַחר ּכָ   .ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִין ְך ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ    .ְוַאַחר ּכָ
  

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ַדִים ךְ וְ  ,נֹוְטִלין ַלּיָ    .מֹוְזִגין ֶאת ַהּכֹוס ַאַחר ּכָ

לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ךְ וְ  ,מֹוְזִגין ֶאת ַהּכֹוס ַדִים ַאַחר ּכָ    .נֹוְטִלין ַלּיָ

  
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ה ּפָ ּמַ ַח ָיָדיו ּבַ ְלָחן ,ְמַקּנֵ ֻ יָחּה ַעל ַהׁשּ    .ּוַמּנִ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ֶסת    .ַעל ַהּכֶ
  

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ִית ִדין ֶאת ַהּבַ ַדִים ךְ ַאַחר ּכָ וְ  ,ְמַכּבְ    .נֹוְטִלין ַלּיָ

לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ַדִים ךְ וְ  ,נֹוְטִלין ַלּיָ ִית ַאַחר ּכָ ִדין ֶאת ַהּבַ    .ְמַכּבְ

  
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִמים ,ּוָמזֹון ,ֵנר ׂשָ ָלה ,ּבְ    .ְוַהְבּדָ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִמים ,ֵנר ָלה ,ָמזֹון ,ּוְבׂשָ    .ְוַהְבּדָ
  
איּבֵ  מַּ    :אֹוְמִרים ית ׁשַ

ָרא ְמאֹור ָהֵאׁש  ּבָ    .ׁשֶ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

   .ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש 
  

ל  ִמים ׁשֶ ׂשָ ר ְולֹא ַעל ַהּבְ    ,ָנְכִריםֵאין ְמָבְרִכין לֹא ַעל ַהּנֵ
ל ֵמִתים ִמים ׁשֶ ׂשָ ר ְולֹא ַעל ַהּבְ    ,ְולֹא ַעל ַהּנֵ

ר ְולֹא ַעל ל  ְולֹא ַעל ַהּנֵ ִמים ׁשֶ ׂשָ    ,ֲעבֹוָדה ָזָרהַהּבְ
אֹותּו ְלאֹורוֹ  ּיֵ ר ַעד ׁשֶ    .ְוֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהּנֵ

  
יֵרךְ  ַכח ְולֹא ּבֵ ָאַכל ְוׁשָ    ,ִמי ׁשֶ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
   .ַיֲחזֹור ִלְמקֹומֹו ִויָבֵרךְ 

לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ר ְזּכַ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ    .ְיָבֵרְך ּבְ

  
   ?ַעד ָמַתי ְמָבֵרךְ וְ 

ֵמָעיו ּבְ זֹון ׁשֶ ל ַהּמָ ְתַעּכֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ    .ַעד ּכְ
  

זֹון א ָלֶהן ַיִין ַאַחר ַהמָּ א אֹותֹו ּכֹוס ,ּבָ ם ֶאּלָ    ,ִאם ֵאין ׁשָ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִין וְ  ךְ ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ זֹון ַאַחר ּכָ    .ְמָבֵרְך ַעל ַהּמָ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

זֹון וְ  ךְ ְמָבֵרְך ַעל ַהּמָ ִין ַאַחר ּכָ    .ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ
  

ָרֵאל ַהְמָבֵרךְ     ,ְועֹוִנין ָאֵמן ַאַחר ִיׂשְ
   ,ְוֵאין עֹוִנין ָאֵמן ַאַחר ּכּוִתי ַהְמָבֵרךְ 

ּה  ָרָכה ּכּוּלָ ל ַהּבְ ַמע ּכָ ׁשְ ּיִ   .ַעד ׁשֶ
   

  רש"י
. שנחלקו אלו דברים וכו' בסעודה

   בהלכות סעודה:
. בקידוש שבתות מברך על היום

   וימים טובים:
. יין הבא ואחר כך מוזגין את הכוס

לפני המזון כדאמרינן בפרק כיצד 
. מברכין (דף מג.) הסבו אע''פ 

ו' הביאו להם יין וכו' שנטל כ
וקאמרי ב''ש נוטלין לידים ואחר 
כך שותים את הכוס ואוכלים 
סעודתם בההיא נטילה וב''ה 
אומרים מוזגין את הכוס ושותין 
אותו ואחר כך נוטלין לידים 

   וטעמא דתרוייהו מפרש בגמרא:
. מנטילת מים מקנח ידיו במפה

   ראשונים:
. ומקנח בה ומניחה על השולחן

   יד מזוהמת התבשיל:ידיו תמ
. על הכר או על וב''ה אומרים

הכסת יניחנה אחרי כן ושם יקנח 
   בה ידיו תמיד וטעמא מפרש בגמ':

. מקום שאכלו מכבדין את הבית
שם אם הסבו על גבי קרקע 
מכבדים את הקרקע או אם הסבו 
על השלחן מכבדין את השלחן 

   משיורי אוכלין שנתפזרו עליו:
. מים םואחר כך נוטלין לידי

   אחרונים:
. מי שאין לו אלא כוס נר ומזון

אחד במוצאי שבת מניחו עד לאחר 
המזון וסודר עליו נר ומזון 

   ובשמים והבדלה כו':
אין מברכים על הנר ועל הבשמים 

. טעם של עכו''ם ושל מתים
   דכולהו מפרש בגמרא:

   . שיהו נהנים ממנו:שיאותו
. מפרש עד כדי שיתעכל המזון

   ':שיעורא בגמ
. בגמרא מפרש מברך על היין

   פלוגתייהו:
. עונין אמן אחר ישראל המברך

אפילו לא שמע אלא סוף ברכה 
אבל לא לאחר כותי שמא ברך 

  להר גרזים:
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ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ין " ּבֵ ָבִרים ׁשֶ איּבֵ ּדְ ּמַ לוּ  ית ׁשַ ית ִהּלֵ עּוָדה ּבֵ סְּ  :ּבַ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ךְ וְ  ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום ִין ַאַחר ּכָ    ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ

בֹא ּיָ ִין ׁשֶ ַהּיֹום ּגֹוֵרם ַלּיַ א ,ׁשֶ    .ּוְכָבר ָקַדׁש ַהּיֹום ַוֲעַדִיין ַיִין לֹא ּבָ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִיןְמָבֵרְך ַע  ךְ וְ  ,ל ַהּיַ    ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום ַאַחר ּכָ
ָאֵמר תֵּ ה ׁשֶ ָ דּוׁשּ ִין ּגֹוֵרם ַלּקְ ַהּיַ    .ׁשֶ

ָבר ַאֵחר ִדיָרה :ּדָ ת ַהּיֹום ֵאיָנּה תְּ ִדיָרה ּוִבְרּכַ ִין תְּ ת ַהּיַ ְרּכַ    ,ּבִ
ִדיר  ֵאינֹו תָּ ִדיר ְוׁשֶ ִדיר קֹוֵדם -תָּ    .תָּ

  
ִדְבֵרי  ית ִה ַוֲהָלָכה ּכְ לּבֵ   ."ּלֵ

   
ָבר ַאֵחר"ַמאי     ?"ּדָ

  
יָמא י ְוָהָכא ֲחָדא  :ְוִכי ּתֵ ְרּתֵ י -ָהָתם ּתַ י ִניְנהוּ  ָהֵכי ַנמִּ ְרּתֵ    !ּתַ

ִדיָרה ִין ּתְ ת ַהּיַ ְרכַּ ִדיָרה ,ּבִ ת ַהּיֹום ֵאיָנּה ּתְ    ,ּוִבְרכַּ
ִדיר  ֵאינֹו ּתָ ִדיר ְוׁשֶ ִדיר קֹוֵדם -ּתָ    .ּתָ

  
  
ִדְבֵרי " לּבֵ ַוֲהָלָכה ּכְ    ."ית ִהּלֵ
  

יָטא ׁשִ   ,ּפְ
ת קֹול ָהא ַנְפָקא ּבַ    !ּדְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ת קֹול    .קֹוֶדם ּבַ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ת קֹול    ,ְלַאַחר ּבַ

ַע ִהיא   א,נב י ְיהֹוׁשֻ    ,ְוַרּבִ
ָאַמר ַבת קֹול :ּדְ יִחין ּבְ ּגִ    .ֵאין ַמׁשְ

  
אי  ּמַ ית ׁשַ ת ַהּיוֹ "ְוָסְבֵרי ּבֵ ִבְרכַּ    ?!ֲעִדיָפא "םּדְ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ת" ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְכָנס ְלֵביתֹו ּבְ    ,ַהּנִ

ִין אֹור ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ ִמים ,ְוַעל ַהמָּ ׂשָ    ,ְוַעל ַהּבְ
ָלה ְך אֹוֵמר ַהְבּדָ    ,ְוַאַחר ּכָ

א ּכֹוס ֶאָחד  זֹון -ְוִאם ֵאין לֹו ֶאּלָ יחֹו ְלַאַחר ַהּמָ ָלן ּכּוּלָ  ,ַמּנִ ְלׁשְ    !"ן ְלַאֲחָריוּוְמׁשַ
  

אי ּדְ  איְוָהא ִמּמַ ּמַ ית ׁשַ ְלָמא  ,ִהיא ּבֵ לּדִ ית ִהלֵּ    ?ִהיא ּבֵ
  

ךְ לֹא  ְעּתָ    !ַסְלָקא ּדַ
ֵני ָקּתָ ךְ וְ  "ָמאֹור" :ּדְ ִמים" ַאַחר כָּ ׂשָ ִאית ֵליּה ַהאי ְסָבָרא "ּבְ ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ אי ?ּוַמאן ׁשָ ּמַ ית ׁשַ    !ּבֵ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ָאַמר "    :ְיהוָּדהַרּבִ
אי וּ  ּמַ ית ׁשַ ללֹא ֶנְחְלקּו ּבֵ ית ִהּלֵ ּסֹוף ּבֵ ִהיא ּבַ ָלה ׁשֶ ה ְוַעל ַהְבּדָ ִחּלָ תְּ ּבַ זֹון ׁשֶ    .ַעל ַהמָּ

   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 
ִמים ׂשָ אֹור ְוַעל ַהּבְ    ,ַעל ַהּמָ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ִמים ׂשָ ְך ּבְ    .ָמאֹור ְוַאַחר ּכָ

לוּ  ית ִהּלֵ    :ִריםאֹוְמ  ּבֵ
ְך ָמאֹור ִמים ְוַאַחר ּכָ ׂשָ    ."ּבְ

  
אי ִהיא ּמַ ֵבית ׁשַ אי ּדְ י ְיהּוָדה ,ּוִמּמַ ַרּבִ א ּדְ יּבָ    ?ְוַאלִּ

ל ִהיא ית ִהילֵּ יְלָמא ּבֵ י ֵמִאיר, ּדִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ    ?ְוַאלִּ
  

  רש"י
  גמ' 

. כוס זה שהיום גורם ליין שיבא
   לא בא אלא בשביל שבת לקידוש:

. משקבלו עליו או וכבר קדש היום
   מצאת הכוכבים:

. לשלחן וכשם לא בא ועדיין יין
   שקודם לכניסה כך קודם לברכה:
. שהיין גורם לקדושה שתאמר

שאם אין יין לא מקדשין והמקדש 
על הפת גם הוא במקום יין וברכת 

   הפת קודמת:
. נפקא לן במסכת תדיר קודם

זבחים מהאי קרא דכתיב במוספין 
מלבד עולת הבקר אשר לעולת 
התמיד תעשו את אלה מלבד 

שהקרבתם התמיד משמע לאחר 
תקריבו המוספין וקא דרשינן 
אשר לעולת התמיד קרא יתירה 
למילף דבשביל שהיא תמיד 
הקדימה הכתוב ומכאן אתה למד 

 לכל התמידין: 

. בבבא מציעא ור' יהושע היא
בתנורו של עכנאי בפ' הזהב (ד' 

   נט:):
. לשון שלשלת כלומר ומשלשלן

   סודרן לאחר המזון:
. אלמא וממאי דב''ש היא כו'

לב''ש מאור ואח''כ בשמים וכן 
ברייתא נמי מאור ואחר כך 
בשמים קאמר אלמא ב''ש היא 

   וקתני יין ברישא מקמי הבדלה:
. ודילמא ב''ה היא ואליבא דר''מ

דתנן במתניתין ב''ה אומרים נר 
   ובשמים ואמר בגמרא ר''מ היא:

. לאוקמי ברייתא לא סלקא דעתך
כמתניתין דמתני' קתני מזון 

אמצע וברייתא קתני משלשלן ב
כולן לאחריו כר' יהודה דאמר על 
המזון שבתחלה ומדקתני לרבי 
יהודה מאור ואח''כ בשמים בית 

   שמאי היא:
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ךְ לֹא  ְעּתָ    !ַסְלָקא ּדַ

ַמְתִניִתין ֵני ָהָכא ּבְ ָקּתָ    :ּדְ
אי" מַּ ית ׁשַ    :ִריםאֹוְמ  ּבֵ

ָלה ִמים ְוַהְבּדָ ׂשָ    .ֵנר ּוָמזֹון ּבְ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ָלה ִמים ָמזֹון ְוַהְבּדָ    ."ֵנר ּוְבׂשָ
ֵני ְבַרְייָתא ָקּתָ    :ְוָהָתם ּבִ

ן ְלַאֲחָריו" ָלן ּכּוּלָ ְלׁשְ זֹון ּוְמׁשַ יחֹו ְלַאַחר ַהּמָ א ּכֹוס ֶאָחד ַמּנִ    ."ִאם ֵאין לֹו ֶאּלָ
ַמע ִמינָּ     :ּה ׁשְ

י ְיהּוָדה ַרּבִ א ּדְ יּבָ אי ִהיא ְוַאלִּ ּמַ ֵבית ׁשַ    .ּדְ
  

ָיא ל ָמקֹום ַקׁשְ    !ּוִמכָּ
  

אי ּמַ ית ׁשַ    ,ָקא ָסְבֵרי ּבֵ
אִני ַעּיּוֵלי יֹוָמא    .ֵמַאפּוֵקי יֹוָמא ,ׁשַ

ִמיָנן ֵליּה ָעִדיף - ַעּיּוֵלי יֹוָמא  ְמַקּדְ ה ּדִ ּמָ    ,כַּ
ְמ  -ַאפּוֵקי יֹוָמא  ה ּדִ ּמָ ן ֵליּה ָעִדיףכַּ    .ַאֲחִריָנ

ֹוי ַמׂשּ לֹא ֶלֱהֵוי ֲעָלן כְּ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ
  

איְוָסְבֵרי  ּמַ ית ׁשַ זֹון ְטעּוָנה ּכֹוס ּבֵ ת ַהּמָ ְרכַּ    ?ּבִ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

זֹון" א ָלֶהם ַיִין ְלַאַחר ַהּמָ    ,ּבָ
א אֹותֹו ּכֹוס ם ֶאּלָ    :ִאם ֵאין ׁשָ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ִיןְמָב  זֹון ,ֵרְך ַעל ַהּיַ ְך ְמָבֵרְך ַעל ַהּמָ    ,"ְוַאַחר ּכָ

ֵתי ֵליּה  ֵויּה ְוׁשָ ְמָבֵרְך ִעילָּ    !ַמאי ָלאו ּדִ
  

   !לֹא
ח ֵליּה  ֵויּה ּוַמּנַ ְמָבֵרְך ִעילָּ    .ּדִ

  
   :ַמרְוָהָאַמר 

ְטעֹום ּיִ    !ַהְמָבֵרְך ָצִריְך ׁשֶ
  

ָטִעים ֵליּה     .ּדְ
  

   :ַמרְוָהָאַמר 
   !ָגמוֹ ְטָעמֹו פְּ 

  
ָיֵד  ָטִעים ֵליּה ּבְ    .יּה ּדְ

  
   :ַמרְוָהָאַמר 

יעּור ָרָכה ָצִריְך ׁשִ ל ּבְ    ,ּכֹוס ׁשֶ
יעּוֵריּה  ִ ִחית ֵליּה ִמׁשּ    !ְוָהא ָקא ּפָ

  
יעּוֵריּה  ִ ָנִפיׁש ֵליּה ְטֵפי ִמׁשּ    .ּדְ

  
א אֹותֹו ּכֹוס"ְוָהא  ם ֶאּלָ ֵני "ִאם ֵאין ׁשָ    !ָקּתָ

  
ֵרי לֹא ֲהֵוי    .ַחד ָנִפיׁש ּוֵמ  ,ּתְ

  
ֵני  יאְוָהא ּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ

אי" מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ִין ְוׁשֹוֵתהוּ  זֹון ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ ת ַהּמָ ְרּכַ ְך ְמָבֵרְך ּבִ    !"ְוַאַחר ּכָ

  
א ּדְ  יּבָ ֵאי ְוַאלִּ ּנָ ֵרי ּתַ א ּתְ איֶאלָּ ּמַ ית ׁשַ    .ּבֵ

  

  רש"י
. דברכת היין קדמה ומ''מ קשיא

   להבדלה:
. קדוש עיולי הוא והבדלה אפוקי

   היא:
. ברכת המזון ברכה טעונה כוס

   דקתני מניחו לאחר המזון:
   מתני' בפרקין: .והתנן

   . כל ימות השנה קאמר:בא להן
. ובתוך המזון לא בא אחר המזון

להם וכשגמרו סעודתם בא להם 
לפני ברכת המזון: מאי לאו וה''ק 
ב''ש אם רצה מברך על היין 
ושותהו ואין צריך להניחו לברכת 

   המזון:
. לברכת המזון ולקדוש טעמו פגמו

ולהבדלה בפרק ערבי פסחים (ד' 
   קה:):

. ה''ג אלא תרי תנאי אליבא דב''ש
תנא דמתני' ותנא דר' חייא תנא 
דרבי חייא אליבא דב''ש אמר אין 
ברכה טעונה כוס ותנא דמתניתין 
דלעיל דרבי יהודה אליבא דב''ש 

   סבר ברכה טעונה כוס:
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אי" מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ַדִיםנֹוְט [ ְך מֹוְזִגין ֶאת ַהּכֹוס ,ִלין ַלּיָ    .ְוַאַחר ּכָ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ַדִים ,מֹוְזִגין ֶאת ַהּכֹוס ְך נֹוְטִלין ַלּיָ     .]"ְוַאַחר ּכָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
אי" מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ַדִים וְ  ךְ נֹוְטִלין ַלּיָ    ,מֹוְזִגין ֶאת ַהּכֹוס ַאַחר ּכָ
ִא  הׁשֶ ִחּלָ ה אֹוֵמר מֹוְזִגין ֶאת ַהּכֹוס תְּ    :ם ַאתָּ

ֲאחֹוֵרי ַהּכֹוס ֵמֲחַמת ָיָדיו ִקין ׁשֶ ְמאּו ַמׁשְ א ִיטָּ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ אּו ֶאת ַהּכֹוס ,ּגְ    .ְוַיְחְזרּו ִויַטּמְ
  

   !ְוִליַטּמּו ָיַדִים ַלּכֹוס
  

ִניֹּות ֵהן    ,ָיַדִים ׁשְ
י ּבְ  ִליׁשִ ה ׁשְ ִני עֹוׂשֶ יןְוֵאין ׁשֵ ִקין ,חּולִּ א ַעל ְיֵדי ַמׁשְ    .ֶאלָּ

  
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ַדִים ְך נֹוְטִלין ַלּיָ    ,מֹוְזִגין ֶאת ַהּכֹוס ְוַאַחר ּכָ
ה ִחּלָ ַדִים תְּ ה אֹוֵמר נֹוְטִלין ַלּיָ ִאם ַאתָּ    ,ׁשֶ

ַדִים ֵמֲחַמת ַהּכֹוס ּיָ ּבַ ִקין ׁשֶ אּו ַמׁשְ ּמְ א ִיטַּ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ ַדִיםְויַ  ,ּגְ אּו ֶאת ַהּיָ    .ְחְזרּו ִויַטּמְ
  

ַדִים י ּכֹוס ַלּיָ    !ְוִניַטּמֵ
  

א ָאָדם ִלי ְמַטּמֵ    .ֵאין כְּ
  

תֹוכוֹ  ּבְ ִקין ׁשֶ י ְלַמׁשְ    !ְוִניַטּמֵ
  

ִקין ַעְסִקיָנן ַמׁשְ ְטְמאּו ֲאחֹוָריו ּבְ ּנִ ְכִלי ׁשֶ    ,ָהָכא ּבִ
תֹוכֹו ָטהֹור ְוַגּבֹו ָטֵמא    ,ּדְ

ְתַנן    :ּדִ
ִל " ִקיןּכְ ַמׁשְ ְטְמאּו ֲאחֹוָריו ּבְ ּנִ    :י ׁשֶ
   ,ְטֵמִאים –ֲאחֹוָריו   

   .ְטהֹוִרין –ּתֹוכֹו ְואֹוְגנֹו ְוָאְזנֹו ְוָיָדיו        נב, ב
   ".ִנְטָמא ּכּוּלוֹ  - ִנְטָמא ּתֹוכֹו 

  
ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי    ?ּבְ

  
אי ּמַ ית ׁשַ    :ָסְבֵרי ּבֵ

ְט  ּנִ ְכִלי ׁשֶ ׁש ּבִ ּמֵ תַּ ִקיןָאסּור ְלִהׁשְ ַמׁשְ    ,ְמאּו ֲאחֹוָריו ּבְ
ּום ִניצֹוצֹות ֵזָרה ִמׁשּ    .ּגְ

ּכֹוס ַדִים ּבַ ּיָ ּבַ ִקין ׁשֶ ׁשְ ְמאּו ַהּמַ א ִיּטָ ּמָ א ְלִמְגַזר ׁשֶ    .ְוֵליכָּ
  
לוּ  ית ִהלֵּ    :ָסְבֵרי ּבֵ

ִקין ַמׁשְ ְטְמאּו ֲאחֹוָריו ּבְ ּנִ ְכִלי ׁשֶ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ    ,מּוּתָ
ִכיֵחיִניצֹוצוֹ  :ָאְמֵרי    ,ת לֹא ׁשְ

ַדִים ֵמֲחַמת ַהּכֹוס ּיָ ּבַ ִקין ׁשֶ ְמאּו ַמׁשְ א ִיּטָ ּמָ א ְלֵמיַחׁש ׁשֶ    .ְוִאיכָּ
  

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ֶכף ִל     ."ְסעּוָדה ְנִטיַלת ָיָדִיםתֵּ

  
ָבר ַאֵחר"ַמאי     ?"ּדָ

  
לְלהּו  ָהֵכי ָקָאַמר ית ִהלֵּ אילְ  ּבֵ ּמַ ית ׁשַ    :ּבֵ

ַאְמִריתוּ  ּום ִניצֹוצֹות" :ְלִדיְדכּו ּדְ ַגְזִריָנן ִמׁשּ ֲאחֹוָריו ְטֵמִאין ּדְ ְכִלי ׁשֶ ׁש ּבִ ּמֵ תַּ    ,"ָאסּור ְלִהׁשְ
   ,ָהא ֲעִדיָפא ,ֲאִפיּלּו ָהֵכי

ֵתֶכף לִ     !ְסעּוָדה ְנִטיַלת ָיָדִיםּדְ
  

  רש"י
. שנפלו באחורי . גזרה שמא יטמאו משקין

הכוס מחמת ידים דתנן (פרה פ''ח מ''ז) כל 
וסל את התרומה מטמא משקים להיות הפ

תחלה ויחזרו ויטמאו את הכוס וב''ש סברי 
אסור להשתמש בכוס שאחוריו טמאות 

  כדלקמן:
. למה ליה דקאמר משקין וליטמו ידים לכוס

שאחורי הכוס בלא משקין נמי מטמו ידים 
   לכוס:

. שהמשקין נעשין ראשונים אלא ע''י משקין
מאה אלא מאב מדרבנן וא''ת כלי אינו מקבל טו

הטומאה הני מילי מדאורייתא וחכמים גזרו 
שיהו משקים ראשונים מטמאים כלי גזרה 
משום משקים זב וזבה שהן אבות הטומאה כגון 

   רוקו ומימי רגליו:
. בתוספתא ה''ג לה וב''ה וב''ה אומרים כו'

אומרים אחורי הכוס לעולם טמאים דבר אחר 
יטמאו  תכף לנט''י סעודה למאי דחיישיתו שלא

הידים את אחורי הכוס לאו חששא היא שאפילו 
לכתחלה מותר להשתמש בכלי שאחוריו טמאים 
ותוכו טהור כגון זה שמטמא אחוריו מחמת 
משקין דאמרינן ביה בשמעתין תוכו טהור הלכך 
מוזגין ושותין את הכוס תחלה קודם נטילה 
שאם אתה אומר נוטלין לידים תחלה שמא יהו 

גזרה שמא לא יהו הידים  אחורי הכוס טמאין
נגובות יפה ממי הנטילה ויטמאו המשקין 
שבידים מחמת כוס והן נעשים תחלה ויחזרו 
ויטמאו את הידים ונמצא אוכל בידים 

   מסואבות:
. למה לי משקין בידים אפי' ונטמי כוס לידים

ידים נגובות נמי יטמא כוס לידים וכיון דהכי 
ד ב''ה הוא נהי נמי דבכוס שלפני המזון עבי

תקנתא דשותהו קודם נטילה כוסות הבאין 
בתוך המזון מה תהא עליהן הלא מטמאין את 

   הידים:
. כלומר כלי כזה שנטמא אין כלי מטמא אדם

בולד הטומאה אינו מטמא את הידים דקיי''ל 
כרבנן דפליגי עליה דרבי יהושע במסכת ידים 
(פ''ג מ''א) בכלים שנטמאו במשקין ואומר את 

הטומאה מטמא את הידים  שנטמא באב
ושנטמא בולד הטומאה אינו מטמא את הידים 
שאין שני עושה שני ואע''פ שהספר מטמא את 
הידים אין למדים הימנו הלכך כוסות שבתוך 
המזון שהידים נגובין אינן מטמאין את הידים 
ואם תאמר פעמים שיש משקין תבשיל טופח על 

   ל:הידים אין תורת משקין עליו אלא תורת אוכ
. בכלי שטף קאמר כלי שנטמאו אחוריו במשקין

דאילו כלי חרס אין מטמאין מגבן אפילו 
   בטומאה דאורייתא:

. אין לך משקה שאינו שנטמאו אחוריו במשקין
ראשון לטומאה שאף אם נגע בשני עשאוהו 

   חכמים תחלה:
. אף על פי שאין אדם וכלים אחוריו טמאין

טומאה מקבלין טומאה מן התורה אלא מאב ה
גזרו חכמים שיהו משקין מטמאין כלים מפני 
שמצינו משקה שהוא אב הטומאה לטמא אדם 
וכלים מה''ת כגון זובו של זב ורוקו ומימי רגליו 

 גזרו על כל המשקין טמאין שיטמאו כלים: 

. דכיון דטומאה תוכו ואוגנו ואזנו וידיו טהורין
זו דרבנן היא עבדו בה היכרא דלידעו דמדרבנן 

כי היכי דלא לשרוף עלה תרומה וקדשים היא 
והקילו בה וכן מפורש (בבכורות דף לח.) אוגנו 
שפתו הכפולה לצד חוץ הראוי לתשמיש אזנו 

-אנש''א {אוזן, ידית כמו אזן החבית שקורין 
   :של כלי} בלעז וידיו כלי שיש לו יד כגון מחבת

. שמא יתזו ניצוצות מתוכה גזרה משום ניצוצות
טמאו משקין שמאחוריו מחמת על אחוריו וי

אחורים ויטמאו את הידים הלכך נוטלים לידים 
תחלה שלא יטמאו את אחורי הכוס ולמאי 
דחיישי ב''ה מחמת אחוריו לאו חששא הוא 
דהא אסור לאשתמושי ביה: וב''ה סברי מותר 
להשתמש בו: הלכך לחששא דידן איכא למיחש 
אבל לחששא דידכו ליכא למיחש דלא איכפת לן 

   ם יטמאו אחוריו:א
. למזוג הכוס תחלה ואח''כ נט''י תכף הא עדיפא

לסעודה ולא אתיא חששא דניצוצות ומפקעה 
   הלכתא וזו מהלכות סעודה היא:
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אי" מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ַח  ה[ְמַקּנֵ ּפָ ּמַ ְל  ,ָיָדיו ּבַ ֻ יָחּה ַעל ַהׁשּ    .ָחןּוַמּנִ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ֶסת    ]."ַעל ַהּכֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
אי" מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ְלָחן ֻ יָחּה ַעל ַהׁשּ ה ּוַמּנִ ּפָ ּמַ ַח ָיָדיו ּבַ    ,ְמַקּנֵ
ֶסתׁשֶ  ה אֹוֵמר ַעל ַהּכֶ    :ִאם ַאתָּ

ה ֵמֲחַמת ַהּכֶ  ּפָ ּמַ ּבַ ִקין ׁשֶ ְמאּו ַמׁשְ א ִיטָּ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ ַדִים ,ֶסתּגְ אּו ֶאת ַהּיָ    .ְוַיְחְזרּו ִויַטּמְ
  

ה ּפָ ֶסת ַלּמַ ֵייּה כֶּ    !ּוְנַטּמְ
  

ִלי א כְּ ִלי ְמַטּמֵ    .ֵאין כְּ
  

ֶסת ְלַגְבָרא ּגּוֵפיּה  ֵייּה כֶּ    !ּוְנַטּמְ
  

א ָאָדם ִלי ְמַטּמֵ    .ֵאין כְּ
  
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ֶסת    ,ַעל ַהּכֶ
ִא  ה אֹוֵמר ַעל ׁשֶ ְלָחןם ַאתָּ ֻ    :ַהׁשּ

ְלָחן ֻ ה ֵמֲחַמת ַהׁשּ ּפָ ּמַ ּבַ ִקים ׁשֶ ְמאּו ַמׁשְ א ִיטָּ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ אּו ֶאת ָהאֹוָכִלין ,ּגְ    .ְוַיְחְזרּו ִויַטּמְ
  

תֹוכוֹ  ּבְ ְלָחן ָלאֹוָכִלין ׁשֶ א ׁשֻ    !ּוְלַטּמֵ
  

ִני ַעְסִקיָנן ְלָחן ׁשֵ ׁשֻ    ,ָהָכא ּבְ
חוּ  י ּבְ ִליׁשִ ה ׁשְ ִני עֹוׂשֶ יןְוֵאין ׁשֵ א  ,לִּ ִקין ַעל ְיֵדיֶאלָּ    .ַמׁשְ

  
ַמאי ָקִמיְפְלֵגי    ?ּבְ

  
אי ּמַ ית ׁשַ ׁש ּבְ  :ָסְבֵרי ּבֵ ּמֵ ּתַ ִני"ָאסּור ְלִהׁשְ ְלָחן ׁשֵ רּוָמה -  "ׁשֻ ּום אֹוְכֵלי ּתְ ֵזָרה ִמׁשּ   .ּגְ

לוּ  ית ִהלֵּ ׁש ּבְ  :ָסְבֵרי ּבֵ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ִני"מּוּתָ ְלָחן ׁשֵ רּוָמ  - "ׁשֻ    .ה ְזִריִזין ֵהםאֹוְכֵלי ּתְ
  

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ין ִמן ַהּתֹוָרה ְנִטיַלת ָיָדִיםֵאין     ."ְלחּוּלִ

  
ָבר ַאֵחר"ַמאי     ?"ּדָ

  
לָהֵכי ָקָאְמֵרי ְלהּו  ית ִהלֵּ אילְ  ּבֵ ּמַ ית ׁשַ    :ּבֵ

יְמרּו  ָנאְוִכי ּתֵ יָנן ַמאי ׁשְ ַחְייׁשִ י אֹוָכִלין ּדְ ּבֵ ָנאוּ  ,ּגַ י ָיַדִים ּדְ  ַמאי ׁשְ ּבֵ יָנןּגַ    ?לֹא ַחְייׁשִ
   ,ֲאִפיּלּו ָהֵכי ָהא ֲעִדיָפא

ֵאין  ין ִמן ַהּתֹוָרה ְנִטיַלת ָיָדִיםּדְ    ,ְלחּולִּ
אֹוַרְייָתא ר ִמּדְ ֵלית ְלהּו ִעיּקָ ְמאּו ָיַדִים ּדְ ּטָ ּיִ    ,מּוָטב ׁשֶ
אֹוַרְייָתא ר ִמּדְ ִאית ְלהּו ִעיּקָ ְמאּו אֹוָכִלים ּדְ    .ְוַאל ִיּטָ

  
  

  רש"י
. שמא יהא משקה משקין שבמפה

טופח עליה מחמת נגוב הידים 
ויחזרו ויטמאו את הידים כשיקנח 

   בה תמיד בתוך הסעודה:
א . בלונטמייה כסת למפה

   משקים:
. שאינו אב הטומאה אין כלי

מטמא כלים ולא אדם והוא יזהר 
שלא יגעו ידיו בכסת אם ראשונה 

   היא לטומאה:
. כדמפרש לקמיה מחמת שלחן

דסברי ב''ה מותר להשתמש 
   בשלחן שני:

. שהשני פוסל משום אוכלי תרומה
  את התרומה:

. לחוש שמא אפילו הכי הא עדיפא
שני  אירע מקרה שישתמשו בשלחן

ולא יניחנה על גבי השלחן שלא 
תטמא את האוכלין מחמת משקין 
שבה מלחוש שלא תטמא מחמת 
כסת ותחזור ותטמא את הידים. 
מפסיד את האוכלין. שמים 
אחרונים נתזין עליהם ונמאסים: 
ה''ג בתוספתא בה''א אם שמש 
ת''ח הוא נוטל פירורין שיש בהן 
כזית ומניח פירורין שאין בהם 

  כזית:
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        נב, בנב, בנב, בנב, ב .304
איּבֵ " מַּ    :אֹוְמִרים ית ׁשַ

ִדין  ִית[ְמַכּבְ ַדִים ,ֶאת ַהּבַ ְך נֹוְטִלין ַלּיָ    .ְוַאַחר ּכָ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ַדִים ִית ,נֹוְטִלין ַלּיָ ִדין ֶאת ַהּבַ ְך ְמַכּבְ    ]."ְוַאַחר ּכָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
אי" מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִית ְוַא  ִדין ֶאת ַהּבַ ַדִיםְמַכּבְ ְך נֹוְטִלין ַלּיָ    ,ַחר ּכָ
ה  ִחּלָ ַדִים תְּ ה אֹוֵמר נֹוְטִלין ַלּיָ ִאם ַאתָּ ה ַמְפִסיד ֶאת ָהאֹוָכִלין -ׁשֶ    .ִנְמָצא ַאתָּ

  
אילְ  ְנִטיַלת ָיָדִיםֲאָבל  ּמַ ית ׁשַ ה לֹא ְסִביָרא ְלהוּ  ּבֵ ִחלָּ    ,ּתְ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ירּוִרין ּום ּפֵ    .ִמׁשּ

  
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ְלִמיד ָחָכם הּוא ׁש תַּ ּמָ    :ִאם ׁשַ
ַזִית ֶהן ּכְ ׁש ּבָ ּיֵ ירּוִרין ׁשֶ    ,נֹוֵטל ּפֵ

ַזִית ֶהן ּכְ ֵאין ּבָ ירּוִרין ׁשֶ יַח ּפֵ    .ּוַמּנִ
  

י יֹוָחָנן יַע ֵליּה ְלַרּבִ    ,ְמַסּיֵ
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ

ַזִית  ֶהם כְּ ֵאין ּבָ ירּוִרין ׁשֶ ר לְ  -ּפֵ דמּוּתָ ּיָ ָדן ּבַ    .ַאּבְ
  

ַמאי ָקִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
  

ל ית ִהלֵּ ׁש  ּבֵ ּמָ ׁשַ ׁש ּבְ מֵּ ּתַ    ,ַעם ָהָאֶרץָסְבֵרי ָאסּור ְלִהׁשְ
איוּ  ּמַ ית ׁשַ ׁש  ּבֵ ּמָ ׁשַ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ    .ַעם ָהָאֶרץָסְבֵרי מּוּתָ

  
ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ    :הּוָנא ַרבָאַמר  ַרּבִ

יּה  כּולֵּ ְרִקין ֲהָלָכה כְּ ּבְ לּפִ ית ִהלֵּ    ,ּבֵ
ֲהָלָכה כְּ  ר ֵמָהא ּדַ איּבַ ּמַ ית ׁשַ    .ּבֵ

  
ָכא ְעָיא ַמְתֵני ִאיּפְ י אֹוׁשַ    ,ְוַרּבִ

י ֲהָלָכה כְּ  לּוְבָהא ַנּמִ ית ִהלֵּ   .ּבֵ
  
  

  רש"י
. מפיך בהך סיפא מתני איפכא

דב''ש לב''ה ודב''ה לב''ש וקבע 
   בהא נמי הלכה כב''ה:
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אי" מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִמים[ ,ּוָמזֹון ,ֵנר ׂשָ ָלה ,ּבְ    .ְוַהְבּדָ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִמים ,ֵנר ָלה ,ָמזֹון ,ּוְבׂשָ    .]"ְוַהְבּדָ
  

ר ְיהּוָדה ַלע לְ  ַרב הּוָנא ּבַ    ,ֵבי ָרָבאִאיּקְ
א ָרָבאַחְזֵייּה לְ  ֵריׁשָ ִמים ּבְ ׂשָ ָבֵריְך ַאּבְ    ,ּדְ

ִדי  :ָאַמר ֵליּה  איִמכְּ ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ית ִהלֵּ ִליֵגי ּבֵ אֹור לֹא ּפְ    !ַאּמָ
ְתַנן    :ּדִ

ית " איּבֵ מַּ    :אֹוְמִרים ׁשַ
ָלה ִמים ְוַהְבּדָ ׂשָ    .ֵנר ּוָמזֹון ּבְ

לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ָלה ִמים ָמזֹון ְוַהְבּדָ    "!ֵנר ּוְבׂשָ

  
ְתֵריּה  ָרָבאָעֵני     ,ּבַ

ְבֵרי  י ֵמִאירזֹו ּדִ    ,ַרּבִ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר    :ֲאָבל ַרּבִ

אילֹא ֶנְחְלקּו " ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ית ִהּלֵ ה ּבֵ ִחּלָ תְּ הּוא ּבַ זֹון ׁשֶ ּסֹוף ,ַעל ַהּמָ ִהיא ּבַ ָלה ׁשֶ    .ְוַעל ַהְבּדָ
   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 

ִמים ׂשָ אֹור ְוַעל ַהּבְ    ,ַעל ַהּמָ
איׁשֶ  מַּ ית ׁשַ אֹור וְ  :אֹוְמִרים ּבֵ ךְ ַעל ַהּמָ ִמים ַאַחר ּכָ ׂשָ    ,ּבְ

לוּ  ית ִהּלֵ ִמים וְ  :אֹוְמִרים ּבֵ ׂשָ ךְ ּבְ    ."ָמאֹור ַאַחר ּכָ
י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ

לָנֲהגּו ָהָעם כְּ  ית ִהלֵּ י ְיהּוָדה ּבֵ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   .ַאלִּ
  
  

  רש"י
   . גרסי':וא''ר יוחנן
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        נב, בנב, בנב, בנב, ב .306
אי" מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ָרא  ּבָ    .ְמאֹור ָהֵאׁש [ׁשֶ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

  ]."ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש 
  

   :ָרָבאָאַמר 
י ַעְלָמא "ָראּבָ "ּבְ  ַמע לֹא ּכּולֵּ ָבָרא ַמׁשְ ִליֵגי ּדְ    .ּפְ

ִליֵגי ּבְ  י ּפְ    :"ֹוֵראבּ "כִּ
אי ּמַ ית ׁשַ ָעִתיד ְלִמְבָרא: ָסְבֵרי ּבֵ    .ּבֹוֵרא ּדְ

לוּ  ית ִהלֵּ ַמע :ָסְבֵרי ּבֵ ָבָרא ַמׁשְ י ּדְ    .ּבֹוֵרא ַנמִּ
  

   :ַרב יֹוֵסףֵמִתיב 
ךְ "    !(ישעיה מה, ז) "יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹׁשֶ
   !(עמוס ד, יג) "ּובֹוֵרא רּוַח  יֹוֵצר ָהִרים"
ַמִים ְונֹוֵטיֶהם" ָ   !(ישעיה מב, ה) "ּבֹוֵרא ַהשּׁ
  

א ָאַמר     :יֹוֵסף ַרבֶאלָּ
י ַעְלָמא "ֹוֵראבּ "וּ  "ָראּבָ "ּבְ  ַמע ּכּולֵּ ָבָרא ַמׁשְ ִליֵגי ּדְ    .לֹא ּפְ

ִליֵגי ּבְ  י ּפְ    ,"ְמאֹוֵרי"וּ  "ָמאֹור"כִּ
איּדְ  ּמַ ית ׁשַ נּוָראֲחָד  :ָסְבֵרי ּבֵ א ּבְ    .א ְנהֹוָרא ִאיכָּ
לוּ  ית ִהלֵּ נּוָרא :ָסְבֵרי ּבֵ א ּבְ    .טּוָבא ְנהֹוֵרי ִאיכָּ

  
י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

לָאְמרּו ָלֶהם " ית ִהּלֵ איְל  ּבֵ מַּ ית ׁשַ    :ּבֵ
אּור ה ְמאֹורֹות ֵיׁש ּבָ    ."ַהְרּבֵ

  
  
  
  

  רש"י
. לשעבר ויפה דברא משמע

לאומרו שעל בריית האור שברא 
בששת ימי בראשית משבחין אותו 
לפי שבמו''ש נברא כדאמרינן 

   בפסחים (פ''ד דף נד.):
וא בורא תמיד והא . דבר שהבורא

   לא שייכא הכא שהרי כבר נברא:
. שלהבת אדומה הרבה מאורות
   לבנה וירקרקת:
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        נב, בנב, בנב, בנב, ב .307
ר ְולֹא ַעל ַהּבְ " ל ֵאין ְמָבְרִכין לֹא ַעל ַהּנֵ ִמים ׁשֶ   ".ָנְכִריםׂשָ
  

ָלָמא  ׁשְ ַבת - "ֵנר"ּבִ לֹא ׁשָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
א  ִמים"ֶאלָּ ׂשָ    ?לֹא ַמאי ַטֲעָמא - "ּבְ

  
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ת  ְמִסּבַ    ,ַעְסִקיָנן ָנְכִריםָהָכא ּבִ
ת  ָתם ְמִסּבַ ּסְ ֵני ׁשֶ    .ִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרהלַ  ָנְכִריםִמפְּ

  
ָק  ֵני ֵסיָפאָהא ִמּדְ    :תָּ

ל " ִמים ׁשֶ ׂשָ ר ְולֹא ַעל ַהּבְ    ."ֲעבֹוָדה ָזָרהֵאין ְמָבְרִכין לֹא ַעל ַהּנֵ
א ָלאו ּבַ  ֵריׁשָ ַלל ּדְ    !ַעְסִקיָנן ֲעבֹוָדה ָזָרהִמכְּ

  
י ֲחִניָנא ִמּסּוָראָאַמר     :ַרּבִ

ַעם ָקָאַמר    .ַמה ּטַ
ַעם  ר ְולֹא "ַמה ּטַ ל ֵאין ְמָבְרִכין לֹא ַעל ַהּנֵ ִמים ׁשֶ ׂשָ    ?"ָנְכִריםַעל ַהּבְ

ת  ָתם ְמִסּבַ ּסְ ֵני ׁשֶ    .ֲעבֹוָדה ָזָרהלַ  ָנְכִריםִמפְּ
  
  

  רש"י
. ממלאכת עבירה משום דלא שבת

שהעובד כוכבים עושה מלאכה 
לאורו ותניא לקמן אור שלא שבת 
אין מברכין עליו הואיל ונעבדה בו 

   עבירה:
. לאכילה במסבת עובדי כוכבים

 לסעודה: 
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַבת " ָ ׁשּ    ,ְמָבְרִכין ָעָליו -אּור ׁשֶ
ַבת  ּלֹא ׁשָ    ".ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו -ְוׁשֶ

  
ַבת"ַמאי  ַבת"ּוַמאי  "ׁשָ    ?"לֹא ׁשָ

  
ַבת"י ֵניָמא ִא    נג, א    ,ֵמֲחַמת ְמָלאָכה "לֹא ׁשָ

יָרא ֶהּתֵ ָלאָכה ּדְ    ,ֲאִפיּלּו ִמּמְ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ל חֹוֶלה ְמָבְרִכין ָעָליו" ה ְוׁשֶ ל ַחּיָ    !"אּור ׁשֶ
  

ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמן ָאַמר     :ּבַ
ַבת"ַמאי  ַבת ֵמֲחַמת ְמֶלאֶכת ֲעֵביָרה ?"ׁשָ ָ ׁשּ    .ׁשֶ

  
י ָהכֵ  ְנָיא ַנּמִ    :יּתַ

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו " ָהְיָתה ּדֹוֶלֶקת ְוהֹוֶלֶכת ּכָ ית ׁשֶ ׁשִ תְל  -ֲעׁשָ ּבָ    ."ְמָבְרִכין ָעֶליָה  מֹוָצֵאי ׁשַ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרֵאל" ׂשְ ִהְדִליק ִמּיִ ְכִרי  ,ָנְכִרי ׁשֶ ִהְדִליק ִמּנָ ָרֵאל ׁשֶ    .ְמָבְרִכין ָעָליו -ְוִיׂשְ

ְכִרי     ."ְרִכין ָעָליוֵאין ְמָב  -ָנְכִרי ִמּנָ
  

ָנא ְכִרי" ַמאי ׁשְ לֹא "ָנְכִרי ִמּנָ ַבת ,ּדְ לֹא ׁשָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ְכִרי" ,ִאי ָהֵכי ָרֵאל ִמּנָ ַבת "ִיׂשְ י ָהא לֹא ׁשָ    !ַנמִּ

  
יָמא ָדא -ַהְך ִאיּסּוָרא ָאַזל ֵליּה ְוָהא ַאֲחִריָנא הּוא  :ְוִכי ּתֵ ָרֵאל ָקא ִמְתַילְּ ִיׂשְ   ,ּוְבָיָדא ּדְ

ַתְנָיאֶא  א ָהא ּדְ    :לָּ
ְלֶהֶבת ִל " יםַהּמֹוִציא ׁשַ יב - ְרׁשּות ָהַרּבִ    ."ַחּיָ

אי  יב"ַאּמַ יַח  ?"ַחּיָ ָעַקר לֹא ִהּנִ ֶ יַח לֹא ָעַקר ,ַמה ׁשּ ִהּנִ ֶ    !ּוַמה ׁשּ
  

א    ,ֶאלָּ
י ִאיֵתיּה  ִאיּסּוָרא ַנּמִ    ,ְלעֹוָלם ּדְ

יָרא ָק  ֶהּתֵ א ּדְ    .א ְמָבֵרךְ ְוִכי ָקא ְמָבֵרְך ַאּתֹוֶסְפּתָ
  

ְכִרי"ִאי ָהֵכי  י "ָנְכִרי ִמּנָ    !ַנּמִ
  

יֵאין     ,ָהֵכי ַנּמִ
ּום ָנְכִרי ִראׁשֹון ֵזָרה ִמׁשּ    ,ּגְ

  .ְוַעּמּוד ִראׁשֹון
  
  
  
  

  ירש"
אי נימא לא שבת מחמת מלאכה 

. כגון ואפי' היא מלאכה של היתר
של חולה ושל חיה קאמר דאין 

   מברכין:
נר  -לנטירנ''א {מנורה . עששית

 שבתוך קופסא של זכוכית} :
. מע''ש שהיתה דולקת והולכת

   ובבית ישראל:
. לפי שלא נעבדה למ''ש מברכין

   בה עבירה שלא הודלקה בשבת:
. משחשכה שראלנכרי שהדליק מי

   מ''ש:
. מתוך ששלהבת הך איסורא אזלא

דולקת והולכת קמא קמא פרח 
   ליה:

. בשבת המוציא שלהבת לר''ה
חייב ומוקמינן לה במסכת ביצה 
כגון דשייפיה לחרס משחא ואתלי 
בה נורא דגחלת ליכא אלא 
שלהבת ומשום חרס לא מחייב 

   דלית בה שיעורא:
. והוצאת שבת מה שעקר לא הניח

מחייבא עד דאיכא עקירה  לא
   מרשות זו והנחה ברשות זו:

גזירה משום נכרי ראשון ועמוד 
. אי שרית בנכרי שהדליק ראשון

מנכרי משחשכה אתי לברוכי 
בנכרי שהדליק מבעוד יום ובאותו 
אור עצמו שלא נתוסף משחשכה 
כגון שמברך עליו סמוך לחשכה 

   מיד:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַרךְ " ְך חּוץ ַלּכְ    ,ָהָיה ְמַהּלֵ
   ,ְוָרָאה אּור

   ,ֵאינֹו ְמָבֵרךְ  -ִאם רֹוב ָנְכִרים 
ָרֵאל ִאם רוֹ     ."ְמָבֵרךְ  -ב ִיׂשְ

  
ָיא    ,ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

   .ְמָבֵרךְ  –ָהא ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה  - "ֵאינֹו ְמָבֵרךְ  -ִאם רֹוב ָנְכִרים " :ָאְמַרּתְ 
ֵני ָרֵאל " :ְוָהַדר ּתָ    !ֵאינֹו ְמָבֵרךְ  -ָהא ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה  - "ְמָבֵרךְ  -ִאם רֹוב ִיׂשְ

  
ֲאִפי ִדין הּוא ּדַ י ְמָבֵרךְ ּבְ    ,ּלּו ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ַנּמִ

יֵדי  ָתנָ ְוַאּיְ א אּדְ ָנא ֵסיָפא "רֹוב ָנְכִרים" :ֵריׁשָ ָרֵאל" :ּתָ   ."רֹוב ִיׂשְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַרךְ " ְך חּוץ ַלּכְ    ,ָהָיה ְמַהּלֵ

ָידוֹ  ינֹוק ַוֲאבּוָקה ּבְ    ,ּבֹוֵדק ַאֲחָריו ,ְוָרָאה תִּ
ָרֵאל הּוא     ,ְמָבֵרךְ  –ִאם ִיׂשְ

   ."ֵאינֹו ְמָבֵרךְ  -ִאם ָנְכִרי הּוא 
  

ינֹוק"ַמאי ִאיְרָיא  י ?"תִּ דֹול ַנמִּ    !ֲאִפיּלּו ּגָ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ה  ִקיַעת ַהַחּמָ ָסמּוְך ִלׁשְ    ן,נָ ַעְסִקיָהָכא ּבְ

דֹול  אי ָנְכִרי הּוא -ּגָ ַוּדַ ָתא ּדְ    ,מּוְכָחא ִמילְּ
ינֹוק  ָרֵאל הּוא :רֵאיַמ  –ּתִ ֵרי ְוָנִקיט ,ִיׂשְ    .ִאּקְ

  
  

  רש"י
. גדול מוכחא מלתא דנכרי הוא

צריך לבדוק אחריו דאי ואין 
איתא דישראל הוא לא היה ממהר 
סמוך לחשכה מיד לאחוז האור 

   בידו:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַרךְ " ְך חּוץ ַלּכְ    ,ָהָיה ְמַהּלֵ
   ,ְוָרָאה אּור

ן  ְבׁשָ ִפי ַהּכִ    ,ְמָבֵרְך ָעָליו -ִאם ָעֶבה ּכְ
   ."ֵאינֹו ְמָבֵרְך ָעָליו -ְוִאם ָלאו 

  
ֵני ֲחָדא ן ְמָבְרִכין ָעָל " :ּתָ ְבׁשָ ל ּכִ    ,"יואּור ׁשֶ

   !"ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ה -ָהא  ִחלָּ ּתְ    ,ּבַ
   .ְלַבּסֹוף -ָהא 

  
  

ֵני ֲחָדא יַרִים ְמָבְרִכין ָעָליו" :ּתָ ל ּכִ ּנוּר ְוׁשֶ ל תַּ    ,"אּור ׁשֶ
   !"ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ּתְ  -ָהא  הּבַ    ,ִחלָּ
   .ְלַבּסֹוף -ָהא 

  
  

ֵני ֲחָדא ְדָרׁש " :ּתָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֶנֶסת ְוׁשֶ ית ַהּכְ ל ּבֵ    ."ְמָבְרִכין ָעָליו - אּור ׁשֶ
   ."ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

  
ָיא    ,לֹא ַקׁשְ

א ָאָדם ָחׁשּוב -ָהא  ִאיכָּ    ,ּדְ
א ָאָדם ָחׁשּוב -ָהא  ֵליכָּ    .ּדְ

  
   :ִעית ֵאיָמאְוִאי ּבָ 

א ָאָדם ָחׁשּוב -ָהא ְוָהא  ִאיכָּ    ,ּדְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

ָנא -ָהא  א ַחּזָ ִאיכָּ    ,ּדְ
ָנא -ָהא  א ַחזָּ ֵליכָּ    .ּדְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ָנא -ָהא ְוָהא  א ַחּזָ ִאיכָּ    ,ּדְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

א ִסֲהָרא -ָהא  ִאיכָּ    ,ּדְ
א ִסֲהָרא -ְוָהא  ֵליכָּ    .ּדְ

  
  
  

  רש"י
. ששורפים בו אבנים כפי הכבשן

לסיד אם עבה כאור היוצא מפי 
הכבשן נהורא בריא היא 

   ולהשתמש לאורה היא נעשית:
. לאו לאורה נעשית אלא ואם לאו

לבשל ואין מברכין אלא על 
   שנעשה להאיר:

. בתחלת שרפת אבנים אין בתחלה
   האור להאיר:

. לאחר שנשרפו האבנים רובן בסוף
מדליקין אור גדול מלמעלה למרק 
שרפת האבנים ומשתמשין נמי 

   לאורה:
. בסוף מברכין עליו לאחר של תנור

שהוסק התנור והפת בתוכה 
מדליקין קסמין דקין בפיו להאיר 
ולקלוט חומו לתוכו וכיון 

   ברכין עליו:דמשתמש לאורו מ
. בדאיכא אור של בית הכנסת

אדם חשוב לכבודו הדליקוה ולא 
שצריך לאור אלא לכבוד בעלמא 

   ואין מברכין עליו:
. להאיר להם ליכא אדם חשוב
  הדליקוה ומברכין:

. ואי הא והא דאיכא אדם חשוב
איכא חזנא שמש שאוכל בבית 
הכנסת אף לאורה עשויה שיאכל 

   החזן לאורה ומברכין:
. ואיכא והא דאיכא חזנא הא

סהרא שהחזן יכול לאכול לאורה 
אין מברכין על הנר שלא להאיר 

   הדליקוה אלא לכבוד אדם חשוב:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְדָרׁש ְוֵהִביאּו אּור ִלְפֵניֶהם" ֵבית ַהּמִ ִבין ּבְ    ,ָהיּו יֹוׁשְ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמוֹ     .ּכָ
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ן    ,ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלכּוּלָ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ רֹוב" :ִמׁשּ   "."ְדַרת ֶמֶלךְ ָעם ַה  ּבְ

  
ָלָמא  ׁשְ לּבִ ית ִהלֵּ י ַטֲעָמא  ּבֵ   ,ְמָפְרׁשֵ

אי  ּמַ ית ׁשַ א ּבֵ    ?ַמאי ַטֲעָמא -ֶאלָּ
  

   :ָקָסְבֵרי
ְדָרׁש  ית ַהּמִ ּטּול ּבֵ ֵני ּבִ    .ִמּפְ

  
י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ל " ְמִליֵאלׁשֶ ן ּגַ ית ַרּבָ ְדָרׁש  ּבֵ ֵבית ַהּמִ א ּבְ    ,לֹא ָהיּו אֹוְמִרים ַמְרּפֵ
ְדָרׁש ִמ  ית ַהּמִ ּטּול ּבֵ ֵני ּבִ    ."ּפְ
  
  
  

  רש"י
. שבזמן מפני בטול בית המדרש

שאחד מברך לכולם הם צריכים 
לשתוק מגרסתם כדי שיתכונו 

   כולם וישמעו אליו ויענו אמן:
. לאדם המתעטש שרגילים מרפא

   תא:לומר אסו
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ל ֵמִתים... ֵאין ְמָבְרִכין " ִמים ׁשֶ ׂשָ ר ְולֹא ַעל ַהּבְ    ."לֹא ַעל ַהּנֵ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ֲעִביָדא    ,ֵנר ְלָכבֹוד הּוא ּדַ
ֲעִביֵדי ִמים ַלֲעבּוֵרי ֵריָחא הּוא ּדַ ׂשָ    .ּבְ

  
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְיָלה  ּיֹום ּוַבלַּ ּמֹוִציִאין ְלָפָניו ּבַ ל ׁשֶ    ,ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו -כָּ
ְיָלה  לַּ א ּבַ ֵאין מֹוִציִאין ְלָפָניו ֶאלָּ    .ְמָבְרִכין ָעָליו -ְוָכל ׁשֶ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

א ּסֵ ית ַהכִּ ל ּבֵ ִמים ׁשֶ ׂשָ ֶמן ֶהָעׂשּוי ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּזּוֲהָמא  ,ּבְ    .ין ְמָבְרִכין ָעָליוֵא  -ְוׁשֶ
  

ֵויּה  :ְלֵמיְמָרא ָלאו ְלֵריָחא ֲעִביָדא לֹא ְמָבְרִכין ִעלָּ ָכל ֵהיָכא ּדְ    .ּדְ
   :ֵמיִתיֵבי

ם ְוֵהִריַח ֵריַח " ָ ׂשּ ל ּבַ ְכָנס ַלֲחנּותֹו ׁשֶ    ,ַהּנִ
ּלֹו  ל ַהּיֹום ּכֻ ם ּכָ ב ׁשָ    –ֲאִפיּלּו ָיׁשַ

ַעם ֶאָחד א ּפַ    .ֵאינֹו ְמָבֵרְך ֶאּלָ
ַעם ּוַפַעם -ִנְכַנס ְוָיָצא ִנְכַנס ְוָיָצא  ל ּפַ    "ְמָבֵרְך ַעל ּכָ

ֲעִביָדא ָלאו ְלֵריָחא הּוא ּדַ    !ְוָקְמָבֵרךְ  ,ְוָהא ָהָכא ּדְ
  
   ,יןִא 

ֲעִביָדא י הּוא ּדַ    ,ְלֵריָחא ַנּמִ
יּה  י ְוֵניתּו ְוִנְזּבּון ִמיּנֵ ֵניְרחּו ִאיְנׁשֵ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ

  
  

נָ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ
ַרךְ " ְך חּוץ ַלּכְ    ,ָהָיה ְמַהּלֵ

   ,ְוֵהִריַח ֵריַח 
   ,ֵאינֹו ְמָבֵרךְ  - ָנְכִריםִאם רֹוב 

ָרֵאל     .ְמָבֵרךְ  –ִאם רֹוב ִיׂשְ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

י ֵאינֹו ְמָבֵרךְ  ָרֵאל ַנּמִ    ,ֲאִפיּלּו רֹוב ִיׂשְ
ִפים רֹות ִלְכׁשָ ָרֵאל ְמַקטְּ נֹות ִיׂשְ ּבְ ֵני ׁשֶ    "ִמּפְ

  
ָרן ִפים ְמַקּטְ הּו ִלְכׁשָ    ?ָאטּו ּכּולְּ

  
ִפים ּה ה לָ וָ ֲה     ,ִמיעּוָטא ִלְכׁשָ

ִלים ר ֶאת ַהכֵּ י ְלַגּמֵ    ,ּוִמיעּוָטא ַנּמִ
ָלאו ְלֵריָחא ָעִביד א ּדְ ח רּוּבָ כַּ ּתַ    ,ִאׁשְ

ָלאו ְלֵריָחא ָעִביד  א ּדְ    .לֹא ְמָבֵרךְ  -ְוָכל רּוּבָ
  

ר ַא ָאַמר  יא ּבַ י ִחיָּ אַרּבִ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבָ    :ַרּבִ
ְטֶבְרָיא תֹות ּבִ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ְך ּבְ    ,ַהְמַהלֵּ

ִצּפֹוִרי תֹות ּבְ ּבָ    ,ּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ
   ,ֵאינֹו ְמָבֵרךְ  -ְוֵהִריַח ֵריַח 

ִלים ר ּבֹו ֶאת ַהכֵּ א ְלַגּמֵ ֶחְזָקתֹו ֵאינֹו ָעׂשּוי ֶאלָּ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ל ָהָיה ְמ " ׁשּוק ׁשֶ ְך ּבְ    ,ֲעבֹוָדה ָזָרהַהּלֵ

ה ְלָהִריַח     ."ֲהֵרי ֶזה חֹוֵטא - ִנְתַרּצָ
  
  

  רש"י
   . המת עבידא:נר לכבוד

. עבידי לעבורי ריחא. בשמים
דסרחונו של מת עבידי ולא 

   להריח:
. מת שהוא חשוב להוציא לפניו כל

נר ביום אם הוציאו בלילה 
במוצאי שבת לקבורה אין מברכין 
על אותו נר דלכבוד עבידא ולא 

   להאיר:
. מת שאינו חשוב להוציא נר וכל

ילה מברכין לפניו ביום אלא בל
עליו אם הוציאוהו במוצאי שבת 

   לקבורה:
  . דלהאיר עבידא:מברכין עליו

. שמוליך אדם אסטניס בשמים
לבית הכסא להעביר ממנו ריח רע 

   של בהכ''ס אין מברכין עליו:
. ושמן העשוי להעביר את הזוהמא

שמביאים בסוף הסעודה לסוך 
ידים מזוהמות והוא מבושם 

   בבשמים:
. בורא עצי ליואין מברכין ע

בשמים אלא והא דאמר בכיצד 
מברכין (דף מג.) האי משחא 
כבישה וטחינה מברכין עליו בע''ב 
לא בבא בתוך הסעודה קאמר 

   אלא בבא להריח:
. לבשם בעשנו לגמר את הכלים

   את הבגדים:
. היו רגילים לגמר ערבי בטבריא

 שבתות ובצפורי במו''ש: 
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אֹותּו ְלאֹורוֹ "   ב,נג ּיֵ ר ַעד ׁשֶ   ."ְוֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהּנֵ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ׁש  -  "ֵיאֹותוּ "לֹא     ,ֵיאֹותּו ַמּמָ

ִאיּלּו עֹוֵמד ּבְ  ל ׁשֶ א כָּ ׁש ְלאֹוָרּה ֶאלָּ ּמֵ ּתַ ִרחּוק ָמקֹום ,ָקרֹוב ּוִמׁשְ    .ַוֲאִפיּלּו ּבְ
  

יְוֵכן ָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ִנינוּ  ִרחּוק ָמקֹום ׁשָ    .ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֵחיקוֹ " ָפָנס ,ָהְיָתה לֹו ֵנר ְטמּוָנה ּבְ ְלֶהֶבת ,אֹו ּבְ ָרָאה ׁשַ    ,אֹו ׁשֶ
ׁש ְלאֹוָרּה  ּמֵ תַּ    ,ְולֹא ִנׁשְ

תַּ  ׁש ְלאֹוָרּה אֹו ִנׁשְ ְלֶהֶבת ,ּמֵ    ,ְולֹא ָרָאה ׁשַ
ׁש ְלאֹוָרּה  ,ֵאינֹו ְמָבֵרךְ  ּמֵ תַּ ְלֶהֶבת ְוִיׁשְ ְרֶאה ׁשַ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ

ָלָמא  ׁשְ ְלֶהֶבת"ּבִ ׁש ְלאֹוָרּה ְולֹא ָרָאה ׁשַ ּמֵ תַּ ֶקֶרן ָזִוית - "ִמׁשְ יָמא ּבְ ַקּיְ ַחת ָלּה ּדְ כַּ    ,ַמׁשְ
א  ְלֶהֶבת ְולֹ "ֶאלָּ ׁש ְלאֹוָרּה ָרָאה ׁשַ ּמֵ תַּ ַחת ָלּה  - "א ִנׁשְ כַּ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

ְמַרֲחָקא    ?ָלאו ּדִ
  

   !לֹא
ַעְמָיא ְוַאְזָלא גֹון ּדְ   .כְּ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָחִלים לֹוֲחׁשֹות "    ,ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהן - ּגֶ

   ."ֵאין ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהן -אֹוְממֹות 
  

ֵמי    ?"לֹוֲחׁשֹות" ֵהיִכי ּדָ
  

אַר ָאַמר     :ב ִחְסּדָ
ִאיּלּו ַמְכִניס ְלתֹוָכן ֵקיָסם ְודֹוֶלֶקת ֵמֵאיֶליָה  ל ׁשֶ    .כָּ

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

   '?עֹוְממֹות'אֹו  "אֹוְממֹות"
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ָאַמר  יִמיּדְ ר ַאְבּדִ א ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ

ַגן ֱאלִֹהים ֲאָרִזים לֹא ֲעָממּוהוּ "    .(יחזקאל לא, ח) "ּבְ
  

  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 
ׁש  "ֵיאֹותוּ "    .ַמּמָ
  

ה    ?ְוַכּמָ
  

אָאַמר     :עּוּלָ
יֹון ין ִאיָסר ְלפּוְנּדְ יר ּבֵ כִּ ּיַ ֵדי ׁשֶ    .כְּ

  
ה    :ָאַמר ִחְזִקּיָ

ל ְטֶבְרָיא ין ְמלּוְזָמא ׁשֶ יר ּבֵ כִּ ּיַ ֵדי ׁשֶ ל ִצּפֹוִרי ,כְּ    .ִלְמלּוְזָמא ׁשֶ
  

ילָ  ַרב ְיהּוָדה ּיָ א ּדַ ֵבי ַאּדָ    .אְמָבֵרְך ַאּדְ
  

ר ָחָמא ָרָבא ֵבי ּגּוְרָיא ּבַ    .ְמָבֵרְך ַאּדְ
  

י ּיֵ ר ֲאבּוהַּ  ַאּבַ ֵבי ּבַ    .ְמָבֵרְך ַאּדְ
  
  

  רש"י
נהנה  . שאפילו לאלא יאותו ממש

ממנו מברכין עליו ומאי עד 
שיאותו עד שיהא אורו ראוי 
ליהנות ממנו לעומדים סמוך לו 
ואז מברכים עליו אפי' הרחוקים 

   ממנו ובלבד שיראוהו:
   . בעששית:בפנס

   . עומד בסמוך:יאותו ממש
   . הוא צריך להיות בסמוך:וכמה

   . משקל:מלוזמא
. היה מברך על אור רב יהודה

לא ורחוק מביתו שבבית אדא דיי
היה רב יהודה לטעמיה דלא בעי 

   סמוך:
. רבא מברך אדבי גוריא בר חמא

סמוך לביתו היה רבא לטעמיה 
   דאמר סמוך בעינן:
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   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִרין ַעל ָהאּור ְצֹות ,ֵאין ְמַחּזְ ִרים ַעל ַהּמִ ַחּזְ ּמְ ֶדֶרְך ׁשֶ    .כְּ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
ְר     ,ָנאֵמֵריׁש ֲהָוה ְמַהּדַ

ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַמְעָנא ְלָהא ּדְ ׁשְ יָון ּדִ    ,כֵּ
ְרָנא י לֹא ְמַהּדַ    ,ֲאָנא ַנּמִ

יָלא ְמָבֵריְכָנא.  ַלע ִלי ִמּמֵ א ִאי ִמּקְ   ֶאלָּ
  
  

  רש"י
. אם אין לו אין מחזרין על האור

   אור א''צ לחזר אחריו:



391     315 סוגיה                """""אלו דברים שבין ב"ש ובין ב"ה"אלו דברים שבין ב"ש ובין ב"ה"אלו דברים שבין ב"ש ובין ב"ה"אלו דברים שבין ב"ש ובין ב"ה    ––––מסכת ברכות פרק ח' מסכת ברכות פרק ח' מסכת ברכות פרק ח' מסכת ברכות פרק ח' 

        נג, בנג, בנג, בנג, ב .315
ָאַכל יֵרךְ  ,ִמי ׁשֶ ַכח ְולֹא ּבֵ    ,ְוׁשָ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
   .ַיֲחזֹור ִלְמקֹומֹו ִויָבֵרךְ 

לּבֵ וּ     :אֹוְמִרים ית ִהּלֵ
ר ְזּכַ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ   .ְיָבֵרְך ּבְ

  
יָמא  ַרב ְזִבידָאַמר  אְוִאיּתֵ ר ַאּבָ יִמי ּבַ    :ַרב ּדִ

ַכח ׁשָ    ,ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ֵמִזיד  ְבֵרי ַהּכֹל  -ֲאָבל ּבְ    .ַיֲחזֹור ִלְמקֹומֹו ִויָבֵרךְ  ּדִ

  
יָטא ׁשִ ַכח" !ּפְ ַנן "ְוׁשָ    !ּתְ

  
ֵתיָמא יןה :ַמהּו ּדְ ֵמִזיד ּוא ַהּדִ    ,ֲאִפיּלּו ּבְ
ֵני  ָקּתָ ַכח"ְוַהאי ּדְ איְלהֹוִדיֲעָך ּכָֹחן ּדְ  - "ְוׁשָ ּמַ ית ׁשַ    ,ּבֵ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ְנָיא    :ּתַ
לָאְמרּו ָלֶהם " ית ִהּלֵ איְל  ּבֵ מַּ ית ׁשַ    :ּבֵ

ֵר  ַכח ְוָיַרד ְולֹא ּבֵ יָרה ְוׁשָ רֹאׁש ַהּבִ ָאַכל ּבְ יָרה ִויָבֵרךְ  ,ךְ ְלִדְבֵריֶכם ִמי ׁשֶ    !?ַיֲחזֹור ְלרֹאׁש ַהּבִ
איָאְמרּו ָלֶהן  מַּ ית ׁשַ לְל  ּבֵ ית ִהּלֵ    :ּבֵ

ה ֶלּנָ יָרה לֹא ַיֲעֶלה ְוִיטְּ רֹאׁש ַהּבִ ַכח ַאְרְנִקי ּבְ ָ ׁשּ    !?ְלִדְבֵריֶכם ִמי ׁשֶ
ן ,ִלְכבֹוד ַעְצמֹו הּוא עֹוֶלה ּכֵ ל ׁשֶ ַמִים לֹא ּכָ    .?!"ִלְכבֹוד ׁשָ

  
ְלִמיֵדיַהְנהּו  ֵרי ּתַ    ,ּתְ

ׁשֹוֵגג כְּ  איַחד ָעִביד ּבְ ּמַ ית ׁשַ    ,ּבֵ
ַדֲהָבא ח ַאְרְנָקא ּדְ כַּ    .ְוַאׁשְ

  
ֵמִזיד כְּ  לְוַחד ָעִביד ּבְ ית ִהלֵּ    ,ּבֵ

   .ְוַאְכֵליּה ַאְרָיא
  

ה  ר ָחָנהַרּבָ ר ּבַ א ּבַ יְרּתָ ּיַ ׁשַ    ,ֲהָוה ָקָאֵזל ּבְ
ִריךְ  ֵלי ְולֹא ּבָ ּתְ    ,ָאַכל ְוִאׁשְ

   ?ֵהיִכי ֶאֱעִביד :ָאַמר
אי ְלָבֵרךְ  :ִאי ֲאִמיָנא ְלהוּ  ׁשַ    ,ִאּנְ

ְמָבְרָכת ְלַרֲחָמָנא ְמָבְרָכת :ָאְמֵרי ִלי ל ֵהיָכא ּדִ ֵריְך כָּ    .ּבָ
ֲאִמיָנא ְלהוּ  ַדֲהָבא :מּוָטב ּדַ אי יֹוָנה ּדְ ׁשַ    ,ִאּנְ

ַדֲהָבא :ָאַמר ְלהוּ  אי יֹוָנה ּדְ ׁשַ ִאּנְ ַטרּו ִלי ּדְ    ,ִאּנְ
ַדֲהָבא ח יֹוָנה ּדְ כַּ    .ָאִזיל ּוָבִריְך ְוַאׁשְ

  
ָנא     "?יֹוָנה"ּוַמאי ׁשְ

  
ָרֵאל ְליֹוָנה ֶנֶסת ִיׂשְ ְמִתיֵלי כְּ    ,ּדִ

ְכִתיב ֶסף וְ " :ּדִ ה ַבכֶּ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ יַרְקַרק ָחרּוץכַּ   .(תהילים סח, יד)" ֶאְברֹוֶתיָה ּבִ

א  ְכָנֶפיָה ַמה ּיֹוָנה ֵאיָנּה ִניּצֹוֶלת ֶאלָּ    ,ּבִ
ִמְצֹות א ּבְ ָרֵאל ֵאיָנן ִניּצֹוִלין ֶאלָּ   .ַאף ִיׂשְ

  
  

  רש"י
. אע''פ ששגג חד עבד בשוגג כב''ש

ונעקר מן המקום ע''י שכחה 
כב''ש וחזר החמיר על עצמו 
   למקום שאכל וברך:

. נעקר ממקום חד עבד במזיד
שאכל במזיד כדי לברך במקום 

   אחר שהוצרך לילך:
. שכחתי יונה אנשאי יונה דדהבא

   של זהב:
. או יונה אינה נצולת אלא בכנפיה

   בורחת או נלחמת בראשי אגפיה:
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   ?ְמָבֵרךְ [ְוַעד ָמַתי "

ֵמָעיו ּבְ זֹון ׁשֶ ל ַהּמָ ְתַעּכֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ    .]"ַעד ּכְ
  

יעּור ִעּכּול ה ׁשִ ּמָ    ?כַּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ֵאינֹו ָרֵעב ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ

  
   :ַמרָא  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ְצָמא ֵמֲחַמת ֲאִכיָלתוֹ  ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ
  

ַלְמָיא ָאַמר ֵליּה  ר ׁשְ    ,ַמר זּוְטָראלְ  ַרב ֵייַמר ּבַ
יְזִביְוָאְמֵרי ָלּה  ר ׁשֵ    :ַמר זּוְטָראלְ  ַרב ֵייַמר ּבַ

   ?ִמי ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ָהֵכי
יְוָהָאַמר     :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרב ַאּמִ

יעוּ  ה ׁשִ ּמָ    ?ר ִעּכּולכַּ
ע ִמיִלין ְך ַאְרּבַ ֵדי ְלַהלֵּ    !כְּ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ה -כָּ ֲאִכיָלה ְמרּוּבָ    .ּבַ
אן  ֲאִכיָלה מּוֶעֶטת -כָּ   .ּבַ

  
  

  רש"י
   . ד' מילין:אכילה מרובה
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א ָלֶהן ַיִין "   ...ּבָ
ָרֵאל ַהְמָבֵרךְ [    ,ְועֹוִנין ָאֵמן ַאַחר ִיׂשְ

   ,ְוֵאין עֹוִנין ָאֵמן ַאַחר ּכּוִתי ַהְמָבֵרךְ 
ּה  ַעד ָרָכה ּכּוּלָ ל ַהּבְ ַמע ּכָ ׁשְ ּיִ    ]." ׁשֶ

  
ָרֵאל  :ְלֵמיְמָרא ִיׂשְ בּדְ ָרָכה  ַאף ַעל ּגַ ּה ּבְ ַמע ּכּולָּ לֹא ׁשָ    ,עֹוֶנה –ּדְ

ַמע     ?ֵהיִכי ָנִפיק -ְוִכי לֹא ׁשָ
  

ר ַרבָאַמר  יא ּבַ    :ִחיָּ
ֶהן ּלֹא ָאַכל ִעּמָ ׁשֶ    .ּבְ

  
ה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוֵכן ָאַמר  ר ֲאבּוהַּ ַרּבָ    :ּבַ

ֶהן ּלֹא ָאַכל ִעּמָ ׁשֶ    .ּבְ
  
  

  רש"י
א פריש . הבא להם יין אחר המזון

לה בגמרא בריש פרקין לב''ש אין 
ברכת המזון טעונה כוס ולב''ה 

   טעונה כוס:
. קס''ד באחד מן היכי נפיק

   המסובין עסקינן במתני':
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יאלְ  ַרב ָאַמר ֵליּה  ֵריּה  ִחיָּ    :ּבְ

ִרי    .ֲחטֹוף ּוָבֵריךְ  ,ּבְ
  

הלְ  ַרב הּוָנאְוֵכן ָאַמר  ֵריּה  ַרּבָ    ,ּבְ
   .ֲחטֹוף ּוָבֵריךְ 

  
ָעֵני ָאֵמן :ְלֵמיְמָרא אן ּדְ ְמָבֵרְך ָעִדיף ִמּמַ    ,ּדִ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
י יֹוֵסיַר "    :אֹוֵמר ּבִ

דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְמָבֵרךְ     .ּגָ
י ְנהֹוַראי ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ן הּוא ַמִים ּכֵ ָ    ,ַהׁשּ
ִרין  ֲהֵרי ּגּוְלָייִרין יֹוְרִדין ּוִמְתּגָ ַדע ׁשֶ ְלָחָמהתֵּ ּמִ ִחין ,ּבַ    !"ְוִגּבֹוִרים יֹוְרִדין ּוְמַנּצְ

  
ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ

ַתנְ     :ָיאּדְ
ַמע" ַמׁשְ    ,ֶאָחד ַהְמָבֵרְך ְוֶאָחד ָהעֹוֶנה ָאֵמן ּבְ

ָבֵרְך יֹוֵתר ִמן ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַמֲהִרין ַלּמְ ּמְ א ׁשֶ    ."ֶאּלָ
  
  

  רש"י
. כשמושיטין כוס של חטוף ובריך

ברכה הוי מחזר שיתנהו לך 
   ותברך:
. העונה והמברך במשמע במשמע

קומו ברכו את ה' אלהיכם בס' 
מיה ט) ואומר ויברכו שם עזרא (נח

כבודך והיא עניית אמן שבמקדש 
במסכת תענית (פ''ב דף טז: ולקמן 
דף סג.) מפרש קומו ברכו. בתחלת 
ברכה ויברכו שם כבודך במקום 
עניית אמן שבמקדש אומר 

   בשכמל''ו:
   . ליתן שכר:שממהרין למברך
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יּה  ֵעי ִמיּנֵ מּוֵאלּבָ    :ַרבֵמ  ׁשְ

ן ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ    ?ַמהּו ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ּתִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   ,עֹוִנין ָאֵמן ַאַחר ַהּכֹל

ד ֲעׂשּוִיין ן הֹוִאיל ּוְלִהְתַלּמֵ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ    .חּוץ ִמתִּ
  
יוְ  ן ִמְפְטַרְייהוּ  ָהֵני ִמילֵּ ְדָלא ִעיּדָ    ,ּבִ

ן ִמְפְטַרְייהּו  ִעיּדָ    .עֹוִנין -ֲאָבל ּבְ
  
  
  

  רש"י
. כשלומדים ברכות אחר תינוקות

   מפי רבן:
. שאין עשויין הואיל ולהתלמד

  מתכוונים לברך אלא ללמד:
. כשאומרים אבל בעידן מפטרייהו

ההפטרה ומברכין בתורה ובנביא 
  עוני' אחריהן אמן:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶמן " ָרָכה -ׁשֶ ב ֶאת ַהּבְ    ,ְמַעּכֵ
ְבֵר  י ִזיַלאיי ּדִ    .ַרּבִ

י ִזיַואי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ב    .ֵאינֹו ְמַעּכֵ

י ַאָחא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶמן טֹוב  ב –ׁשֶ    .ְמַעּכֵ

י זוֲּהַמאי    :אֹוֵמר ַרּבִ
זֹוָהם  מְּ ם ׁשֶ ׁשֵ סּול ַלֲעבֹוָדה - ּכְ    ,ּפָ

ְך ָיַדִים ְמזֹוָהמֹות  סּולֹות ִלְבָרָכה -ּכָ    ."ּפְ
  

ר יִ ָאַמר     :ְצָחקַרב ַנְחָמן ּבַ
   ,ְולֹא זּוֲהַמאי ָיַדְעָנא ,ְולֹא ִזיַואי ,ֲאָנא לֹא ִזיַלאי

א ַמְתִניָתא ָיַדְעָנא    ,ֶאלָּ
ָאַמר  ָנא ,ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ ַמְתִניָתא ּתָ    :ְוָאְמֵרי ָלּה ּבְ

ם" ּתֶ ׁשְ    ,ֵאּלּו ַמִים ִראׁשֹוִנים - (ויקרא כ, ז) "ְוִהְתַקּדִ
י"    .ֵאּלּו ַמִים ַאֲחרֹוִנים - "םִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ
י ָקדֹוׁש " ֶמן - "כִּ    .ֶזה ׁשֶ
ָרָכה - "ֲאִני יי' ֱאלֵֹהיֶכם"    .זֹו ּבְ
  
  

        הדרן עלך אלו דבריםהדרן עלך אלו דבריםהדרן עלך אלו דבריםהדרן עלך אלו דברים
  

  רש"י
. שמן שהיו שמן מעכב את הברכה

רגילין להביא בסוף הסעודה לסוך 
אחר הסעודה את הידים אחר מים 

   אחרונים להעביר את זוהמתן:
לזמן . שאסור מעכב את הברכה

עד שיובא וכן לענין שמעכב ברכות 
כל דבר הבא בקנוח סעודה 
שמותר לאכלו בלא ברכה עד 

   שיסכוהו:
. שיש בו בשמים מעכב שמן טוב

 את הברכה למי שרגיל בו: 
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ָנה   ִמׁשְ

ָרֵאל    נד,א ים ְלִיׂשְ ֲעׂשּו ּבֹו ִנסִּ ּנַ ה :ראֹוֵמ  –ָהרֹוֶאה ָמקֹום ׁשֶ קֹום ַהּזֶ ּמָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ה ִנסִּ ָעׂשָ רּוְך ׁשֶ    .ּבָ
ּנּו  ֶעְקָרה ִמּמֶ ּנֶ ָעַקר  :אֹוֵמר –ֲעבֹוָדה ָזָרה ָמקֹום ׁשֶ רּוְך ׁשֶ    .ֵמַאְרֵצנוּ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבָ

  
ָרִקים  ָועֹות ְוַעל ָהְרָעִמים ְוַעל ָהרּוחֹות ְוַעל ַהּבְ יִקין ְוַעל ַהּזְ    –ַעל ַהּזִ

ּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם :אֹוֵמר רּוְך ׁשֶ    .ּבָ
רֹות  ְדּבָ ָהרֹות ְוַעל ַהּמִ ים ְוַעל ַהּנְ מִּ ָבעֹות ְוַעל ַהּיַ    –ַעל ֶהָהִרים ְוַעל ַהּגְ

ית :אֹוֵמר ה ְבֵראׁשִ רּוְך עֹוׂשֶ    .ּבָ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

דֹול  ם ַהּגָ רּוךְ  :אֹוֵמר –ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּיָ דֹול ּבָ ם ַהּגָ ה ֶאת ַהּיָ ָעׂשָ    ,ׁשֶ
רֹוֵאהּו ִלְפָרִקים ְזַמן ׁשֶ    .ּבִ

  
ׂשֹורֹות טֹובֹות  ִמים ְוַעל ּבְ ׁשָ ִטיב :אֹוֵמר –ַעל ַהּגְ רּוְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ    .ּבָ

ׂשֹורֹות ָרעֹות  ין ָהֱאֶמת :אֹוֵמר –ַעל ּבְ ּיַ רּוְך ּדַ    .ּבָ
ִית ָחָדׁש  ָנה ּבַ ִלים ֲחָד  ,ּבָ ים ְוָקָנה ּכֵ ה :אֹוֵמר –ׁשִ ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ יָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ רּוְך ׁשֶ    .ּבָ

   ,ְמָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ֵמֵעין ַעל ַהּטֹוָבה
  .ְוַעל ַהּטֹוָבה ֵמֵעין ַעל ָהָרָעה

  
ָעַבר  ְוא -ְוַהּצֹוֵעק ְלׁשֶ ת ׁשָ ִפּלַ    .ֲהֵרי זֹו תְּ

ֶרת ּתֹו ְמעּוּבֶ י ָזָכר  :ֵמרְואוֹ  ,ָהְיָתה ִאׁשְ תִּ ֵלד ִאׁשְ תֵּ ְוא -ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ת ׁשָ ִפּלַ    .ֲהֵרי זֹו תְּ
ִעיר ַמע קֹול ְצָוָחה ּבָ ֶרְך ְוׁשָ ּדֶ א ּבַ יִתי  :ְואֹוֵמר ,ָהָיה ּבָ תֹוְך ּבֵ ֵהא ּבְ ּלֹא תְּ    –ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ְוא ת ׁשָ ִפּלַ    .ֲהֵרי זֹו תְּ
  

יִ  תַּ ל ׁשְ ּלֵ ְכָנס ִלְכַרְך ִמְתּפַ    :םַהּנִ
ְכִניָסתוֹ  -ַאַחת     ,ּבִ

יִציָאתוֹ  –ְוַאַחת     .ּבִ
אי ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ

ע    :ַאְרּבַ
ִים  תַּ ְכִניָסתוֹ  –ׁשְ    ,ּבִ

ִים  תַּ יִציָאתוֹ  –ּוׁשְ    .ּבִ
ָעַבר    .ְוצֹוֵעק ַעל ֶהָעִתיד ,נֹוֵתן הֹוָדָאה ַעל ׁשֶ

  
ָבֵרְך ַע  ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ יב ָאָדם ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ּכְ    ,ל ַהּטֹוָבהַחּיָ

ֱאַמר ּנֶ ָכל ְלָבְבךָ " :ׁשֶ   .)ה, דברים ו(ְוגֹו'  "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ָכל ְלָבְבךָ " ֵני ְיָצֶריךָ  - "ּבְ ׁשְ ֵיֶצר טֹוב ּוְבֵיֶצר ָהָרע ,ּבִ    .ּבְ
ךָ " ךָ  - "ּוְבָכל ַנְפׁשְ    .ֲאִפיּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת ַנְפׁשְ
ָכל ָמ  - "ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ "    .מֹוְנךָ ּבְ

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ָכל ְמאֶֹדךָ " הּוא מֹוֵדד ְלךָ  - "ּבְ ה ׁשֶ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ    .ֱהֵוי מֹוֶדה לוֹ  ,ּבְ
  

ְזָרח ַער ַהּמִ ֶנֶגד ׁשַ ים ,לֹא ָיֵקל ָאָדם ֶאת רֹאׁשֹו ּכְ ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ ֶנֶגד ּבֵ הּוא ְמכּוָון ּכְ    .ׁשֶ
ַמ  ִית ּבְ ֵנס ְלַהר ַהּבַ ַעל ַרְגָליוְולֹא ִיּכָ תֹו ּוְבָאָבק ׁשֶ ְרָיא ,ְקלֹו ּוְבִמְנָעלֹו ּוְבפּוְנּדָ ְנּדַ ּנּו ַקּפַ    .ְולֹא ַיֲעׂשֶ

ל ָוחֹוֶמר -ּוְרִקיָקה     .ִמּקַ
  

ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ָרכֹות ׁשֶ ל חֹוְתֵמי ּבְ    ,ַעד ָהעֹוָלם :ָהיּו אֹוְמִרים ,ּכָ
דּוִקים ְוָאְמרּו ֵאין עֹוָל  ְלְקלּו ַהּצְ ּקִ ֶ א ֶאָחדִמׁשּ    ,ם ֶאּלָ

הּו אֹוְמִרים ּיְ    .ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם :ִהְתִקינּו ׁשֶ
  

ם ֵ ׁשּ לֹום ֲחֵברֹו ּבַ ֵהא ָאָדם ׁשֹוֵאל ֶאת ׁשְ ּיְ    ,ְוִהְתִקינּו ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֶכם ַוּיֹאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכךָ " :ׁשֶ ית ֶלֶחם ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה' ִעּמָ א ִמּבֵ ה בַֹעז ּבָ   .)ד, רות ב( "ה' ְוִהנֵּ

ּבֹור ֶהָחִיל" :ְואֹוֵמר ָך ּגִ   .)יב, שופטים ו( "ה' ִעּמְ
ךָ " :ְואֹוֵמר י ָזְקָנה ִאּמֶ בּוז כִּ   .)כב, משלי כג( "ַאל ּתָ

  .)קכו, תהילים קיט( "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ " :ְואֹוֵמר

י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּום - "ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ "    ."ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'" :ִמׁשּ

  

  רש"י
הרואה מקום שנעשו בו נסים 

. כגון הנך דקתני לקמן לישראל
   מעברות הים והירדן ונחלי ארנון כו':

   . מפרש בגמרא:מיםזיקין וזועות ורע
. לפי שאלו נראין או נשמעין מלא עולם
   למרחוק:

. ובגמרא (ד' נט.) ברוך עושה בראשית
פריך אטו הנך דלעיל לאו מעשה 

   בראשית נינהו:
. מפרש בגמרא (שם ע''ב) ולפי לפרקים

שהוא חשוב וגדול מכלן קבע ליה רבי 
   יהודה ברכה לעצמו:

ן . דיימברך על הרעה מעין על הטובה
   האמת:

. הטוב ועל הטובה מעין על הרעה
   והמטיב ובגמרא מפרש היכי דמי:

. המהלך בדרך וצריך הנכנס לכרך
לעבור כרך ושם מצויים מושלים רעים 

   ומחפשים עלילות:
   . מתפלל שיכנס לשלום:אחת בכניסתו

   . מתפלל שיצא לשלום:ביציאתו
. כדמפרש נותן הודאה על שעבר ארבע

מצאו ד' כדמפרש וצועק על העתיד נ
   בגמרא:

. מפרש חייב אדם לברך על הרעה כו'
   בגמרא:

. מדות מדודות לך בין ד''א בכל מאדך
   מדה טובה בין מדת פורענות:

   . לא ינהג קלות ראש:לא יקל ראש
. חוץ להר הבית אשר כנגד שער מזרחי

בחומה הנמוכה אשר לרגלי הבית 
במזרח לפי שכל השערים מכוונים זה 

שער מזרח שער עזרת נשים כנגד זה 
ושער עזרת ישראל ופתח האולם 
וההיכל ובית קדשי הקדשים בימי 

   מקדש ראשון כשהיה אמה טרקסין:
   . חגור חלול ונותנין בו מעות:בפונדתו

   . בגמרא מפרש ליה:מק''ו
כל חותמי ברכות שבמקדש היו 

. במסכת תענית אומרים עד העולם
אמן (פ''ב דף טז:) אמרינן אין עונין 

במקדש המברך אומר בסוף כל ברכה 
ברוך אתה ה' אלהי ישראל מן העולם 
ועד העולם ברוך חונן הדעת וכן בכולם 
והעונין אומרים ברוך שם כבוד 
מלכותו לעולם ועד וילפינן לה מקרא 
דתפלת עזרא וסיעתו ואשמעינן הכא 
דבמקדש ראשון לא היו אומרים אלא 

   ברוך ה' אלהי ישראל עד מן העולם:
. ואמרו אין עולם משקלקלו הצדוקים

   אלא זה:
. עזרא וסיעתו שיהו אומרים התקינו

מן העולם ועד העולם לומר ששני 
עולמות יש להוציא מלב הצדוקים 

   הכופרים בתחיית המתים:
. שיהא אדם שואל לשלום חבירו בשם

בשמו של הקב''ה ולא אמרינן מזלזל 
הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד 

הוציא שם שמים עליו ולמדו הבריות ל
מבעז שאמר ה' עמכם ומן המלאך 

   שאמר לגדעון ה' עמך גבור החיל:
. למוד ואומר אל תבוז כי זקנה אמך

מדברי זקני אומתך לעשות מה שראית 
   שעשו הם ובגמ' מפרש מאי ואומר:

. ואומר עת לעשות לה' הפרו תורתך
פעמים שמבטלים דברי תורה כדי 

תכוין לשאול לעשות לה' אף זה המ
לשלום חברו זה רצונו של מקום שנא' 
בקש שלום ורדפהו מותר להפר תורה 
ולעשות דבר הנראה אסור: גמ' ה''ג 
מנלן דמברכינן אניסא א''ר יוחנן 
דאמר קרא ויאמר יתרו ברוך ה' אשר 

   הציל אתכם וגו':
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ָמָרא    ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא יל" :ּדְ ר ִהּצִ רּוְך ה' ֲאׁשֶ    .(שמות יח, י) ְוגֹו' "ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ּבָ

  
ים ְמָבְרִכיָנן ַרּבִ א ּדְ יּסָ ָיִחיד לֹא ְמָבְרִכיָנן ,ַאּנִ א ּדְ יּסָ    ?!ַאּנִ

ֲעַבר ְיִמיָנא ָנַפל ֲעֵליּה ַאְרָיאְוָהא ַה  ֲהָוה ָקא ָאִזיל ּבַ ְבָרא ּדַ    ,הּוא ּגַ
א  יּה  -ִאְתֲעִביד ֵליּה ִניּסָ ַצל ִמיּנֵ    ,ְוִאיּתְ

יּה ּדְ  ֵריךְ  :ָאַמר ֵליּה וְ  ,ָרָבאָאָתא ְלַקמֵּ ָמִטית ְלָהָתם ּבָ ל ֵאיַמת ּדְ ה :כָּ קֹום ַהּזֶ ּמָ ה ִלי ֵנס ּבַ ָעׂשָ רּוְך ׁשֶ    !ּבָ
  

ָרִביָנא ֵריּה ּדְ ֲעָרבֹות ַמר ּבְ ָתא ּדַ ַפּקְ א ,ֲהָוה ָקָאִזיל ּבְ    ,ְוָצָחא ְלַמּיָ
א ּתִ  ִאיְבֵרי ֵליּה  ,ִאיְתֲעִביד ֵליּה ִניּסָ א ְוִאיׁשְ ַמּיָ    .יֵעיָנא ּדְ

ְמחֹוָזא ָקא ּדִ ִרְסּתְ    ,ְותּו ִזְמָנא ֲחָדא ֲהָוה ָקָאִזיל ּבְ
ִריָצא ְמָלא ּפְ    ,ּוְנַפל ֲעֵליּה ּגַ

ּה  יָתא ָעל ְלַגּוָ ְרָקא ֵליּה ֲאׁשִ    .ִאיְתּפָ
י ָמָטא ַלֲעָרבֹות ִריךְ  ,כִּ ֲעָרבֹות ּוְבָגָמל :ּבָ ה ִלי ֵנס ּבַ ָעׂשָ רּוְך ׁשֶ    .ּבָ

ְמחֹוָזא ָקא ּדִ י ָמָטא ְלִרְסּתְ ִריךְ  ,כִּ ָגָמל ּוַבֲעָרבֹות :ּבָ ה ִלי ֵנס ּבְ ָעׂשָ רּוְך ׁשֶ    !ּבָ
  

   :ָאְמֵרי
א ּדְ  יּסָ ים ַאּנִ יֵבי ִלְברּוֵכי -ַרּבִ י ַעְלָמא ִמיַחּיְ    ,ּכּולֵּ

ָיִחיד א ּדְ יּסָ יב ְלָב  - ַאּנִ    .רּוֵכיִאיהּו ַחּיָ
  
  

  רש"י
. שם מדינה בדרומו בעבר ימינא

   של פרת:
  . בקעה:בפקתא
   ום:. שם מקערבות

   . צמא למים:וצחא למיא
   . בשוק:ברסתקא

. גמל משוגע שעסקיו גמלא פריצא
   רעים:

. נפלה אתפרקא ליה אשיתא
חומת בית שהיה סמוך לו ונכנס 

  לתוך הבית מפני הגמל:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   :ָהרֹוֶאה

ם רֹות ַהּיָ    ,ַמְעּבְ
ן ְרּדֵ רֹות ַהּיַ    ,ּוַמְעּבְ

רֹות ַנֲחֵלי ַאְרנֹון    ,ַמְעּבְ
מֹוַרד  ִביׁש ּבְ ית חֹורֹוןַאְבֵני ֶאְלּגָ    ,ּבֵ

ָרֵאל ן ַעל ִיׂשְ ׁשָ ׁש ִלְזרֹוק עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ּקֵ ּבִ    ,ְוֶאֶבן ׁשֶ
ֲעָמֵלק ַע ִמְלָחָמה ּבַ ה ְיהֹוׁשֻ ָעׂשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ּבְ ב ָעֶליָה מֹׁשֶ ׁשַ ּיָ    ,ְוֶאֶבן ׁשֶ

ל לֹוט ּתֹו ׁשֶ    ,ְוִאׁשְ
ְמקֹוָמּה  ְבְלָעה ּבִ ּנִ    ,ְוחֹוַמת ְיִריחֹו ׁשֶ

ן  קֹוםַעל ּכּוּלָ ַבח ִלְפֵני ַהּמָ ן הֹוָדָאה ָוׁשֶ תֵּ ּיִ    ."ָצִריְך ׁשֶ
  

ָלָמא  ׁשְ ם"ּבִ רֹות ַהּיָ ְכִתיב "ַמְעּבְ ה" :ּדִ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ בֹאּו ְבֵני ִיׂשְ   .)כב, שמות יד( "ַוּיָ

ן" ְרּדֵ רֹות ַהּיַ ְכִתיב "ַמְעּבְ ֵאי ָהָאר" :ּדִ ַעְמדּו ַהּכֲֹהִנים נֹוׂשְ ןַוּיַ ְרּדֵ תֹוְך ַהּיַ ָחָרָבה ּבְ ִרית ה' ּבֶ    ,ֹון ּבְ
ָחָרָבה ָרֵאל עֹוְבִרים ּבֶ ן ,ָהֵכן ְוָכל ִיׂשְ ְרּדֵ ל ַהּגֹוי ַלֲעבֹור ֶאת ַהּיַ ּמּו כָּ ר תַּ   .)יז, יהושע ג( "ַעד ֲאׁשֶ

א  רֹות ַנֲחֵלי ַאְרנֹון"ֶאלָּ ָלן – "ַמְעּבְ    ?ִמּנָ
  

ְכִתיב ֵסֶפר" :ּדִ ן ֵיָאַמר ּבְ סּוָפה ,ִמְלֲחמֹות ה' ַעל כֵּ   .)יד, במדבר כא(ְוגֹו'  "ֶאת ָוֵהב ּבְ

ָנא    :ּתָ
סּוָפה"" ֵני ְמצֹוָרִעים ָהיוּ  - "ֶאת ָוֵהב ּבְ ָרֵאל ,ׁשְ סֹוף ַמֲחֵנה ִיׂשְ ִכין ּבְ ֲהוּו ְמַהּלְ   .ּדַ

ָרֵאל ָאתּו ֱאמֹוָרֵאי   נד,ב י ֲהוּו ָקא ַחְלֵפי ִיׂשְ הֹון ,ַעְבֵדי ְלהֹון ְנִקירֹוָתא^, ּכִ    .ְוָטׁשּו ּבְ
ָרֵאל ָהָכא :ָאְמֵרי י ַחְלֵפי ִיׂשְ    .ִנְקְטִלינּון ,ּכִ

ָרֵאל ִיׂשְ ְייהּו ּדְ י ַקּמַ ָארֹון ֲהָוה ַמְסּגֵ ְייהוּ  ,ְולֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ּדְ ּמַ    ,ַוֲהָוה ֵמִמיְך ְלהּו טּוֵרי ִמּקַ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי קּו טּוֵרי ּבַ ּבְ ָאָתא ֲארֹון ִאּדַ יָון ּדְ ַמְייהּו ְלַנֲחֵלי ַאְרנֹון ,ַקְטִלינּוןוְ  ,ּכֵ    .ְוָנַחת ּדְ

יֵני טּוֵרי ָקא ָנִפיק ִמּבֵ ָמא ּדְ י ָאתּו ֶאת ָוֵהב ָחזּו ּדָ    .ּכִ
ָרֵאל יָרה ,ָאתּו ְוָאְמֵרי ְלהּו ְלִיׂשְ    ,ְוָאְמרּו ׁשִ

ְכִתיב ַען " :ַהְיינּו ּדִ ֶבת ָער ְוִנׁשְ ר ָנָטה ְלׁשֶ ָחִלים ֲאׁשֶ ד ַהנְּ   ."(במדבר כא, טו)" ִלְגבּול מֹוָאבְוֶאׁשֶ

  
  
ִביׁש "    "ַאְבֵני ֶאְלּגָ

ִביׁש "ַמאי     ?"ַאְבֵני ֶאְלּגָ
  

ָנא    :ּתָ
ב ִאיׁש " ב ִאיׁש ְוָיְרדּו ַעל ּגַ ָעְמדּו ַעל ּגַ    ."ֲאָבִנים ׁשֶ
  
ב ִאיׁש " ה -  "ָעְמדּו ַעל ּגַ    ,ֶזה מֹׁשֶ

ְכִתיב ה ָעָניו ְמאֹד" :ּדִ   ,ב, ג)(במדבר י "ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ

ְך ָאְרָצה" :ּוְכִתיב ָרד ּוָמָטר לֹא ִנּתַ לּו ַהּקֹולֹות ְוַהּבָ ְחּדְ   .(שמות ט, לג) "ַוּיַ
  
ב ִאיׁש " ַע  - "ָיְרדּו ַעל ּגַ    ,ֶזה ְיהֹוׁשֻ

ְכִתיב ר רּוַח ּבוֹ " :ּדִ ן נּון ִאיׁש ֲאׁשֶ ַע ּבִ    .(במדבר כז, יח) "ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁשֻ
נּוָס " :ּוְכִתיב דֹולֹותַוְיִהי ּבְ ִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ּגְ ית חֹורֹון ַוה' ִהׁשְ מֹוַרד ּבֵ ָרֵאל ֵהם ּבְ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ   . (יהושע י, יא)" ם ִמּפְ

  
  
ָרֵאל" ן ִלְזרֹוק ַעל ִיׂשְ ׁשָ ׁש עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ּקֵ ּבִ    ."ֶאֶבן ׁשֶ
  

ָמָרא ִמיֵרי ָלּה  ּגְ    .ּגְ
  

ה ֲהוֵ  :ָאַמר ּמָ ָרֵאל כַּ ְרֵסי ?יַמֲחֵנה ִיׂשְ ָלָתא ּפַ    .ּתְ
ְרֵסי ָלָתא ּפַ ר ּתְ ֵדי ֲעַלְייהוּ  ,ֵאיִזיל ְוִאיֲעַקר טּוָרא ּבַ    .ְוֶאיְקְטִליְנהוּ  ,ְוֶאיׁשְ

ְרֵסי ָלָתא ּפַ ר ּתְ יּה  ,ָאַזל ָעַקר טּוָרא ּבַ    ,ְוַאְייֵתי ַעל ֵריׁשֵ
ִריְך הּוא ֲעֵליּה ַקְמֵצי א ּבְ אֵריּה ְונָ  ,ּוְנָקבּוהַּ  ,ְוַאְייֵתי קּוְדׁשָ ַצּוָ    ,ִחית ּבְ

ְלֵפּה  ֵעי ְלִמׁשְ יָסא ,ֲהָוה ּבָ יָסא ּוְלַהאי ּגִ יּה ְלַהאי ּגִ יּנֵ ֵכי ׁשִ ְלֵפּה  ,ָמׁשְ    ,ְולֹא ָמֵצי ְלִמׁשְ
ְכִתיב ְרּתָ " :ְוַהְיינּו ּדִ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ נֵּ   .(תהילים ג, ח) "ׁשִ

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ְוִכְדַרּבִ
ָאַמר  י ׁשִ ּדְ ן ָלִקיׁש ַרּבִ    :ְמעֹון ּבֶ

ְכִתיב ְרּתָ " :ַמאי ּדִ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ נֵּ   ? (תהילים ג, ח) "ׁשִ
ְקֵרי  ְרּתָ "ַאל ּתִ ּבַ א  "ׁשִ ְבּתָ "ֶאלָּ ְרּבַ    ".ׁשִ

  רש"י
. מקום שעברו מעברות הים

   ישראל בים סוף:
   . בימי יהושע:ומעברות הירדן

. לקמן מפרש מעברות נחלי ארנון
   י ניסא:מא

. בימי יהושע במורד בית חורון
   היה בספר יהושע:

 . לקמן מפרש: ואבן שזרק עוג

. מערות עבדי להון נקירותא
מעברות נחל ארנון עמק עמוק בין 
ב' הרים גבוהים והיו ישראל 
צריכים לעבור באותו עמק עשו 
אמוריים מערות בצדי ההרים 

   ונחבאו שם:
   . נחבאו:וטשו
   . עובר:מסגי
. משפיל הרים ך טוריממי

ומתפשטין זה לצד זה עד שהעמק 
   שוה:

. כשחזרו ההרים חזו דמא
   למקומן:

   . ושפך:ואשד
. ההר שבעבר אשר נטה לשבת ער

העמק נטה ונתפשט לצד חברו 
ההר אשר לצד עבר מואב ושם 

   ארץ מואב ער:
   . באויר:שעמדו

. לא הגיע לארץ לא נתך ארצה
   אלא עמדו באויר:

כמה הוי תלתא  מחנה ישראל
. עוג חשב כן בלבו מחנה פרסי

ישראל תלתא פרסי דכתיב 
(במדבר לג) ויחנו מבית הישימות 
עד אבל השטים ואמר רבה בר בר 
חנה לדידי חזי לי ההוא דוכתא 
והוה תלתא פרסי אורכא ותלתא 
   פרסי פותיא (עירובין פ''ה ד' נה:):

   . נמלים:קמצי
. לשון אשתרבובי שרבבת

   דו וגדלו למטה:אשתרבוב יר
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ה ֲהָוה מָּ ה כַּ ר ַאּמֹות ?מֹׁשֶ    .ֶעׂשֶ

ין ר ַאּמִ ר ֶעׂשֶ א ּבַ ִקיל ַנְרּגָ ין ,ׁשָ ר ַאּמִ ַוור ֶעׂשֶ יּה ּוַמְחֵייּה ּבְ  ,ׁשָ   ְוַקְטֵליּה.  -ַקְרסּולֵּ
  
  
ה" ב ָעֶליָה מֹׁשֶ ׁשַ ּיָ    ."ְוֶאֶבן ׁשֶ
  

ְכִתיב ב ָעֶליָה " :ּדִ ׁשֶ יו ַוּיֵ ימּו ַתְחּתָ ׂשִ ְקחּו ֶאֶבן ַוּיָ ֵבִדים ַוּיִ ה כְּ   . "ִויֵדי מֹׁשֶ
  
  
ל לֹוט" ּתֹו ׁשֶ    ."ְוִאׁשְ
  

ֱאַמר ּנֶ ִהי ְנִצ " :ׁשֶ ּתֹו ֵמַאֲחָריו ַוּתְ ט ִאׁשְ ּבֵ   .(בראשית יט, כו) "יב ֶמַלחַוּתַ
  
  
ְבְלָעה" ּנִ    ."ְוחֹוַמת ְיִריחֹו ׁשֶ
  

ְכִתיב יָה " :ּדִ ְחּתֶ ּפֹול ַהחֹוָמה ּתַ   .(יהושע ו, כ) "ַוּתִ

  
א הּו ִניּסָ ָלָמא ּכּולְּ ׁשְ ל לֹוט ּפּוְרָענּוָתא הּוא ,ּבִ ּתֹו ׁשֶ א ִאׁשְ    !ֶאלָּ

  
ָאַמר ין ָהֱאֶמת" :ּדְ ּיַ רּוְך ּדַ    ."ּבָ

  
ַבח"ְוָהא  ֵני "הֹוָדָאה ָוׁשֶ    !ָקּתָ

  
ֵני    :ּתָ

ִים" תַּ ּתֹו ְמָבְרִכים ׁשְ    ,ַעל לֹוט ְוַעל ִאׁשְ
ּתֹו  ין ָהֱאֶמת :אֹוֵמר -ַעל ִאׁשְ ּיַ רּוְך ּדַ    ,ּבָ

יִקים :אֹוֵמר -ְוַעל לֹוט  ּדִ רּוְך זֹוֵכר ֶאת ַהּצַ    ."ּבָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ֲעסֹו ׁשֶ  ַעת כַּ ׁשְ רּוְך הּואל ֲאִפיּלּו ּבִ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ

יִקים ּדִ    ,זֹוֵכר ֶאת ַהּצַ
ֱאַמר ּנֶ ר" :ׁשֶ כָּ ֵחת ֱאלִֹהים ֶאת ָעֵרי ַהכִּ ׁשַ    ,ַוְיִהי ּבְ

ח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה לַּ ְזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ   .(בראשית יט, כט)ְוגֹו' "ַוּיִ
  
  
ְבְלָעה" ּנִ    ."ְוחֹוַמת ְיִריחֹו ׁשֶ
  
   !ְוָהא ָנְפָלה ?!"ְוחֹוַמת ְיִריחֹו ִנְבְלָעה"

ֱאַמר ּנֶ ֹוָפר" :ׁשֶ מֹוַע ָהָעם ֶאת קֹול ַהׁשּ    ,ַוְיִהי ִכׁשְ
יָה  ְחּתֶ ּפֹול ַהחֹוָמה ּתַ רּוָעה ְגדֹוָלה ַוּתִ ִריעּו ָהָעם ּתְ   !(יהושע ו, כ) "ַוּיָ

  
י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  פּוְתָיּה ְורּוָמּה כִּ יָון ּדְ ּלּוֵעיִמׁשּ  ,כֵּ ָעה ּבַ לְּ    .ּום ָהֵכי ִאּבַ

  
  
  
  

  רש"י
. שהרי משה כמה הוי עשר אמין

הוא הקים את המשכן ודרשי' 
הקים את עצמו לקומת המשכן 
וכתיב ביה עשר אמות אורך 

   הקרש (שמות לו):
   . קפץ למעלה:שוור

קבילי''א {קיביל''א: . בקרסוליה
  קרסול} בלעז: 

. ואינו יכול וידי משה כבדים
לפושטן כל היום אלא אם כן 

מכים בזרועותיו ויקחו אבן תו
  וישימו תחתיו:

. משמע במקומה ואי תחתיה
   אפשר זו אלא על ידי בליעה:

. תירוצא דאמר ברוך דיין האמת
   הוא:

. שזכר את זוכר את הצדיקים
   אברהם:

. כיון דפותיה ורומה כי הדדי הוו
ואין נפילה ניכרת בה אם לא 
נבלעה משום הכי אבלעה והוא 

  זו:דרך נפילה לחומה כ
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   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָעה ְצִריִכין ְלהֹודֹות    :ַאְרּבָ
ם    ,יֹוְרֵדי ַהּיָ

רֹות    ,הֹוְלֵכי ִמְדּבָ
א ָהָיה חֹוֶלה ְוִנְתַרפֵּ    ,ּוִמי ׁשֶ

ֵבית ָהֲאסּוִרים ְוָיָצא ָהָיה ָחבּוׁש ּבְ    .ּוִמי ׁשֶ
  
  
םיֹוְרֵדי ַה "    ."ּיָ
  

ָלן    ?ִמּנָ
  

ְכִתיב ֳאִנּיֹות" :ּדִ ם ּבָ י ה'" ,ְוגֹו' "יֹוְרֵדי ַהּיָ ה ָראּו ַמֲעׂשֵ   .(תהילים קז) "ֵהּמָ
ַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות" :ְואֹוֵמר ֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה ַיֲעלּו ׁשָ    .(תהילים קז) "ַוּיַ
ּכֹור" :ְואֹוֵמר ִ ׁשּ    .(תהילים קז) "ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו כַּ
צּוקֹוֵתיֶהם יֹוִציֵאם" :ְואֹוֵמר ר ָלֶהם ּוִמּמְ ּצַ ְצֲעקּו ֶאל ה' ּבַ   .(תהילים קז) "ַוּיִ

   .(תהילים קז)"ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה" :ְואֹוֵמר
ּתֹוקוּ " :ְואֹוֵמר ְמחּו ִכי ִיׁשְ ׂשְ    .(תהילים קז) "ַוּיִ
   .(תהילים קז) "יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם" :ְואֹוֵמר

  
  
רֹות"    ."הֹוְלֵכי ִמְדּבָ
  

ָלן    ?ִמּנָ
  

ְכִתיב ֶרךְ " :ּדִ ימֹון ּדָ יׁשִ ר ּבִ ְדּבָ עּו ַבּמִ ב לֹא ָמָצאּו  ,ּתָ   ... ִעיר מֹוׁשָ
ְצֲעקּו ֶאל ה' ָרה ,ַוּיִ ֶדֶרְך ְיׁשָ ְדִריֵכם ּבְ   .(תהילים קז) "יֹודּו ַלה' ַחְסּדוֹ  ... ַוּיַ

  
  
ָחָלה ְוִנְתַרּפֵ "    ."אִמי ׁשֶ
  

ְכִתיב ם ֱאִויִלים" :ּדִ ַתֵעב ַנְפׁשָ ל אֹוֶכל ּתְ ָעם ּוֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ִיְתַעּנּו כָּ ׁשְ ֶרְך ּפִ   ,ְוגֹו' "ִמּדֶ
ר ָלֶהם ּצַ ְזֲעקּו ֶאל ה' ּבַ   ,ְוגֹו' ַוּיִ

ֵאם ָברֹו ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ    ,ְוגֹו' ִיׁשְ
  .(תהילים קז) ."יֹודּו ַלה' ַחְסּדוֹ 

  
  

ָהָיה ָחבוּ " ֵבית ָהֲאסּוִריןִמי ׁשֶ    ."ׁש ּבְ
  

ָלן    ?ִמּנָ
  

ְכִתיב ְך ְוַצְלָמֶות" :ּדִ ֵבי חֹׁשֶ    .ְוגֹו' יֹוׁשְ
י ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵאל   .ְוגֹו' "כִּ

ם" :ְואֹוֵמר ָעָמל ִלּבָ ְכַנע ּבֶ   .ְוגֹו' "ַוּיַ
ר ָלֶהם" :ְואֹוֵמר ּצַ ְזֲעקּו ֶאל ה' ּבַ   ."ַוּיִ
ְך ְוַצְלָמ " :ְואֹוֵמר    .ְוגֹו' "ֶותיֹוִציֵאם ֵמחֹׁשֶ
  .(תהילים קז) "יֹודּו ַלה' ַחְסּדוֹ " :ְואֹוֵמר

  
  
  

  רש"י
. כשיוצאין מן צריכין להודות

   הסכנה:
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   ?ַמאי ְמָבֵרךְ 

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

רּוְך ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים    .ּבָ
  
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
ָרה י ֲעׂשָ    ,ְוָצִריְך ְלאֹודּוֵיי ַקּמֵ

ְכִתיב ְקַהל ָעם" :ּדִ   .הילים קז, לב)(תְוגֹו'  "ִוירֹוְממּוהּו ּבִ
  

   :ָאַמר ַמר זּוְטָרא
ָנן ְייהּו ַרּבָ    ,ּוְתֵרין ִמיּנַ

ֱאַמר ּנֶ ב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהוּ " :ׁשֶ   .(תהילים קז, לב) "ּוְבמֹוׁשַ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ָנן :ְוֵאיָמא הּו ַרּבָ    ?ּכּולְּ
  

ִתיב ְקַהל ְזֵקִנים" :ִמי כְּ ְקַהל ָעם" "?ּבִ ִתיב "ּבִ    !כְּ
  

א :ְוֵאיָמא ָאר ַעּמָ ָרה ׁשְ י ֲעׂשָ ָנן ,ּבֵ    ?ּוְתֵרי ַרּבָ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  
  

ח ַרב ְיהּוָדה    .ָחַלׁש ְוִאְתּפַ
יּה  ָתָאהָעל ְלַגּבֵ ְגּדָ ָנן ַרב ָחָנא ּבַ    ,ְוַרּבָ
יַהָבְך ִניֲהָלן :ָאְמֵרי ֵליּה  ִריְך ַרֲחָמָנא ּדִ    .ְולֹא ְיַהָבְך ְלַעְפָרא ,ּבְ
אֹודּוֵייּפְ  :ָאַמר ְלהוּ  ן ָיִתי ִמלְּ    .ַטְרּתּו

  
יְוָהא ָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ָרה י ֲעׂשָ ַאּפֵ ֵעי אֹודּוֵיי ּבְ    !ּבָ
  

ָרה י ֲעׂשָ ֲהוּו ּבֵ    .ּדַ
  

   !ְוָהא ִאיהּו לֹא ָקא מֹוֶדה
  

ְתַרְייהּו ָאֵמן ,לֹא ָצִריךְ  ָעֵני ּבַ   .ּדְ
  
  

  רש"י
. בסוף פרשת וירוממוהו בקהל עם

   המזמור:
   . נתרפא:ואתפח

. שם עירו בגדד היא עיר בגדתאה
   החשובה שבבבל משחרבה בבל:

   . מן המזיקין:שימור
. שהורע מזלו לפיכך השד חולה

מתגרה בו וכן חיה אשה שילדה 
  וכן אבל:
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   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ה ְצִריִכין לֹׁשָ יּמּור ׁשְ    :ְוֵאּלּו ֵהן ,ׁשִ
   ,חֹוֶלה

   ,ָחָתן
ה    .ְוַכלָּ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

   ,חֹוֶלה"
ה    ,ַחּיָ
   ,ָחָתן

ה    .ְוַכּלָ
  ַאף ָאֵבל.  :ְוֵיׁש אֹוְמִרים
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים :ְוֵיׁש אֹוְמִרים ְיָלה ַאף תַּ ּלַ    ."ּבַ

  
  

   :ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
ָבִרים ַה  ה ּדְ לֹׁשָ ֲא ׁשְ ֶהןּמַ ל ָאָדם ,ִריְך ּבָ נֹוָתיו ׁשֶ    :ַמֲאִריִכין ָיָמיו ּוׁשְ

תוֹ  ְתִפלָּ ֲאִריְך ּבִ    ,ַהּמַ
ְלָחנוֹ  ֲאִריְך ַעל ׁשֻ    ,ְוַהּמַ

א ּסֵ ֵבית ַהכִּ ֲאִריְך ּבְ    .ְוַהּמַ
  
תוֹ " ְתִפלָּ ֲאִריְך ּבִ    – "ְוַהּמַ

   !?ַמַעְליּוָתא ִהיא
אְוָהָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ י יֹוָחָנןַר ָאַמר  ַרּבִ   :ּבִ

ּה    א,נה ין ּבָ תֹו ּוְמַעּיֵ ְתִפלָּ ֲאִריְך ּבִ ל ַהּמַ ֵאב ֵלב -כָּ א ִליֵדי כְּ    ,סֹוף ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ָכה ַמֲחָלה ֵלב" :ׁשֶ ָ   !(משלי יג, יב) "ּתֹוֶחֶלת ְממּוׁשּ

  
י ִיְצָחקְוָאַמר     :ַרּבִ

ל ָאָדם יִרים ֲעֹונֹוָתיו ׁשֶ ָבִרים ַמְזכִּ ה ּדְ לֹׁשָ    :ּלּו ֵהןְוֵא  ,ׁשְ
   ,ִקיר ָנטּוי

ה ִפלָּ    ,ְוִעּיּון ּתְ
ַמִים ָ ין ַעל ֲחֵבירֹו ַלׁשּ    !ּומֹוֵסר ּדִ

  
ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ

ּה  ין ּבָ ְמַעּיֵ    ,ָהא ּדִ
ּה  ין ּבָ לֹא ְמַעּיֵ    .ָהא ּדְ

  
   ?ְוֵהיִכי ָעִביד

  
ַרֲחֵמי יׁש ּבְ ַמּפִ    .ּדְ

  
  
ְלָחנוֹ " ֲאִריְך ַעל ׁשֻ    ? -" ְוַהּמַ
  

ְלָמ     ,א ָאֵתי ַעְנָיא ְוָיִהיב ֵליּה ּדִ
ְכִתיב בֹוהַּ " :ּדִ לֹׁש ַאּמֹות ּגָ ַח ֵעץ ׁשָ ְזּבֵ   ,(יחזקאל מא, כב) "ַהּמִ

ר ִלְפֵני ה'" :ּוְכִתיב ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ר ֵאַלי ֶזה ַהׁשּ   ,(יחזקאל מא, כב) "ַוְיַדּבֵ

ַתח ּבְ  ַח "ּפָ ים ּבְ  "ִמְזּבֵ ְלָחן"ְוִסּיֵ    ?!"ׁשֻ
י יֹוָחָנן ְרַוְייהוּ  י ֶאְלָעָזרַרּבִ וְ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ל ְזַמן ׁשֶ  ׁש כָּ ְקּדָ ית ַהּמִ ים  ּבֵ ָרֵאל -ַקּיָ ר ַעל ִיׂשְ ַח ְמַכּפֵ    ,ִמְזּבֵ

ר ָעָליו ל ָאָדם ְמַכּפֵ ְלָחנֹו ׁשֶ יו ׁשֻ    .ְוַעְכׁשָ
  
  
א" ּסֵ ֵבית ַהכִּ ֲאִריְך ּבְ    – "ְוַהּמַ

   !?ַמַעְליּוָתא הּוא
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ָר " ְחּתֹוִנּיֹותֲעׂשָ ָבִרים ְמִביִאין ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי תַּ    :ה ּדְ
   :ָהאֹוֵכל

   ,ֲעֵלי ָקִנים

  רש"י
. ן וכלה ותלמידי חכמיםחת

   מקנאתו מתגרה בהם:
. שמתוך כך והמאריך על שלחנו

   עניים באין ומתפרנסים:
. רפואה והמאריך בבית הכסא

 היא לו: 

. אומר בלבו שתיעשה מעיין בה
   בקשתו לפי שהתפלל בכונה:

   . שאין בקשתו נעשית:כאב לב
. לשון תפלה כמו ויחל תוחלת

   משה (שמות לב):
. שעל ידיהן נותיומזכירין עו

מפשפשים למעלה במעשיו לומר 
   בוטח זה בזכיותיו נראה מה הם:

   . מקום סכנה:קיר נטוי
. בוטח הוא בזכיותיו מוסר דין

  שחברו יהיה נענש על ידו: 
   ה''ג הא דמעיין הא דלא מעיין:
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ים ַפּנִ    ,ַוֲעֵלי ּגְ

ים ַפּנִ    ,ְולּוְלֵבי ּגְ
ֵהָמה    ,ּומֹוִריֵגי ּבְ
ג ל ּדָ ְדרֹו ׁשֶ    ,ְוׁשִ

ל ָצְרּכוֹ  ל ּכָ ָ ֵאינֹו ְמבּוׁשּ    ,ְוָדג ָמִליַח ׁשֶ
ְמֵרי ַיִין ֹוֶתה ׁשִ    ,ְוַהׁשּ

ִסיד ַח ּבְ    ,ְוַהְמַקּנֵ
   ,ּוְבַחְרִסית

ַח ּבֹו ֲחֵבירוֹ  ּנֵ ּקִ ְצרֹור ׁשֶ ַח ּבִ    .ְוַהְמַקּנֵ
אי :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ  א יֹוֵתר ִמּדַ סֵּ ֵבית ַהּכִ    !"ַאף ַהּתֹוֶלה ַעְצמֹו ּבְ
  

ָיא    ,לֹא ַקׁשְ
ַמֲאִריְך ְוָתֵלי    ,ָהא ּדְ

ֵלי ַמֲאִריְך ְולֹא ּתָ    .ָהא ּדְ
  

י ָהא ּדְ  י ִאְלָעִאיָאְמָרה ֵליּה ַהִהיא ַמְטרֹוִניָתא לְ כִּ ַרּבִ י ְיהוָּדה ּבְ    :ַרּבִ
ית ִרּבִ ֵלי ֲחִזיִרים ּוְלַמְלֵוי ּבְ ֶניָך ּדֹוִמים ִלְמַגּדְ    .ּפָ

ְרַוְייהּו ֲאִסיָרן !ֵהיָמנּוָתא :ָאַמר ָלּה     ,ְלִדיִדי ּתַ
א  א ִאיכָּ ּסֵ ית ַהכִּ ָעה ּבֵ ִרים ְוַאְרּבָ א ֶעׂשְ אֶאלָּ יָזִאי ְלֵבי ִמְדָרׁשָ ּפִ    ,ֵמאּוׁשְ

הּו.  כּולְּ ִאי ּבְ ִדיְקָנא ַנְפׁשָ ִכי ָאִזיְלָנא ּבָ   ּדְ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
{וידילי''ש: . וידלי''ש לולבי גפנים

  קנוקנות} בלעז: 
בהמה . כל בשר שבמוריגי בהמה

שאינו חלק אלא דומה למורג 
חרוץ שאינו חלק כמו החיך 
והלשון והכרס הפנימי ובית 

   הכוסות:
. שאינו יושב אלא על ברכיו התולה

שמתוך כך נקביו נפתחין יותר 
מדאי: הכי גרסינן הא דמאריך 
ותלי הא דמאריך ולא תלי: 
למגדלי חזירים ומלוי ברבית 
שכרן מרובה בלא טורח ושמחים 

   לכך פניהם צהובים:בחלקם 
. לשון שבועה כלומר הימנותא

   באמונה שתיהן אסורות לי:
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   :ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

ל ָאָדם נֹוָתיו ׁשֶ ִרים ָיָמיו ּוׁשְ ָבִרים ְמַקּצְ ה ּדְ לֹׁשָ    ,ׁשְ
ּנֹוְתִנין לֹו     ,אְוֵאינֹו קֹוֵר  -ִלְקרֹות ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמי ׁשֶ

ָרָכה ְלָבֵרְך  ל ּבְ    .ְוֵאינֹו ְמָבֵרךְ  -ּכֹוס ׁשֶ
נּות ַרּבָ ְנִהיג ַעְצמֹו ּבְ    .ְוַהּמַ

  
   ."ְוֵאינֹו קֹוֵרא -ִלְקרֹות ֵסֶפר ּתֹוָרה "

ְכִתיב יָך ְואֹוֶרְך ָיֶמיךָ " :ּדִ י הּוא ַחּיֶ   .(דברים ל, כ) "כִּ

  
ָרָכה ְלָבֵרְך " ל ּבְ    ."ְוֵאינֹו ְמָבֵרךְ  - ּכֹוס ׁשֶ
  .(בראשית יב, ג) "ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיךָ " :ְכִתיבּדִ 
  
נּות" ַרּבָ ְנִהיג ַעְצמֹו ּבְ   . "ְוַהּמַ

ָאַמר  ר ֲחִניָנאּדְ י ָחָמא ּבַ    :ַרּבִ
ֵני ָמה ֵמת יֹוֵסף קֹוֶדם ְלֶאָחיו    ?ִמּפְ

נּות ַרּבָ ִהְנִהיג ַעְצמֹו ּבְ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ
  
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
לֹׁשָ     :ה ְצִריִכים ַרֲחִמיםׁשְ

   ,ֶמֶלְך טֹוב
ָנה טֹוָבה    ,ׁשָ
   .ַוֲחלֹום טֹוב

  
   ".ֶמֶלְך טֹוב"

ְכִתיב ַיד ה'" :ּדִ ְלֵגי ַמִים ֵלב ֶמֶלְך ּבְ   .(משלי כא, א) "ּפַ
  
ָנה טֹוָבה"    ".ׁשָ

ְכִתיב ָנה ְוַעד ַאֲחִרית" :ּדִ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵראׁשִ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבָ ָנה ּתָ   .(דברים יא, יב) "ׁשָ
  
   .ֲחלֹום טֹוב"

ְכִתיב יִניֲח ַה וְ  ... ְוַתֲחִליֵמִני" :ּדִ   .(ישעיה לח, טז) "ּיֵ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ָבִרים ַמְכִריז ֲעֵליֶהם  ה ּדְ לֹׁשָ רּוְך הּואׁשְ דֹוׁש ּבָ ַעְצמוֹ  ַהּקָ    :ְוֵאּלּו ֵהן ,ּבְ

   ,ָרָעב
   ,ְוׂשֹוַבע

   .ּוַפְרָנס טֹוב
  
   ."ָרָעב"

ְכִתיב י ָקָרא ה' ָלָרָעב" :ּדִ   .(מלכים ב ח, א)ְוגֹו'  "כִּ
  
   ."ׂשֹוַבע"

ְכִתיב יִתי אֹותוֹ " :ּדִ ָגן ְוִהְרּבֵ   .(יחזקאל לו, כט) "ְוָקָראִתי ֶאל ַהּדָ
  
ְרָנס טֹוב"    ."ּפַ

ְכִתיב ַצְלֵאל" :ּדִ ם ּבְ אמֹר ְרֵאה ָקָראִתי ְבׁשֵ ה לֵּ   .לא, ב) (שמותְוגֹו'  "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
  
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ּבּור ּצִ ן ִנְמָלִכים ּבַ א ִאם כֵּ ּבּור ֶאלָּ ְרָנס ַעל ַהּצִ    ,ֵאין ַמֲעִמיִדין ּפַ

ֱאַמר ּנֶ ַצְלֵאל" :ׁשֶ ם ּבְ ׁשֵ   .(שמות לה, ל) "ְראּו ָקָרא ה' ּבְ

ה רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה :ָאַמר לֹו ַהּקָ ַצְלֵא  ,מֹׁשֶ    ?לָהגּון ָעֶליָך ּבְ
ל עֹוָלם :ָאַמר לוֹ  ן -ִאם ְלָפֶניָך ָהגּון  ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ כֵּ ל ׁשֶ    ?!ְלָפַני לֹא כָּ
י ֵכן :ָאַמר לוֹ     ,ֵלְך ֱאמֹור ָלֶהם ,ַאף ַעל ּפִ

ָרֵאל ַצְלֵאל :ָהַלְך ְוָאַמר ָלֶהם ְלִיׂשְ   ?ָהגּון ֲעֵליֶכם ּבְ
רּוְך הּוא :ָאְמרּו לוֹ  דֹוׁש ּבָ ן -הּוא ָהגּון  ,ָפֶניךָ ּולְ  ,ִאם ִלְפֵני ַהּקָ כֵּ ל ׁשֶ    ?ְלָפֵנינּו לֹא כָּ

  

  רש"י
. והמברך ברכת ואברכה מברכיך

   המזון מברך לבעל הבית:
. דכתיב יוסף מת קודם לאחיו

   וימת יוסף וכל אחיו (שמות א):
. צריכים לבקש צריכים רחמים

רחמים שיבאו לפי שהם בידו של 
לבא אלא  הקב''ה ואין להם רשות

   ברשותו:
. ראה משמע ראה קראתי בשם

   היש בלבך תן עיניך בדבר:
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ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ם ָחְכָמתֹו ִנְקָרא ַצְלֵאל ַעל ׁשֵ    ,ּבְ
ה רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ִלי ִמ  :ּבְ ן ָארֹון ְוֵכִליםֵלְך ֱאמֹור לֹו ִלְבַצְלֵאל ֲעׂשֵ כָּ    ,ׁשְ

ה ְוָהַפְך ְוָאַמר לוֹ  ן :ָהַלְך מֹׁשֶ כָּ ה ָארֹון ְוֵכִלים ּוִמׁשְ    .ֲעׂשֵ
ינוּ  :ָאַמר לוֹ  ה ַרּבֵ ִלים !מֹׁשֶ ְך ַמְכִניס ְלתֹוכֹו כֵּ ִית ְוַאַחר כָּ ל עֹוָלם ָאָדם ּבֹוֶנה ּבַ    ,ִמְנָהגֹו ׁשֶ

ה אֹוֵמר ה ִלי ָארֹון ְוֵכִלי :ְוַאּתָ ןֲעׂשֵ כָּ ה ְלֵהיָכן ַאְכִניֵסם ?ם ּוִמׁשְ ֲאִני עֹוׂשֶ ִלים ׁשֶ    ?כֵּ
ְך ָאַמר ְלָך  א כָּ ּמָ רּוְך הּואׁשֶ דֹוׁש ּבָ ן ָארֹון ְוֵכִלים :ַהּקָ כָּ ה ִמׁשְ    ?ֲעׂשֵ

ֵצל ֵאל ָהִייָת ְוָיַדְעּתָ  :ָאַמר לוֹ  א ּבְ ּמָ    ?ׁשֶ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ַצְלֵאל ַמִים ָוָאֶרץ יֹוֵדַע ָהָיה ּבְ ֶהן ׁשָ ְבְראּו ּבָ ּנִ    ,ְלָצֵרף אֹוִתּיֹות ׁשֶ

ִתיב ָהָכא ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת" :כְּ א אֹתֹו רּוַח ֱאלִֹהים ּבְ   ,(שמות לה, לא) "ַוְיַמלֵּ
ְתבּוָנה" :ּוְכִתיב ָהָתם ַמִים ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ׁשָ   ,(משלי ג, יט) "ה' ּבְ

הֹומֹות ִנְבָקעוּ " :ּוְכִתיב ַדְעּתֹו ּתְ   .(משלי ג, כ) "ּבְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ׁש ּבֹו ָחְכָמה ּיֵ א ְלִמי ׁשֶ רּוְך הּוא נֹוֵתן ָחְכָמה ֶאלָּ דֹוׁש ּבָ    ,ֵאין ַהּקָ

ֱאַמר ּנֶ ָעא ְלָיְדֵעי ִביָנה" :ׁשֶ יִמין ּוַמְנּדְ   .(דניאל ב, כא) "ָיֵהב ָחְכְמָתא ְלַחכִּ
  

ַמע  ר ַמֲעָרָבאַרב ּתַ ׁשָ יּה ּדְ  ְחִליָפא ּבַ י ֲאָבהוּ ַוֲאָמָרּה ַקּמֵ    :ַרּבִ
   ,ַאּתּון ֵמָהָתם ַמְתִניתּו ָלּה  :ָאַמר ֵליּה 

ְכִתיב ,ֲאַנן ֵמָהָכא ַמְתִניָנן ָלּה  י ָחְכָמה" :ּדִ ל ֲחַכם ֵלב ָנַתּתִ   .(שמות לא, ו)" ּוְבֵלב כָּ
  
  
  
  

  רש"י
לך אמור לו לבצלאל עשה משכן 

. שכן הם סדורים ארון וכלים
בפרשת כי תשא ראה קראתי בשם 
וגו' את אהל מועד ואת הארון 
לעדות וכל הפרשה ומשה אמר לו 
עשה ארון וכלים כגון שלחן 

''ל לר''י ומנורה ואחר כך משכן דס
שכסדר שהם סדורים בויקחו לי 

  תרומה אמר לו:
. אותיות שנבראו בהן שמים וארץ

על ידי צירופן ובספר יצירה תני 
   להו:
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אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ל ֲחלוֹ     .ם ְולֹא ְטָוותכָּ
  

אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ר ַ לֹא ְמַפׁשּ ְרָיא - ֶחְלָמא ּדְ לֹא ִמּקַ א ּדְ ְרּתָ ִאּגַ    .כְּ

  
אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

יּה  ים ּכּולֵּ ּיַ    ,לֹא ֶחְלָמא ָטָבא ִמּקַ
יּה  ים ּכּולֵּ ּיַ א ִמּקַ יׁשָ    .ְולֹא ֶחְלָמא ּבִ

  
אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

א יׁשָ    .ָעִדיף ֵמֶחְלָמא ָטָבא ֶחְלָמא ּבִ
  

א ַרבְוָאַמר     :ִחְסּדָ
א  יׁשָ יּה  - ֶחְלָמא ּבִ ּיֵ    ,ֲעִציבּוֵתיּה ִמְסּתַ

יּה  -ֶחְלָמא ָטָבא  ּיֵ    .ֶחְדֵויּה ִמְסּתַ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָחא ֵליּה  ,ֲאִפיּלּו ְלִדיִדי -ֶחְלָמא ָטָבא  ִדיחּוֵתיּה ְמַפכְּ    .ּבְ

  
אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

א ֶח  יׁשָ א - ְלָמא ּבִ ְגּדָ ה ִמּנַ    ,ָקׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ָפָניו" :ׁשֶ ְראּו ִמלְּ ּיִ ה ׁשֶ   .(קהלת ג, יד) "ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ

ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
   .ֶזה ֲחלֹום ַרע

  
  
ר ִאּתֹו ֲחלֹום" ִביא ֲאׁשֶ ר ֲחלֹום ,ַהנָּ    ,ְיַסּפֵ

ָבִרי ִא  ר ּדְ ר ְנֻאם ה'ַוֲאׁשֶ ֶבן ֶאת ַהּבָ ּתֶ ָבִרי ֱאֶמת ַמה לַּ ר ּדְ   .(ירמיה כג, כח) "ּתֹו ְיַדּבֵ

ר"ְוִכי ָמה ִעְנַין     ?ֵאֶצל ֲחלֹום "ֶתֶבן"וְ  "ּבָ
א ָאַמר  י יֹוָחָנןֶאלָּ ּום  ַרּבִ ן יֹוָחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ֶבן לֹא ּתֶ ר ְלָבר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,כְּ
ְך ִאי  ֵטִליםכָּ ָבִרים ּבְ לֹא ּדְ ר ַלֲחלֹום ּבְ    .ֶאְפׁשָ

  
ֶרְכָיהָאַמר  י ּבֶ    :ַרּבִ

ים ְקָצתֹו ִמְתַקּיֵ ּמִ י ׁשֶ ים ,ֲחלֹום ַאף ַעל ּפִ    .ּכּוּלֹו ֵאינֹו ִמְתַקּיֵ
   ?ְמָנא ָלן
   ,ִמּיֹוֵסף
ְכִתיב ֵרַח " :ּדִ ֶמׁש ְוַהּיָ ֶ ה ַהׁשּ   ,(בראשית לז, ט)ְוגֹו'  "ְוִהנֵּ

יּה לֹא ֲהָותְוַהִהי   ב,נה א ִאּמֵ ְעּתָ    .א ׁשַ
  
  

י ֵלִויָאַמר     :ַרּבִ
ה ָאָדם ַלֲחלֹום טֹוב    ,ְלעֹוָלם ְיַצּפֶ

ִריםַעד  ִים ֶעׂשְ ּתַ ָנה ּוׁשְ   .ׁשָ
  

   ?ְמָנָלן
  

   ,ִמּיֹוֵסף
ְכִתיב ָנה" :ּדִ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ה ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּבֶ   ,(בראשית לז, ב)ְוגֹו'  "ֵאלֶּ

ְרעֹה" :יבּוְכִת  ָעְמדֹו ִלְפֵני ּפַ ָנה ּבְ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ׁשְ   .(בראשית מא, מו)ְוגֹו'  "ְויֹוֵסף ּבֶ

ה ֲהֵוי ּמָ ָלִתין כַּ ְבְסֵרי ַעד ּתְ    ?ִמן ׁשַ
ַלת ְסֵרי ְבָעא ,ּתְ ׂשִ ב ּדְ ַכְפָנא  ,ְוׁשַ י ּדְ ִריםָהא  - ְוַתְרּתֵ ִים ֶעׂשְ ּתַ    .ּוׁשְ

  
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
   ,ֵאין ַמְרִאין לֹו ֲחלֹום טֹוב -ְלָאָדם טֹוב 
   .ֵאין ַמְרִאין לֹו ֲחלֹום ַרע -ּוְלָאָדם ַרע 

  

  רש"י
. כל חלומות כל חלום ולא טוות

יראה אדם ולא יראה אחד מאותן 
שהוא שרוי בתענית שאינו טוב 
טוות לשון תענית כמו ובת טוות 

   ):האמור בדריוש (דניאל ו
   . שלא פתרוהו:דלא מפשר

. לא טוב ולא כאגרתא דלא מקריא
רע הוא שכל החלומות הולכין 

   אחר הפתרון:
. שמביא את עדיף מחלמא טבא

האדם לידי תשובה: עציבותיה 
מסתייה דיו עצבונו מה שאדם 

   מתעצב עליו מבטל את החלום:
   . שאני מאור עינים:אפילו לדידי

   :. מבטליהבדיחותיה מפכחא ליה
. ממלקות קשה לגוף האדם מנגדא

   יותר ממלקות לפי שדואג ממנו:
 . מיראתו ישוב ויכנע: זה חלום רע

. דחלם אמיה לא וההיא שעתא
   הות:
   . שיתקיים:יצפה

. שלא נתקיימו השתחואות מיוסף
הללו עד עשרים ושתים שנה 
כשירד יעקב למצרים שכבר היה 
הרעב שתי שנים דכתיב כי זה 

   בראשית מה):שנתים הרעב (
. כדי לאדם טוב מראין לו חלום רע

שידאג ולא יחטא ושיכפר לו 
   עצבונו:

. כדי לאדם רע מראין לו חלום טוב
   לשמחו שיאכל עולמו:
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י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ִוד " ל ּדָ נֹוָתיו ׁשֶ ל ׁשְ    ,לֹא ָרָאה ֲחלֹום טֹוב -ּכָ
ל ֲאִחיתֹוֶפל  נֹוָתיו ׁשֶ    ."לֹא ָרָאה ֲחלֹום ַרע -ְוָכל ׁשְ

  
ה ֵאֶליךָ " :ְוָהְכִתיב   ,(תהילים צא, י) "ָרָעה לֹא ְתֻאנֶּ

אְוָאַמר  אָאַמר  ַרב ִחְסּדָ ר ַאּבָ    :ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
ּלֹא ַיְבִהילּוָך לֹא ֲחלֹומֹות ָרִעים    ,ׁשֶ

   ,ְולֹא ִהְרהּוִרים ָרִעים
ָאֳהֶלךָ " ה - "ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ ָך ָסֵפק ִנּדָ ּתְ ְמָצא ִאׁשְ ּלֹא תִּ א ִמ  ,ׁשֶ ה ּבָ ַאּתָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶרךְ ּבְ    !ן ַהּדֶ
  

א    ,ֶאלָּ
   ,לֹא ָחֵזי ֵליּה  -ִאיהּו 

   .ָחזּו ֵליּה  -ַאֲחִריֵני 
  

   ?ְוִכי לֹא ָחָזא ִאיהּו ַמַעְליּוָתא הּוא
י ְזֵעיָראְוָהָאַמר     :ַרּבִ

לֹא ֲחלֹום ִנְקָרא ַרע ְבָעה ָיִמים ּבְ ן ׁשִ ל ַהלָּ    ,כָּ
ֱאַמר ּנֶ ֶקד ָרע" :ׁשֶ ל ִיּפָ ֵבַע ָיִלין ּבַ    .(משלי יט, כג) "ְוׂשָ

ְקֵרי  ֵבַע "ַאל ּתִ ַבע "ׂשָ א ׁשֶ    !ֶאלָּ
  

א    ,ֶאלָּ
   :ָהֵכי ָקָאַמר

ָחָזא ְולֹא ָיַדע ַמאי ָחָזא    .ּדְ
  
  
  
  

  רש"י
ודוד לא ראה חלום טוב והא כתיב 

. לא גרסינן הכי אלא גרסינן וכו'
והא כתיב לא תאונה אליך רעה 
וגו'. קשיא לרב הונא דאמר לאדם 

ב מראין לו חלום רע ומשני טו
איהו לא חזי אחריני חזו ליה 

   חלום רע:
. וכי לא חזי איהו מעליותא הוא

כיון דלא חזי חלום רע כדקאמר 
שלא יבהילוהו וחלום טוב לא כל 
שכן דלא חזי דהא קתני : כל ימיו 
של דוד לא ראה חלום טוב אם כן 

   לא חזי חלום כלל:
ד . ז' לילות ילין ולא יפקאלא שבע

בשום חלום הרי הוא רע ושונאים 
   אותו ואין מראין לו כלום:

. ומשני דחזי ולא ידע מאי חזי
אדם טוב מראין לו חלום טוב ועד 
שלא יקיץ משתכח ממנו כדי שלא 

   ישמח:
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יָאַמר  ר ַאּמִ ָדתָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ י פְּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ֶר  -ָהרֹוֶאה ֲחלֹום ְוַנְפׁשֹו ֲעגּוָמה  הֵיֵלְך ְוִיְפּתְ לֹׁשָ ְפֵני ׁשְ    .ּנּו ּבִ
  

ֶרּנוּ     ?!ִיְפּתְ
אְוָהָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ְרָיא לֹא ִמּקַ א ּדְ ְרּתָ ִאּגַ ר כְּ ַ לֹא ְמַפׁשּ    .ֶחְלָמא ּדְ
  

א ֵאיָמא    :ֶאלָּ
ה לֹׁשָ ְפֵני ׁשְ    .ְיִטיֶבּנּו ּבִ

  
ָלָתא ְוֵליָמא ְלהוּ ּתֵ יְ לַ  ִאי :י ּתְ    ,ֶחְלָמא ָטָבא ַחּזָ

ךְ ְוֵליְמרּו ֵליּה     .ְוָטָבא ֶליֱהֵוי ,ָטָבא הּוא :ַהּנָ
ֵייּה ְלַטב ּוְ ַבע ִזיְמִנין, ַרֲחָמָנא ְלׁשַ    .ׁשֶ

ֶלֱהֵוי ָטָבא  א ּדְ ַמּיָ    .ְוֶיֱהֵוי ָטָבא -ִלְגְזרּו ֲעָלְך ִמן ׁשְ
   : ְוֵליְמרוּ 
לֹׁש     ,ֲהפּוכֹותׁשָ

לֹׁש וְ  דּויֹות ׁשָ    ,ּפְ
לֹומֹות לֹׁש ׁשְ    .ְוׁשָ

  
לֹׁש ֲהפּוכוֹ "    ":תׁשָ
ְמָחה" ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י ַוּתְ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּתַ ִדי ְלָמחֹול ִלי ּפִ   .(תהילים ל, יב) "ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ
ׂשֹון" י ֶאְבָלם ְלׂשָ יו ְוָהַפְכּתִ ָמחֹול ּוַבחּוִרים ּוְזֵקִנים ַיְחּדָ תּוָלה ּבְ ַמח ּבְ ׂשְ    .(ירמיה לא, יג) ְוגֹו' "ָאז ּתִ
ֲהפֹוךְ מֹוַע ְולֹא ָאָבה ה' ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ " ְלָעם ַוּיַ    .(דברים כג, ו) ְוגֹו' "ֶאל ּבִ
  
דּויֹות" לֹׁש ּפְ    ":ׁשָ

ְכִתיב ָרב ִלי" :ּדִ י ִמּקְ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ   .(תהילים נה, יט)ְוגֹו' "ּפָ
   .(ישעיה לה, י) ְוגֹו' "ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשּובּון"
אּול ֲהיֹוָנָתן ָימּות ֲא " ה ַהְיׁשּוָעהַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל ׁשָ ר ָעׂשָ   .(שמואל א יד, מה)ְוגֹו' "ׁשֶ
  
לֹומֹות" לֹׁש ׁשְ    ":ׁשָ

ְכִתיב רֹוב ָאַמר ה' ּוְרָפאִתיו" :ּדִ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ָפָתִים ׁשָ   .(ישעיה נז, יט) "ּבֹוֵרא ִניב ׂשְ
י" ה ֶאת ֲעָמׂשַ    .(דברי הימים א יב, יט)ְוגֹו' "ְורּוַח ָלְבׁשָ
לֹוםַוֲאַמְרּתֶ " לֹום ּוֵביְתָך ׁשָ ה ׁשָ   .(שמואל א כה, ו)ְוגֹו'  "ם ּכֹה ֶלָחי ְוַאּתָ
  
  

יוְ  ַמר זּוְטָראוּ  ֲאֵמיַמר ִ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ַרב ַאׁשּ    .ֲהוּו ַיְתֵבי ּבַ
ִמיַע ֵליּה ְלַחְבֵריּה  :ָאְמֵרי לֹא ׁשְ ָתא ּדְ ן ֵליָמא ִמלְּ ל ַחד ְוַחד ִמיּנָ    .כָּ

  
ְייהוּ  ַתח ַחד ִמיּנַ    :ְוָאַמר ּפָ

ָחָזא ֶחְלָמא ְולֹא ָיַדע ַמאי ָחָזא  ַפְרֵסי ָיַדְייהוּ  - ַהאי ַמאן ּדְ ִעיְדָנא ּדְ ֲהֵני ּבְ י כַּ    ,ֵליקּום ַקּמֵ
ל עֹוָלם" :ְוֵליָמא ָהֵכי ךְ  !ִרּבֹונֹו ׁשֶ לָּ ךְ  ,ֲאִני ׁשֶ לָּ    .ַוֲחלֹומֹוַתי ׁשֶ

י ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה הּוא    .ֲחלֹום ָחַלְמּתִ
ין  י ֲאִני ְלַעְצִמיּבֵ ָחַלְמּתִ ָחְלמּו ִלי ֲחֵביַרי ,ׁשֶ י ַעל ֲאֵחִרים ,ּוֵבין ׁשֶ ָחַלְמּתִ    ,ּוֵבין ׁשֶ

ל יֹוֵסף -ִאם טֹוִבים ֵהם  ֲחלֹומֹוָתיו ׁשֶ ֵצם כַּ ֵקם ְוַאּמְ    ,ַחּזְ
ינוּ  -ְוִאם ְצִריִכים ְרפּוָאה  ה ַרּבֵ ֵמי ָמָרה ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ֵאם כְּ ּה ּוְכִמְרָים  ,ַרּפְ ַרְעּתָ הּו ֵמָחְליוֹ  ,ִמּצָ ע ,ּוְכִחְזִקּיָ    .ּוְכֵמי ְיִריחֹו ַעל ְיֵדי ֱאִליׁשָ

ע ִלְבָרָכה  ְלָעם ָהָרׁשָ ָהַפְכּתָ ִקְלַלת ּבִ ם ׁשֶ ל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְלטֹוָבה -ּוְכׁשֵ ן ֲהפֹוְך כָּ    ".כֵּ
ֲהֵני ֲהֵדי כַּ ים ּבַ ָעֵני ִצּבּוָרא ָאֵמן ,ּוְמַסּיֵ    .ּדְ

לוֹ " :ֵליָמא ָהֵכי ,אְוִאי לֹ  ים ָעֵלינּו ׁשָ ׂשִ ּתָ ָפֶניָך ׁשֶ לֹום ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ ְמָך ׁשָ לֹום ְוׁשִ ה ׁשָ ְגבּוָרה ַאּתָ רֹום ׁשֹוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ    ".םַאּדִ
  

ַתח ִאיָדךְ     :ְוָאַמר ,ּפָ
יל ְלָמָתא ַעּיֵ א ,ַהאי ַמאן ּדְ יׁשָ    ,ְוָדִחיל ֵמֵעיָנא ּבִ

יָ  ָמאֵליּה ִלְנקֹוט ְזָקָפא ּדְ ׂשְ ָיָדא ּדִ יִמיֵניּה ּבְ    ,ָדא ּדִ
יִמיֵניּה  ָיָדא ּדִ ָמאֵליּה ּבְ ׂשְ ָיָדא ּדִ    ,ּוְזָקָפא ּדְ

לֹוִני :יְוֵליָמא ָהכִ  ר ּפְ לֹוִני ּבַ יֹוֵסף ָקָאִתיָנא ,ֲאָנא ּפְ ְרָעא ּדְ א ,ִמּזַ יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ    ,ְדלֹא ׁשַ
ֱאַמר ּנֶ ן ּפֹוָרת יֹוֵסף" :ׁשֶ ן ּפֹוָרת ֲעֵלי ָעִין ּבֵ   .(בראשית מט, כב)ְוגֹו'  "ּבֵ

ְקֵרי א  "ֲעֵלי ָעִין" :ַאל ּתִ    '.עֹוֵלי ָעִין'ֶאלָּ
  
  
  

  רש"י
   . גודל:זקפא

. שליטין על העין עלי עין עולי עין
   ולא העין עולה בהן:
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י ֲחִניָנא ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ָאַמר ַרּבִ

   :ֵמָהָכא
ֶקֶרב ָהָאֶרץ"    – (בראשית מח, טז) "ְוִיְדּגּו ָלרֹוב ּבְ

ם ּיָ ּבַ ִגים ׁשֶ ים ֲע  ,ַמה ּדָ ֶהםַמִים ְמַכּסִ    ,ֵליֶהם ְוֵאין ַעִין ָרָעה ׁשֹוֶלֶטת ּבָ
ֶהם ל יֹוֵסף ֵאין ַעִין ָרָעה ׁשֹוֶלֶטת ּבָ    .ַאף ַזְרעֹו ׁשֶ

  
יֵליּה  א ּדִ יׁשָ ִחיל ֵמֵעיָנא ּבִ    ,ְוִאי ּדָ

ָמאֵליּה  ׂשְ ְנִחיֵריּה ּדִ ְרָפא ּדִ    .ֶליֱחֵזי ַאּטַ
  

ַתח ִאיָדךְ     :ְוָאַמר ,ּפָ
ָחִליׁש     ,ַהאי ַמאן ּדְ

א יֹוָמ  י -א ַקּמָ ֵליּה  ,לֹא ְלַגלֵּ ַרע ַמזָּ לֹא ִלּתְ י ֵהיִכי ּדְ    ,כִּ
אן ְוֵאיָלְך  י –ִמכָּ    .ְלַגלֵּ

  
י ָהא ּדְ  י ֲהָוה ָחִליׁש  ָרָבאכִּ    ,כִּ

א  י -יֹוָמא ַקּמָ    ,לֹא ְמַגלֵּ
אן ְוֵאיָלךְ  ֵעיּה  ָאַמר ֵליּה  ,ִמכָּ ּמְ    !ָחַלׁש  ָרָבא :ּפּוק ַאְכִריז :ְלׁשַ

ָר  ֵעי ֲעַלי ַרֲחֵמי -ִחים ִלי ַמאן ּדְ    ,ִלּבָ
ָסֵני ִלי  ָמח" :ּוְכִתיב ,ֶלֱחֵדי ִלי -ּוַמאן ּדְ ׂשְ ְנפֹול אֹוִיְבָך ַאל ּתִ ךָ  ,ּבִ לֹו ַאל ָיֵגל ִלּבֶ ׁשְ    ,ּוִבכָּ

יב ֵמָעָליו ַאּפוֹ  ֵעיָניו ְוֵהׁשִ ן ִיְרֶאה ה' ְוַרע ּבְ   .(משלי כד, יז) "ּפֶ

  
  

מּוֵאל י ֲהָוה ָחֵזי ֶח  ׁשְ אכִּ יׁשָ    ,ְלָמא ּבִ
רוּ  - ַוֲחלֹומֹות " :ָאַמר ְוא ְיַדּבֵ ָ   .(זכריה י, ב) "ַהׁשּ

י ֲהָוה ָחֵזי ֶחְלָמא ָטָבא    ,כִּ
רוּ  :ָאַמר ְוא ְיַדּבֵ ָ ר ּבוֹ "ְוָהְכִתיב  ?!ְוִכי ַהֲחלֹומֹות ַהׁשּ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ   .(במדבר יב, ו) "ּבַ

  
   :ָרֵמי ָרָבא

ִתיב ר ּבוֹ " :כְּ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ   ,(במדבר יב, ו) "ּבַ

רוּ " :ּוְכִתיב ְוא ְיַדּבֵ ָ   !(זכריה י, ב) "ַוֲחלֹומֹות ַהׁשּ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן     ,ַמְלָאךְ  ַעל ְיֵדי -כָּ
אן  ד ַעל ְיֵדי -כָּ    .ׁשֵ

  
אָאַמר  ר ַזְבּדָ יְזָנא ּבַ י ּבִ י ֲעִקיָבאָאַמר  ַרּבִ אָאַמר  ַרּבִ ְנּדָ י ּפַ י ַנחוּםָאַמר  ַרּבִ יַרִיםָאַמר  ַרּבִ י ּבִ ּום ָזֵקן ֶאָחד ַרּבִ    ,ִמׁשּ
ָאה ?ּוַמּנוּ  ּנָ י ּבַ    :ַרּבִ

ַלִים ירּוׁשָ ָעה ּפֹוְתֵרי ֲחלֹומֹות ָהיּו ּבִ ִרים ְוַאְרּבָ    ,ֶעׂשְ
ם י ֵאֶצל ּכּולָּ י ֲחלֹום ְוָהַלְכּתִ ַעם ַאַחת ָחַלְמּתִ    ,ּפַ

ַתר ִלי ֶזה ּפָ ֶ ַתר ִלי ֶזה -  ּוַמה ׁשּ    ,לֹא ּפָ
ם נִ  יְוכּולָּ ימּו ּבִ    ,ְתַקּיְ

ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ה :ְלַקּיֵ ל ַהֲחלֹומֹות הֹוְלִכים ַאַחר ַהּפֶ    .כָּ
  

ה"ָאטּו  ל ַהֲחלֹומֹות הֹוְלִכים ַאַחר ַהּפֶ    ?!ְקָרא הּוא "כָּ
  
י ֶאְלָעָזר ,יןִא     ,ְוִכְדַרּבִ

ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ    :ַרּבִ
ל ַהֲחלֹומֹות הֹוְלִכין ַאַח  כָּ ִין ׁשֶ הִמּנַ    ?ר ַהּפֶ

ֱאַמר ּנֶ ן ָהָיה" :ׁשֶ ַתר ָלנּו כֵּ ר ּפָ ֲאׁשֶ   .(בראשית מא, יג) "ַוְיִהי כַּ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ר ֵליּה ֵמֵעין ֶחְלֵמיּה  ֵ ְמַפׁשּ    ,ְוהּוא ּדִ

ֱאַמר ּנֶ ָתר" :ׁשֶ ֲחלֹומֹו ּפָ    .(בראשית מא, יב) "ִאיׁש כַּ
  
ר ָהאֹוִפים" ְרא ׂשַ   (בראשית מ, טז) "ַוּיַ

א ָיַד     ?עִמּנָ
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶהְראּוהּו ֲחלֹומוֹ  כָּ ד ׁשֶ ל ֲחֵבירוֹ  ,ְמַלּמֵ    .ּוִפְתרֹון ֲחלֹומֹו ׁשֶ
  

  רש"י
ן . דופאטרפא דנחיריה דשמאליה

   השמאלי של חוטמו:
   . מי שחלה:האי מאן דחליש

. ומתוך כך ישוב דסני לי לחדי לי
  חרון אף מעלי:

  
  



411     329 סוגיה                """""הרואה מקום שנעשו בו ניסים"הרואה מקום שנעשו בו ניסים"הרואה מקום שנעשו בו ניסים"הרואה מקום שנעשו בו ניסים    ––––מסכת ברכות פרק ט' מסכת ברכות פרק ט' מסכת ברכות פרק ט' מסכת ברכות פרק ט' 

        נו, אנו, אנו, אנו, א    ––––    נה, בנה, בנה, בנה, ב .329
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

יו  סּוק ְלתֹוְך ּפִ ים ְוָנַפל לֹו ּפָ כִּ ה -ִהׁשְ    .ֲהֵרי זֹו ְנבּוָאה ְקַטּנָ
  

י יֹוָח ְוָאַמר     :ָנןַרּבִ
ה לֹׁשָ יִמין ׁשְ    :ֲחלֹומֹות ִמְתַקּיְ

ֲחִרית ל ׁשַ    ,ֲחלֹום ׁשֶ
ָחַלם לֹו ֲחֵבירוֹ     ,ַוֲחלֹום ׁשֶ

תֹוְך ֲחלֹום ר ּבְ ְפּתַ ּנִ    .ַוֲחלֹום ׁשֶ
ָנה :ְוֵיׁש אֹוֵמר ׁשְ ּנִ    ,ַאף ֲחלֹום ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ נֹות ַהֲחלֹום" :ׁשֶ ָ    .(בראשית מא, לב) ְוגֹו' "ְוַעל ִהׁשּ
  

ר ַנְחָמִניַר ָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ּבִ    :ַרּבִ
א ֵמִהְרהּוֵרי ִלּבוֹ     ,ֵאין ַמְרִאין לֹו ְלָאָדם ֶאלָּ

ֱאַמר ּנֶ ָבְך ְסִליקוּ " :ׁשֶ כְּ א ַרְעיֹוָנְך ַעל ִמׁשְ   .(דניאל ב, כט) "ַאְנּתְ ַמְלכָּ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ְנּדָ " :ֵמָהָכא   .(דניאל ב, ל) "עְוַרְעיֹוֵני ִלְבָבְך ּתִ

  
   :ָרָבאָאַמר 
ַדע    ,ּתֵ

ַדֲהָבא ְקָלא ּדְ לֹא ַמֲחוּו ֵליּה ְלִאיָנׁש לֹא ּדִ    ,ּדְ
יָלא  ַמֲחָטאְולֹא ּפִ קֹוָפא ּדְ יל ּבְ ַעּיֵ    .ּדְ

  
יָאַמר ֵליּה ֵקיָסר לְ    א,נו ַרּבִ ַע ּבְ י ְיהֹוׁשֻ    :איָ נְ נַ ֲח  ַרּבִ

ַחְכִמיתּו טּוָבא ֶחְלַמאיֵאיָמא לִ  ,ַאְמִריתּו ּדְ    ?י ַמאי ָחִזיָנא ּבְ
ְרָסֵאי :ָאַמר ֵליּה  ֲחֵרי ָלְך ּפַ ְמׁשַ ךְ  ,ָחִזית ּדִ ַדֲהָבא ,ְוַגְרֵבי ּבָ חּוְטָרא ּדְ ְקֵצי ּבְ ְך ׁשִ    .ְוָרֲעֵיי ּבָ

יּה יֹוָמא א ָחָזא ,ִהְרֵהר ּכּולֵּ    .ּוְלאּוְרּתָ
  

א לִ  בֹור ַמְלכָּ מּוֵאלָאַמר ֵליּה ׁשְ    :ׁשְ
ֶחְלַמאי ,ַחְכִמיתּו טּוָבאַאְמִריתּו ּדְ     ?ֵאיָמא ִלי ַמאי ָחִזיָנא ּבְ

ָאתּו רֹוָמֵאי :ָאַמר ֵליּה  בּו ָלךְ  ,ָחִזית ּדְ ַדֲהָבא ,ְוׁשָ יא ּדְ ֵרַחּיָ ָייָתא ּבְ ְך ַקׁשְ    .ְוַטֲחֵני ּבָ
יּה יֹוָמא א ָחָזא ,ִהְרֵהר ּכּולֵּ    .ּוְלאּוְרּתָ

  
  
  
  

  רש"י
. מה שהוא מהרהר הרהורי לבו

   ביום:
. מחשבותיך וכן כל לשון רעיונך

רעיון שבמקרא אינו לשון רצון 
אלא לשון מחשבה וזה יוכיח 
ורעיוניה יבהלוניה (דניאל ד') וכי 

דם מבהלו אלא רצונו של א
   מחשבותיו מבהלין אותו:

. דבר שלא הורגל דקלא דדהבא
   לראות ולא הרהר בו מעולם:

 . נקב המחט: קופא דמחטא

. מלך רומי והיה לו תגר עם קיסר
   פרסיים:

. מאי אראה בלילה מאי חזינא
   בחלום:

. עושים בך משחרי לך פרסאי
עבודת המלך כמו לא חמרא דחד 

מדבר יו) מנהון שחרית (תרגום ב
ולשון חכמים (ספרי פ' דברים) 

   הדבק לשחוור וישתחוו לך:
   . ישללוך בשבי:ושבו לך

. יכופו אותך וטחנו בך קשייתא
   לטחון גרעיני תמרים:

   . מלך פרס:שבור
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ר ֶחלְ  ֵ ר ֶהְדָיא ְמַפׁשּ    ,ֵמי ֲהָוהּבַ

ָיִהיב ֵליּה ַאְגָרא  ר ֵליּה ְלַמַעְליּוָתא -ַמאן ּדְ ֵ    ,ְמַפׁשּ
לֹא ָיִהיב ֵליּה ַאְגָרא  ר ֵליּה ִלְגִריעּוָתא -ּוַמאן ּדְ ַ    .ְמַפׁשּ

  
י ּיֵ    ,ָחזּו ֶחְלָמא ָרָבאוְ  ַאּבַ
י ּיֵ    ,ָיִהיב ֵליּה זּוָזא - ַאּבַ

   .לֹא ָיִהיב ֵליּה  - ָרָבאוְ 
  

ֶחְלִמין  :ָאְמֵרי ֵליּה     .(דברים כח, לא) ְוגֹו' "ׁשֹוְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניךָ "ַאְקִריָנן ּבְ
ךְ  :ְלָרָבא ָאַמר ֵליּה  ִלּבָ ֵסיד ִעְסָקְך ְולֹא ַאֲהֵני ָלְך ְלֵמיַכל ֵמעּוְצָבא ּדְ    .ּפָ

י  ּיֵ לִ  :ָאַמר ֵליּה ְלַאּבַ ךְ ַמְרַווח ִעְסָקְך ְולֹא ַאֲהֵני ָלְך ְלֵמיַכל ֵמֶחְדָוא ּדְ    .ּבָ
  

ִנים ּוָבנֹות ּתֹוִליד" :ַאְקִריָנן :ָאְמֵרי ֵליּה    .(דברים כח, מא)ְוגֹו'  "ּבָ

ִביׁשּוֵתיּה  :ְלָרָבא ָאַמר ֵליּה     .כְּ
י  ּיֵ י :ָאַמר ֵליּה ְלַאּבַ ָנְך ּוְבָנָתְך ְנִפיׁשֵ ָנָתְך ְלַעְלָמא ,ּבְ ְסָבן ּבְ ְדָקא ַאְזלָ  ,ּוִמיּנַ ְך כִּ ַאּפָ ָיין ּבְ ְבָיהּוְמַדמְּ ׁשִ    .ן ּבְ

  
ֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך ְנתּוִנים ְלַעם ַאֵחר" :ַאְקְרָיין    .(דברים כח, לב) "ּבָ

י  ּיֵ ין :ָאַמר ֵליּה ְלַאּבַ ָנְך ּוְבָנָתְך ְנִפיׁשִ    ,ּבְ
   ,ַאּתְ ַאְמַרּתְ ְלָקִריָבְך ְוִהיא ָאְמָרה ְלָקִריָבּה 

ה ָלְך ְוָיַהְבּתְ ְלהֹון ְלָקִריָבּה  ַעם ַאֵחרּדַ  ,ְוַאְכּפָ    .ֲהֵוי כְּ
ִכיָבא :ָאַמר ֵליּה ְלָרָבא  ִביְתהּו ׁשְ ָתא ַאֲחִריִתי ,ּדְ ֵניּה ּוְבָנֵתיּה ִליֵדי ִאיּתְ    ,ְוָאתּו ּבְ
ָאַמר  אָאַמר  ָרָבאּדְ ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

ְכִתיב ֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך ְנתּוִנים ְלַעם ַאֵחר" :ַמאי ּדִ ת ָהָאב - ?כח, לב)(דברים  "ּבָ    .זֹו ֵאׁשֶ
  

ֶחְלִמין ְמָחה ַלְחֶמךָ  ֵלְך ֱאכֹול" :ַאְקִריָנן ּבְ ׂשִ   .(קהלת ט, ז) "ּבְ

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ ךְ  ,ַמְרַווח ִעְסָקךְ  :ְלַאּבַ ִלּבָ סּוָקא ֵמֶחְדָוא ּדְ ִתית ְוָקִרית פְּ    .ְוָאַכְלּתְ ְוׁשָ
ֵסיד ִעְסָקךְ  :ְלָרָבא ָאַמר ֵליּה  ִתיתָטְבָח  ,ּפָ ךְ  ,ת ְולֹא ָאְכָלת ְוׁשָ ְחּדָ    .ְוָקִרית ְלַפּכּוֵחי ּפַ

  
ֶדה" :ַאְקִריָנן ָ   .(דברים כח, לח) 106"ֶזַרע ַרב ּתֹוִציא ַהׂשּ

י  ּיֵ יּה  :ָאַמר ֵליּה ְלַאּבַ    .ֵמֵריׁשֵ
יֵפיּה  :ָאַמר ֵליּה ְלָרָבא     .ִמּסֵ

  
בּוֶלךָ " :ַאְקִריָנן ָכל ּגְ   .(דברים כח, מ)' ְוגוֹ  107"ֵזיִתים ִיְהיּו ְלָך ּבְ

י  ּיֵ יּה  :ָאַמר ֵליּה ְלַאּבַ    .ֵמֵריׁשֵ
יֵפיּה  :ָאַמר ֵליּה ְלָרָבא     .ִמּסֵ

  
י ָהָאֶרץ" :ַאְקִריָנן ל ַעּמֵ   .(דברים כח, י)ְוגֹו'  "ְוָראּו כָּ
י  ּיֵ א ֲהֵוית :ָאַמר ֵליּה ְלַאּבַ ֵריׁש ְמִתיְבּתָ ָמא ּדְ ַעְלָמא ,ָנַפק ָלְך ׁשְ    .ֵאיָמָתְך ָנְפַלת ּבְ

ַבר :ְלָרָבא ָאַמר ֵליּה  א ִאתְּ ַמְלכָּ ַדְייָנא ּדְ ֵבי ,ּבְ ַגּנָ ְסת ּבְ ךְ  ,ּוִמְתּפַ י ַעְלָמא ַקל ָוחֹוֶמר ִמיּנָ יֵני ּכּולֵּ    .ְוַדּיְ
י ֵליּה ְלָרָבא א ְוָאתּו ְוָתְפׂשֵ ַמְלכָּ ַדְייָנא ּדְ ַבר ּבְ    .ְלָמָחר ִאּתְ

  
נֵּ  :ָאְמֵרי ֵליּה     .יֲחַזן ָחָסא ַעל ּפּום ּדַ

י  ּיֵ ָחָסא :ָאַמר ֵליּה ְלַאּבַ    .ִעיף ִעְסָקְך כְּ
י ָחָסא :ָאַמר ֵליּה ְלָרָבא     .ָמִריר ִעְסָקְך כִּ

  
י :ָאְמֵרי ֵליּה  ּנֵ ָרא ַעל ּפּום ּדַ ׂשְ    .ֲחַזן ּבִ

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ ָרא ְוַחְמָרא ִמ  :ְלַאּבַ ׂשְ ן ּבִ י ַעְלָמא ְלִמְזּבַ ִסים ַחְמָרְך ְוָאתּו ּכּולֵּ ךְ ּבָ    .יּנָ
יף ַחְמָרךְ  :ְלָרָבא ָאַמר ֵליּה  ּקִ יּה  ,ּתַ ָרא ְלֵמיַכל ּבֵ ׂשְ ן ּבִ י ַעְלָמא ְלִמְזּבַ    .ְוָאתּו ּכּולֵּ

  
ִדיְקָלא :ָאְמֵרי ֵליּה  ָתֵלי ּבְ    .ַחַזן ֲחִביָתא ּדְ

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ ִדיְקָלא :ְלַאּבַ ֵלי ִעְסָקְך כְּ    .ִמּדְ
ַתְמֵריָחֵלי ִעְס  :ְלָרָבא ָאַמר ֵליּה     .ָקְך כְּ

  
י :ָאְמֵרי ֵליּה  ּנֵ ַקְדֵחי ַאּפּום ּדַ ָנא ּדְ    .ֲחַזן רּוּמָ

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ ָנא :ְלַאּבַ רּוּמָ יק ִעְסָקְך כְּ    .ָעׁשִ

                                                
 ֶזַרע ַרב ּתֹוִציא ַהָּׂשֶדה ּוְמַעט ֶּתֱאֹסף ִּכי ַיְחְסֶלּנּו ָהַאְרֶּבה. 106

   ְּגבּוֶל ְוֶׁשֶמן א ָתסּו ִּכי ִיַּׁשל ֵזיֶת.- ֵזיִתים ִיְהיּו ְל ְּבָכל 107

  רש"י
. תתקלקל פרקמטיא פסיד עסקך

   שלך:
. מתוך צערך ולא אהני לך למיכל

   לא יטעם לך שום מאכל:
שמחתך לא  . ומתוךמרווח עסקך

תתאוה לאכול שתהיה שבע 
   בשמחתך:

   . אשתך:והיא
   . להפיג דאגתך:לפכוחי פחדך

   . זרע רב תוציא השדה:מרישיה
. אוצר שתכשיטי בדיינא דמלכא

המלך שם ישבר על ידי גנבים 
ויעלילו עליך לומר.. שאתה 

   גנבתם:
. אם רבא נחשד כל קל וחומר מינך

   שכן שיחשדונו וזהו וייראו ממך:
  . חזרת:חסא

. כפול בריוח כחזרת עיף עסקך
   שהיא רחבה וכפולה:

. שנאוי לכל ומר יהיה מריר עסקך
הסחורה שלך: חביתא הם היו 

   משתכרים ביין:
. מתוק כלומר שתתן חלי עסקך

   סחורתך בזול:
   . גדלה:דקדחי

. ביוקר תמכרנו כמו עשיק עסקך
   עשיק לגבך (ב''מ ד' נב.):
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ָנא :ְלָרָבא ָאַמר ֵליּה  רּוּמָ    .ָקאֵוי ִעְסָקְך כְּ

  
ָנַפל ְלֵביָרא :ָאְמֵרי ֵליּה     .ֲחַזן ָחִביָתא ּדְ

י  ּיֵ ֵעי ִעְסָקךְ  :ר ֵליּה ָאַמ ְלַאּבַ    ,ִמְתּבָ
ְדָאַמר ח :כִּ כַּ ּתַ ֵביָרא ְולֹא ִאׁשְ א ּבְ ּתָ    .ָנַפל ּפִ

ִד  :ָאַמר ֵליּה ְלָרָבא  ִסיד ִעְסָקְך ְוׁשָ    .ֵליּה ְלֵביָראת יּפָ
  

ָקֵאי ַאִאיְסַדן ְונֹוֵער :ָאְמֵרי ֵליּה  ר ֲחָמָרא ּדְ    .ֲחִזיָנן ּבַ
י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ א :ְלַאּבַ    .ָהִוית ְוָקֵאי ָאמֹוָרא ֲעָלךְ  ַמְלכָּ

ךְ  :ָאַמר ֵליּה ְלָרָבא  ִפילָּ ִהיט ִמּתְ ֶטר ֲחמֹור ּגָ    .ּפֶ
   !ְלִדיִדי ָחֵזי ִלי ְוִאיֵתיּה  ָאַמר ֵליּה 

ךְ  ִפילָּ ִהיט ִמּתְ אי ּגָ ֶפֶטר ֲחמֹור ַוּדַ    .ָאַמר ֵליּה ָוא"ו ּדְ
  

יּה  ָרָבאְלסֹוף ָאַזל     ,ְלחּוֵדיּה ְלַגּבֵ
ָנַפל :ּה ָאַמר ֵלי ַרְייָתא ּדְ א ּבְ ָ ׁשּ    .ֲחָזִאי ּדַ

ְכָבא :ָאַמר ֵליּה  ָך ׁשַ ּתְ    .ִאׁשְ
  

ַנּתּור :ָאַמר ֵליּה  י ּדְ ּנַ ַכי ְוׁשִ    .ַחְזָיא כָּ
ְכָבן :ָאַמר ֵליּה  ָנְך ּוְבָנָתְך ׁשַ    .ּבְ

  
ַפְרָחן :ָאַמר ֵליּה  י יֹוֵני ּדְ ְרּתֵ ִאי ּתַ    .ַחּזָ
י ְמ  :ָאַמר ֵליּה  ֵרי ָנׁשֵ תּתְ    .ָגְרׁשָ

  
א :ָאַמר ֵליּה  ִלְפּתָ ִליֵדי ּדְ ְרּגְ ֵרי ּגַ    .ֲחָזִאי ּתְ
ְלָעת :ָאַמר ֵליּה  ֵרין קּוְלֵפי ּבָ    .ּתְ

יּה יֹוָמא ָרָבאָאַזל  א ּכּולֵּ י ִמְדָרׁשָ    ,ַההּוא יֹוָמא ְוָיֵתיב ּבֵ
ֲהֵדי ֲהָדֵד  צּו ּבַ ֲהוּו ָקִמּנְ י ְנהֹוֵרי ּדַ ֵרי ַסּגִ ח ַהְנהּו ּתְ כַּ    ,יַאׁשְ

ֵרי ָרָבאְלָפרּוִקיְנהּו ּוָמחּוהּו לְ  ָרָבאָאַזל     .ּתְ
לּו ְלַמחּוֵייּה ַאֲחִריִתי    ,ּדָ

י :ָאַמר ּיִ ֵרין ֲחָזִאי !ִמְסּתַ    .ּתְ
  

   ,ְוָיִהיב ֵליּה ַאְגָרא ָרָבאְלסֹוף ָאָתא 
ָנַפל :ָאַמר ֵליּה  יָתא ּדְ    .ֲחָזִאי ֲאׁשִ
לֹא ְמָצִרים :ָאַמר ֵליּה     .ָקִניָת  ְנָכִסים ּבְ

  
ָיין ַאְבֵקיּה  :ָאַמר ֵליּה  ָנַפל ְוַכּסְ י ּדְ ּיֵ ַאּבַ ְדָנא ּדְ    .ֲחָזִאי ַאּפַ
ךְ  :ָאַמר ֵליּה  יּה ַאְתָיא ְלַגּבָ ִכיב ּוְמִתיְבּתֵ י ׁשָ ּיֵ    .ַאּבַ

  
ַנֵפיל :ָאַמר ֵליּה  יִדי ּדְ ְדָנא ּדִ א לְ  ,ֲחָזִאי ַאּפַ ֵקיל ְלֵביְנּתָ י ַעְלָמא ׁשֲ אְוָאתּו ּכּולֵּ    .ֵביְנּתָ
ַעְלָמא :ָאַמר ֵליּה  ְדָרן ּבְ ָתְך ִמּבַ ַמְעּתָ    .ׁשְ

  
י ְוָנַתר מֹוְקִרי :ָאַמר ֵליּה  ִאְבַקע ֵריׁשִ    .ֲחָזִאי ּדְ
י ַסְדָיא ָנִפיק :ָאַמר ֵליּה     .אּוְדָרא ִמּבֵ

  
ֶחְלָמא :ָאַמר ֵליּה  ָלא ִמְצָרָאה ּבְ    .ַאְקִרּיּון ַהלֵּ
א ִמְתַרֲח  :ָאַמר ֵליּה  י ָלךְ ִניּסָ    ,ׁשֵ

א ַאְרּבָ ֲהֵדיּה ּבְ ה ִלי :ָאַמר ,ֲהָוה ָקא ָאִזיל ּבַ א ָלּמָ ִמְתְרִחיׁש ֵליּה ִניּסָ ְבָרא ּדְ ֲהֵדי ּגַ    ?ּבַ
יּה  ָקא ָסִליק ָנַפל ִסיְפָרא ִמיּנֵ ֲהֵדי ּדְ ֵחיּה  ,ּבַ כְּ יּה  ,ְוָחָזא ,ָרָבאַאׁשְ ִתיב ּבֵ ֲהָוה כְּ ל ַהֲחלֹומֹות הֹוְלִכין ַאַח " :ּדַ הכָּ    ".ר ַהּפֶ

ע :ָאַמר ן ּכּוֵלי ַהאי !ָרׁשָ יָמא ְוַצַעְרּתָ ִדיָדְך ַקּיְ    !ּבְ
הּו ָמִחיְלָנא ָלךְ  א ,ּכּולְּ ַרב ִחְסּדָ יּה ּדְ ְרתֵּ ר ִמּבַ    .ּבַ

לֹא ְמַרֲחמּו ֲעֵליּה  ַמְלכּוָתא ּדְ ְבָרא ְלָיֵדי ּדְ ַסר ַההּוא ּגַ ִלּמְ    .ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ
ִקְלַלת ָחָכםגְּ  ?ַמאי ֶאֱעֵביד :ָאַמר ָאה ,ִמיֵרי ּדְ ם ִהיא ּבָ ִחּנָ ן  ,ֲאִפיּלּו ּבְ כֵּ ְבִדיָנא ָקא ָלֵייט ְוָכל ׁשֶ    .ָרָבא ּדִ
ָאַמר ַמר ,ֵאיקּום ְוֶאְגֵלי :ָאַמר ֶרת ָעֹון" :ּדְ לּות ְמַכּפֶ   ,"ּגָ

ֵלי ְלֵבי רֹוָמֵאי    .ָקם ּגָ
ַמְלכָּ  ֵריׁש טּוְרִזיָנא ּדְ ְתָחא ּדְ    .אָאַזל ָיֵתיב ַאּפִ

   .ֵריׁש טּוְרִזיָנא ָחָזא ֶחְלָמא
י :ָאַמר ֵליּה  ְעּתִ ֶאְצּבַ יל ַמֲחָטא ּבְ ַעּיֵ    ,ֲחָזִאי ֶחְלָמא ּדְ
   .ְולֹא ָיַהב ֵליּה  ,ַהב ִלי זּוָזא :ָאַמר ֵליּה 

   .ְולֹא ִמיֵדי ָאַמר ֵליּה לֹא 

  רש"י
. לשון קהוי עסקךלרבא א''ל קאוי 

   הכל ישנאוהו:
. עסקך. יתבקש עסקך מתבעי 

   ויחזרו אחריו לקנות:
. מראשותיו דקאי אאיסדן

כדמתרגמינן מראשותיו אסדוהי 
   (בראשית כח):

. ראש ישיבה הדורש מלכא הוית
דרשות והמתורגמן עומד עליו 
באמורא להשמיע בקול רם לרבים 

   כקול חמור הנוער:
. יט מתפילךוי''ו דפטר חמור גה

בפרשת והיה כי יביאך וכל פטר 
חמר תפדה בשה והוא חסר וי''ו 
ובתפילין של רבא כתבו הכותב 
מלא ואח''כ מחקו והיינו גהיט 

   מחוק:
   . דלת חיצון שבבית:דשא ברייתא

   . השומרת את הבית:אתתך מתה
. שינים הפנימיות שקורין ככי

{מישיליר''ש: שיניים משילאר''י 
  טוחנות} : 

. שאשתו של תי נשי מגרשתתר
אדם קרויה יונה דכתיב יונתי 

  תמתי:
. מכת מקל עב תרין קולפי בלעת

   בראשו כראשי לפתות:
. נחלה בלא מצרים בלא מצרים

   כלומר קרקעות רחבים ורבים:
. כסוי עפר הפורח וכסיין אבקיה

   ממפולת החומה:
   . נשר מוחו:ונתר מוקרי

. המוכין יוצאין אודרא מבי סדיא
   הכר שבמראשותיו: מן

. הלל שאנו קורין הללא מצראה
בפסח לפי שיש הלל אחר הקרוי 
הלל הגדול קורין לזה הלל 

   המצרי:
. שע''י נסים ניסי מתרחשי לך

נקרא ניסן שעל כל צרה הבאה 
לישראל אומרים אותו על 

   גאולתן:
. בר הדיא בהדיה הוה קא אזיל

   דרבא:
   . בספינה:בארבא

חיש ליה אמר בהדי גברא דמתר
. שמא כאן יארע לו ניסא למה לי

   הנס שתטבע הספינה והוא ינצל:
. בך הוא תלוי בדידך קיימא

הפתרון אם לטובה אם לרעה 
   והפכת לי לרעה:
. בת רב חסדא אשתו של רבא

   היתה:
. שומר אוצר טורזינא דמלכא

   המלך:
 . תולע: נפל תכלא
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ָעִתי ָאַמר ֵליּה  ין ֶאְצּבָ ַתְרּתֵ ְכָלא ּבְ ָנַפל ּתִ    .ֲחָזִאי ּדְ

   .ְולֹא ָיַהב ֵליּה  ,ַהב ִלי זּוָזא :ַמר ֵליּה ָא 
   .ָאַמר ֵליּה ְולֹא 

ּה ָיָדא :ָאַמר ֵליּה  כּולָּ ְכָלא ּבְ ָנַפל ּתִ    .ֲחָזִאי ּדְ
יָרֵאי :ָאַמר ֵליּה  הּו ׁשִ כּולְּ ְכָלא ּבְ    .ָנַפל ּתִ

א ְוַאְתיּוַה ְלֵריׁש טּוְרִזיָנא י ַמְלכָּ ְמֵעי ּבֵ    .ׁשַ
אי :הוּ ַמר לֵ ָא  ,ָקא ַקְטֵלי ֵליּה  ֲהָוה ָיַדע ְולֹא ָאַמר ?ֲאָנא ַאמַּ    .ַאְייתּו ְלַהאי ּדַ

יָדךְ  :ָאְמֵרי ֵליּה  ,ַאְייתּוהּו ְלַבר ֶהְדָיא   ב,נו א^ָחְרבּו  ,ַאְמטּו זּוָזא ּדִ ַמְלכָּ יָרֵאי ּדְ    .ׁשִ
ַחְבָלא ֵרין ֲאָרֵזי ּבְ ִפיתּו ּתְ ְרֵעיּה ְלַחד ַאְרָזא ,כְּ ְרֵעיּה ְלַחד ַאְרָזאוְ  ,ַאּסּור ַחד כַּ    ,ַחד כַּ

יּה  ִאְצְטִליק ֵריׁשֵ רּו ְלַחְבָלא ַעד ּדְ    .ְוׁשָ
יּה  ל ַחד ְוַחד ְוָקם ַאּדּוְכּתֵ ְתֵרין ,ָאַזל כָּ    .ְוִאְצְטִליק ְוָנַפל ּבִ

  
  

ַאל  ָמאׁשָ ן ּדָ ָמֵעאל ֶאת  ּבֶ י ִיׁשְ ל ַרּבִ ן ֲאחֹותֹו ׁשֶ ָמֵעאלּבֶ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ֵני  רוּ ָרִאיִתי ׁשְ ׁשְ ּנָ    .ְלָחַיי ׁשֶ

דּוֵדי רֹוִמי ָיֲעצּו ָעֶליָך ָרָעה :ָאַמר ֵני ּגְ    .ּוֵמתוּ  ,ׁשְ
  

ר ַקָּפָראָאַמר ֵליּה  ילְ  ּבַ    :ֶרּבִ
ר ׁשַ ּנָ    .ָרִאיִתי חֹוְטִמי ׁשֶ

ךָ  :ָאַמר ֵליּה  ק ִמּמְ לֵּ    .ֲחרֹון ַאף ִנְסּתַ
  

כוּ  :ָאַמר ֵליּה  ְחּתְ ּנֶ ֵני ָיַדי ׁשֶ    .ָרִאיִתי ׁשְ
ה ָיֶדיךָ  :ַמר ֵליּה ָא  ְצָטֵרְך ְלַמֲעׂשֵ    .לֹא ּתִ
  

ְקְטעוּ י ּתֵ ׁשְ ָרִאיִתי  :ָאַמר ֵליּה  ּנִ    .ַרְגַלי ׁשֶ
ה רֹוֵכב :ָאַמר ֵליּה     .ַעל סּוס ַאּתָ

  
ָאְמֵרי ִלי ֲאָדר ִמיַתת :ֲחָזִאי ּדְ    .ְוִניָסן לֹא ָחִזית ,ּבַ

ַאְדרּוָתא ִמיַתת :ָאַמר ֵליּה  יֹוןְולֹא ָאִתית לִ  ,ּבְ    .יֵדי ִנּסָ
  
  

  רש"י
   . מעילים של מלך:שיראי דמלכא

נחלק לב' ודוגמתו . דאצטליק
בהעור והרוטב (דף קכד.) דצלקי 

   מצלק:
. והם הלחיים פה יעצו עליך רעה

   שיעץ עליך רעה:
. ניכר בחוטם שמתחמם חרון אף

ומוציא הבל על כן הוא קרוי חרון 
   אף:

. לא תצטרך למעשה ידיך
   שתתעשר:

. בכבוד ובהדר באדרותא מיתת
   תמות:
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ָמֵעאללְ  ִמיָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא  י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ֶמן ְלֵזיִתים ֶקה ׁשֶ ֲאִני ַמׁשְ    .ָרִאיִתי ׁשֶ
א ַעל ִאּמוֹ  :ָאַמר ֵליּה     .ּבָ

  
ָקִטיף ִלי ּכֹוָכָבא :ָאַמר ֵליּה     .ֲחָזִאי ּדְ
ְנָבת :ָאַמר ֵליּה  ָרֵאל ּגָ ר ִיׂשְ    .ּבַ

  
י ְלכֹוָכָבאֲח  :ָאַמר ֵליּה  ְבַלְעּתִ    .ָזִאי ּדִ
יּה ְוָאְכָלת ִלְדֵמיּה  :ָאַמר ֵליּה  ָרֵאל ְזַבְנּתֵ ר ִיׂשְ    .ּבַ

  
ָקן ַאֲהָדֵדי :ָאַמר ֵליּה  ַנׁשְ    .ֲחָזִאי ֵעיַני ּדְ
א ַעל ֲאחֹותוֹ  :ָאַמר ֵליּה     .ּבָ

  
ִקי ִסיֲהָרא :ָאַמר ֵליּה  ַנׁשְ    .ֲחָזִאי ּדְ
א ַעל ֵאׁשֶ  :ָאַמר ֵליּה  ָרֵאלּבָ    .ת ִיׂשְ

  
ָאָסא :ָאַמר ֵליּה  א ּדְ טּוּנָ ָדִריְכָנא ּבְ    .ֲחָזִאי ּדְ
א ַעל ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה :ָאַמר ֵליּה     .ּבָ

  
ִאי :ָאַמר ֵליּה  ּתָ ִאי ְוהּוא ִמּתַ א ֵמִעילָּ    .ֲחָזִאי טּוּנָ
ְבָך ָהפּוךְ  :ָאַמר ֵליּה  כָּ    .ִמׁשְ

  
ַהְדֵר  :ָאַמר ֵליּה     .י ְלפּוְרֵייּה ֲחָזִאי עֹוְרֵבי ּדְ
ה :ָאַמר ֵליּה  ים ַהְרּבֵ ָך ָזְנָתה ֵמֲאָנׁשִ ּתְ    .ִאׁשְ

  
ַהְדֵרי ְלפּוְרֵייּה  :ָאַמר ֵליּה     .ֲחָזִאי יֹוֵני ּדְ
אָת  :ָאַמר ֵליּה  ה ִטּמֵ ים ַהְרּבֵ    .ָנׁשִ

  
ֵרי יֹוֵני ּוַפְרָחן :ָאַמר ֵליּה  ָנִקיט ּתְ    .ֲחָזִאי ּדְ
י :ָאַמר ֵליּה  י ָנׁשֵ ְרּתֵ ט ,ְנַסְבּתְ  ּתַ לֹא ּגֵ ינּון ּבְ    .ּוְפַטְרּתִ

  
יֵעי :ָאַמר ֵליּה  ָקִליְפָנא ּבֵ    .ֲחָזִאי ּדְ
ָחת :ָאַמר ֵליּה  לְּ ְכֵבי ָקא ְמׁשַ    .ׁשָ

  
י :ָאַמר ֵליּה  הּו ִאיְתְנהּו ּבִ ֵליֵתיּה  ,ּכּולְּ ר ֵמָהא ּדְ    .ּבַ

ָהֵכי ְוָהֵכי ָתא ,ַאּדְ ִמית :ְוָאְמָרה ֵליּה  ,ַאְתָיא ַהאי ִאיּתְ לֹוִני הּוא ּדְ ַגְבָרא פְּ א ּדְ ְמַכּסָ ִליָמא ּדִ יּה  ,ַהאי ּגְ ַלְחּתֵ    .ְוַאׁשְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
א ַקּפֹוְדַקּיָ ַבק ָלְך ֲאבּוְך ִנְכֵסי ּבְ ָאְמֵרי ִלי ׁשָ    .ֲחָזִאי ּדְ

א :ָאַמר ֵליּה  ַקּפֹוְדַקּיָ    ?ִאית ָלְך ִנְכֵסי ּבְ
   .ָלאו :ָאַמר ֵליּה 

אָאַזל ֲאבּוְך לְ     ?ַקּפֹוְדַקּיָ
   .ָלאו :ָאַמר ֵליּה 

א  ן ַקּפָ ׁשּוָרא –ִאם כֵּ יָקא  ,כְּ ָרה –ּדִ    ,ֲעׂשָ
ִהיא ְמֵלָאה זּוֵזי ָרה ׁשֶ ֵריׁש ֲעׂשָ א ּדְ    ,ִזיל ֲחִזי ַקּפָ

ִהיא ְמֵלָאה זּוֵזי ח ׁשֶ כַּ    .ָאַזל ַאׁשְ
  
  

  רש"י
. דומיא דשמן שהוא אמו בעל

   תוך הזית השקה את אמו:ב
. עקרתי כוכב קטיף לי כוכבא

   בחלום:
   . שנמשלו לכוכבים:גנבת

. היו רגילין נערה המאורסה
לעשות לה חופה של הדס 
בכניסתה לחופה וקורין לה 
הינומא כדאמרינן בכתובות (דף 
טו:) שיצאתה בהינומא וראשה 

   פרוע:
   . טולא דאסא:טונא דאסא

: . מתים הפשטתשכבי משלחת
אם כן דלית לך התם נכסי ואבוך 

   לא שכיב התם:
. דאמרי לך היא כשורא קפא

שבלשון פרס ויון קורין לכשורא 
   קפא:
. הוא עשרה שבלשון יוני דיקא

קורין לעשרה דיקא והכי אמרי לך 
   יש לך ממון בקורה עשירית:
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י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ

ֲחלוֹ  ֵאר ּבַ    :םָהרֹוֶאה ּבְ
לֹום    ,רֹוֶאה ׁשָ

ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ ֵאר ַמִים ַחּיִ ם ּבְ ְמְצאּו ׁשָ ַחל ַוּיִ נָּ רּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ּבַ ְחּפְ   .(בראשית כו, יט) "ַוּיַ
  

י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,ָמָצא ּתֹוָרה

ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ י מֹוְצִאי ָמָצא ַחּיִ   .(משלי ח, לה) "כִּ

ֵאר ַמיִ " :ּוְכִתיב ָהָכא יםּבְ   .(בראשית כו, יט) "ם ַחּיִ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ׁש  ים ַמּמָ    .ַחּיִ

  
  

י ָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
לֹומֹות ֵהן לֹׁש ׁשְ    :ׁשָ

   ,ָנָהר
   ,ִצּפֹור

   .ּוְקֵדָרה
  
ְכִתיב – "ָנָהר" לֹום" :ּדִ ָנָהר ׁשָ   .(ישעיה סו, יב) "ִהְנִני נֹוֶטה ֵאֶליָה כְּ
ְכִתיב – "ִצּפֹור" ִרים " :ּדִ ִצּפֳ ן ָיֵגן ה' ְצָבאֹותכְּ   .(ישעיה לא, ה)ְוגֹו'  "ָעפֹות כֵּ

ְכִתיב – "ְקֵדָרה" לֹום ָלנוּ " :ּדִ ּפֹות ׁשָ ׁשְ   .(ישעיה כו, יב) "ה' ּתִ
  

י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ
ר ׂשָ ּה ּבָ ֵאין ּבָ    .ּוִבְקֵדָרה ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ַחת" :ׁשֶ תֹוְך ַקלָּ ר ּבְ יר ּוְכָבׂשָ ּסִ ר ּבַ ֲאׁשֶ   .(מיכה ג, ג) "ּוָפְרׂשּו כַּ
  
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ֲחלֹום    ,ָהרֹוֶאה ָנָהר ּבַ

ים ְויֹאַמר כִּ לֹום" :ַיׁשְ ָנָהר ׁשָ   . יב) (ישעיהו סו, "ִהְנִני נֹוֶטה ֵאֶליָה כְּ
סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ ָהר ָצר" :קֹוֶדם ׁשֶ י ָיבֹא ַכנָּ   .(ישעיה נט, יט) "כִּ

  
ֲחלֹוםָהרֹוֶאה ִצ     ,ּפֹור ּבַ

ים ְויֹאַמר כִּ ן ָיֵגן" :ַיׁשְ ִרים ָעפֹות כֵּ ִצּפֳ   . (ישעיהו לא, ה)ְוגֹו'  "כְּ
סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ ּה " :קֹוֶדם ׁשֶ ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקנָּ   (משלי כז, ח)ְוגֹו'  "כְּ

  

ֲחלֹום    ,ָהרֹוֶאה ְקֵדָרה ּבַ
ים ְויֹאַמר כִּ ּפֹות" :ַיׁשְ ׁשְ לֹום ָלנוּ  ה' ּתִ   .(ישעיהו כו, יב) "ׁשָ

סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ יר" :קֹוֶדם ׁשֶ פֹות ַהּסִ פֹות ,ׁשְ   .(יחזקאל כד, ג) "ׁשְ
  

ֲחלֹום    ,ָהרֹוֶאה ֲעָנִבים ּבַ
ים ְויֹאַמר כִּ ר" :ַיׁשְ ְדּבָ ּמִ ֲעָנִבים ּבַ   .(הושע ט, י) "כַּ

סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ ֵבי רֹוׁש ֲעָנֵבי" :קֹוֶדם ׁשֶ   .(דברים לב, לב) "מֹו ִענְּ

  
ֲחלֹום    ,ָהרֹוֶאה ַהר ּבַ

ים ְויֹאַמר כִּ ר" :ַיׁשְ ֵ אוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבׂשּ   .(ישעיה נב, ז) "ַמה נָּ
סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ א ְבִכי ָוֶנִהי" :קֹוֶדם ׁשֶ ָ   .(ירמיה ט, ט) "ַעל ֶהָהִרים ֶאׂשּ

  
ֲח     ,לֹוםָהרֹוֶאה ׁשֹוָפר ּבַ

ים ְויֹאַמר כִּ דֹול" :ַיׁשְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיּתָ   .(ישעיה כז, יג) "ְוָהָיה ּבַ

סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ ְבָעה" :קֹוֶדם ׁשֶ ּגִ ְקעּו ׁשֹוָפר ּבַ   .(הושע ה, ח) "ּתִ
  

ֲחלֹום ֶלב ּבַ    ,ָהרֹוֶאה כֶּ
ים ְויֹאַמר כִּ ָר " :ַיׁשְ ֵני ִיׂשְ ֶלב ְלׁשֹונוֹ ּוְלכֹל ּבְ   .(שמות יא, ז) "ֵאל לֹא ֶיֱחַרץ כֶּ

סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ י ֶנֶפׁש " :קֹוֶדם ׁשֶ ָלִבים ַעזֵּ   .(ישעיה נו, יא) "ְוַהכְּ
  

  רש"י
. קורה שבראש דריש עשרה

   עשרה:
. שלש חלומות שלש שלומות הם

   שלום:המבשרים 
. אלמא ופרשו כאשר בסיר

  פורענותא היא:
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ֲחלֹום    ,ָהרֹוֶאה ֲאִרי ּבַ

ים ְויֹאַמר כִּ ָאג ִמי לֹא ִייָרא" :ַיׁשְ   .(עמוס ג, ח) "ַאְרֵיה ׁשָ

ֶמּנּו ּפָ  ַקּדְ ּיְ כוֹ " :סּוק ַאֵחרקֹוֶדם ׁשֶ ּבְ   .(ירמיה ד, ז) "ָעָלה ַאְרֵיה ִמּסֻ
  

ֲחלֹוםָהרֹוֶאה  ְגַלַחת ּבַ    ,ּתִ
ים ְויֹאַמר כִּ ְמלֹוָתיו" :ַיׁשְ ף ׂשִ ח ַוְיַחלֵּ   .(בראשית מא, יד) "ַוְיַגלַּ

סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ י כִֹחי" :קֹוֶדם ׁשֶ נִּ י ְוָסר ִמּמֶ ְחּתִ לַּ י ִאם ּגֻ   .ם טז, יז)(שופטי "כִּ
  

ֲחלֹום ֵאר ּבַ    ,ָהרֹוֶאה ּבְ
ים ְויֹאַמר כִּ ים" :ַיׁשְ ֵאר ַמִים ַחּיִ   .(שיר השירים ד, טו) "ּבְ

סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ ִיר ֵמיֶמיהָ " :קֹוֶדם ׁשֶ ָהִקיר ּבַ   .(ירמיה ו, ז) "כְּ
  

ֲחלֹום    ,ָהרֹוֶאה ָקֶנה ּבַ
ים ְויֹאַמר כִּ   .(ישעיה מב, ג) "ּבֹרָקֶנה ָרצּוץ לֹא ִיׁשְ " :ַיׁשְ

סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ ֶנה ָהָרצּוץ" :קֹוֶדם ׁשֶ ֶעֶנת ַהּקָ ָך ַעל ִמׁשְ ה ָבַטְחּתָ לְּ   .(מלכים ב יח, כא) "ִהנֵּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֲחלֹום " ה ְלָחְכָמה -ָהרֹוֶאה ָקֶנה ּבַ    ,ְיַצּפֶ

ֱאַמר ּנֶ   .(משלי ד, ה) "ְקֵנה ָחְכָמה" :ׁשֶ
ה ְלִביָנה -ָקִנים     ,ְיַצּפֶ

ֱאַמר ּנֶ   ."(משלי ד, ז) "ּוְבָכל ִקְנָיְנָך ְקֵנה ִביָנה" :ׁשֶ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
הּו ַמֲעלּו ְלֶחְלָמא -ַקְנָיא  ,ִקיָרא ,קֹוָרא ,ָקָרא    .ּכּולְּ

  
ְנָיא    :ּתַ

לּוִעין" ָכל ּכֹח ,ֵאין ַמְרִאין ּדְ ַמִים ּבְ הּוא ְיֵרא ׁשָ א ְלִמי ׁשֶ    ."וֹ ֶאּלָ
  

ֲחלֹום    ,ָהרֹוֶאה ׁשֹור ּבַ
ים ְויֹאַמר כִּ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לוֹ " :ַיׁשְ   ,(דברים לג, יז) "ּבְ

סּוק ַאֵחר ֶמּנּו ּפָ ַקּדְ ּיְ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש " :קֹוֶדם ׁשֶ י ִיּגַ   .(שמות כא, כח) "כִּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁשֹור" ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ה ּדְ ָ    :ֲחִמׁשּ

רֹו ָהאֹוֵכל ִמ  ׂשָ ר –ּבְ ֵ    ,ִמְתַעׁשּ
ּתֹוָרה -ְנָגחֹו  ִחים ּבַ ַנּגְ ּמְ ִנים ׁשֶ    .ַהְוָיין ֵליּה ּבָ
כֹו  ִאים ָעָליו -ְנׁשָ    ,ִיּסּוִרין ּבָ
ָעטֹו  ָנה לוֹ  -ּבְ ּמְ ֶרְך ְרחֹוָקה ִנְזּדַ    .ּדֶ
ה -ְרָכבֹו     ."עֹוֶלה ִלְגדּוּלָ

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

   !"ְרָכבֹו ֵמת"
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָרִכיב הּוא ְלתֹוָרא -א ָה     ,ּדְ

ָרִכיב ּתֹוָרא ְלִדיֵדיּה  -ָהא     .ּדְ
  

ֲחלֹום  ה ִליׁשּוָעה - ָהרֹוֶאה ֲחמֹור ּבַ    ,ְיַצּפֶ
ֱאַמר ּנֶ ע הּוא ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור" :ׁשֶ יק ְונֹוׁשָ ְך ָיבֹא ָלְך ַצּדִ ה ַמְלכֵּ   .(זכריה ט, ט) "ִהנֵּ

  
ֲחלֹום   :ָהרֹוֶאה ָחתּול ּבַ

ָקרּו ֵליּה ׁשּוְנָרא ּבְ  יָרה ָנָאה -ַאְתָרא ּדְ ית לֹו ׁשִ    ,ַנֲעׂשֵ
יְנָרא  יּנּוי ַרע -ׁשִ ה לֹו ׁשִ    .ַנֲעׂשֶ

  
ֲחלֹום    :ָהרֹוֶאה ֲעָנִבים ּבַ

ן  -ְלָבנֹות  ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ין ׁשֶ ן ּבֵ ְזַמּנָ ין ּבִ    ,ָיפֹות –ּבֵ
חֹורֹות  ן ָיפֹות -ׁשְ ְזַמּנָ ן  ,ּבִ ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ    .ָרעֹותׁשֶ

  
  

  רש"י
. לשון מרובה הוא אף ובכל קנינך

   קנים הרבה קנה של בינה הוא:
. קרא קרא קורא קירא קניא

דלעת כדאמרינן לקמן הרואה 
דלועין בחלום ירא שמים הוא 

   לשון דלו עיני למרום (ישעיה לח):
. רך הגדל בענפי הדקל בכל קורא

אר אילנות ולשנה שנה כדרך ש
   שניה הוא מתקשה ונעשה עץ:

   . שעוה:קירא
   . קנה:קניא

   . בחלום:האוכל מבשרו
  



  418  332 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

  
ֲחלֹום    :ָהרֹוֶאה סּוס ָלָבן ּבַ

ָרדּוף  ין ּבְ ַנַחת ּבֵ ין ּבְ   .ָיֶפה לוֹ  -ּבֵ
  : ָאדֹום

ַנַחת     ,ָיֶפה –ּבְ
ָרדּוף  ה –ּבְ    .ָקׁשֶ

  
ֲחלֹום ָמֵעאל ּבַ ַמַעת - ָהרֹוֶאה ִיׁשְ תֹו ִנׁשְ ִפלָּ    ,ּתְ

ן ַאְבָרָהם ָמֵעאל ּבֶ    ,ְוַדְוָקא ִיׁשְ
ַע  יָעא ּבְ    .לֹא –ְלָמא ֲאָבל ַטּיְ

  
ֲחלֹום  ָמל ּבַ ַמִים - ָהרֹוֶאה ּגָ ָ ה ,ִמיָתה ִנְקְנָסה לֹו ִמן ַהׁשּ ּנָ ילּוהּו ִמּמֶ    .ְוִהּצִ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ    :ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרָאה
ָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם ָעלֹה"   .(בראשית מו, ד) "ְוָאנִֹכי ֵאֵרד ִעּמְ
  

ר ִיְצָחקַרב ַנְח     :ָאַמר ָמן ּבַ
אְתָך לֹא ָתמּות" :ֵמָהָכא ם ה' ֶהֱעִביר ַחּטָ   .(שמואל ב יב, יג) "ּגַ

  
ֲחלֹום  יְנָחס ּבַ ה לוֹ  -ָהרֹוֶאה פִּ ֶלא ַנֲעׂשָ    .ּפֶ

ֲחלֹום  יל ּבַ ָלאֹות ַנֲעׂשּו לוֹ  -ָהרֹוֶאה פִּ    .ּפְ
יִלים  ָלאֹות ַנֲעׂשּו לוֹ  -ּפִ ְלֵאי ּפְ    .ּפִ

  
ְניָ     :אְוָהּתַ

יל ּוִמן ַהּקֹוף" ל ִמיֵני ַחּיֹות ָיִפין ַלֲחלֹום חּוץ ִמן ַהּפִ    !"ּכָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ְמָסַרג –ָהא    א,נז    ,ּדִ

לֹא ְמָסַרג -ָהא     .ּדְ
  

ֲחלֹום  ה לוֹ  -ָהרֹוֶאה הּוָנא ּבַ    .ֵנס ַנֲעׂשָ
ים ַנֲעׂשּו לוֹ  -ֲחִניָנא ֲחַנְנָיא יֹוָחָנן  י ִנּסִ    .ִנּסֵ

ֲחלֹום  ָהרֹוֶאה ד ּבַ ַמִים ָחסּו ָעָליו ּוְפָדאּוהוּ  -ֶהְסּפֵ ָ    ,ִמן ַהׁשּ
ְכָתָבא  י ּבִ   ְוָהֵני ִמילֵּ

  
  

א ְמָבַרךְ " :ָהעֹוֶנה ֵמיּה ַרּבָ א -  "ְיֵהא ׁשְ ן ָהעֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ    .מּוְבָטח לֹו ׁשֶ
ַמעַהּקֹוֵרא  ִכיָנה - ְקִריַאת ׁשְ ֶרה ָעָליו ׁשְ ׁשְ ּתִ אי ְלָכךְ ֶאלָּ  ,ָראּוי ׁשֶ ֵאין ּדֹורֹו ַזכַּ    .א ׁשֶ

ֲחלֹום  ין ּבַ ִפילִּ יַח ּתְ ּנִ ה -ַהּמַ ה ִלְגדּולָּ    ,ְיַצּפֶ
ֱאַמר ּנֶ ם י"י ִנְקָרא ָעֶליךָ " :ׁשֶ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ כִּ ל ַעּמֵ   .(דברים כח, י)ְוגֹו'  "ְוָראּו כָּ

  
   :ְוַתְנָיא

דֹול" י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִפיּלִ  רֹאׁש ֵאּלּו תְּ ּבָ    ."ין ׁשֶ

  
ֲחלֹום  ל ּבַ לֵּ ְתּפַ    ,ִסיָמן ָיֶפה לוֹ  -ַהּמִ

יוְ  ים ָהֵני ִמילֵּ לֹא ִסּיֵ    .ּדְ
  
  

ֲחלֹום  א ַעל ִאּמֹו ּבַ ה ְלִביָנה -ַהּבָ    ,ְיַצּפֶ
ֱאַמר ּנֶ יָנה ִתְקָרא" :ׁשֶ י ִאם ַלּבִ   .(משלי ב, ג) "כִּ

  
א ַעל ַנֲעָרה ְמאֹוָרָסה  ה ְלתֹוָרה -ַהּבָ    ,ְיַצּפֶ

ֱאַמר ּנֶ ת ַיֲעקֹב" :ׁשֶ ה ְקִהלַּ ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו מֹׁשֶ   ,(דברים לג, ד) "ּתֹוָרה ִצּוָ
ְקֵרי  ה"ַאל ּתִ א  "מֹוָרׁשָ ה'ֶאלָּ    '.ְמאֹוָרׂשָ

  
ֲחלֹום א ַעל ֲאחֹותֹו ּבַ ה ְלָחְכָמה - ַהּבָ    ,ְיַצּפֶ

ֱאַמר ּנֶ   .(משלי ז, ד) "ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ " :ׁשֶ
  

  רש"י
  . כשהוא רץ:בין ברדוף

   . קרוב לנוטריקון של גמל:גם עלה
. כמו שנעשה פלא נעשה לו

לפינחס כדאמרינן בסנהדרין (דף 
  פב.):

. שיש לו אוכף על גביו דמסרג
   יפה:

ן כנגד נו''ן וכגון . נו''נס נעשה לו
   שראה השם כתוב:

   . נוני''ן הרבה נסים רבים:חנינא
. אכולהו קאי והני מילי בכתבא

שראה הונא או חנינא או תיבה זו 
של הספד כתובה דמשמע חסו 

   עליו ופדאוהו:
. שנעור משנתו קודם דלא סיים

שנסתלק סימן הוא שסמוך אצל 
   הקב''ה:
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ֲחלֹום ַהּבָ  ת ִאיׁש ּבַ א -א ַעל ֵאׁשֶ ן ָהעֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ    ,מּוְבָטח לֹו ׁשֶ

יוְ  לֹא ָיַדע ָלּה  ָהֵני ִמילֵּ א ,ּדְ ּה ֵמאּוְרּתָ    .ְולֹא ִהְרֵהר ּבָ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ    :ַרּבִ
ֲחלֹום  ים ּבַ לֹום -ָהרֹוֶאה ִחּטִ    ,ָרָאה ׁשָ

ֱאַמר ּנֶ בּולֵ " :ׁשֶ ם ּגְ ָ יֵעךְ ַהׂשּ ּבִ ים ַיׂשְ לֹום ֵחֶלב ִחּטִ   .(תהילים קמז, יד) "ְך ׁשָ
  

ֲחלֹום  עֹוִרים ּבַ    ,ָסרּו ֲעֹונֹוָתיו -ָהרֹוֶאה ׂשְ
ֱאַמר ּנֶ ר" :ׁשֶ כּוּפָ אְתָך ּתְ   .(ישעיה ו, ז) "ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחּטָ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

ֶבל לְ  ָרֵאלֲאָנא לֹא ָסְלִקי ִמּבָ ֲח  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶחְלָמאַעד ּדַ ֲעֵרי ּבְ    .ַזאי ׂשַ
  

ֲחלֹום  ֶפן ְטעּוָנה ּבַ ֶלת ְנָפִלים -ָהרֹוֶאה ּגֶ ּתֹו ַמּפֶ    ,ֵאין ִאׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ֶגֶפן ּפֹוִרּיָ ָך כְּ ּתְ   .(תהילים קכח, ג) "ֶאׁשְ

  
יַח  -ׂשֹוֵרָקה  ׁשִ ה ַלּמָ    ,ְיַצּפֶ
ֱאַמר ּנֶ ֹוֵרָקה בְּ " :ׁשֶ ֶפן ִעירֹה ְוַלׂשּ   .(בראשית מט, יא) "ִני ֲאתֹונוֹ אֹוְסִרי ַלּגֶ

  
ֲחלֹום ֵאָנה ּבַ ִקְרּבוֹ  - ָהרֹוֶאה ּתְ ֶרת ּבְ ּמֶ ּתַ    ,ּתֹוָרתֹו ִמׁשְ

ֱאַמר ּנֶ ְרָיּה " :ׁשֶ ֵאָנה יֹאַכל ּפִ   .(משלי כז, יח) "נֹוֵצר ּתְ
  

ֲחלֹום     :ָהרֹוֶאה ִרּמֹוִנים ּבַ
ִרּמֹוָנא -זּוְטֵרי  ֵרי ִעְסֵקיּה כְּ    .ּפָ

ִרּמֹוָנאָר  - ַרְבְרֵבי     .ֵבי ִעְסֵקיּה כְּ
ְלֵגי ְלִמיד ָחָכםִאם  - ּפַ ה ַלּתֹוָרה -הּוא  תַּ    ,ְיַצּפֶ

ֱאַמר ּנֶ ִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרּמִֹני" :ׁשֶ ְקָך ִמּיַ   .(שיר השירים ח, ב) "ַאׁשְ

ה ְלִמְצֹות - הּוא  ַעם ָהָאֶרץְוִאם     ,ְיַצפֶּ
ֱאַמר ּנֶ ֵתךְ " :ׁשֶ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ   .(שיר השירים ד, ג) "כְּ

  
ֵתךְ "ַמאי     ?"ַרּקָ

  
ְך  ּבָ ִרּמֹון -ֲאִפיּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ    .ְמֵלִאים ִמְצֹות כָּ

  
ֲחלֹום    :ָהרֹוֶאה ֵזיִתים ּבַ

ֵזיִתים -זּוְטֵרי  ֵרי ְוָרֵבי ְוָקֵאי ִעְסֵקיּה כְּ    ,ּפָ
יוְ  ִרי ָהֵני ִמילֵּ    ,ּפְ

ִנים ְמ  -ֲאָבל ִאיָלֵני  יןַהְוָיין ֵליּה ּבָ    ,רּוּבִ
ֱאַמר ּנֶ ִתיֵלי ֵזיִתים" :ׁשֶ ׁשְ ֶניָך כִּ   .(תהילים קכח, ג)ְוגֹו'  "ּבָ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

ֲחלֹום  ם טֹוב יֹוֵצא לוֹ  -ָהרֹוֶאה ַזִית ּבַ    ,ׁשֵ
ֱאַמר ּנֶ ֵמךְ " :ׁשֶ   .(ירמיה יא, טז) "ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי תֹוַאר ָקָרא י"י ׁשְ

  
ֶמן ַזִית ֲחלֹום  ָהרֹוֶאה ׁשֶ ה ִלְמאֹור ּתֹוָרה -ּבַ    ,ְיַצפֶּ

ֱאַמר ּנֶ ֶמן ַזִית ָזךְ " :ׁשֶ   .(שמות כז, כ) "ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ
  

ֲחלֹום  ָמִרים ּבַ ּמּו ֲעֹונֹוָתיו -ָהרֹוֶאה ּתְ    ,ּתַ
ֱאַמר ּנֶ ת ִצּיֹון" :ׁשֶ ם ֲעֹוֵנְך ּבַ   .(איכה ד, כב) "ּתַ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ֲחלוֹ  ֶרֶכת לוֹ  - ם ָהרֹוֶאה ֵעז ּבַ ָנה ִמְתּבָ    .ׁשָ
ים  ְרכֹות לוֹ  - ִעּזִ ִנים ִמְתּבָ    ,ׁשָ

ֱאַמר ּנֶ ים ְלַלְחְמךָ " :ׁשֶ   .(משלי כז, כז) "ְוֵדי ֲחֵלב ִעזִּ
  

ֲחלֹום     ,ְנָכָסיו ַמְצִליִחין לוֹ  -ָהרֹוֶאה ֲהַדס ּבַ
קֹום ַאֵחר -ְוִאם ֵאין לֹו ְנָכִסים  ה נֹוֶפֶלת לֹו ִמּמָ ָ    .ְירּוׁשּ

  
אַמר ָא  ָנא ,עּוּלָ ַמְתִניָתא תָּ    :ְוָאְמֵרי ָלּה ּבְ

  רש"י
. באמובטח לו שהוא בן העולם ה

ונוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן 
   דדמי לאשת איש:

   . רמונים שנחלקו:פלגי
. שנאמר אשקך מיין יצפה לתורה

   הרקח היינו תורה:
. הנמצץ מן מעסיס רמוני

   הרמונים:
. כהדס זה שעליו נכסיו מצליחין

   משולשים זה על זה כמין קליעה:
. על כנם במקומם בכנייהו

   במחובר:
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ְייהוּ  ַכּנַ ָחָזא ּבְ    .ְוהּוא ּדְ

  
ֲחלֹום     ,ָהדּור הּוא ִלְפֵני קֹונוֹ  -ָהרֹוֶאה ֶאְתרֹוג ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ָמִרים" :ׁשֶ ּפֹות ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר כַּ   .(ויקרא כג, מ) "ּפְ
  

ֲחלֹום  א  -ָהרֹוֶאה לּוָלב ּבַ ַמִיםֵאין לֹו ֶאלָּ ָ ׁשּ ּבַ    .ֵלב ֶאָחד ְלָאִביו ׁשֶ
  

ֲחלֹום  ה ְלָחְכָמה -ָהרֹוֶאה ֲאָווז ּבַ    ,ְיַצּפֶ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ רֹונָּ חּוץ ּתָ   .(משלי א, כ) "ָחְכמֹות ּבַ

  
א ָעֶליָה  יָבה -ְוַהּבָ    .ֲהֵוי רֹאׁש ְיׁשִ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

הֲאִני ְרִאיִתיָה ּוָבאִתי ָעֶליָה ְוַסְלִקית ִלגְ     .דּולָּ
  

ֲחלֹום  ְרְנגֹול ּבַ ה ְלֵבן ָזָכר -ָהרֹוֶאה ּתַ    .ְיַצּפֶ
ְרְנגֹוִלים  ה ְלָבִנים ְזָכִרים -ּתַ    .ְיַצּפֶ
ְרְנגֹוֶלת  יָצה ָנָאה ְוִגיָלה -ּתַ ה ְלַתְרּבִ    .ְיַצּפֶ

  
ֲחלֹום  יִצים ּבַ תוֹ  -ָהרֹוֶאה ּבֵ ׁשָ ּקָ לּוָיה ּבַ    .תְּ

רּו  ּבְ ּתַ ית ּבַ  -ִנׁשְ תוֹ ַנֲעׂשֵ ׁשָ    .ּקָ
ֵלי ְזכּוִכית ל כְּ ּוִאים ְוֵכן כָּ ֵאּלוּ  ,ְוֵכן ֱאגֹוִזים ְוֵכן ִקׁשּ ִרים כָּ ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ    .ְוֵכן כָּ

  
ְכָנס ִלְכַרְך     ,ַנֲעׂשּו לֹו ֲחָפָציו -ַהּנִ

ֱאַמר ּנֶ ְנֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם" :ׁשֶ   .(תהילים קז, ל) "ַוּיַ
  

ֲחלֹום  ַח רֹאׁשֹו ּבַ    .יָמן ָיֶפה לוֹ ִס  -ַהְמַגלֵּ
ְחּתוֹ  -רֹאׁשֹו ּוְזָקנֹו  ּפַ    .לֹו ּוְלָכל ִמׁשְ

ה  ֲעֵריָבה ְקַטּנָ ב ּבַ ם טֹוב יֹוֵצא לוֹ  -ַהּיֹוׁשֵ    .ׁשֵ
דֹוָלה  ֲעֵריָבה ּגְ ְחּתוֹ  -ּבַ ּפַ    ,לֹו ּוְלָכל ִמׁשְ

יוְ  ּלּוֵיי :ָהֵני ִמילֵּ ְלָיה ּדַ ִמּדַ    .ּדְ
  

ֲחלֹום  ְפֶנה ּבַ    ,ה לוֹ ִסיָמן ָיֶפ  -ַהּנִ
ֱאַמר ּנֶ ֵתַח " :ׁשֶ   ו,(ישעיה נא, יד) "ִמַהר צֹוֶעה ְלִהּפָ

י ְ ַח  :ָהֵני ִמילֵּ לֹא ִקּנֵ    .ּדְ
  

ֲחלֹום  ג ּבַ ה -ָהעֹוֶלה ַלּגַ    .עֹוֶלה ִלְגדּולָּ
תוֹ  -ָיַרד  דּולָּ    .יֹוֵרד ִמּגְ

  
י ּיֵ ְרַווְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

ָעָלה  יָון ׁשֶ    .ָעָלה –כֵּ
  
ֲחלֹום ַה  ָגָדיו ּבַ ינוֹ  -ּקֹוֵרַע ּבְ ַזר ּדִ    .קֹוְרִעים לֹו ּגְ
  

ֲחלֹום    :ָהעֹוֵמד ָערֹום ּבַ
ָבֶבל  לֹא ֵחְטא -ּבְ    .עֹוֵמד ּבְ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ לֹא ִמְצֹות - ּבְ    .ָערֹום ּבְ
  

ּיֹוט  ׂש ְלַסְרּדִ ְתּפָ ית לוֹ  -ַהּנִ ִמיָרה ַנֲעׂשֵ    .ׁשְ
קֹוָלר  ִמיָרתוֹ הֹוִס  -ְנָתנּוהּו ּבְ ִמיָרה ַעל ׁשְ    ,יפּו לֹו ׁשְ

יוְ  קֹוָלר :ָהֵני ִמילֵּ ַעְלָמא  ,ּבְ    .לֹא –ֲאָבל ַחְבָלא ּבְ
  

ֲחלֹום  ְכָנס ַלֲאַגם ּבַ יָבה -ַהּנִ ה רֹאׁש ְיׁשִ    .ַנֲעׂשֶ
ה -ְלַיַער  לָּ ה רֹאׁש ִלְבֵני כַּ    .ַנֲעׂשֶ

  
א ּפָ ַע וְ  ַרב ּפַ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    ,ּו ֶחְלָמאָחז ַרב הּוָנא ּבְ
א ּפָ יל ְלַאְגָמא  ַרב ּפַ ַעּיֵ יָבה -ּדְ ה רֹאׁש ְיׁשִ    ,ַנֲעׂשָ

ַע  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ יל ְלַיַער  ַרב הּוָנא ּבְ ַעּיֵ ה -ּדְ לָּ ה רֹאׁש ִלְבֵני כַּ    .ַנֲעׂשָ
  

  רש"י
. שמכריז ומצוה יבההוי ראש יש

   לרבים:
. ועל כן נעשיתי אני ראיתיה וכו'

   ראש ישיבה במתא מחסיא:
. גינה א''נ בהמ''ד תרביצא

תרביצא נאה וגילה נוטריקון של 
   תרנגול:

. בספק כביצים תלויה בקשתו
   הללו שהאוכל סתום בם:

   . נתגלה האוכל:נשתברו
   . היינו כרך:וינחם אל מחוז

יות חפציו . סימן הוא להחפצם
   נעשים:
. סימן גדולה ותפארת היא המגלח

לו כמו ויגלח ויחלף וגו' (בראשית 
   מא):

   . בספינה:בעריבה
   . שהולכת בגובה של ים:דמדלי
. סימן הוא שסרחונו וגנותו הנפנה

   נפרש ויוצא מעליו:
  . שלא המאיס ידיו:והוא דלא קנח

. לפי שחו''ל בבבל עומד בלא חטא
עון יש  אין לה זכיות אלא

בישיבתה וזה עומד ערום בלא 
   אותם עונות:

. שהרבה מצות תלויות בה בא''י
וזה העומד ערום סימן שהוא 

   ערום ממצותיה:
. שומרין אותו הנתפש לסרדיוט

שלא יברח אלמא סימן שמירה 
   הוא ששומרים אותו מידי היזק:

. שיש בו קנים גדולים וקטנים אגם
וסמוכים זה לזה סימן לראש 

ה שהגדולים והקטנים ישיב
מתקבצים יחד קבוץ גדול ובאים 

   לשמוע דרשה מפיו:
. אילנות גדולים ואינן סמוכים יער

זה לזה אף זה סימן לראש 
לתלמידי הרב והוא ראש לבני כלה 
שמפרש לתלמידים שמועתם אחר 
שעמד הרב והם מחזרין על 
שמועתם ויש תלמידים שלא יבינו 

ה בדברי הרב ככל הצורך וזה מבינ
   להם:
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ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

יֵליּתַ    ,ְרַווְייהּו ְלַאְגָמא ַעּיְ
א  אֶאלָּ ּפָ ָתֵלי  ַרב ּפַ יָבה -ַטְבָלא ּדְ ה רֹאׁש ְיׁשִ    ,ַנֲעׂשָ

ַע  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ֵלי ַטְבָלא  ַרב הּוָנא ּבְ לֹא ּתָ ה -ּדְ לָּ ה רֹאׁש ִלְבֵני כַּ    .ַנֲעׂשָ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
יִלית ְלַאְגָמא ּה ַנבּוֵחי ,ֲאָנא ַעּיֵ    .ּוְתָלִאי ַטְבָלא ְוַנְבִחי ּבָ

  
  

יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ ר ִיְצָחק ב ַנְחָמןַר ּתָ    :ּבַ
ֲחלֹום  ם ּבַ יז ּדַ ּקִ    .ֲעֹונֹוָתיו ְמחּוִלין לוֹ  -ַהּמַ

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

   ."ֲעֹונֹוָתיו ְסדּוִרין לוֹ "
  

  ?"ְסדּוִרין"ַמאי 
  
ֵחל     .ְסדּוִרין ִליּמָ

  
  

יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ תּתָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ֲחלֹום " ְרָנָסתֹו  -ָהרֹוֶאה ָנָחׁש ּבַ ֶנת לוֹ ּפַ    .ְמזּוּמֶ

כֹו  ָלה לוֹ  -ְנׁשָ    .ִנְכּפְ
ְרָנָסתוֹ  -ֲהָרגֹו     ."ָאְבָדה ּפַ

  
תָאַמר ֵליּה  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ְרָנָסתוֹ  ָלה ּפַ ְכּפְ ּנִ ן ׁשֶ כֵּ ל ׁשֶ    .כָּ
  

   .ְולֹא ִהיא
ֶחְלֵמיּה ְוַקְטֵליּה  ָחָזא ִחְוָיא ּבְ ת הּוא ּדְ ׁשֶ    .ַרב ׁשֵ

  
  

יּה ּדְ  ָנא ַקּמֵ ֵני ּתָ    :י יֹוָחָנןַרּבִ ּתָ
ִקין ָיִפין ַלֲחלֹום" ל ִמיֵני ַמׁשְ    ,ּכָ

ִין    .חּוץ ִמן ַהּיַ
   ,ְוטֹוב לוֹ  -ֵיׁש ׁשֹוֵתהּו 

   ."ְוַרע לוֹ  -ְוֵיׁש ׁשֹוֵתהּו 
  
   ,"ְוטֹוב לוֹ  -ֵיׁש ׁשֹוֵתהּו "

ֱאַמר ּנֶ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש " :ׁשֶ ּמַ   .(תהילים קד, טו) "ְוַיִין ְיׂשַ
  
   ,"ְוַרע לוֹ  -ְוֵיׁש ׁשֹוֵתהּו "

ֱאַמר ּנֶ ָכר ְלאֹוֵבד" :ׁשֶ נּו ׁשֵ   .(משלי לא, ו) "ְוַיִין ְלָמֵרי ָנֶפׁש  ,ּתְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה  א ַרּבִ    :ְלַתּנָ
ֵני ְלִמיד ָחָכם ְלעֹוָלם טֹוב לוֹ " :ּתְ    ,תַּ

ֱאַמר ּנֶ י" :ׁשֶ ַיִין ָמָסְכּתִ תּו ּבְ   ."(משלי ט, ה) "ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוׁשְ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר    ב,נז    :ַרּבִ
יו  סּוק ְלתֹוְך ּפִ ים ְוָנַפל ּפָ כִּ ה -ִהׁשְ    .ֲהֵרי ֶזה ְנבּוָאה ְקַטּנָ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ְמָלִכים ֵהם" לֹׁשָ    :ׁשְ

ֲחלֹום  ִוד ּבַ ה ַלֲחִסידּות -ָהרֹוֶאה ּדָ    .ְיַצּפֶ
לֹמֹה  ה ְלָחְכָמה -ׁשְ    .ְיַצּפֶ
   .ַהּפּוְרָענּותִיְדַאג ִמן  -ַאְחָאב 

  

  רש"י
. נראה לו שהיה זוג תלי טבלא

וענבל תלוי בצוארו ומשמיע קול 
והוא סימן לראש ישיבה שמשמיע 

   קול לרבים:
. קשקשתי בה ונבחי בה נבוחי

   בקול:
. לפי שהעונות עונותיו מחולין לו

קרויין אדומים שנאמר אם 
יאדימו כתולע (ישעיהו א) ואומר 

וא נכתם עונך (ירמיהו ב') וסימן ה
   שפורשין ממנו:

. כנחש שעפר פרנסתו מזומנת
   לחמו ומצוי לו בכל מקום:

   . לנחש:הרגו
. שהרי נתגבר כל שכן שנכפלה לו

   עליו:
. אלא רב ששת דורש ולא היא

  יש  להנאתו לפתור חלומו לטובה:
. לפיכך אין לעמוד על שותהו כו'

 פתרונו: 

. העומד ממטתו ונפל לו השכים
   פסוק בפיו:
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ה לֹׁשָ    :ְנִביִאים ֵהם ׁשְ

ה -ָהרֹוֶאה ֵסֶפר ְמָלִכים  ה ִלְגדּוּלָ    .ְיַצּפֶ
ה ְלָחְכָמה -ְיֶחְזֵקאל     .ְיַצּפֶ

ְעָיה  ה ְלֶנָחָמה -ְיׁשַ    .ְיַצּפֶ
   .ִיְדַאג ִמן ַהּפּוְרָענּות - ִיְרְמָיה 

  
דֹוִלים ֵהם תּוִבים ּגְ ה ּכְ לֹׁשָ    :ׁשְ

ים ָהרֹוֶאה ֵסֶפ  ִהּלִ ה ַלֲחִסידּותב -ר תְּ    .ְיַצּפֶ
ֵלי  ה ְלָחְכָמה -ִמׁשְ    .ְיַצּפֶ
   .ִיְדַאג ִמן ַהּפּוְרָענּות - ִאּיֹוב 

  
ים ֵהם תּוִבים ְקַטּנִ ה ּכְ לֹׁשָ    :ׁשְ

ֲחלֹום  יִרים ּבַ ִ יר ַהׁשּ ה ַלֲחִסידּות -ָהרֹוֶאה ׁשִ    .ְיַצּפֶ
ה ְלָחְכָמה - קֶֹהֶלת     .ְיַצּפֶ
   .ג ִמן ַהּפּוְרָענּותִיְדַא  -ִקינֹות 

ר  ת ֶאְסתֵּ ה לוֹ  -ָהרֹוֶאה ְמִגּלַ    .ֵנס ַנֲעׂשָ
  

ה ֲחָכִמים ֵהם לֹׁשָ    :ׁשְ
ֲחלֹום  י ּבַ ה ְלָחְכָמה -ָהרֹוֶאה ֶרּבִ    .ְיַצּפֶ

ן ֲעַזְרָיה  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ירּות -ַרּבִ ה ַלֲעׁשִ    .ְיַצּפֶ
ע  ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ י ִיׁשְ    .ּוְרָענּותִיְדַאג ִמן ַהּפ  -ַרּבִ

  
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵהם ה תַּ לֹׁשָ    :ׁשְ

ֲחלֹום  אי ּבַ ן ַעּזַ ה ַלֲחִסידּות -ָהרֹוֶאה ּבֶ    .ְיַצּפֶ
ן זֹוָמא  ה ְלָחְכָמה -ּבֶ    .ְיַצּפֶ

   .ִיְדַאג ִמן ַהּפּוְרָענּות -ַאֵחר 
  

ל ִמיֵני ַחּיֹות ָיפֹות ַלֲחלֹום    ,ּכָ
יל ְוַהּקֹוף ְוַהּקִ  -חּוץ     .ּפֹודִמן ַהּפִ

  
   :ְוָהָאַמר ַמר

ה לוֹ " ֶלא ַנֲעׂשָ ֲחלֹום ּפֶ יל ּבַ    "!ָהרֹוֶאה ּפִ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ְמָסַרג –ָהא     ,ּדִ
לֹא ְמָסַרג -ָהא     .ּדְ

  
ֶכת ָיִפין ַלֲחלֹום ל ִמיֵני ַמתֶּ    ,ּכָ

ר ל ,חּוץ ִמּמַ סָּ    .ְוַקְרּדֹום ,ּפַ
  

ְייהוּ  ַקתַּ הּו ּבְ ֲחַזּנְ י ּדַ    .ְוָהֵני ִמיּלֵ
  

ירֹות ָיִפין ַלֲחלֹום ל ִמיֵני ּפֵ    ,ּכָ
ָמָרה י תְּ ּגֵ    .חּוץ ִמּפַ

  
ל ִמיֵני ְיָרקֹות ָיִפין ַלֲחלֹום    ,ּכָ

י ְלָפתֹות    .חּוץ ֵמָראׁשֵ
  

   :ַרבְוָהָאַמר 
י ְלָפתֹות ֲחַזאי ָראׁשֵ ִרי ַעד ּדַ    !לֹא ִאיַעּתְ

  
ְייהּו ָחָזא ַכּנַ י ָחָזא ּבְ    .כִּ

  
ל ִמיֵני ִצְבעֹוִני    ,ן ָיִפין ַלֲחלֹוםּכָ
ֵכֶלת    .חּוץ ִמן ַהתְּ

  
ל ִמיֵני עֹופֹות ָיִפין ַלֲחלֹום    ,ּכָ

ָרִאי ,ְוִקּפּוָפא ,חּוץ ִמן ַקְרָיא   .ְוקּוְרּפְ
  

  רש"י
. כולו יראת שמים שיר השירים

   וחבת המקום בלב כל ישראל:
. מהרוגי רבי ישמעאל בן אלישע

המלכות היה והפשיטו עור 
   קרקפתו בחייו:

. חוץ מן הפיל והקוף והקפוד
   שמשונין במראיהן:

. חיה שדומה לקוף ויש לה קפוד
זנב ארוך ושמה מרטינ''א 

  {מרטרינ''א: סמור, ָדָלק} : 
גביו וי''א נתון  . אוכף עלדמסרג

   באפסר:
{פושוי''ר: . פשו''ר חוץ ממר

  מכוש} בלע''ז: 
{דולידויר''א: . דוליי''ר פסל

   מעין גרזן} : -מעצד 
. שראויין דחזנהו בקתייהו

   למלאכתן לחבל ולהשחית:
   . שלא בשלו כל צרכן:פגי תמרה

. במחובר אבל בתלוש בכנייהו
סימן הוא למכות כדפשר ליה בר 

   קולפי בלעת:הדיא לרבא 
. ירוק הוא ומי שפניו תכלת

   ירוקים חולה הוא:
   {לילית}:. יבנ''ץ קריא

עוף  -{כוס . צואיט''א קפופא
בלע''ז ויש לה לסתות כלחיי  לילי}

   אדם לפיכך הן מגונים:
   :}{חפרפרת. טלפ''א קורפראי
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   .יִבי"ן ּוַמְרִחיִבי"ן ִסיָמן][ַהּגּו"ף ַהּגּו"ף ֵמֵעי"ן ְמׁשִ 

  
ה לֹׁשָ    :ֶהןִנְכָנִסין ַלּגּוף ְוֵאין ַהּגּוף ֶנֱהֶנה ֵמ  ׁשְ

ָדִנּיֹות    ,ּגּוְדּגְ
   ,ְוַכְפִנּיֹות

ָמָרה י תְּ    .ּוַפּגֵ
  

ה ֵאין ִנְכָנִסין ַלּגּוף ְוַהּגּוף ֶנֱהֶנה ֵמֶהן לֹׁשָ    :ֵאּלּו ֵהן ,ׁשְ
   ,ְרִחיָצה
   ,ְוִסיָכה

ִמיׁש     .ְוַתׁשְ
  

א ה ֵמֵעין ָהעֹוָלם ַהּבָ לֹׁשָ    :ֵאּלּו ֵהן ,ׁשְ
ת ּבָ    ,ׁשַ
ֶמׁש     ,ׁשֶ

ִמיׁש     .ְוַתׁשְ
  

ִמיׁש " ׁשְ ַמאי "ּתַ    ?ּדְ
ה  ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ׁשְ ִחיש -ִאיֵליָמא ּתַ    !ָהא ִמְכַחׁש כָּ

א ִמיׁש ְנָקִבים :ֶאלָּ ׁשְ    .ּתַ
  

ל ָאָדם ְעּתֹו ׁשֶ יִבין ּדַ ה ְמׁשִ לֹׁשָ    :ֵאּלּו ֵהן ,ׁשְ
   ,קֹול

   ,ּוַמְרֶאה
   .ְוֵריַח 

  
ל ָאָדם ְעּתֹו ׁשֶ ה ַמְרִחיִבין ּדַ לֹׁשָ    :ֵאּלּו ֵהן ,ׁשְ

יָרה ָנָאה    ,ּדִ
ה ָנָאה ָ    ,ְוִאׁשּ

   .ְוֵכִלים ָנִאים
  

"ה  ָ ָר"ה ִסיָמן][ֲחִמׁשּ "ה ַוֲעׂשָ ָ ׁשּ    .ְוׁשִ
  

ה  ָ ים'ֲחִמׁשּ ִ ׁשּ ִ    :ֵאּלּו ֵהן ',ֶאָחד ִמׁשּ
ַבׁש  ,ֵאׁש  ת ,ּדְ ּבָ יָנה ,ְוׁשַ    .ַוֲחלֹום ,ְוׁשֵ

  
ים' - ֵאׁש  ִ ׁשּ ִ    .ְלֵגיִהּנֹם 'ֶאָחד ִמׁשּ

ַבׁש  יםֶאָחד ִמ ' –ּדְ ִ ׁשּ ִ    .ְלָמן 'ׁשּ
ת  ּבָ ים' –ׁשַ ִ ׁשּ ִ א 'ֶאָחד ִמׁשּ    .ָלעֹוָלם ַהּבָ
יָנה  ים' –ׁשֵ ִ ׁשּ ִ    .ְלִמיָתה 'ֶאָחד ִמׁשּ
ים' –ֲחלֹום  ִ ׁשּ ִ    .ִלְנבּוָאה 'ֶאָחד ִמׁשּ

  
ָבִרים ִסיָמן ָיֶפה ַלחֹוֶלה ה ּדְ ָ ׁשּ    :ֵאּלּו ֵהן ,ׁשִ

   ,ִעּטּוׁש 
   ,ֵזיָעה

ְלׁשּול    ,ׁשִ
   ,ֶקִרי
   ,יָנהְוׁשֵ 

   .ַוֲחלֹום
  
ְכִתיב - "ִעּטּוׁש " ֶהל אֹור" :ּדִ   .(איוב מא, י) "ֲעִטיׁשֹוָתיו ּתָ

ְכִתיב - "ֵזיָעה" יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם" :ּדִ ֵזַעת ַאּפֶ   .(בראשית ג, יט) "ּבְ
ְלׁשּול" ְכִתיב -" ׁשִ ַחתִמַהר צֹוֶעה " :ּדִ ַ ֵתַח ְולֹא ָימּות ַלׁשּ   .יד)(ישעיה נא,  "ְלִהּפָ
ְכִתיב – "ֶקִרי"   .(ישעיה נג, י) "ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים" :ּדִ
יָנה" ְכִתיב – "ׁשֵ י ָאז ָינּוַח ִלי" :ּדִ ְנּתִ   .(איוב ג, יג) ָיׁשַ
ְכִתיב - "ֲחלֹום"   ".(ישעיה לח, טז) "ְוַתֲחִליֵמִני ְוַהֲחֵייִני" :ּדִ
  

ִאין ֶאת ַהחֹוֶלה ֵמ  ָבִרים ְמַרּפְ ה ּדְ ָ ׁשּ    :ֵאּלּו ֵהן .ּוְרפּוָאתֹו ְרפּוָאה,ָחְליֹו ׁשִ
רּוב ין ,ּוְתָרִדין ,ּכְ ֵבד ,ְוֶהֶרת ,ְוֵקיָבה ,ְוִסיִסין ְיֵבׁשִ    .ְויֹוֶתֶרת ַהּכָ

  רש"י
{ציריש''יש: . צירתי''ש גודגדניות

  דובדבנים} : 
   רעים:. מין תמרים כפניות

. של מיני קול . חמה זורחת:שמש
   זמר או קול ערב של אשה:

. אשטרנוד''ר עטוש
   {אישטירנודי''ר: להתעטש} :

. מי שצריך להריק מעיו מהר צועה
הרקת כלי נקראת צעיה שנאמר 
(ירמיהו מח) ושלחתי לו צועים 

   וצעוהו וכליו יריקו במואב כתיב:
 . בחזקיה כתיב:ותחלימני והחייני

  {סלק} : . בלי''ץ תרדין
. בשול פוליאו''ל מי סיסין

  {פוליו''ל: סוג של נענה} : 
{וידילור''א: . וידלייר''א והרת
   בתוכה: של חיה} שהשליל -רחם 

. אייבר''ש יותרת הכבד
   {איברי''ש: סרעפת} של בהמה:
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ים :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ  ִגים ְקַטּנִ    .ַאף ּדָ

ל ָאָדם ל ּגּופֹו ׁשֶ ים ַמְפִרין ּוַמְבִרין ּכָ ִגים ְקַטּנִ ּדָ א ׁשֶ    .ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
  

ָבִרים ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהחֹוֶלה ְלָחְליוֹ  ָרה ּדְ ה ,ֲעׂשָ    :ֵאּלּו ֵהן .ְוָחְליֹו ָקׁשֶ
ר ׁשֹור ׂשַ    ,ָהאֹוֵכל ּבְ

ֵמן ר ׁשָ ׂשָ    ,ּבָ
ר ָצִלי ׂשַ    ,ּבְ

ִרים ר ִצּפֳ ׂשַ    ,ּבְ
   ,ּוֵביָצה ְצלּוָיה

   ,ְוִתְגַלַחת
ֲחַלִים    ,ְוׁשַ

   ,ְוֶהָחָלב
ִביָנה    ,ְוַהּגְ
ְרָחץ    .ְוַהּמֶ

   .ַאף ֱאגֹוִזים :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ּוִאים :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ     ."ַאף ִקׁשּ
  

ָנא  ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ    :ּדְ
ֲחָרבֹות" ים ַלּגּוף ּכַ ֵהן ָקׁשִ ֵני ׁשֶ ּוִאים ִמּפְ ָמן ִקׁשּ ה ִנְקָרא ׁשְ    ."ָלּמָ
  

ִבְטֵנךְ " :ֵאיִני ְוָהְכִתיב ֵני גֹוִים ּבְ   ,(בראשית כה, כג) "ַוּיֹאֶמר ה' ָלּה ׁשְ

ְקֵרי  א ֵגִיים "גֹוִים"ַאל ּתִ    .ֶאלָּ
   :ַרבָאַמר  ַרב  ְיהּוָדהְוָאַמר 

ּוִאין ְלָחָנם לֹא ְצנֹון ְולֹא ֲחֶזֶרת ְולֹא ִקׁשּ ֻ ַסק ִמׁשּ ּלֹא ּפָ י ׁשֶ    ,ֵאּלּו ַאְנטֹוִנינּוס ְוֶרּבִ
ִמים ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְולֹא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ    !לֹא ּבִ

  
   :ָיאלֹא ַקׁשְ 

ַרְבְרֵבי -ָהא     .ּבְ
זּוְטֵרי –ָהא     .ּבְ

  

  רש"י
   . לשון בריאות:ומברין

   . אם מגלח:ותגלחת
   . יפין:זוטרי
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִית " ּבַ ִית -ֵמת ּבַ ּבַ לֹום ּבַ    .ׁשָ
ִית  ּבַ ָתה ּבַ ִית -ָאַכל ְוׁשָ    .ִסיָמן ָיֶפה ַלּבַ

ִית  ִלים ִמן ַהּבַ ִית -ָנַטל ּכֵ    ."ִסיָמן ַרע ַלּבַ
  

ָמא  ְרּגְ אּתַ ּפָ    :ַרב ּפַ
ְמָסאָנא ְוַס  ָלאּבִ    .ְנּדְ

ָלא ָסאָנא ְוַסְנּדְ ר ִמּמְ י ּבַ ְכָבא ְמַעלֵּ ִקיל ׁשִ ׁשָ ל ּדְ    .כָּ
י ְכָבא ְמַעלֵּ ָיִהיב ׁשִ ל ּדְ ָלא ,כָּ ר ֵמַעְפָרא ְוַחְרּדְ   .ּבַ

  

  רש"י
. סימן יוצאי חוץ אנא וסנדלאמס

   הוא שמוציא אחרים מן הבית:
. סימן הוא שרמז להם עפרא

   קבורה:
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ּלּוִלים" ּנּו ֲעבֹוַדת ּגִ ֶעְקָרה ִמּמֶ ּנֶ    – ָמקֹום ׁשֶ
רּוְך  :אֹוֵמר[ ָעַקר ֲעבֹוָדה ָז ... ּבָ   ]."ָרה ֵמַאְרֵצנוּ ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   :אֹוֵמר - ָהרֹוֶאה ַמְרקּוִליס "

רּוְך  ִים ְלעֹוְבֵרי ְרצֹונוֹ ... ּבָ ַתן ֶאֶרְך ַאּפַ ּנָ    .ׁשֶ
ּנּו ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֶעְקָרה ִמּמֶ ּנֶ    :אֹוֵמר – ָמקֹום ׁשֶ

רּוְך  ָעַקר ... ּבָ    ,ֵמַאְרֵצנוּ  ֲעבֹוָדה ָזָרהׁשֶ
ם ׁשֶ  ָרֵאלּוְכׁשֵ ל ְמקֹומֹות ִיׂשְ ָעֵקר ִמּכָ ן תֵּ קֹום ֶזה ּכֵ ֶעְקָרה ִממָּ    ,ּנֶ

ךָ  ב ֵלב עֹוְבֵדיֶהם ְלָעְבּדֶ    .ְוָהׁשֵ
ךָ " :ֵאין ָצִריְך לֹוַמר - חּוץ ָלָאֶרץּוְב  ב ֵלב עֹוְבֵדיֶהם ְלָעְבּדֶ    ",ְוָהׁשֵ

ֵני ּה  ִמּפְ רּוּבָ    .ּגֹוִיםׁשֶ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ֵמראוֹ  ַרּבִ

ן חּוץ ָלָאֶרץ ָצִריְך לֹוַמר ּכֵ    ,ַאף ּבְ
יר ּיֵ ֲעִתיִדים ְלִהְתּגַ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ֱאַמר ּנֶ ָפה ְברּוָרה" :ׁשֶ ים ׂשָ   ."(צפניה ג, ט) "ָאז ֶאְהּפֹוְך ֶאל ַעּמִ
  
  

ַרׁש     :ַרב ַהְמנּוָנאּדָ
ָעה  ֶבל ָהְרׁשָ ָרכֹות -ָהרֹוֶאה ּבָ    .ָצִריְך ְלָבֵרְך ָחֵמׁש ּבְ

ֶבל ָרָא  רּוְך  :אֹוֵמר -ה ּבָ ָעה... ּבָ ֶבל ָהְרׁשָ ֶהֱחִריב ּבָ    .ׁשֶ
ר  ל ְנבּוַכְדֶנּצַ יתֹו ׁשֶ רּוְך  :אֹוֵמר –ָרָאה ּבֵ ע... ּבָ ר ָהָרׁשָ ל ְנבּוַכְדֶנּצַ יתֹו ׁשֶ ֶהֱחִריב ּבֵ    .ׁשֶ

ל ֲאָריֹות ן ָהֵאׁש  ,ָרָאה ּגֹוב ׁשֶ ְבׁשַ רּוְך  :אֹוֵמר –אֹו כִּ ה נִ ... ּבָ ָעׂשָ הׁשֶ קֹום ַהּזֶ ּמָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ    .ּסִ
רּוְך  :אֹוֵמר –ָרָאה ַמְרקּוִליס  ִים ְלעֹוְבֵרי ְרצֹונוֹ ... ּבָ ַתן ֶאֶרְך ַאּפַ ּנָ    .ׁשֶ

ּנּו ָעָפר  ּנֹוְטִלין ִממֶּ רּוְך  :אֹוֵמר –ָרָאה ָמקֹום ׁשֶ ה... ּבָ ים ,אֹוֵמר ְועֹוׂשֶ    .ּגֹוֵזר ּוְמַקּיֵ
  

י ֲהָוה ָח  ָרָבא ְקֵלי ַעְפָראכִּ ׁשַ    ,ֵזי ֲחָמֵרי ּדְ
ְייהּו ְוָאַמר ּבַ ָמַרְייכוּ  :ָטִריף ְלהּו ָיָדא ַעל ּגַ יֵקי ְלֶמֱעַבד ְרעּוָתא ּדְ    .ְרהּוטּו ַצּדִ

  
ָרִביָנא ֵריּה ּדְ י ֲהָוה ָמֵטי ְלָבֶבל ַמר ּבְ    ,כִּ

ֵדי ְלָבָרא סּוָדֵריּה ְוׁשָ ִקיל ַעְפָרא ּבְ    ,ֲהָוה ׁשָ
ים ַמה ׁשֶ  ֱאַמרְלַקּיֵ ֵמד" :ּנֶ ַמְטֲאֵטא ַהׁשְ   .(ישעיה יד, כג) "ְוֵטאֵטאִתיָה ּבְ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ִמיַע ִלי ַרב ַהְמנּוָנא לֹא ׁשְ    ,ֲאָנא ָהא ּדְ
הוּ  יְנהּו ְלכּולְּ ֵריְכּתִ ִאי ּבָ ְעּתָ א ִמּדַ    .ֶאלָּ

  
  

ן ֶאְלָעָזרָאַמר    א,נח י ִיְרְמָיה ּבֶ    :ַרּבִ
ֶבל  ָלה ּבָ ֵכֶניָה  -ִנְתַקלְּ לּו ׁשְ    ,ִנְתַקלְּ

ָלה ׁשֹוְמרֹון  ֵכֶניָה  - ִנְתַקלְּ ְרכּו ׁשְ    .ִנְתּבָ
  
ֶבל " ָלה ּבָ ֵכֶניָה  -ִנְתַקלְּ לּו ׁשְ    ",ִנְתַקלְּ

ְכִתיב יָה ְלמֹוַרׁש ִקּפֹוד ְוַאְגֵמי ָמִים" :ּדִ ְמּתִ   .(ישעיה יד, כג) "ְוׂשַ
  
ָלה ׁשֹוְמרֹון " ֵכֶני - ִנְתַקלְּ ְרכּו ׁשְ    ",ָה ִנְתּבָ

ְכִתיב ֵעי ָכֶרם" :ּדִ ֶדה ְלַמּטָ ָ י ׁשֹוְמרֹון ְלִעי ַהׂשּ ְמּתִ   .(מיכה א, ו)ְוגֹו'  "ְוׂשַ
  
  

  רש"י
. על פושעי ישראל לב עובדיהם

  מתפלל:
. חפירה שהוסק בה כבשן של אש

   כבשנם של חנניה מישאל ועזריה:
. מקום מקום שנוטלין ממנו עפר

יש בבל שאין בהמה יוצאה משם 
יה עפר מעפר אם אין נותנים על

המקום והוא סימן השמד 
ומקללותיה של בבל היא וביסוד 
מהר''ר יצחק ראיתי שנוטלים 
משם עפר לטיט לבניני המקום 
וסוף סוף אותו מקום אין בו ישוב 

   ולא זרע ולא נטיעה:
. שגזר להשמידה גוזר ומקיים

 וקיים: 

. נתקללה בבל נתקללו שכניה
   כלומר אוי לרשע אוי לשכנו:

. חיות ועופות רעים פודקאת וק
ומזיקין את השכנים אבל עי 
השדה ומטעי כרם שנתקללו בה 

  ערי ישראל הנאה היא לשכנים:
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   :ַרב ַהְמנּוָנאְוָאַמר 

ָרֵאל     :אֹוֵמר –ָהרֹוֶאה אּוְכלּוֵסי ִיׂשְ
רּוְך     .ֲחַכם ָהָרִזים... ּבָ

   :אֹוֵמר – ָנְכִריםאּוְכלּוֵסי 
ֶכם" ה ִאּמְ   .(ירמיה נ, יב)גֹו' וְ  "ּבֹוׁשָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרֵאל"    :אֹוֵמר – ָהרֹוֶאה אּוְכלּוֵסי ִיׂשְ

רּוְך  ם ּדֹוָמה ֶזה ָלֶזה ,ֲחַכם ָהָרִזים... ּבָ ְעתָּ ֵאין ּדַ ְרצּוֵפיֶהן ּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה ,ׁשֶ    .ְוֵאין ּפַ
ן זֹוָמא ִית  ּבֶ ַהר ַהּבַ ב ַמֲעָלה ּבְ    :ָאַמר –ָרָאה אּוְכלּוָסא ַעל ּגַ

רּוְך  ִני... ּוָברּוְך  ,ֲחַכם ָהָרִזים... ּבָ ׁשֵ ּמְ ל ֵאּלּו ְלׁשַ ָרא ּכָ ּבָ   .ׁשֶ
  

   :הּוא ָהָיה אֹוֵמר
ת ֶלֱאכֹול  ָצא ּפַ ּמָ ה ְיִגיעֹות ָיַגע ָאָדם ָהִראׁשֹון ַעד ׁשֶ ּמָ    –ּכַ

ךְ וְ  ,ְוָאָפה ,ְוָלׁש  ,ִהְרִקידוְ  ,ְוָטַחן ,ּוָבַרר ,ְוָזָרה ,ְוָדׁש  ,ְוָעַמר ,ְוָקַצר ,ְוָזַרע ,ָחַרׁש     .ָאַכל ַאַחר ּכָ
ִנין ְלָפַני ל ֵאּלּו ְמתּוּקָ ים ּומֹוֵצא ּכָ ּכִ    .ַוֲאִני ַמׁשְ

ֶגד ִלְלּבֹוׁש  ָצא ּבֶ ּמָ ה ְיִגיעֹות ָיַגע ָאָדם ָהִראׁשֹון ַעד ׁשֶ    –ְוַכּמָ
ַזז ן ,ּגָ ץ ,ְוִלּבֵ ְך ָמָצא ּבֶ  ,ְוָאַרג ,ְוָטָוה ,ְוִנּפֵ    .ֶגד ִלְלּבֹוׁש ְוַאַחר ּכָ

ִנים ְלָפַני ל ֵאּלּו ְמתּוּקָ ים ּומֹוֵצא ּכָ ּכִ    .ַוֲאִני ַמׁשְ
ל ֵאּלּו ְלָפַני ים ּומֹוֵצא ּכָ ּכִ יִתי ַוֲאִני ַמׁשְ ל אּוּמֹות ׁשֹוְקדֹות ּוָבאֹות ְלֶפַתח ּבֵ    .ּכָ

  
   :הּוא ָהָיה אֹוֵמר

   ?ַמהּו אֹוֵמר - אֹוֵרַח טֹוב 
ה ְטָרחֹות ָטַרח  ּמָ ִביִליּכַ ׁשְ ִית ּבִ ַעל ַהּבַ    ,ּבַ

ר ֵהִביא ְלָפַני ׂשָ ה ּבָ ּמָ    ,ּכַ
ה ַיִין ֵהִביא ְלָפַני ּמָ    ,ּכַ

לּוְסָקאֹות ֵהִביא ְלָפַני ה ּגְ ּמָ    ,ּכַ
ִביִלי ׁשְ א ּבִ ַרח לֹא ָטַרח ֶאּלָ טָּ ֶ    .ְוָכל ַמה ׁשּ

  
   ?ַמהּו אֹוֵמר -ֲאָבל אֹוֵרַח ַרע 

יִ  ַעל ַהּבַ    ?ת ֶזהַמה ּטֹוַרח ָטַרח ּבַ
י ת ַאַחת ָאַכְלתִּ י ,ּפַ ִתיִתי ,ֲחִתיָכה ַאַחת ָאַכְלתִּ    ,ּכֹוס ֶאָחד ׁשָ

ּתֹו ּוָבָניו ִביל ִאׁשְ ׁשְ א ּבִ ִית ֶזה לֹא ָטַרח ֶאּלָ ַעל ַהּבַ ַרח ּבַ טָּ ל טֹוַרח ׁשֶ    .ּכָ
  

   ?ַעל אֹוֵרַח טֹוב ַמהּו אֹוֵמר
ר ׁשֹוְררּו ֲא " יא ָפֳעלֹו ֲאׁשֶ ּגִ י ַתׂשְ יםְזכֹור כִּ   .(איוב לו, כד) "ָנׁשִ

ִתיב ים" :ַעל אֹוֵרַח ַרע ּכְ    ."(איוב לז, כד) ְוגֹו' "ָלֵכן ְיֵראּוהּו ֲאָנׁשִ
  
  
ים" א ַבֲאָנׁשִ אּול ָזֵקן ּבָ יֵמי ׁשָ   .(שמואל א יז, יב) "ְוָהִאיׁש ּבִ

  
יָמא  ָרָבאָאַמר  יָמא  ַרב ְזִבידְוִאיּתֵ ְעָיאְוִאיּתֵ    :ַרב אֹוׁשַ

י ֲאִבי ִוד ֶזה ִיׁשַ    ,ּדָ
אּוְכלּוָסא ָצא ּבְ ּיָ    ,ׁשֶ
אּוְכלּוָסא    ,ְוִנְכַנס ּבְ
אּוְכלּוָסא    .ְוָדַרׁש ּבְ

  
אָאַמר     :עּוּלָ

ָבֶבל    .ְנִקיִטיָנן ֵאין אּוְכלּוָסא ּבְ
  

ָנא    :ּתָ
ים ִרּבֹוא" ִ ׁשּ ִ חּוָתה ִמׁשּ    ."ֵאין אּוְכלּוָסא ּפְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרֵא "    :אֹוֵמר –ל ָהרֹוֶאה ַחְכֵמי ִיׂשְ

רּוְך  ָחַלק ֵמָחְכָמתֹו ִליֵרָאיו... ּבָ    .ׁשֶ
   :אֹוֵמר – אּוּמֹות ָהעֹוָלםַחְכֵמי 
רּוְך  ַתן ֵמָחְכָמתֹו ִלְבִרּיֹוָתיו... ּבָ ּנָ    .ׁשֶ

  רש"י
. חיל גדול של ששים אוכלוסי

   רבוא:
. היודע מה שבלב כל חכם הרזים

   אלו:
. שהם חורשים וזורעים לשמשני

   ואני מוצא מוכן:
. כל אומות שוקדות ובאות לפתחי

והכל באין אצלו  עשיר היה
   לסחורה:
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ָרֵאל     :אֹוֵמר –ָהרֹוֶאה ַמְלֵכי ִיׂשְ

רּוְך  בֹודֹו ִליֵרָאיו... ּבָ ָחַלק ִמּכְ    .ׁשֶ
   :אֹוֵמר – ָלםאּוּמֹות ָהעוֹ ַמְלֵכי 
רּוְך  בֹודֹו ִלְבִרּיֹוָתיו... ּבָ ַתן ִמּכְ ּנָ    ."ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ָרֵאל ל ָאָדם ָלרּוץ ִלְקַראת ַמְלֵכי ִיׂשְ ּדֵ ּתַ    ,ְלעֹוָלם ִיׁשְ
ְלַבד ָרֵאל ּבִ א ֲאִפיּלּו ִלְקַראת ַמְלֵכי  ,ְולֹא ִלְקַראת ַמְלֵכי ִיׂשְ    ,אּוּמֹות ָהעֹוָלםֶאלָּ

ה ִאם ִיְזכֶּ ָרֵאל ְלַמְלֵכי  ,ׁשֶ ין ַמְלֵכי ִיׂשְ    .אּוּמֹות ָהעֹוָלםַיְבִחין ּבֵ
  

ת ׁשֶ י ְנהֹור ֲהָוה ַרב ׁשֵ    ,ַסּגִ
א י ַמְלכָּ י ַעְלָמא ְלַקּבּוֵלי ַאּפֵ ֲהַדְייהוּ  ,ֲהוּו ָקָאְזֵלי ּכּולֵּ ת ְוָקם ָאַזל ּבַ ׁשֶ    .ַרב ׁשֵ

ֵחיּה ַההּוא  כְּ יא ,ַחְצֵבי ְלַנֲהָרא :יּה ָאַמר לֵ  ,ִמיָנאַאׁשְ ְגֵני ַלּיָ    ?כַּ
ךְ  :ָאַמר ֵליּה  ָיַדְעָנא ְטֵפי ִמיּנָ א ֲחֵזי ּדְ    .ּתָ

א י ָקא ַאְווׁשָ יָתא כִּ ּיְ א ַקּמַ    ,ָחַלף ּגּוְנּדָ
א :ִמיָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא     .ָאָתא ַמְלכָּ

תָאַמר ֵליּה  ׁשֶ    .לֹא ָקָאֵתי :ַרב ׁשֵ
ְנָיי א ּתִ אָחַלף ּגּוְנּדָ י ָקא ַאְווׁשָ    .ָנא כִּ
א :ִמיָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא  א ָקא ָאֵתי ַמְלכָּ ּתָ    .ַהׁשְ

תָאַמר ֵליּה  ׁשֶ א :ַרב ׁשֵ    .לֹא ָקא ָאֵתי ַמְלכָּ
ְתָקא י ָקא ׁשַ ִליָתִאי כִּ    .ָחִליף ּתְ

תָאַמר ֵליּה  ׁשֶ א :ַרב ׁשֵ א ָאֵתי ַמְלכָּ ּתָ אי ַהׁשְ    .ַוּדַ
   ?ְמָנא ָלְך ָהא :אִמינָ ָאַמר ֵליּה ַההּוא 

ְרִקיָעא :ָאַמר ֵליּה  ֵעין ַמְלכּוָתא ּדִ ַאְרָעא כְּ ַמְלכּוָתא ּדְ    ,ּדְ
ְכִתיב    .ֵצא ְוָעַמְדּתָ ָבָהר ִלְפֵני ה'" :ּדִ

ר ְסָלִעים ִלְפֵני ה' ּבֵ דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמׁשַ ה ה' עֹוֵבר ְורּוַח ּגְ    .לֹא ָברּוַח ה' - ְוִהנֵּ
   .לֹא ָבַרַעׁש ה' - ָהרּוַח ַרַעׁש  ְוַאַחר

   .לֹא ָבֵאׁש ה' - ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש 
ה ָמָמה ַדּקָ   .(מלכים א יט, יא) "ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ּדְ

ַתח  א ּפָ י ָאָתא ַמְלכָּ תכִּ ׁשֶ    ,ְוָקא ְמָבֵרְך ֵליּה  ַרב ׁשֵ
לֹא ָחִזית ֵליּה ָקא ְמָבְר  :ִמיָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא     ?!ָכתְלַמאן ּדְ

ַההּוא     ?ִמיָנאּוַמאי ֲהֵוי ֲעֵליּה ּדְ
ָאְמֵרי א ּדְ ְחִליְנהּו ְלֵעיֵניּה  :ִאיכָּ    .ַחְברֹוִהי כַּ

ָאְמֵרי א ּדְ ת :ְוִאיכָּ ׁשֶ ל ֲעָצמֹות ַרב ׁשֵ ל ׁשֶ ה ּגַ    .ָנַתן ֵעיָניו ּבֹו ְוַנֲעׂשָ
  

יָלא י ׁשִ ָבַעל ִמְצִרית ַרּבִ ְבָרא ּדְ יּה ְלַההּוא ּגַ    ,ַנְגּדֵ
א י ַמְלכָּ יּה קּוְרֵצי ּבֵ יהּוָדֵאי :ָאַמר .ָאַזל ָאַכל ּבֵ ְבָרא ּבִ א ַחד ּגַ א ,ִאיכָּ ַמְלכָּ לֹא ַהְרָמָנא ּדְ יָנא ּבְ ין ּדִ ּיֵ ָקא ּדַ    .ּדְ

ָקא ִריְסּתָ ַדר ֲעֵליּה ּפְ י ָאָתא ָאְמֵרי ֵליּה  .ׁשָ יּה ְלַהאי :כִּ ְעָמא ְנַגְדּתֵ    ?ַמה ּטַ
ָבא ַעל  :ָאַמר ְלהוּ  אּדְ    .ֲחָמְרּתָ

   ?ִאית ָלְך ַסֲהֵדי :ָאְמֵרי ֵליּה 
ִאיִניׁש ְוַאְסִהיד .יןִא  :ָאַמר ְלהוּ  ֵמי ֵליּה כְּ הּו ִאּדְ    .ָאָתא ֵאִלּיָ

ר ְקָטָלא הּוא :ָאְמֵרי ֵליּה     !ִאי ָהֵכי ּבַ
ָגִליָנן ֵמַאְרִעין ֵלית ָלן ְרׁשּוָתא ְלִמְקַטל :ָאַמר ְלהוּ  יּה ַאּתוּ  ,ֲאַנן ִמּיֹוָמא ּדְ ָבִעיתּון ֲעִבידּו ּבֵ    .ן ַמאי ּדְ

ִדיָנא יּה ּבְ יֵני ּבֵ ְמַעּיְ ַתח  ,ַעד ּדִ יָלאפָּ י ׁשִ בּוָרה" :ְוָאַמר ַרּבִ ה ְוַהּגְ דּולָּ   .(דברי הימים א כט, יא)ְוגֹו'  "ְלָך ה' ַהּגְ
   ?ַמאי ָקָאְמָרת :ָאְמֵרי ֵליּה 
ִריְך ַרֲחָמָנא  :ָהֵכי ָקֲאִמיָנא :ָאַמר ְלהוּ  ְרִקיָעאּבְ ֵעין ַמְלכּוָתא ּדִ ַאְרָעא כְּ ָיִהיב ַמְלכּוָתא ּבְ    ,ּדְ

יָנא    .ִויַהב ְלכּו ׁשּוְלָטָנא ְוַרֲחֵמי ּדִ
י ַהאי :ָאְמרוּ  ַמְלכּוָתא ּכּולֵּ יָנא :ָאְמרּו ֵליּה  ,ָיֲהֵבי ֵליּה קּוְלָפא !ֲחִביָבא ֲעֵליּה ְיָקָרא ּדְ    .ּדּון ּדִ

י ֲהָוה ָנִפיק ְבָראָאַמר ֵלי ,כִּ ֵרי ָהֵכי :ּה ַההּוא ּגַ ּקָ א ְלׁשַ    ?!ָעִביד ַרֲחָמָנא ִניּסָ
ע :ָאַמר ֵליּה  רוּ  ,ָרׁשָ ְכִתיב ?ָלאו ֲחָמֵרי ִאיּקְ ָרם" :ּדִ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ   !(יחזקאל כג, כ) "ֲאׁשֶ

ָקִריְנהּו ֲחָמֵרי ָקָאִזיל ְלֵמיְמָרא ְלהּו ּדְ    ,ַחְזֵייּה ּדְ
ם ְלָהְרגוֹ  :ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה ,הּוא ַהאי רֹוֵדף :ָאַמר כֵּ א ְלָהְרְגָך ַהׁשְ קּוְלָפא ְוַקְטֵליּה  ,ִאם ּבָ    .ַמְחֵייּה ּבְ

  
  

ַהאי ְקָרא א ּבְ יָנא ֵליּה  ,ָאַמר הֹוִאיל ְוִאְתֲעִביד ִלי ִניּסָ ְרׁשִ    :ּדַ
ה" ֻדלָּ ית - "ְלָך ה' ַהּגְ ֵראׁשִ ה ּבְ    ,זֹו ַמֲעׂשֵ

ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקרעוֹ " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר   .(איוב ט, י) "ׂשֶ
בּוָרה"    ,זֹו ְיִציַאת ִמְצַרִים -  "ְוַהּגְ

ֱאַמר ּנֶ דֹוָלה" :ׁשֶ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ   .(שמות יד, לא)ְוגֹו'  "ַוּיַ

  רש"י
. לעולם הבא ויראה שאם יזכה

   בכבוד מלך המשיח:
. כמה יתר כבוד נוטלי שכר יבחין

מצות יותר ממה שהיה כבוד 
   האומות בעוה''ז:

. הכדין השלמים חצבי לנהרא
   הולכים לנהר לשאוב מים:

. השבורים להיכן כלומר כגני לייא
למה הולכים ואף אתה שאתה 

   ולא תראהו להיכן תלך:סומא 
   . כת:גונדא

   . אוהבים משפט:ורחמי דינא
 . נקרו לעיניו:כחלינהו לעיניה

   . מקל לרדות:קולפא
התורה אמרה אם בא להרגך 

. אם במחתרת וגו' השכם להרגו
(שמות כב) לפי שבא על עסקי 
נפשות שיודע הוא שאם ימצא 
ותמצאנו חותר לא תעמיד עצמך 

לדעת כן  מלהציל ממונך והוא בא
שיקום עליך ויהרגך אמרה תורה 

   השכם אתה והרגהו:
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ְפֶאֶרת" ה ּוְלָבָנה -  "ְוַהּתִ ַע  ,זֹו ַחּמָ ָעְמדּו לֹו ִליהֹוׁשֻ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמדַויִּ " :ׁשֶ ֶ   .(יהושע י, יג)ְוגֹו'  "ּדֹום ַהׁשּ
ַצח" ל רֹוִמי - "ְוַהנֵּ ּה ׁשֶ ְלּתָ    ,זֹו ַמּפַ

ָגַדי" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר   .(ישעיה סג, ג)ְוגֹו'  "ְוֵיז ִנְצָחם ַעל ּבְ
   ,זֹו ִמְלֶחֶמת ַנֲחֵלי ַאְרנֹון - "ְוַההֹוד"

ֱאַמר ּנֶ ֵספֶ " :ׁשֶ ן ֵיָאַמר ּבְ סּוָפהַעל כֵּ   .(במדבר כא, יד)ְוגֹו'  "ר ִמְלֲחמֹות ה' ֶאת ָוֵהב ּבְ
ַמִים ּוָבָאֶרץ" ָ ׁשּ י כֹל ּבַ    ,זֹו ִמְלֶחֶמת ִסיְסָרא - "כִּ

ֱאַמר ּנֶ ִסּלֹוָתם" :ׁשֶ ַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים ִמּמְ   .(שופטים ה, כ)ְוגֹו'  "ִמן ׁשָ

ְמָלָכה"    ,זֹו ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק - "ְלָך ה' ַהּמַ
ס ָיּה " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר י ָיד ַעל כֵּ   .(שמות יז, טז) "כִּ

א" ֵ ְתַנׂשּ    ,זֹו ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג - "ְוַהּמִ
ְך ְותּוָבל" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר יא רֹאׁש ֶמׁשֶ   .(יחזקאל לח, ג) "ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוג ְנׂשִ

  
   "ְלכֹל ְלרֹאׁש "

ר ָרָבאָאַמר  י יֹוָחָנןַר ָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ    :ּבִ
א ַמּנּו ֵליּה  ַמּיָ יָתא ִמן ׁשְ ְרּגִ    .ֲאִפיּלּו ֵריׁש ּגַ

  
ֵמיּה ּדְ  ְ ָנא ִמׁשּ ַמְתִניָתא ּתָ י ֲעִקיָבאּבְ    :ַרּבִ

ה" דּולָּ    .זֹו ְקִריַעת ַים סּוף - "ְלָך ה' ַהּגְ
בּוָרה" כֹורֹות - "ְוַהּגְ ת ּבְ    .זֹו ַמּכַ
ְפֶאֶרת" ן ּתֹוָר  - "ְוַהּתִ    .הזֹו ַמתַּ
ַצח" ַלִים - "ְוַהנֵּ    .זֹו ְירּוׁשָ
ׁש  - "ְוַההֹוד" ְקּדָ ית ַהּמִ   ."זֹו ּבֵ
  
  

  רש"י
. דכתיב הממלכה זו מלחמת עמלק

בה כסא מלכות כי יד על כס יה 
(שמות יז) כלומר על ידי מלחמה 

   ליי' בעמלק יתעלה כסאו:
. מדכתיב לשון נשיאות המתנשא

   משמע על נשיא ראש משך ותובל:
. לכל הקם להיות לכל לראש

הוא מתנשא כלומר שהוא לראש 
   גוזר ומעמידו:
. בור הממונה על ריש גרגיתא

החופרין חפירות למלאותן מים 
  כדי להשקות בהן שדותיהן: 
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ָנן   ב,נח נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּוָבן " ִיׁשּ ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ תֵּ    :אֹוֵמר –ָהרֹוֶאה ּבָ
רּוְך  בּול ַאְלָמָנה... ּבָ יב ּגְ    .ַמּצִ

ָנן  חּוְרּבָ    :אֹוֵמר –ּבְ
רּוְך  ין ָה ... ּבָ ּיַ    .ֱאֶמתּדַ
י  תֵּ    :אּוּמֹות ָהעֹוָלםּבָ

ּוָבן  ִיׁשּ ח ה'" :אֹוֵמר -ּבְ ִאים ִיּסַ ית ּגֵ   .(משלי טו, כה) "ּבֵ

ָנן  חּוְרּבָ   ."(תהילים צד, א) "ֵאל ְנָקמֹות ה' ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיַע " :אֹוֵמר -ּבְ
  

א  אוְ עּוּלָ אּוְרָחא ַרב ִחְסּדָ    ,ֲהוּו ָקא ָאְזֵלי ּבְ
י ָמטּו ַאּפִ  ֵבי כִּ ר ֲחִניַלאיְתָחא ּדְ אָנַגד  ַרב ָחָנא ּבַ ַנח ַרב ִחְסּדָ    ,ְוֶאּתְ
אָאַמר ֵליּה  ְנָחת :עּוּלָ אי ָקא ִמתָּ ל ָאָדם :ַרבְוָהָאַמר  ?ַאּמַ    ,ֲאָנָחה ׁשֹוֶבֶרת ֲחִצי ּגּופֹו ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ְברֹון ָמְתַנִים" :ׁשֶ ׁשִ ה ֶבן ָאָדם ֵהָאַנח ּבְ   .א, יא)(יחזקאל כְוגֹו'  "ְוַאּתָ

י יֹוָחָנןוְ  ל ָאָדם :ָאַמר ַרּבִ ל ּגּופֹו ׁשֶ    ,ַאף כָּ
ֱאַמר ּנֶ ה ֶנֱא " :ׁשֶ י יֹאְמרּו ֵאֶליָך ַעל ָמה ַאּתָ    ,ָנחְוָהָיה כִּ

י ָבָאה מּוָעה כִּ ל ֵלב ְוָאַמְרּתָ ֶאל ׁשְ   .(יחזקאל כא, יב)ְוגֹו'  "ְוָנֵמס כָּ

ַנח :ָאַמר ֵליּה     ?ֵהיִכי לֹא ֶאּתְ
יָתא ּדַ  יָמָמאּבֵ יִתין ָאְפָייָתא ּבִ ּה ׁשִ ֵליְלָיא ,ֲהוּו ּבָ ין ָאְפָייָתא ּבְ יּתִ ְצִריךְ  ,ְוׁשִ    ,ְוָאְפָיין ְלָכל ַמאן ּדִ

יָסא ַקל ָיָדא ִמן כִּ ר טֹוִבים ,ְולֹא ׁשָ יְלָמא ָאֵתי ָעִני ּבַ ָסַבר ּדִ ָמטּו ֵליּה ְלִכיָסא ָקא ַמְכִסיף ,ּדְ    .ְוַאּדְ
ִתיִחי ַעְלָמאְותּו ֲהוּו ּפְ ע רּוָחָתא ּדְ ֵבי ְלַאְרּבַ ע ּבָ    ,ן ֵליּה ַאְרּבַ

ִפין  יל כָּ ֲהָוה ַעּיֵ ַבע - ְוָכל ּדַ י ׂשָ    ,ָנִפיק כִּ
ָרֵאי ּצֹוֶרת ַאּבָ ֵני ּבַ ׁשְ ֲעֵרי ּבִ י ְוׂשַ דּו ֵליּה ִחּטֵ    ,ַוֲהוּו ׁשָ

ִקיל ּבְ  יָמָמא ָאֵתי ְוׁשָ ַקל ּבִ ָתא ְלִמׁשְ ְכִסיָפא ִמילְּ ָכל ַמאן ּדִ    .ֵליְלָיאּדְ
ַנח א ְולֹא ֶאּתְ ִתלָּ א ָנַפל ּבְ ּתָ    ?!ַהׁשְ

י יֹוָחָנןָהֵכי ָאַמר  :ָאַמר ֵליּה  ֱחְרבוּ  :ַרּבִ ּיֶ יִקים ׁשֶ ל ַצּדִ יֶהן ׁשֶ ּתֵ ֵזיָרה ַעל ּבָ ׁש ִנְגְזָרה ּגְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ    ,ִמּיֹום ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ים " :ׁשֶ ּתִ ָאְזָני ה' ְצָבאֹות ִאם לֹא ּבָ ים לְ ּבְ דֹוִליםַרּבִ ּה ִיְהיּו ּגְ ּמָ ב ׁשַ   .(ישעיה ה, ט) "ְוטֹוִבים ֵמֵאין יֹוׁשֵ

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
ּוָבן רּוְך הּוא ְלַהֲחִזיָרן ְלִיׁשּ דֹוׁש ּבָ    ,ָעִתיד ַהּקָ

ֱאַמר ּנֶ ַהר ִצּיֹון" :ׁשֶ יי' כְּ ֲעלֹות ְלָדִוד ַהּבֹוְטִחים ּבַ יר ַהּמַ    – (תהילים קכה, א) "ׁשִ
ּובוֹ  רּוְך הּוא ְלַהֲחִזירֹו ְלִיׁשּ דֹוׁש ּבָ    ,ָמה ַהר ִצּיֹון ָעִתיד ַהּקָ

יִקים ָעִתיד  ל ַצּדִ יֶהן ׁשֶ ּתֵ רּוְך הּואַאף ּבָ דֹוׁש ּבָ ּוָבן ַהּקָ    .ְלַהֲחִזיָרן ְלִיׁשּ
יּה  ְעּתֵ ב ּדַ ֵ יׁשּ לֹא ִמּיַ    ,ַחְזֵייּה ּדְ

ַר  :ָאַמר ֵליּה  ֵהא כְּ ּיְ ּיֹו ָלֶעֶבד ׁשֶ    .ּבוֹ ּדַ
  

  רש"י
. כגון ברוך מציב גבול אלמנה

   בישוב בית שני:
   . קא מתנחת:אמאי

. שנפל לו ונעשה נפל ליה בתלא
   תל:

. שהרי בית דיו לעבד שיהא כרבו
חרב שהוא ביתו של המקדש 

   הקב''ה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָרֵאל "    :אֹוֵמר –ָהרֹוֶאה ִקְבֵרי ִיׂשְ
רּוְך  ין... ּבָ ּדִ ר ָיַצר ֶאְתֶכם ּבַ ין ,ֲאׁשֶ ּדִ ין ,ְוָזן ֶאְתֶכם ּבַ ּדִ ֶכם ּבַ ל ִאתְּ    ,ְוִכְלּכֵ

ין ּדִ ין ,ְוָאַסף ֶאְתֶכם ּבַ ּדִ    .ְוָעִתיד ַלֲהִקיְמֶכם ּבַ
  

ָרִבינָ  ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  אַמר ּבְ ְ ּה ִמׁשּ ים ּבָ    :ַרב ַנְחָמןְמַסּיֵ
ֶכם ר ּכּולְּ    ,ְויֹוֵדַע ִמְסּפַ

   ,ְוהּוא ָעִתיד ְלַהֲחיֹוְתֶכם
רּוְך  ים ֶאְתֶכם ּבָ ִתים... ּוְלַקּיֵ ה ַהּמֵ    .ְמַחּיֵ

  
   :אֹוֵמר – ָנְכִריםִקְבֵרי 

ֶכם" ה ִאּמְ   ."(ירמיה נ, יב)ְוגֹו'  "ּבֹוׁשָ
  
  

י ְיהוֹ ָאַמר  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ    :ׁשֻ
ים יֹום  לֹׁשִ    :אֹוֵמר –ָהרֹוֶאה ֶאת ֲחֵבירֹו ְלַאַחר ׁשְ

רּוְך  ה... ּבָ ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלזְּ יָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ    .ׁשֶ
ר ְלַאַחר  ֵנים ָעׂשָ    :אֹוֵמר –חֶֹדׁש ׁשְ
רּוְך  ִתים... ּבָ ה ַהּמֵ    .ְמַחּיֵ

  
  

   :ַרבָאַמר 
ת ִמׁשְ  ר חֶֹדׁש ֵאין ַהּמֵ ֵנים ָעׂשָ א ְלַאַחר ׁשְ ב ֶאלָּ ַח ִמן ַהלֵּ כֵּ    ,ּתַ

ֱאַמר ּנֶ ְכִלי אֹוֵבד" :ׁשֶ ב ָהִייִתי כִּ ֵמת ִמלֵּ י כְּ ְחּתִ כַּ   .(תהילים לא, יג) "ִנׁשְ
  
  

א ּפָ ַע וְ  ַרב ּפַ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ אּוְרָחא ַרב הּוָנא ּבְ יּה ּבְ  ,ֲהוּו ָקָאְזֵלי ּבְ ְגעּו ּבֵ ַרב ִאיָקאַרב ֲחִניּפָ ֵריּה ּדְ    ,ָנא ּבְ
ֲחִזיָנךְ  :ָאְמרּו ֵליּה  ֲהֵדי ּדַ י ,ּבַ ְרּתֵ ֵריִכיָנן ֲעָלְך ּתַ    :ּבָ

רּוְך  ר ָחַלק ֵמָחְכָמתֹו ִליֵרָאיו... ּבָ ֶהֱחָיינוּ  ,ֲאׁשֶ    .ְוׁשֶ
ין :ָאַמר ְלהוּ  יּתִ ׁשִ ַואי כְּ יְנכּו ִעלָּ ְבּתִ יְנכּו ֲחׁשַ ֲחִזּתִ יָון ּדַ י כֵּ ָרֵאל ֲאָנא ַנּמִ ית ִיׂשְ ָוון ּבֵ ָלָתא ,ִרּבְ    :ּוָבְרִכיָנא ֲעַלְייכּו ּתְ

י ְרתֵּ ְך ּתַ    ,ַהּנָ
   .ֲחַכם ָהָרִזים... ּוָברּוְך 

י ַהאי :ָאְמרּו ֵליּה  יַמת ּכּולֵּ    ?ַחכִּ
יּה ֵעיַנְייהּו  ִכיב -ָיֲהֵבי ּבֵ    .ְוׁשָ

  
  

  רש"י
. וסתם כלי לאחר י''ב ככלי אובד

חדש משתכח מן הלב דיאוש 
בעלים לאחר י''ב חדש בפרק אלו 
מציאות (ד' כח.) מי שמצא כלי או 
שום מציאה חייב להכריז שלש 
רגלים ואם נמצא אחר הסוכות 
צריך להמתין ולהכריז בפסח 
ובעצרת ובחג דהיינו י''ב חדש 

   ין צריך להכריז:ושוב א
. דלאחר אשר חלק ושהחיינו

   שלשים יום הוה:
. כרב חנינא מחכמתו ליראיו

   דחכים טפי:
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ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ֲהָקִנים  ָהרֹוֶאה ֶאת    :אֹוֵמר –ַהּבַ
רּוְך  ִרּיֹות... ּבָ ה ַהּבְ ּנֶ    .ְמׁשַ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ְרִניקֹוס " ס ְוֶאת ַהּדַ ּנָ ַח ְוֶאת ַהּנַ ּפֵ ְווָקן ְוֶאת ַהּקִ יחֹור ְוֶאת ַהּלַ י ְוֶאת ַהּגִ    :אֹוֵמר –ָרָאה ֶאת ַהּכּוׁשִ
רּוךְ  ִרּיֹות ... ּבָ ה ֶאת ַהּבְ ּנֶ    .ְמׁשַ

ַע  טֵּ ֲהָקִנים ֶאת ַהּקִ ִחין ְוֶאת ַהּבַ ה ׁשְ ר ְוֶאת ַהּמּוּכֵ ֵיי ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהִחּגֵ תוּ    :אֹוֵמר –ְוֶאת ַהּסּוָמא ְוֶאת ּפְ
רּוְך  ין ֱאֶמת... ּבָ ּיַ    !"ּדַ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ֵעי ִאּמוֹ  -ָהא     ,ִממְּ
ִאיְתְיִליד -ָהא  ַתר ּדְ    .ּבָ

  
ֵני ָקּתָ י ּדְ ְיָקא ַנּמִ    :ּדַ

ַע "ּדּוְמָיא ּדְ     ,"ִקטֵּ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יל"    :אֹוֵמר –ְוִקּפֹוף  ,קֹוף ,ָהרֹוֶאה ּפִ

רּוְך  ִרּיֹות... ּבָ ה ֶאת ַהּבְ ּנֶ    .ְמׁשַ
ִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות     :אֹוֵמר –ָרָאה ּבְ

רּוְך  עֹוָלמוֹ ... ּבָ ָכה לֹו ּבְ ּכָ    ."ׁשֶ
  
  

  רש"י
. לינטייליו''ש בהקנים

{לינטילו''ש: עדשנים, שעורם 
   :מנומש בכעין עדשים} כעדשים

   . שחור הרבה:כושי
. אדום הרבה רו''ש גיחור

  {אדמוני} בלעז: 
   . לבן יותר מדאי:לווקן
. בטן גדול מתוך עוביו נראית קפח

קומתו מקופחת לשון אחר קפח 
ארוך הרבה ופרצופו שמוט ובולט 

   דמכוער הוי:
רודא''ש {וירואו''ש: . הדרניקוס

 מיובל, שערו מכוסה יבלות} לשון
   אחר פיו עקום:

. ששערו כנמטא כל פתויי ראש
שערו דבוק זה בזה פלטדי''ר 

לדבק כפי -{פילטרי''ר: לרפד 
  דובקים נימי הלבד} בלעז: שמ

. אומר ברוך משנה את הבריות
   דממעי אמן הוו:

. שנקטעו ידיו הכא הוא קטע
דקטע משמע דידים הוא משום 
דקתני תרתי קטע וחגר אבל היכא 
דקתני קטע לחוד משמע דרגלים 
כדתנן (שבת פ''ו ד' סה:) הקטע 

   יוצא בקב שלו:
. היכא דאיתרע ליה בתר דאתיליד

  נולדו בו: לאחר שנולד
. דומיא אומר ברוך דיין האמת

   דקטע וקטע בתר דאתיליד הוא:
. עוף שקורין וולטי''ר קפוף

לו לסתות  {וולטו''ר: עזניה} ויש
  ולחיים כאדם:
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יִקין ַעל" ּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם :אֹוֵמר[ –...  ַהּזִ רּוְך ׁשֶ   ]."ּבָ
  

   ?"ִזיִקין"ַמאי 
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ִביט ׁשָ    .ּכֹוָכָבא ּדְ

  
מּוֵאלְוָאַמר     :ׁשְ

א ַמּיָ ׁשְ ִביִלי ּדִ ָעא ,ְנִהיִרין ִלי ׁשְ ְנַהְרּדָ ִביֵלי ּדִ ׁשְ    ,כִּ
ִביט ּדְ  ׁשָ    .לֹא ָיַדְעָנא ַמאי ִניהוּ ְלַבר ִמּכֹוָכָבא ּדְ
ְסָלא לֹא ָעַבר כִּ    ,ּוְגִמיֵרי ּדְ

ְסָלא ָחַרב ַעְלָמא    .ְוִאי ָעַבר כִּ
  

ָעַבר    ?ְוָהא ָקא ָחִזיָנן ּדְ
  

ָעַבר ְדָעַבר ִאיהוּ  ,ִזיֵויּה הּוא ּדְ י כִּ    .ּוִמְתֲחּזֵ
  

ַע  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    :ָאַמר ַרב הּוָנא ּבְ
ִמּקְ  ְרִקיָעא 108,ַרעִוילֹון הּוא ּדְ    .ּוֶמֱחֵזי ְנהֹוָרא ּדִ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ִכְסָלא יָסא ּדְ ָעַקר ֵמַהאי ּגִ    ,ּכֹוָכָבא הּוא ּדְ
יָסא ָעַבר ,ּוִמיְבִעית ,ְוָחֵזי ֵליּה ַחְבֵריּה ֵמַהְך ּגִ ַמאן ּדְ    .ּוֶמֱחֵזי כְּ

  
  

מּוֵאל    :ָרֵמי ׁשְ
ִתיב ִסיל ְוִכיָמה" :כְּ ה ָעׁש כְּ   ,(איוב ט, ט) "עֹוׂשֶ

ה ִכיָמה ּוְכִסיל" :ּוְכִתיב   .(עמוס ה, ח) "עֹוׂשֵ

יַצד    ?ָהא כֵּ
ִסיל  ל כְּ ּה ׁשֶ יָמה - ִאְלָמֵלא ֻחּמָ ל כִּ ּה ׁשֶ ֵני ִציּנָ ים עֹוָלם ִמּפְ    ,לֹא ִנְתַקּיֵ

יָמה  ל כִּ ּה ׁשֶ ִסיל -ְוִאְלָמֵלא ִציּנָ ל כְּ ּה ׁשֶ ֵני ֻחּמָ ים עֹוָלם ִמּפְ    .לֹא ִנְתַקּיֵ
  

   :ּוְגִמיֵרי
ינּור  ְנַהר ּדִ ח ּבִ ַמּנַ א ּדְ ַעְקַרּבָ י -ִאי ָלאו עּוְקָצא ּדְ א לֹא ֲהָוה ַחּיֵ ֲהָוה ְטִריָקא ֵליּה ַעְקַרּבָ ל ַמאן ּדַ    .כָּ

  
ָקָאַמר ֵליּה ַרֲחָמָנא ְלִאּיֹוב    :ְוַהְיינּו ּדְ

ַפּתֵ " ִסיל ּתְ כֹות כְּ יָמה אֹו מֹוׁשְ ר ַמֲעַדּנֹות כִּ ֵ   .(איוב לח, לא) "ַח ַהְתַקׁשּ
  

יָמה"ַמאי     ?"כִּ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ֵמָאה ּכְֹכֵבי    .כְּ

  
ִמְכְנֵפי :ָאְמֵרי ָלּה     ,ּדְ

ָרן :ְוָאְמֵרי ָלּה  ּדְ ִמּבַ    .ּדְ
  

   ?"ָעׁש "ַמאי 
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   .יֹוָתא

  
   "?יֹוָתא"ַמאי 

  
   ,ְזַנב ָטֶלה :ָאְמֵרי ָלּה 

א ּדְ  :ְוָאְמֵרי ָלּה     .ֶעְגָלאֵריׁשָ
  
  

                                                
ל –מסורת הש"ס גורס ללא  108 ְמַגְלגֵּ   .ּדִ

  רש"י
. כוכב היורד כחץ כוכבא דשביט

ברקיע ממקום למקום וארוך 
כשבט שהוא יורה ונראה כמו 

   שפותח רקיע:
נו . שאיוגמירי דלא עבר כסלא

   מעביר מזל כסיל כשהוא שביט:
  . כסיל:כסלא

. מאי זיקין וילון רב הונא אמר
הוא דמקרע ומתחזי רקיע דרך 

   הקריעה כרומח:
. כתיב עושה עש כסיל וכימה

   דקדמיה ליה כסיל לכימה:
   . מלמד ששניהן שוין:הא כיצד

. שאלמלא חמה של כסיל וכו'
כסיל שולט בימות החמה להכי 

שולט בימות  אקדמיה קרא כימה
   הגשמים ולהכי אקדמיה קרא:

. היינו כימה וממזל טלה עקרב
   הוא:

   . מתשת כחו של עקרב:נהר דינור
   . זנב העקרב:עוקצא דעקרבא

   . קשרים של כימה:מעדנות כימה
. יש בין הכוכבים של כמאה ככבי

   כימה שהן כחה של כימה:
. אותן שהן כחה אמרי לה דמכנפי

   בדרן:של כימה ואמרי לה דמ
. דקיימא בזנב טלה יותא אמרי לה

   ואמרי לה דקיימא בריש עגלא:
. ראשו של עגל והיינו רישא דעגלא

מזל שור והוא נמשך אחר מזל 
טלה ראש השור סמוך לזנב טלה 

   שכן הסדר טלה שור תאומים:
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ָאַמר ַמאן ּדְ ָרא כְּ ּבְ    ",ְזַנב ָטֶלה" :ּוִמְסּתַ

ְכִתיב ֶניָה ַתְנֵחם" :ּדִ   ,(איוב לח, לב) "ְוַעִיׁש ַעל ּבָ
ָטִריף^ ּוִמְתַחְזָיא ,ַאְלָמא ָחְסָרה   א,נט א ּדְ ַטְרּפָ    .כְּ

  
ְתָרּה  ַאְזָלא ּבַ    ,ְוַהאי ּדְ

ַאְמָרה ָלּה  ַני :ּדְ    !ַהב ִלי ּבָ
ּבְ  ָעה ׁשֶ ׁשֶ רּוְך הּואׁשָ דֹוׁש ּבָ ׁש ְלָהִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם ַהּקָ ּקֵ יָמה ְוֵהִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם ,ּבִ ֵני ּכֹוָכִבים ִמכִּ    ,ָנַטל ׁשְ

ֵני ּכֹוָכִבים ֵמַעִיׁש ּוְסָתָמּה  ׁש ְלָסְתָמּה ָנַטל ׁשְ ּקֵ ּבִ    .ּוְכׁשֶ
  

   ?ְוִליֲהַדר ָלּה 
  

א ֵמחוּ     .ְלָיתוֹ ֵאין ַהּבֹור ִמְתַמלֵּ
  

י    ,ִאי ַנּמִ
יגֹור ה ַסּנֵ יגֹור ַנֲעׂשֶ    .ֵאין ַקּטֵ

  
ֵרי ּכְֹכֵבי ַאֲחִריֵני    ?ְוִליְבֵרי ָלּה ּתְ

  
ֶמׁש " ָ ַחת ַהׁשּ ל ָחָדׁש ּתַ   .(קהלת א, ט) "ֵאין כָּ
  

   :ַרב  ַנְחָמןָאַמר 
רּוְך הּואָעִתיד  דֹוׁש ּבָ    ,ְלַהֲחִזיָרן ָלּה  ַהּקָ

ֱאַמר ּנֶ ֶניָה ַתְנֵחםְוַעִיׁש " :ׁשֶ    .(איוב לח, לב) "ַעל ּבָ
  
  

  רש"י
. היינו ומסתברא כמאן דאמר זנב

כוכבים העשויין כזנב מדכתיב 
   ם:ועיש על בניה תנח

. והאי זנב מחזי אלמא חסרה
 כטרפא דטריף: 

. דבר שהוא חסר כטרפא דטריף
וסתמוהו מגופו שעשאוהו כנוס 
ומתחזי כמכה בקורנס טרפא 
דטריף מוכה בהכאות כמו ביצה 
טרופה. ל''א דמתחזיא כדטרפא 
מטרף נדבק יחד ועשאו סניפין 

   כמין חיבור:
   . עיש אחר כימה:והאי דאזלא

. שני כוכבים בנידאמרה לה הב לי 
   שלי:

. לכימה אותן כוכבים וליהדר
   עצמן שנטל הימנה:
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ָועֹות" ּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם :אֹוֵמר[ –...  ְוַעל ַהּזְ רּוְך ׁשֶ   ]."ּבָ
  

   ?"ְזָועֹות"ַמאי 
  

   :ַרב ְקִטיָנאָאַמר 
   .ּגֹוָהא

  
אּוְרָחא ַרב ְקִטיָנא ֵבי אֹוָב  ,ֲהָוה ָקָאִזיל ּבְ ְתָחא ּדְ י ָמָטא ַאּפִ ַנח ּגֹוָהא ,א ַטְמָיאכִּ    .ּגָ

   ?ִמי ָיַדע אֹוָבא ַטְמָיא ַהאי ּגֹוָהא ַמהוּ  :ָאַמר
אי לֹא ָיַדְעָנא :ָרָמא ֵליּה ָקָלא    ?ְקִטיָנא ְקִטיָנא ַאּמַ

ָעה ׁשֶ  ׁשָ רּוְך הּואּבְ דֹוׁש ּבָ ין אּוּמֹות ָהעֹוָלם ַהּקָ ַצַער ּבֵ רּוִיים ּבְ ְ ׁשּ ָניו ׁשֶ    ,זֹוֵכר ֶאת ּבָ
דֹולמֹוִרי ם ַהּגָ ָמעֹות ַלּיָ י ּדְ ּתֵ    ,ד ׁשְ

ָמע ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו     .ְוַהְיינּו ּגֹוָהא -ְוקֹולֹו ִנׁשְ
יב הּוא -אּוָבא ַטְמָיא  :ְקִטיָנא ַרבָאַמר  ּדִ יּה  ,כַּ יִבין –ּוִמילֵּ ּדִ    ,כַּ

ֵעי ֵליּה     !ִאי ָהֵכי ּגֹוָהא ּגֹוָהא ִמיּבָ
  

   ,ְולֹא ִהיא
   ,ּגֹוָהא ָעִבידּגֹוָהא 

לֹא אֹוֵדי ֵליּה  ְתֵריּה  -ְוַהאי ּדְ י ַעְלָמא ַאּבַ לֹא ִליְטֵעי ּכּולֵּ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ
  
יֵדיּה ָאַמר ַרב ְקִטיָנאוְ     :ּדִ

יו פָּ    ,סֹוֵפק כַּ
ֱאַמר ּנֶ י ַוֲהִניחֹוִתי ֲחָמִתי" :ׁשֶ ּפִ י ַאל כַּ ה ַכּפִ   .(יחזקאל כא, כב) "ְוַגם ֲאִני ַאכֶּ

  
   :אֹוֵמר י ָנָתןַרּבִ 

ַח     ,ֲאָנָחה ִמְתַאּנֵ
ֱאַמר ּנֶ י" :ׁשֶ ָחְמּתִ ם ְוִהנֶּ   .(יחזקאל ה, יג) "ַוֲהִניחִֹתי ֲחָמִתי ּבָ

  
ָנןוְ     :ָאְמֵרי ַרּבָ

ָרִקיַע     ,ּבֹוֵעט ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ֵבי ָהָאֶרץ" :ׁשֶ ל יֹׁשְ דְֹרִכים ַיֲעֶנה ֶאל כָּ   .(ירמיה כה, ל) "ֵהיָדד כְּ

  
ר יַ     :ָאַמר ֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ

בֹוד א ַהכָּ ּסֵ ַחת כִּ    ,ּדֹוֵחק ֶאת ַרְגָליו ּתַ
ֱאַמר ּנֶ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי" :ׁשֶ ַמִים כִּ ָ    .(ישעיה סו, א) "ּכֹה ָאַמר ה' ַהׁשּ

  

  רש"י
. בלשונם קורין רעידת הארץ גוהא

   גוהא:
. בעל אוב של עצמות אובא טמיא

שעושה כשוף בעצמות המת. 
טמיא עצמות ודומה לו במסכת 
כלים בית מלא טמיא ופי' רב האי 
מלא טמיא בית שהוא מלא 

על זה עצמות והביא ראיה 
מבראשית רבה דקתני אדרינוס 
שחיק טמיא דהיינו שחיק עצמות 
ואין לפרש אוב טמא שאין זה 

   הלשון:
. ותגעש ותרעש כלומר גנח גוהא

נזדעזעת הארץ מאד מאד. גנח 
   גוהא חדא מילתא היא וכן הלשון:

. שני פעמים גוהא גוהא מיבעי ליה
היה לו להזדעזע כנגד שתי 

   דמעות:
ותו קול מזדעזעת . ומאסופק כפיו

הארץ שמצינו שכפיו סופק שנאמר 
גם אני אכה כפי אל כפי (יחזקאל 

   כא):
. ומאותה אנחה אנחה מתאנח

מרעיד הקרקע ומצינו שמתאנח 
שנאמר והניחותי חמתי בם 
(יחזקאל ה) כביכול כאדם שיש לו 
חימה ומתאנח ומתנחם דעתו 

   ועושה לו נחת רוח:
. אנחם על הרעה והנחמתי
   להן:שעשיתי 

. שדורך הידד כדורכים יענה
   ובועט ברקיע:

. כגון שדחה והארץ הדום רגלי
תחת כסא הכבוד ומגיע בעוטו עד 

   לארץ שהיא הדום רגליו:
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ּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם :אֹוֵמר[ –...  ְוַעל ָהְרָעִמים" רּוְך ׁשֶ   ]."ּבָ
  

   ?"יםְרָעִמ "ַמאי 
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
א לָּ ַגְלּגַ    ,ֲעָנֵני ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ְרַעׁש ָהָאֶרץ" :ׁשֶ ֵבל ָרְגָזה ַוּתִ ל ֵהִאירּו ְבָרִקים ּתֵ ְלּגַ ּגַ   .(תהילים עז, יט) "קֹול ַרַעְמָך ּבַ
  
ָנןוְ     :ָאְמֵרי ַרּבָ

א ַלֲהָדֵדי ְפֵכי ַמּיָ ׁשַ    ,ֲעָנֵני ּדְ
ֱאַמר ּנֶ ּתֹו ֲהמוֹ " :ׁשֶ ַמִיםְלקֹול ּתִ ָ ׁשּ   .(ירמיה י, יג) "ן ַמִים ּבַ

  
ר ַיֲעקֹב    :ָאַמר ַרב ַאָחא ּבַ

ַבְרָזא ִזיֵזי ּדְ ר ּגְ ֲעָנָנא ּוְמַתּבַ ָבִריק ּבַ יָפא ּדְ ּקִ ְרָקא ּתַ    .ּבַ
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ְייהוּ  ב ַאּפּוּמַ ֵ    ,ֲעָנֵני ַחְלחּוֵלי ְמַחְלֲחֵלי ְוָאֵתי ִזיָקא ּוְמַנׁשּ

ִזי יְוָדֵמי כְּ ּנֵ    .ָקא ַעל ּפּום ּדַ
  

ר ַיֲעקֹב ַרב ַאָחא ּבַ ָרא כְּ ּבְ    ,ּוִמְסּתַ
ְרָקא ּוְמַנֲהֵמי ֲעָנֵני ְוָאֵתי ִמְטָרא ָבִריק ּבַ    .ּדְ

  

  רש"י
. עננים מתחופפין ענני בגלגלא

ומתחככין ונשמע הקול לשון אחר 
העננים פוגעין בגלגל ומתגלגלות 
עם הגלגל בעל כרחם ואותו הקול 

   ים:היינו רעמ
   . ברקים של אש:ברקא

. ואותו הקול ומתבר גזיזי דברזא
היינו רעמים: גזיזי גלציי''ש 
 {גלצונ''ש: חתיכות קרח}

   חתיכות של ברד:
. ענני ומנשב זיקא חלחולי מחלחלי

   עלייהו והיינו רעמים:
   . הומות העננים:מנהמי ענני
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ּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם :אֹוֵמר[ –...  ְוַעל ָהרּוחֹות" רּוְך ׁשֶ   ]."ּבָ
  

   ?"רּוחֹות"ַמאי 
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
   .ָפאַזֲע 
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ִמיֵרי ֵליְלָיא לֹא ֲהֵוי :ּגְ ַזֲעָפא ּבְ    .ּדְ

  
ֲהֵוי    !ְוָהא ָקא ֲחִזיָנן ּדַ

  
יָמָמא ַאְתחּוֵלי ּבִ    .ַההּוא ּדְ

  
יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ִמיֵרי ֵעי לֹא ָקֵאי :ּגְ י ׁשָ ְרּתֵ ַזֲעָפא ּתַ    ,ּדְ

ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ֲעַמ " :ְלַקּיֵ   .(נחום א, ט) "ִים ָצָרהלֹא ָתקּום ּפַ
  

ָקֵאי    !ְוָהא ָקא ֲחִזיָנן ּדְ
  

יֵני יֵני ּבֵ ַמְפִסיק ּבֵ   .ּדְ
  
  

  רש"י
{(סופת) . סופטורביי''ל זעפא

  : }נחשול
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ָרִקים " רּוְך : אֹוֵמר –ְוַעל ַהּבְ ּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם... ּבָ    ."ׁשֶ
  

ָרִקים"ַמאי     ?"ּבְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ְרָקא    .ּבַ

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

ְרָקא ְיִחיָד     ,ָאהּבַ
ָרא    ,ּוַבְרָקא ְירֹוְקָתא ,ּוַבְרָקא ִחיּוָ

רֹוִמית ֶרן ּדְ ֶקֶרן ַמֲעָרִבית ְוַאְתָיין ִמּקֶ ָסְלָקן ּבְ    ,ַוֲעָנֵני ּדְ
ּה  י ֲחֶבְרּתָ ָסְלָקן ֲחָדא ְלַאּפֵ י ֲעָנֵני ּדְ    ,ְוַתְרּתֵ

ָיין הּו ַקׁשְ    .ּכּולְּ
  

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
  

   .ְלִמְבֵעי ַרֲחֵמי
  
ֵליְלָיאוְ  י ּבְ    ,ָהֵני ִמילֵּ

ַצְפָרא  א -ֲאָבל ּבְ ׁשָ הּו ְמׁשָ    .ֵלית ּבְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
ַצְפָרא  א -ָהֵני ֲעָנֵני ּדְ ׁשָ הּו ְמׁשָ    ,ֵלית ּבְ

ְכִתיב ֲעַנן ּבֶֹקר" :ּדִ ֶכם כַּ   .(הושע ו, ד)ְוגֹו'  "ְוַחְסּדְ
  

א ָאַמר ֵליּה  פָּ יַאּבַ לְ  ַרב ּפַ    :ּיֵ
י ֵבי ִמיְטָרא :ָהא ָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ ח ּבָ ד ִמְפּתַ    ,כַּ

ר ֲחָמָרא יְך ּוְגִני - ּבַ ּקִ    !מֹוְך ׂשַ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ֵעיָבא -ָהא  ָקַטר ּבְ    ,ּדְ
ֲעָנֵני -ָהא  ָקַטר ּבַ    .ּדְ

  
ִריָאַמר  ַסְנּדְ י ֲאֶלכְּ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ב לֹא ִנְבְראוּ  לֵּ ּבַ א ִלְפׁשֹוט ַעְקמּוִמית ׁשֶ    ,ְרָעִמים ֶאלָּ
ֱאַמר ּנֶ ָפָניו" :ׁשֶ יְראּו ִמלְּ ּיִ ה ׁשֶ   .(קהלת ג, יד) "ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ

  
  

ִריְוָאַמר  ַסְנּדְ י ֲאֶלכְּ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ָעָנן  ת ּבֶ ׁשֶ ּפֹול ַעל  -ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּקֶ ּיִ ָניוָצִריְך ׁשֶ    ,ּפָ

ֱאַמר ּנֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן" :ׁשֶ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ַני...  ְוגֹו' כְּ   .(יחזקאל א, כח) "ָוֶאְרֶאה ָוֶאּפֹול ַעל ּפָ
  

ַמֲעָרָבא יֵטי ֲעָלּה ּבְ    ,ַלּיְ
א ּתָ ָסִגיד ְלַקׁשְ ַמאן ּדְ ֶמֱחֵזי כְּ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

אי ְמָבֵרךְ  ,ֲאָבל רּוֵכי ַוּדַ    .ּבְ
  

   ?ָבֵרךְ ַמאי ְמ 
  

רּוְך  ִרית... ּבָ    .זֹוֵכר ַהּבְ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
רֹוָקא" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַמֲאָמרוֹ  ים ּבְ ְבִריתֹו ְוַקּיָ    ."ֶנֱאָמן ּבִ
  

א ַרבָאַמר  ּפָ    :פַּ
ְך ִניְמִריְנהּו ְלַתְרַוְייהוּ     :ִהְלכָּ

רּוְך  ִרית.. .ּבָ ְבִריתוֹ  ,זֹוֵכר ַהּבְ ַמֲאָמרוֹ  ,ְוֶנֱאָמן ּבִ ים ּבְ   .ְוַקּיָ
  

  רש"י
{אישלויד''א: . אישלוזיר''א קאבר

   מבריק נהר: ברק} לשון
. שלא הבריק אלא ברקא יחידאה

   פעם אחד:
וברקא חיורא וברקא ירוקתא 

   . שאינם של ברכה:כולהו קשיין
. ששני דסלקן חדא לאפי חברתה

   עננים פוגעים זה את זה:
  . לא קבוע:ענן בקר

כד מפתח בבי מטרא בר חמרא 
תפתח . אם כשמוך שקיך וגני

דלתיך בבקר ירד לך מטר לך אני 
אומר חמר ההולך ממקום למקום 
להביא תבואה מוך שקיך וגני 
כפול שקך תחתיך ותישן עליו ולא 
תלך אנה ואנה להביא תבואה לפי 
   שיהיו החטים בזול בשביל הגשם:

. נתקשרו ה''ג הא דקטר בעיבא
השמים בעב עבה אז טוב כי ירד 

   גשם רב:
ענן קלוש הוא . הא דקטיר בעננא

   ענן בקר שאין בו ממש:
. לפי שהוא צריך שיפול על פניו

   מראה כבוד ה':
. בכולהו ברוך עושה כרוך ותני

בראשית וברוך שכחו מלא עולם 
כרוך ותני לכולהו בחדא בבא ועל 

  כולם שתי ברכות הללו:
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ָבעֹות" ית :אֹוֵמר –[...  ַעל ֶהָהִרים ְוַעל ַהּגְ ה ְבֵראׁשִ רּוְך עֹוׂשֶ   .]"ּבָ
  

ית ִניְנהוּ  ֵראׁשִ ה ּבְ א ָלאו ַמֲעׂשֵ ּתָ ֲאָמָרן ַעד ַהׁשְ ל ָהֵני ּדַ    ?!ָאטּו כָּ
ָר " :ְוָהְכִתיב הּבְ ָטר ָעׂשָ    !"ִקים ַלּמָ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

רֹוְך ּוְתֵני    .כְּ
  

   :ָאַמר ָרָבא
י  :ָהָתם ְרּתֵ ּכֹחֹו ָמֵלא עֹוָלם -ְמָבֵרְך ּתַ רּוְך ׁשֶ ית ,ּבָ ה ְבֵראׁשִ ה ַמֲעׂשֵ    .ְועֹוׂשֶ
ית  :ָהָכא ה ְבֵראׁשִ ה ַמֲעׂשֵ א -עֹוׂשֶ ּכֹחֹו ָמֵלא עֹוָלם  ,ִאיכָּ א -ׁשֶ    .ֵליכָּ

  
ן ֵלִוי רָאַמ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ָטֳהָרָתּה     :אֹוֵמר –ָהרֹוֶאה ָרִקיַע ּבְ
רּוְך  ית... ּבָ ה ְבֵראׁשִ    .עֹוׂשֶ

  
   ?ֵאיָמַתי

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

א ַמּיָ ָיא ְלהּו ִלׁשְ ָנא ּוְמַגלְּ י ֵליְלָיא ּוְבַצְפָרא ָאָתא ִאְסּתָ י ָאָתא ִמְטָרא ּכּולֵּ    .כִּ
  

א ָאַמר ַרבַר ּוְפִליֵגי ּדְ  ּפָ ר ּפַ א ְפָרם ּבַ    .ִחְסּדָ
ָאַמר  אּדְ ּפָ ר ּפַ א ַרבָאַמר  ַרְפָרם ּבַ    :ִחְסּדָ

ָחַרב  ׁש ִמּיֹום ׁשֶ ְקּדָ ית ַהמִּ ָטֳהָרָתּה ּבֵ    ,לֹא ִנְרֵאית ָרִקיַע ּבְ
ֱאַמר ּנֶ סּוָתם" :ׁשֶ ים כְּ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרּות ְוׂשַ יׁש ׁשָ    .(ישעיה נ, ג)" ַאְלּבִ

  
ָנןּתָ    ב,נט    :נּו ַרּבָ

ְתקּוָפָתּה " ה ּבִ    ,ָהרֹוֶאה ַחּמָ
ְגבּוָרָתּה     ,ְלָבָנה ּבִ

ְמִסיּלֹוָתם    ,ְוכֹוָכִבים ּבִ
ִסְדָרן לֹות ּכְ    ,ּוַמּזָ

רּוְך  :אֹוֵמר ית... ּבָ ה ְבֵראׁשִ    ."עֹוׂשֶ
  

   ?ְוֵאיַמת ֲהֵוי
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ל ִרים כָּ מֹוֶנהוּ  ֶעׂשְ ִנין ׁשְ    ,ֲחזֹורְוָהַדר ַמ  ,ׁשְ

ַתאי ּבְ ׁשַ קּוַפת ִניָסן ּבְ    ,ְוַנְפָלה ּתְ
ע ְתַלת ַנְגֵהי ַאְרּבַ א ּדִ אּוְרתָּ    .ּבְ

  

  רש"י
. לא מצי לברוכי מלא על ההרים

עולם שאינן במקום אחד אלא כל 
   אחד במקומו:אחד ו

. שכך אומר ברוך עושה בראשית
היתה ברייתו ואחר כך כסוהו 

   עננים:
 . רוח צפונית: אסתנא

. מקום שהיא חוזרת בתקופתה
שם לתחלת היקפה היא שעת 
תליית המאורות ומאז התחילה 

   להקיף ולשמש:
   . אחמה בתקופתה קאי:אימת הוי

. של תקופת ניסן כל כ''ח שנים
מחזור גדול  שבסוף כ''ח כשחוזר

של חמה להיות תקופה נופלת 
בשעת תליית המאורות בשבתאי 

   היא שעה תחלת ליל ד':
. שהעריב באורתא דתלת נגהי ד'

   שמשו של ג' בשבת ויתחיל ליל ד':
. ליל כדאמר בפסחים נגהי

בשמעתא קמייתא (דף ג.) דאיכא 
   דוכתא דקרו לליליא נגהי:

. שם שעה ראשונה של ליל שבתאי
תה שעה נתלו מאורות ד' שבאו

ושבע שעות הן וחוזרות חלילה 
שצ''ם חנכ''ל תמצא בהקף סדרן 
של עולם סימני שעות תחלת 
הלילות כצנ''ש חל''ם מוצאי שבת 
כוכב. תחלת ליל ב' צדק. תחלת 
ליל ג' נוגה. תחלת ליל רביעי 
שבתאי. תחלת ליל ה' חמה. תחלת 
ליל ששי לבנה. תחלת ליל שבת 

הימים  מאדים. וסדר תחלת
כעלות השחר חל''ם כצנ''ש 
ותקופה מושכת מחברתה ז' שעות 
ומחצה כלומר מתאחרת אחר 
היום והשעה שנפלה בה חברתה ז' 
שעות ומחצה הרי שלשים שעות 
לארבע תקופות הרי יום ורביע 
לשנה. לד' שנים חמשה ימים 
למדת שאין תקופה נופלת בתחלת 
הלילה אלא לסוף ד' שנים שהוא 

ז' מחזורים קטנים מחזור קטן ו
למחזור גדול וסימניך דב''ז הגא''ו 
הרי שאינה באה לתחלת ליל ד' 
אלא מכ''ח שנים לכ''ח שנים 
בראש כל מחזור קטן באה לתחלת 
הלילה ובראש מחזור הגדול באה 
לתקופה הראשונה שהוא תחלת 

   ליל ד':
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י ְיהוָּדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם דֹול [ ָהרֹוֶאה ַהּיָ    :אֹוֵמר –ַהּגָ
דֹול ם ַהּגָ ה ֶאת ַהּיָ ָעׂשָ רּוְך ׁשֶ    ,ּבָ

רֹוֵאהּו ִלְפָרִקים ְזַמן ׁשֶ    ."]ּבִ

  
ה - "םִלְפָרִקי" ּמָ    ?ַעד כַּ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ    :ִיְצָחק ַרבָאַמר  ָרִמי ּבַ
ים יֹום לֹׁשִ    .ַעד ׁשְ

  
אְוָאַמר  ר ַאּבָ    :ִיְצָחק ַרבָאַמר  ָרִמי ּבַ

ָבֶבל  ָרא ּדְ ׁשְ ָרת ַאּגִ    :אֹוֵמר –ָהרֹוֶאה פְּ
רּוְך  ית... ּבָ ה ְבֵראׁשִ    .עֹוׂשֶ

  
ְרָסֵאי יּוהַּ ּפַ ּנְ ׁשַ    ,ְוָהִאיְדָנא ּדְ

בֹור ּוְלֵעיל י ׁשָ    .ִמּבֵ
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
ִקיָרא'ֵמ     .ּוְלֵעיל 'ִאיִהי ּדְ
  

אְוָאַמר  ר ַאּבָ    :ָרִמי ּבַ
ָנא  יְסּתָ ּבִ ׁשַ ָרא ּדְ ׁשְ ְגַלת ַאּגִ    :אֹוֵמר –ָהרֹוֶאה ּדִ

רּוְך  ית... ּבָ ה ְבֵראׁשִ    .עֹוׂשֶ
  

ֶקל"ַמאי    ?(בראשית ב, יד) "ִחּדֶ
  

י ַרבָאַמר  ִ    :ַאׁשּ
ין ין ְוַקלִּ יָמיו ַחּדִ ּמֵ    .ׁשֶ

  
ָרת"ַמאי    ?(בראשית ב, יד) "ּפְ

  
ִרין ְוָרִבין יָמיו ּפָ ּמֵ    .ׁשֶ

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

ֵני ְמחֹוָזא  ֲחִריֵפי ּבְ ִדְגַלת -ַהאי ּדַ א ּדְ תּו ַמּיָ ׁשָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
ִגיחֹוֵרי  יָמָמא -ַהאי ּדְ י ּבִ ׁשֵ ּמְ ְמׁשַ ּום ּדִ    .ִמׁשּ

נַ  יֵדי ֵעיַנְייהּו ְוַהאי ּדְ ַבִית ָאֵפלִמׁשּ  -ּיְ ַדְיירּו ּבְ    .ּום ּדְ
  

  רש"י
אגשרא דבבל אומר ברוך עושה 

. קים להו שלא נשתנה בראשית
הלוכו ע''י אדם משם פרת מ

ולמעלה אבל משם ולמטה 
   הסיבוהו בני אדם דרך אחרת:

. והאידנא דשניוה פרסאי
מלמעלה לגשר אין מברך עליו 
עושה בראשית אלא מאיהי 
דקירא ולעיל איהי דקירי שם 

   מחוז שהוא על הפרת:
. חריפין מיא וקלין לשקול חדין

במאזנים וטובים לשתות שאין 
''ג והאי מכבידין את הגוף: ה

דגיחורי משום דמשמשי ביממא 
לפיכך בניהן אדומין כאדמומית 

  רו''ש {אדמוני} בלעז:היום 
. עיניהם נדים דניידי עינייהו

   ונעים:
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ִמים" ׁשָ ׂשֹורֹות טֹובֹות [ ַעל ַהּגְ ִטיב :אֹוֵמר –ְוַעל ּבְ רּוְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ    ]."ּבָ
  

ִמים  ׁשָ ִטיב" –ְוַעל ַהּגְ    ?!ְמָבֵרךְ  "ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
י ֲאָבהוּ ָאַמר ְוָה  ָנאְוָאְמֵרי ָלּה ּבְ  ַרּבִ    :ַמְתִניָתא ּתָ

ִמים ׁשָ    ?ֵמֵאיָמַתי ְמָבְרִכין ַעל ַהּגְ
ה לָּ ֵצא ָחָתן ִלְקַראת כַּ ּיֵ ֶ    .ִמׁשּ

   ?ַמאי ְמָבְרִכין
   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה

הֹוַרְדּתָ ָלנוּ  ה ׁשֶ ה ְוִטּפָ ל ִטּפָ    .מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ַעל כָּ
י יֹוָחָנןוְ  ּה ָהֵכי ַרּבִ ים ּבָ    :ְמַסּיֵ

יִקין ְלהֹודֹות ְלָך ה' ֱאלֵֹהינוּ  ִאילוּ  ם ְוכּו' ֵאין ָאנּו ַמְסּפִ יָרה ַכּיָ ֲחֶוה :ַעד ,ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ּתַ ׁשְ    .ּתִ
ה ה' רּוְך ַאּתָ   !רֹוב ַההֹוָדאֹות ּבָ

  
ל ַההֹוָדאֹות'ְולֹא  "רֹוב ַההֹוָדאֹות"    '?!כָּ
  

   :ָרָבאָאַמר 
   .ָהֵאל ַההֹוָדאֹות :ֵאיָמא

  
ּפָ ַרב ָאַמר     :אּפַ
ךְ     .רֹוב ַההֹוָדאֹות ְוָהֵאל ַההֹוָדאֹות :ֵניְמִריְנהּו ְלַתְרַוְייהוּ  ,ִהְלכָּ

  
א ָיא ,ְוֶאלָּ    !ַקׁשְ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ַמע -ָהא  ַמע ִמׁשְ ׁשָ    .ּדְ
ָחָזא ֶמֱחֵזי -ָהא     .ּדְ

  
ַמע"ּדְ  ַמע ִמׁשְ ׂשֹורֹות טֹובֹות "ׁשָ    ,ַהְיינּו ּבְ

ׂשֹורֹות טוֹ " :ּוְתַנן ִטיב :אֹוֵמר - בֹותַעל ּבְ רּוְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ    !"ּבָ
  

א ָחֵזי ֶמֱחֵזי ,ֶאלָּ ָיא ,ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ    :ְולֹא ַקׁשְ
א -ָהא  ָאָתא ּפּוְרּתָ    .ּדְ
ָאָתא טּוָבא -ָהא     .ּדְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָאָתא טּוָבא ָיא ,ָהא ְוָהא ּדְ    :ְולֹא ַקׁשְ
ִאית ֵליּה ַאְרָעא -ָהא     ,ּדְ
ֵלית ֵליּה ַאְרָעא -ָהא     .ּדְ

  
ִטיב ְמָבֵרךְ  "ִאית ֵליּה ַאְרָעא"    ?!ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ים " ִלים ֲחָדׁשִ ִית ָחָדׁש ְוָקָנה ּכֵ ָנה ּבַ    :אֹוֵמר –ּבָ

רּוְך  ה... ּבָ ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ֶהֱחָיינּו ְוִהּגִ    .ׁשֶ
ל ֲאֵחִרים  ּלֹו ְוׁשֶ ִטיבַהּט  :אֹוֵמר –ׁשֶ    !"ֹוב ְוַהּמֵ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

פּות -ָהא  ִאית ֵליּה ׁשּוּתָ    .ּדְ
פּות -ָהא  ֵלית ֵליּה ׁשּוּתָ    .ּדְ

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ָבר" ל ּדָ    :ְקָצרֹו ׁשֶ
ּלֹו  רּוךְ  :הּוא אֹוֵמר -ַעל ׁשֶ יָמנוּ  ... ּבָ ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ    .ׁשֶ

ל ֲחֵבירֹו  ּלֹו ְוַעל ׁשֶ ִטיב... רּוְך ּבָ  :אֹוֵמר –ַעל ׁשֶ    ."ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
  

ֲהֵדיּה  ֵלית ְלַאֲחִריָנא ּבַ ִטיב ,ְוָכל ֵהיָכא ּדְ    ?!לֹא ְמָבֵרְך ַהּטֹוב ְוַהמֵּ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ּתֹו ָזָכר  :ָאְמרּו ֵליּה " ִטיב :אֹוֵמר - ָיְלָדה ִאׁשְ רּוְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ    !"ּבָ
  

י ֲהֵד  ,ָהָתם ַנּמִ ּתֹו ּבַ א ִאׁשְ ִאיכָּ ָזָכר ,יּה ּדְ ִניָחא ָלּה ּבְ    .ּדְ

  רש"י
. שהמים משיצא חתן לקראת כלה

קבוצין על הארץ וכשהטפה נופלת 
עליהן טפה תחתונה בולטת 

   לקראתה:
. שבשרוהו לאמר שמע משמע

ילה אומר הטוב ירדו גשמים בל
   והמטיב:

   . מודים אנחנו לך:אתה פורתא
   . הטוב והמטיב:אתא טובא

. הטוב והמטיב אית ליה ארעא
   שהטיב לו:

. שכולו שלו אומר בנה בית חדש
   שהחיינו:

. הטוב והמטיב: שלו ושל אחרים
ה''ג (והתנן) בנה בית חדש וכו' לא 
קשיא הא דאית ליה שותפות הא 

''ג אלא הא דלית ליה שותפות ול
והא דאית ליה ארעא וה''פ 
תירוצא דשנינן קאי בדוכתיה 
מודים אנחנו לך בדלית ליה ארעא 
הטוב והמטיב בדאית ליה ודקא 
קשיא לך בנה בית חדש אומר 
שהחיינו לא קשיא ההוא דבנה 
בית חדש שאין לו שותפות בה 
ועליה מברך שהחיינו אבל גשמים 
בדאית ליה ארעא טובה שיש לו 

ת בה היא שהרי כל מי שיש שותפו
   לו קרקע שותף עמו בטובה זו:

   . בניחותא:והתניא
. כלומר כללו של קצרו של דבר

   דבר:
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ַמע א ׁשְ     :ּתָ

   :ֵמת ָאִביו ְוהּוא יֹוְרׁשוֹ "
ה  ִחּלָ תְּ רּוְך  :אֹוֵמר –ּבַ ין ָהֱאֶמת... ּבָ ּיַ    ,ּדַ
רּוְך  :הּוא אֹוֵמר -ּוְלַבּסֹוף  ִטיב... ּבָ    !"ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

  
י    ,ָהָתם ַנּמִ

ֲהֵדיּה  ָקא ַיְרֵתי ּבַ א ַאֵחי ּדְ ִאיכָּ    .ּדְ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
יּנּוי ַיִין "    ,ְלָבֵרךְ ֵאין ָצִריְך  -ׁשִ

יּנּוי ָמקֹום     ,"ָצִריְך ְלָבֵרךְ  -ׁשִ
אְוָאַמר  ר ַאּבָ י יֹוֵסף ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

י  ָאְמרּו ַאף ַעל ּפִ יּנּוי ַיִין "ׁשֶ    ,"ְלָבֵרךְ ֵאין ָצִריְך  -ׁשִ
רּוְך  :ֲאָבל אֹוֵמר ִטיבַה ... ּבָ    !ּטֹוב ְוַהּמֵ

  
י    ,ָהָתם ַנּמִ

ֲהֵדיּה  תּו ּבַ ׁשָ ֵני ֲחבּוָרה ּדְ א ּבְ ִאיכָּ   .ּדְ
  

  רש"י
. ולבסוף הוא אומר הטוב והמטיב

על בשורות הירושה שנשארה לו 
ירושה מאביו שכן בשרוהו מת 

   אביו ויורשו כלומר הניח נכסים:
. שתה יין בסעודה שינוי יין

לו יין אחר טוב מן  והביאו
הראשון אין צריך לברך בורא פרי 

   הגפן:
. יצא מכאן והלך שינוי מקום

   לבית אחר והביאו לו יין:
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ים" ִלים ֲחָדׁשִ ִית ָחָדׁש ְוָקָנה ּכֵ ָנה ּבַ   .ְוכּו' "ּבָ
  

   :הּוָנאַרב ָאַמר 
ֶהן ּיֹוֵצא ּבָ ֵאין לֹו כַּ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ

ּיֹוֵצא ּבָ     .ְלָבֵרךְ ֵאין ָצִריְך  - ֶהן ֲאָבל ֵיׁש לֹו כַּ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ֶהן ָצִריְך ְלָבֵרךְ  ּיֹוֵצא ּבָ    .ֲאִפיּלּו ֵיׁש לֹו כַּ
  

ַלל    א,ס ִכי ָקָנה ְוָחַזר ְוָקָנה  -ִמכְּ ְבֵרי ַהּכֹל ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרךְ  -ּדְ    .ּדִ
  
ָאְמֵריוְ  א ּדְ     :ִאיכָּ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

נ ּלֹא ָקָנה ְוָחַזר ְוָקָנהלֹא ׁשָ א ׁשֶ    ,ּו ֶאלָּ
   .ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרךְ  -ֲאָבל ָקָנה ְוָחַזר ְוָקָנה 

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

   .ָצִריְך ְלָבֵרךְ  -ֲאִפיּלּו ָקָנה ְוָחַזר ְוָקָנה 
  

ַלל  ִכי ֵיׁש לֹו ְוָקָנה  -ִמכְּ ְבֵרי ַהּכֹל ָצִריְך ְלָבֵרךְ  -ּדְ    .ּדִ
  

   :ֵביֵמיִתי
ּיֹוֵצא ּבוֹ " ִית ָחָדׁש ְוֵאין לֹו ּכַ ָנה ּבַ    ,ּבָ

ֶהם ּיֹוֵצא ּבָ ים ְוֵאין לֹו ּכַ ִלים ֲחָדׁשִ    ,ָקָנה ּכֵ
   .ָצִריְך ְלָבֵרךְ 

ֶהם  ּיֹוֵצא ּבָ    ,ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרךְ  -ֵיׁש לֹו ּכַ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְך ּוֵבין ּכָ  ין ּכָ    ."ְך ָצִריְך ְלָבֵרךְ ּבֵ

א  ָנא ַקּמָ ָלָמא ְלִליׁשְ ׁשְ י ֵמִאירַרב הּוָנא כְּ  -ּבִ י ְיהּוָדה ,ַרּבִ ַרּבִ י יֹוָחָנן כְּ    .ְוַרּבִ
ְתָרא  ָנא ּבַ א ְלִליׁשְ י ְיהּוָדה -ֶאלָּ ַרּבִ ָלָמא ַרב הּוָנא כְּ ׁשְ ַמאן ,ּבִ ָאַמר כְּ י יֹוָחָנן ּדְ א ַרּבִ    ?ֶאלָּ

י ֵמִא לֹא כְּ     !ירַרּבִ
י ְיהּוָדה ַרּבִ    !ְולֹא כְּ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ָלְך ַרּבִ

י ָצִריְך ְלָבֵרךְ  י ְיהּוָדה ָקָנה ְוָחַזר ְוָקָנה ַנּמִ ְלַרּבִ ין ּדִ    ,הּוא ַהּדִ
ָקא ִמיְפְלֵגי ּבְ  י ֵמִאירְלהֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו ּדְ  "ֵיׁש לֹו ְוָקָנה"ְוָהא ּדְ    ,ַרּבִ

ֲאִפיּלּו ָקָנה ְוֵיׁש     ,ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרךְ  -לֹו ּדַ
ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרךְ  ן ָקָנה ְוָחַזר ְוָקָנה ּדְ כֵּ    .ְוָכל ׁשֶ

  
ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרךְ  ָקָנה ְוָחַזר ְוָקָנה ּדְ י ְיהּוָדה ,ְוִליְפְלגּו ּבְ ַרּבִ    !ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו ּדְ

  
יָרא ָעִדיף ֵליּה  ֶהּתֵ    .ּכַֹח ּדְ

  

  רש"י
. ר''י אמר אפילו יש לו כיוצא בהן

מירושה הואיל ולענין קניה חדש 
  היא אצלו צריך לברך: 

דקנה וחזר וקנה דברי הכל אין 
. דהא רבי יוחנן לא צריך לברך

צריך לברך אלא משום  אמר
   דלענין קנייה חדש הוא:

ואיכא דאמרי כו' מכלל דכי יש לו 
. דהא וקנה דברי הכל צריך לברך

רב הונא לא אמר אין צריך לברך 
אלא דקנה וחזר וקנה דליכא 
חדוש כלל אבל יש לו וקנה דאיכא 

   חדוש מודה הוא דצריך:
. בין שיש לו בין בין כך ובין כך

א קנה שאין לו הואיל ול
הראשונים ועכשיו קנה צריך 

   לברך:
. לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה

דאפילו רבי יהודה לא פליג אלא 
ביש לו וקנה אבל בקנה וחזר וקנה 

   לא:
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   ."]ֵמֵעין ַעל ַהּטֹוָבה[ ָהָרָעהְמָבֵרְך ַעל "
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

ַאְרֵעיּה  ְדָקא ּבְ ַקל ּבִ ׁשָ גֹון ּדְ    ,כְּ
ְבָחא יְרטֹון ְוׁשָ ָקא ַאְרָעא ׂשִ ַמּסְ ָטָבא ִהיא ְלִדיֵדיּה ּדְ ב ּדְ    ,ַאף ַעל ּגַ

א ִמיָהא ָרָעה ִהיא ּתָ    .ַהׁשְ
  
  
   ."]ֵמֵעין ַעל ָהָרָעה[ ְוַעל ַהּטֹוָבה"
  

ֵמי ֵהיִכי    ?ּדָ
  

ח ְמִציָאה כַּ גֹון ְדַאׁשְ    ,כְּ
ָרָעה ִהיא ְלִדיֵדיּה  ב ּדְ    ,ַאף ַעל ּגַ

יּה  ִקיל ָלּה ִמיּנֵ א ׁשָ ּה ַמְלכָּ ַמע ּבָ ִאי ׁשָ    ,ּדְ
א ִמיָהא טֹוָבה ִהיא ּתָ    .ַהׁשְ

  
  

  רש"י
. לימ''ץ דמסקא ארעא שרטון

{לימו''ן: טיט , בוץ} מחמת המים 
  והוה ליה לזבל: 

. שמחבלת השתא מיהא רעה היא
רך ברוך תבואה של שנה זו ומב

   דיין האמת:
. יברך ועל הטוב שהיא מעין הרעה

   הטוב והמטיב:
   . כגון דאשכח מציאה:מאי היא
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ֵלד " תֵּ ֶרת ְוָאַמר ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּתֹו ְמעּוּבֶ ִפ  ...ָהְיָתה ִאׁשְ ְואֲהֵרי זֹו תְּ ת ׁשָ    ."ּלַ
  

י ַרֲחֵמי    !?ְולֹא ְמַהּנֵ
   :ַרב יֹוֵסףֵמִתיב 

יָנה" ָמּה ּדִ ְקָרא ֶאת ׁשְ ת ַוּתִ   .(בראשית ל, כא) "ְוַאַחר ָיְלָדה ּבַ

   ?"ְוַאַחר"ַמאי 
   :ַרבָאַמר 

ַעְצָמּה  ין ּבְ ָנה ֵלָאה ּדִ ּדָ    :ְוָאְמָרה ,ְלַאַחר ׁשֶ
ר ֵנים ָעׂשָ ָבִטים ֲעִתיִדין ָלֵצ  ׁשְ ֲעקֹבׁשְ    ,את ִמּיַ

י ּנִ ה ָיְצאּו ִמּמֶ ָ ׁשּ ָפחֹות ,ׁשִ ְ ָעה ִמן ַהׁשּ ָרה ,ְוַאְרּבָ    ,ֲהֵרי ֲעׂשָ
ָפחֹות - ִאם ֶזה ָזָכר  ְ ַאַחת ַהׁשּ ֵהא ֲאחֹוִתי ָרֵחל כְּ    !לֹא ּתְ

ד ֶנֶהְפָכה ְלַבת    ,ִמּיָ
ֱאַמר ּנֶ יָנהּ " :ׁשֶ ָמּה ּדִ ְקָרא ֶאת ׁשְ   !(בראשית ל, כא) "ַוּתִ

  
יםֵאין ַמזְ  ה ִנּסִ יִרין ַמֲעׂשֵ    .כִּ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ִעים יֹום ֲהָוה תֹוְך ַאְרּבָ ֵלָאה ּבְ ה ּדְ    ,ַמֲעׂשֶ
ְנָיא ְדּתַ    :כִּ

ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים " לֹׁשָ ּלֹא ַיְסִריַח  -ׁשְ ׁש ָאָדם ַרֲחִמים ׁשֶ    .ְיַבּקֵ
ִעים  ה ְוַעד ַאְרּבָ לֹׁשָ ְ ּיְ  -ִמׁשּ ׁש ַרֲחִמים ׁשֶ    .ֵהא ָזָכרְיַבּקֵ

ים  ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ִעים יֹום ְוַעד ׁשְ ל -ֵמַאְרּבָ ּלֹא ְיֵהא ַסְנּדָ ׁש ַרֲחִמים ׁשֶ    .ְיַבּקֵ
ה  ָ ׁשּ ים ְוַעד ׁשִ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ְ ּלֹא ְיֵהא ֵנֶפל -ִמׁשּ ׁש ַרֲחִמים ׁשֶ    .ְיַבּקֵ

ָעה  ׁשְ ה ְוַעד תִּ ָ ׁשּ ִ לֹום -ִמׁשּ ׁשָ ֵצא ּבְ ּיֵ ׁש ַרֲחִמים ׁשֶ    ."ְיַבּקֵ
  

י ַרֲחֵמי    ?ּוִמי ְמַהּנֵ
יַרב ְוָהָאַמר  ַרב ַאּמִ ֵריּה ּדְ    :ִיְצָחק ּבְ

ה  ִחלָּ    ,יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה -ִאיׁש ַמְזִריַע ּתְ
ה  ִחלָּ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָ    ,יֹוֶלֶדת ָזָכר -ִאׁשּ

ֱאַמר ּנֶ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר" :ׁשֶ ה כִּ ָ   !(ויקרא יב, ב) "ִאׁשּ
  

ַמאי ַעְס     :ִקיָנןָהָכא ּבְ
ַבת ַאַחת ֵניֶהם ּבְ ִהְזִריעּו ׁשְ גֹון ׁשֶ   .כְּ

  

  רש"י
. הזרע אלא יקלוט שלא יסריח

ויהיה ולד ולאחר שלשה ימים אם 
לא קלט כבר הסריח ואין תפלה 

   מועלת:
. שלא תתעבר שלא יהא סנדל

אשתו ולד אחר ויהיה פוחת צורתו 
ה לדג של ים של ראשון ודומ

ששמו סנדל הכי אמרינן במס' נדה 
(דף כה:) סנדל דומה לסנדל של ים 
ומתחלתו ולד היה אלא שנרצף 
משל לאדם שסטר את חבירו 

   והחזיר צורתו לאחוריו:
. תפלה לזכר אפילו בתוך ומי מהני

ארבעים יום והלא הדבר תלוי 
בהזרעה תחלה הכי גרסינן 
משכחת לה דמהניא כגון שהזריעו 

   יהם בבת אחת:שנ
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ֶרְך  ּדֶ א ּבַ ִעיר[ָהָיה ּבָ ַמע קֹול ְצָוָחה ּבָ    ,ְוׁשָ

יִתי  :ְואֹוֵמר תֹוְך ּבֵ ֵהא ּבְ ּלֹא תְּ ְוא -ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ת ׁשָ ִפּלַ    ."]ֲהֵרי זֹו תְּ
  

ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ה ּבְ " לַמֲעׂשֶ ֵקן ׁשֶ  ִהּלֵ ֶרךְ ַהּזָ ּדֶ א ּבַ    ,ָהָיה ּבָ

ִעיר ַמע קֹול ְצָוָחה ּבָ    ,ְוׁשָ
יִתי :ָאַמר תֹוְך ּבֵ ֵאין ֶזה ּבְ    ,מּוְבָטח ֲאִני ׁשֶ

תּוב אֹוֵמר ה'" :ְוָעָליו ַהּכָ טּוַח ּבַ מּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון ִלּבֹו ּבָ ְ    "."ִמׁשּ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ת ְלַהאי ְקָרא ָדְרׁשָ ל ֵהיִכי ּדְ    .כָּ

ִריׁש ֵמ  יּה ְלֵסיֵפיּה ִמּדְ    ,ֵריׁשֵ
ִריׁש  יּה ִמּדְ יֵפיּה ְלֵריׁשֵ    .ִמּסֵ

  
ִריׁש  יּה ְלֵסיֵפיּה ִמּדְ מּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא" –ֵמֵריׁשֵ ְ ַעם "ִמׁשּ ה'" ?ַמה ּטַ ֻטַח ּבַ    ."ָנכֹון ִלּבֹו ּבָ
ִריׁש  יּה ִמּדְ יֵפיּה ְלֵריׁשֵ ה'" –ִמּסֵ ֻטַח ּבַ מּוָעה ָרָעה לֹא ִייָראִמ " – "ָנכֹון ִלּבֹו ּבָ ְ    ."ׁשּ

  
ְתֵריּה ּדְ  ֲהָוה ָקא ָאִזיל ּבַ ְלִמיָדא ּדַ י יֹוֵסיַההּוא ּתַ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ן ַרּבִ ִצּיֹו ׁשּוָקא ּדְ    .ּבְ

ָקא ְמַפֵחיד    ,ַחְזֵייּה ּדְ
ָאה ַאּתְ  :ָאַמר ֵליּה  ְכִתיב !ַחּטָ ֲחדּו ְבִצּיֹון " :ּדִ ִאים -ּפָ   .יד) (ישעיה לג, "ַחּטָ
ִמיד" :ְוָהְכִתיב :ָאַמר ֵליּה  ֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ּתָ   .(משלי כח, יד) "ַאׁשְ
ִתיב :ָאַמר ֵליּה  ִדְבֵרי ּתֹוָרה כְּ    .ַההּוא ּבְ

  
ר ָנָתן ְתֵריּה ּדְ  ְיהּוָדה ּבַ ִקיל ְוָאִזיל ּבַ    .ַרב ַהְמנּוָנאֲהָוה ׁשָ

ַנחִא     ,ּתְ
ְב  :ָאַמר ֵליּה  ֵעי ַההּוא ּגַ יּה ִיּסּוִרים ּבָ ְפׁשֵ    ?ָרא ְלַאּתּוֵיי ַאּנַ

ְכִתיב י ָיבֹא ִלי" :ּדִ ר ָיגְֹרּתִ ֱאָתֵיִני ַוֲאׁשֶ י ַוּיֶ ַחְדּתִ י ַפַחד ּפָ   .(איוב ג, כה) "כִּ
ִתיב ִמיד" :ְוָהא כְּ ֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ּתָ    .(משלי כח, יד) "ַאׁשְ

ִתיב ִדְבֵרי ּתֹוָרה כְּ   .ַההּוא ּבְ
  
  

  רש"י
. כל היכי דדרשת ליה להאי קרא

   מדריש לחדא משמעות:
. מי מסיפיה לרישיה מדריש

שנכון לבו בטוח ביי' משמועה רעה 
   לא יירא:

. אשרי אדם בדברי תורה כתיב
מפחד תמיד שמא תשתכח ממנו 
שמתוך כך הוא מחזיר לשנותם 

   תמיד:
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ְכָנס ִלְכַרךְ " ִים[ ַהּנִ תַּ ל ׁשְ ּלֵ    :ִמְתּפַ

ְכִניָסתוֹ  -ַאַחת     ,ּבִ
יִציָאתוֹ  –ְוַאַחת     .ּבִ

אי ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ
ע    :ַאְרּבַ

ִים  תַּ ְכִניָסתוֹ  –ׁשְ    ,ּבִ
ִים  תַּ יִציָאתוֹ  –ּוׁשְ   ]."ּבִ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְכִניָסתֹו ַמהּו אֹוֵמר"    ?ּבִ
תַּ  ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ׁשֶ לֹוםְיִהי ָרצֹון ִמּלְ    .ְכִניֵסִני ִלְכַרְך ֶזה ְלׁשָ

לֹום :אֹוֵמר –ִנְכַנס  ִני ִלְכַרְך ֶזה ְלׁשָ ִהְכַנְסתַּ    .מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ׁשֶ
ׁש ָלֵצאת  ּקֵ לֹום :אֹוֵמר –ּבִ ַרְך ֶזה ְלׁשָ ּתֹוִציֵאִני ִמּכְ ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ    .ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

לֹום   :אֹוֵמר –ָיָצא  ַרְך ֶזה ְלׁשָ הֹוֵצאַתִני ִמּכְ    ,מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ׁשֶ
לֹום לֹום ְוַתְצִעיֵדִני ְלׁשָ לֹום ְוִתְסְמֵכִני ְלׁשָ ְך ּתֹוִליֵכִני ְלׁשָ לֹום ּכָ הֹוֵצאַתִני ְלׁשָ ם ׁשֶ    ,ּוְכׁשֵ

ֶר  ּדֶ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ּבַ ף ּכָ יֵלִני ִמּכַ    ."ךְ ְוַתּצִ
  

   :ַרב ַמְתָנאָאַמר 
נּו  ִנין ְוהֹוְרִגין ּבוֹ לֹא ׁשָ ֵאין ּדָ ְכַרְך ׁשֶ א ּבִ    ,ֶאלָּ

ִנין ְוהֹוְרִגין ּבֹו  ּדָ ְכַרְך ׁשֶ ּה  -ֲאָבל ּבִ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

ָאְמֵרי א ּדְ     :ִאיכָּ
  

   :ַרב ַמְתָנאָאַמר 
ִנין ְוהֹוְרִגין ּבוֹ  ּדָ ְכַרְך ׁשֶ    ,ֲאִפיּלּו ּבִ

ָיִליף ֵליּה ְזכּוָתא ִזיְמִנין י ֵליּה ִאיָנׁש ּדְ לֹא ִמְתַרּמֵ    .ּדְ
  
  
  
  

  רש"י
. בן עזאי אמרה דאמר תנו רבנן

   ם בכניסתו ושתים ביציאתו:שתי
. יזהר בעצמו שלא יפשע לית לן בה

או אם פשע כבר אל יכנס במקום 
   סכנה:
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        ס, אס, אס, אס, א .353
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְרָחץ " ְכָנס ְלֵבית ַהּמֶ    :אֹוֵמר –ַהּנִ
ה יֵלִני ִמּזֶ ּצִ תַּ ָפֶניָך ְיָי' ֱאלַֹהי ׁשֶ ּיֹוֵצא ּבוֹ  ,ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ    ,ּוִמּכַ

ַבר ַקְלָקָלה ְוָע  י ּדְ    ,ֹוןְוַאל ֶיֱאַרע ּבִ
ַבר ַקְלָקָלה ְוָעֹון  י ּדְ ָרה ְלָכל ֲעֹונֹוַתי -ְוִאם ֶיֱאַרע ּבִ ּפָ ֵהא ִמיָתִתי ּכַ    ."תְּ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

   ,לֹא ֵליָמא ִאיָנׁש ָהֵכי
ָטן ָ יּה ַלׂשּ ח ּפּומֵּ לֹא ִלְפּתַ    .ּדְ

  
ָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ְ ָנא ִמׁשּ י יֹוֵסיְוֵכן ּתָ    :ַרּבִ

ָטןְלעוֹ  ָ יו ַלׂשּ ח ָאָדם ּפִ    .ָלם ַאל ִיְפּתַ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
   ?ַמאי ְקָרָאה

ְכִתיב ִמינוּ " :ּדִ ְסדֹום ָהִיינּו ַלֲעמֹוָרה ּדָ ְמָעט כִּ   .(ישעיה א, ט) "כִּ
   ?ַמאי ַאֲהַדר ְלהּו ָנִביא

ַבר ְיָי' ְקִציֵני ְסדֹום" ְמעּו ּדְ   .)י(ישעיה א, ְוגֹו'  "ׁשִ
  

י ָנִפיק ַמ     ?אי אֹוֵמרכִּ
  

   :ַאָחאַרב ָאַמר 
ִני ִמן ָהאּור ְלתַּ ִהּצַ    .מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ְיָי' ֱאלַֹהי ׁשֶ

  
י ֲאָבהוּ  י ַרּבִ ּנֵ י ִמּתּוֵתיּה  ,ָעל ְלֵבי ּבַ ּנֵ י ּבַ    ,ִאְפִחית ּבֵ

א    ,ָקם ַעל ַעּמּוָדא ,ִאְתַרִחיׁש ֵליּה ִניּסָ
ַחד ֶאְב  ְבֵרי ּבְ ִזיב ֵמָאה ְוַחד ּגַ    .ֵריּה ׁשָ

י ַאָחא :ָאַמר ַרּבִ    109.ַהְיינּו ּדְ
  
  
  

                                                
109

ָאַמר  א ועוד מוחקים:"הגר הגהות    .ַרב ַאָחאּדְ

  רש"י
 . בית המרחץ:בי בני

. חפירה שהמים נופלים מתותיה
לתוכה ובני אדם רוחצים על גבי 

   תקרה שעל גבה:
. בזרועו החזיק אחד בחד אבריה

או שנים וזה בזה החזיקו עד מאה 
   :ואחד

. דבעי אודויי היינו דרבי אחא
   שהוצאתני לשלום:
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        ס, אס, אס, אס, א .354
ם  יז ּדַ ְכָנס ְלַהּקִ    :אֹוֵמר -ַהּנִ

ֵאִני ֵהא ֵעֶסק ֶזה ִלי ִלְרפּוָאה ְוִתְרּפָ ּיְ ָפֶניָך ְיָי' ֱאלַֹהי ׁשֶ    ,ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ
ה י ֵאל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ַאּתָ    ,כִּ

ְרכָּ  ֵאין ּדַ ֲהגוּ ּוְרפּוָאְתָך ֱאֶמת ְלִפי ׁשֶ ּנָ א ׁשֶ ֵני ָאָדם ְלַרּפֹאות ֶאלָּ ל ּבְ    .ן ׁשֶ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
   ,לֹא ֵליָמא ִאיָנׁש ָהֵכי

ֵבי  ָתֵני ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
א"" ָנה ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרּפֹאות - "ְוַרּפֹא ְיַרּפֵ יתְּ ּנִ אן ׁשֶ    ."ִמּכָ
  

י ָקֵאי     ?ַמאי אֹוֵמר - כִּ
  

   :ַרב ַאָחאָאַמר 
ם רּוְך רֹוֵפא ִחּנָ    .110ּבָ

  

                                                
  רופא חיים. –ברוך רופא חולים, והר"ח גורס  –הגהות הגר"א גורס  110

  רש"י
. שאין דרכן של בני אדם וכו'

כלומר לא היה להם לעסוק 
 ברפואות אלא לבקש רחמים: 
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        ס, בס, בס, בס, ב .355
א   ב,ס ּסֵ ְכָנס ְלֵבית ַהכִּ    :אֹוֵמר – ַהּנִ

ְרֵתי ֶעְליֹון ים ְמׁשָ ִדים ְקדֹוׁשִ דּו ְמכּוּבָ ּבְ    ,ִהְתכַּ
ָרֵאל בֹוד ֵלאלֵֹהי ִיׂשְ נּו כָּ    ,ּתְ

ה ְרצֹוִני ְוָאבֹא ֲאֵליֶכם ֵנס ְוֶאֱעׂשֶ ֶאכָּ י ַעד ׁשֶ ּנִ    .ַהְרּפּו ִמּמֶ
  

יר ָאַמ  ּיֵ    :ַאּבַ
   ,לֹא ֵליָמא ִאיָנׁש ָהֵכי

ְבֵקי ֵליּה ְוָאְזֵלי ְלָמא ׁשַ    .ּדִ
א ֵליָמא ְמרּוִני :ֶאלָּ ְמרּוִני ׁשִ    ,ִסְמכּוִני ִסְמכּוִני ,ִעְזרּוִני ִעְזרּוִני ,ׁשִ

ינּו ִלי ינּו ִלי ַהְמּתִ ֵנס ְוֵאֵצא ,ַהְמּתִ ֶאכָּ ֵני ָאָד  ,ַעד ׁשֶ ל ּבְ ן ׁשֶ ְרכָּ ן ּדַ כֵּ    .םׁשֶ
  

י ָנִפיק אֹוֵמר    :כִּ
ָחְכָמה ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ רּוְך ֲאׁשֶ    ,ֲחָלִלים ֲחָלִלים ,ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים ,ּבָ

א ְכבֹוֶדךָ  לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכּסֵ ֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ,ּגָ ֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִאם ִיּסָ ִאם ִיפָּ    ,ׁשֶ
ר ַלֲעמֹוד ְלָפנֶ     .יךָ ִאי ֶאְפׁשָ

  
   ?ַמאי ָחִתים

  
   :ַרבָאַמר 

   .רֹוֵפא חֹוִלים
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
יְנהּו  ּוִ אָקא ׁשַ י ַעְלָמא ְקִציֵרי ַאּבָ    !ְלכּולֵּ

א ר :ֶאלָּ ׂשָ    .רֹוֵפא ָכל ּבָ
  

ת ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ
   .ַמְפִליא ַלֲעׂשֹות

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב  ּפַ

ְך ֵנְמִריְנהּו ְלַתְרַוְייהוּ     :ִהְלכָּ
ר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות ׂשָ    .רֹוֵפא ָכל ּבָ

  
  
  

  רש"י
. אל המלאכים התכבדו וכו'

המלוים אותו הוא אומר שנאמר 
   כי מלאכיו יצוה לך (תהילים צא):

. מן שאם יפתח אחד מהם
הלב או הכרס או החללים כגון 

   המעים:
. מן או אם יסתם אחד מהם

הנקבים הפתוחים כגון הפה או 
החוטם או פי הטבעת יפתח קאי 

   אחללים יסתם קאי אנקבים:
   . חולים:קצירי

. כנגד היציאה שהיא רופא כל בשר
   רפואת כל הגוף:
. כנגד שהגוף חלול ומפליא לעשות

כמו נאד והנאד הזה אם יש בו 
עומד בתוכו נקב אין הרוח 

והקב''ה ברא את האדם בחכמה 
וברא בו נקבים נקבים הרבה 
ואעפ''כ הרוח בתוכו כל ימי חייו 

  וזו היא פליאה וחכמה:
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        ס,בס,בס,בס,ב .356
תֹו  ן ַעל ִמּטָ ְכָנס ִליׁשַ    :אֹוֵמר –ַהּנִ

מֹוַע  ָרֵאל ַעד ְוָהָיה ִאם ׁשָ ַמע ִיׂשְ ְ    ,ִמׁשּ
י יָנה ַעל ֵעיָני ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעּפָ יל ֶחְבֵלי ׁשֵ ּפִ רּוְך ַהּמַ    ,ְואֹוֵמר ּבָ

ת ָעִין   .ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ּבַ
ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי    :ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ

לֹום יֵבִני ְלׁשָ כִּ ׁשְ ּתַ    ,ׁשֶ
תֹוָרֶתךָ     ,ְוֵתן ֶחְלִקי ּבְ

יֵלִני ִליֵדי ִמְצָוה    ,ְוַתְרּגִ
יֵלִני ִליֵדי ֲעֵביָרה ְרּגִ    ,ְוַאל ּתַ

ִביֵאִני ִליֵדי ֵחְטא    ,ְוַאל ּתְ
   ,ְולֹא ִליֵדי ָעֹון

יֹון יֹון ְולֹא ,ְולֹא ִליֵדי ִנּסָ    ,ִליֵדי ִבּזָ
י ֵיֶצר טֹוב לֹוט ּבִ    ,ְוִיׁשְ

י ֵיֶצר ָהָרע לֹוט ּבִ    ,ְוַאל ִיׁשְ
ַגע ַרע יֵלִני ִמּפֶ    ,ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים ,ְוַתּצִ

   ,ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ,ְוַאל ְיַבֲהלּוִני ֲחלֹומֹות ָרִעים
ֵלָמה ְלָפֶניךָ  ִתי ׁשְ    ,ּוְתֵהא ִמּטָ

ן ִאי ֶותְוָהֵאר ֵעיַני ּפֶ ן ַהּמָ    ,ׁשַ
ְכבֹודוֹ  ִאיר ָלעֹוָלם ּכּוּלֹו ּבִ ה ה' ַהמֵּ רּוְך ַאּתָ    .ּבָ

  
ַער  י ִמּתְ    :אֹוֵמר –כִּ

י ְטהֹוָרה ,ֱאלַֹהי ַתּתָ ּבִ ּנָ ָמה ׁשֶ    .ְנׁשָ
י ּה ּבִ ה ְיַצְרּתָ    ,ַאּתָ
י ּה ּבִ ה ְנַפְחּתָ    ,ַאּתָ

י ִקְרּבִ ָרּה ּבְ ּמְ ה ְמׁשַ    ,ְוַאּתָ
ה ָעִתיד ִלי יְוַאּתָ ּנִ ָלּה ִמּמֶ י ֶלָעִתיד ָלבֹא ,ּטְ    ,ּוְלַהֲחִזיָרּה ּבִ

י  ִקְרּבִ ָמה ּבְ ׁשָ ַהּנְ ל ְזַמן ׁשֶ ל ָהעֹוָלִמים ,מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי -כָּ מֹות ,ִרּבֹון כָּ ׁשָ ל ַהּנְ    ,ֲאדֹון כָּ
מֹות ִלְפָגִרים ֵמ  ֲחִזיר ְנׁשָ ה ה' ַהמַּ רּוְך ַאּתָ    .ִתיםּבָ

  
ְרְנגֹוָלא  ַמע קֹול ּתַ י ׁשָ רּוְך  :ֵליָמא –כִּ ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה... ּבָ יָנה ְלַהְבִחין ּבֵ ְכִוי ּבִ ֶ ר ָנַתן ַלׂשּ    .ֲאׁשֶ

ַתח ֵעיֵניּה  י ּפָ רּוְך  :ֵליָמא –כִּ    .ּפֹוֵקַח ִעְוִרים... ּבָ
ִריץ ְוָיֵתיב  י ּתָ רּוְך  :ֵליָמא –כִּ יר ֲאסוּ ... ּבָ    .ִריםַמּתִ

י ָלִביׁש  רּוְך  :ֵליָמא –כִּ ים... ּבָ יׁש ֲערּוּמִ    .ַמְלּבִ
י ָזִקיף  רּוְך  :ֵליָמא –כִּ פּוִפים... ּבָ    .זֹוֵקף כְּ

י ָנִחית ְלַאְרָעא  רּוְך  :ֵליָמא –כִּ ִים... ּבָ    .רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ
י  י ַמְסּגֵ רּוְך : ֵליָמא -כִּ ִכין ִמְצֲעֵדי גָ ... ּבָ    .ֶברַהּמֵ

ים ְמָסאֵניּה  י ַסּיֵ רּוְך  :ֵליָמא –כִּ י... ּבָ ל ָצְרכִּ ה ִלי כָּ ָעׂשָ    .ׁשֶ
י ָאַסר ֶהְמָייֵניּה  רּוְך  :ֵליָמא –כִּ ְגבּוָרה... ּבָ ָרֵאל ּבִ    .אֹוֵזר ִיׂשְ

יּה  ִריס סּוְדָרא ַעל ֵריׁשֵ י ּפָ רּוְך  :ֵליָמא –כִּ ִתְפָאָרה... ּבָ ָרֵאל ּבְ    .עֹוֵטר ִיׂשְ
ִציִצית כִּ  ף ּבְ רּוְך  :ֵליָמא –י ִמַעּטַ ִציִצית... ּבָ ף ּבְ נּו ְלִהְתַעּטֵ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ    .ֲאׁשֶ

ְרֵעיּה  ין ַאּדַ ִפילִּ ח ּתְ י ַמּנַ רּוְך  :ֵליָמא –כִּ ין... ּבָ ִפילִּ נּו ְלָהִניַח ּתְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ    .ֲאׁשֶ
יּה  רּוְך  :ֵליָמא – ַאֵריׁשֵ ין... ּבָ ִפילִּ נּו ַעל ִמְצַות ּתְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ    .ֲאׁשֶ

י ָיֵדיּה  י ָמׁשֵ רּוְך  :ֵליָמא –כִּ נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים... ּבָ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ    .ֲאׁשֶ
יּה  י ַאּפֵ י ָמׁשֵ רּוְך  :ֵליָמא –כִּ ֲעִב ... ּבָ יַהּמַ יָנה ֵמֵעיַני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעּפָ    .יר ֶחְבֵלי ׁשֵ

ָפֶניָך ה' ֱאלַֹהי    ,ִויִהי ָרצֹון ִמלְּ
תֹוָרֶתךָ  יֵלִני ּבְ ְרּגִ ּתַ ִמְצֹוֶתיךָ  ,ׁשֶ ֵקִני ּבְ    .ְוַדּבְ

ִביֵאִני לֹא ִליֵדי ֵחְטא יֹון ,ְולֹא ִליֵדי ָעֹון ,ְוַאל ּתְ י ,ְולֹא ִליֵדי ִנּסָ    ,ֹוןְולֹא ִליֵדי ִבּזָ
ד ָלךְ  ְעּבֶ תַּ    ,ְוכֹוף ֶאת ִיְצִרי ְלִהׁשְ

   ,ּוֵמָחֵבר ָרע ,ְוַרֲחֵקִני ֵמָאָדם ָרע
ֵיֶצר טֹוב ֵקִני ּבְ עֹוָלֶמךָ  ,ְוַדּבְ    ,ּוְבָחֵבר טֹוב ּבְ

ל רֹוַאי ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני כָּ    ,ּוְתֵנִני ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ
   .י ֲחָסִדים טֹוִביםְוִתְגְמֵלנִ 

ה ה' ּגֹוֵמל ֲחָסִד  רּוְך ַאּתָ ָרֵאלּבָ    .ים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ
  
  
  
  

  רש"י
. שלא יהא ותהא מטתי שלמה

   פסול ורשע בזרעי:
. תרנגול דאיכא דוכתא לשכוי

דקרו לתרנגול שכוי כדאמרינן 
בר''ה (דף כו.): הכי גרסי' אילימא 

ברך על הטובה הטוב כשם שמ
והמטיב כך מברך על הרעה הטוב 
והמטיב והתנן על בשורות טובות 
הטוב והמטיב ועל שמועות רעות 

   אומר ברוך דיין האמת:
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יב ָאָדם ְלָבֵרְך " ָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה[ַחּיָ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ    ."]ַעל ָהָרָעה ּכְ
  

ָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה"ַמאי  ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ יב ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ּכְ    ?"ַחּיָ
ָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ִטיב" :ִאיֵליָמא כְּ ְך ְמָבֵרְך ַעל ָהָרָעה  "ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ִטיב"כָּ    ",ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

ָנן    :ְוַהּתְ
ׂשֹורֹות טֹובֹות " ִטיב :אֹוֵמר –ַעל ּבְ    ,ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

ׂשֹורֹות ָרעֹות  ין ָהֱאֶמת :אֹוֵמר –ַעל ּבְ ּיַ רּוְך ּדַ    !"ּבָ
  

   :ָרָבאר ָאַמ 
ְמָחה ׂשִ א ְלַקּבּוִליְנהּו ּבְ    .לֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ

  
י ַאָחאָאַמר  ּום  ַרּבִ י ֵלִויִמׁשּ    :ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרא
ָרה" יָרה ְלָך ה' ֲאַזּמֵ ט ָאׁשִ ּפָ   .(תהילים קא, א) "ֶחֶסד ּוִמׁשְ

יָרה" – "ֶחֶסד"ִאם     ,"ָאׁשִ
ט"ְוִאם  ּפָ יָרה" – "ִמׁשְ    ."ָאׁשִ

  
י  ר ַנְחָמִניׁשְ ַרּבִ    :ָאַמר מּוֵאל ּבַ

   :ֵמָהָכא
ָבר" ל ּדָ אלִֹהים ֲאַהלֵּ ָבר ּבֵ ל ּדָ ה' ֲאַהלֵּ   .(תהילים נו, יא) "ּבַ
ָבר" ל ּדָ ה' ֲאַהלֵּ ה טֹוָבה -  "ּבַ    .זֹו ִמּדָ
ָבר" ל ּדָ אלִֹהים ֲאַהלֵּ ת ּפּוְרָענּות - "ּבֵ    .זֹו ִמּדַ
  

ְנחּום י תַּ    :ָאַמר ַרּבִ
ם ה' ֶאְקָראּכֹוס יְ " :ֵמָהָכא א ּוְבׁשֵ ָ   .(תהילים קטז, יג) "ׁשּועֹות ֶאׂשּ

ם ה'"   .(תהילים קטז, ג) "ֶאְקָרא ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא ּוְבׁשֵ
  

ָנן ָאְמֵרי    :ְוַרּבָ
ם ה' ְמבֹוָרךְ " :ֵמָהָכא   .(איוב א, כא) "ה' ָנַתן ַוה' ָלָקח ְיִהי ׁשֵ

  
ּום  ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  י ֵמ ִמׁשּ ֵמיּה ּדְ  ,ִאירַרּבִ ְ ָנא ִמׁשּ י ֲעִקיָבאְוֵכן ּתָ    :ַרּבִ

ָעִביד ַרֲחָמָנא ְלַטב ָעִביד" :ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר ל ּדְ    ".כָּ
  

י ָהא ּדְ  י ֲעִקיָבאכִּ אּוְרָחא ַרּבִ ֲהָוה ָקַאֵזיל ּבְ    ,ּדַ
יָזא לֹא ָיֲהֵבי ֵליּה  -ָמָטא ְלַהִהיא ָמָתא  ּפִ ָעא אּוׁשְ    ,ּבָ

ָעִביד ַרֲחָמָנא ְלַטב" :ַמרָא  ל ּדְ    ".כָּ
ַדְבָרא א ,ָאַזל ּוָבת ּבְ ַרּגָ ְרְנגֹוָלא ַוֲחָמָרא ּוׁשְ ֲהֵדיּה ּתַ    ,ַוֲהָוה ּבַ

א ַרּגָ ֵייּה ִלׁשְ ּבְ    ,ָאָתא ִזיָקא כַּ
ְרְנגֹוָלא    ,ָאָתא ׁשּוְנָרא ַאְכֵליּה ְלּתַ

   ,ָאָתא ַאְרֵיה ַאְכֵליּה ַלֲחָמָרא
ל ּדְ " :ָאַמר    ".ָעִביד ַרֲחָמָנא ְלַטבכָּ

ֵליְלָיא יּה ּבְ ְבֵייּה ְלָמָתא ,ּבֵ ָייָסא ׁשַ    ,ָאָתא ּגְ
רּוְך הּוא" :ָלאו ַאְמִרי ְלכוּ  :ָאַמר ְלהוּ    א,סא דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ   ."ַהּכֹל ְלטֹוָבה^ כָּ

  
  

ּום  ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאְוָאַמר  י ֵמִאירִמׁשּ    :ַרּבִ
ל ָאָדם מּוָעִטין ִלְפֵני ְלעֹוָלם יִ  ָבָריו ׁשֶ רּוְך הּואְהיּו ּדְ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ
ֱאַמר ּנֶ ָך ַאל ְיַמֵהר ְלהֹוִציא ָדָבר ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים" :ׁשֶ יָך ְוִלּבְ ַבֵהל ַעל ּפִ    ,ַאל ּתְ

ַמִים ָ ׁשּ י ָהֱאלִֹהים ּבַ ה ַעל ָהָאֶרץ ,כִּ י ,ְוַאּתָ ן ִיְהיּו ְדָבֶריָך ְמַעּטִ    .(קהלת ה, א) "םַעל כֵּ
  
  

  רש"י
. לברך על מדת לקבולינהו בשמחה

   פורענות בלבב שלם:
. לשון דיין כמו עד אלהים

האלהים יבא דבר שניהם (שמות 
   כב):

   ה:. ולן בשדובת בדברא
. להקיצו הוה בהדיה תרנגולא

 משנתו: 

. אילו היה נר דלוק הכל לטובה
היה הגייס רואה אותי ואילו היה 
החמור נוער או התרנגול קורא 

  היה הגייס בא ושובה אותי:
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ַרׁש  אּדָ ר ַרב ִחְסּדָ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְכִתיב יֶצר ה' ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם" :ַמאי ּדִ    ?"ַוּיִ
ֵני יּוִדי"ן  ׁשְ ָרא  -ּבִ ֵני ְיָצִרים ּבָ רּוְך הּואׁשְ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ

   ,ֵיֶצר טֹוב -ֶאָחד 
   .ֵיֶצר ַרע -ְוֶאָחד 

  
ר ִיְצָחקַרב נַ ַמְתִקיף ָלּה     :ְחָמן ּבַ

ּה  ִתיב ּבָ לֹא כְּ ֵהָמה ּדְ ה ּבְ א ֵמַעּתָ יֶצר'ֶאלָּ    !?ֵלית ָלּה ִיְצָרא -' ַוּיִ
ָקא :ְוָהא ָקא ֲחִזיָנן ַמּזְ ָכא ,ּדְ    !ּוַבֲעָטא ,ְוַנׁשְ

  
ְד  א כִּ ְמעֹוןֶאלָּ י ׁשִ י ַרּבִ ּזִ ן ּפַ    ,ּבֶ

ָאַמר  יּדְ זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
   ,ּיֹוְצִריאֹוי ִלי ִמ 

ְצִרי    .ְואֹוי ִלי ִמּיִ
  

י ן ֶאְלָעָזר ,ִאי ַנּמִ י ִיְרְמָיה ּבֶ ְדַרּבִ    ,כִּ
ָאַמר  ן ֶאְלָעָזרּדְ י ִיְרְמָיה ּבֶ    :ַרּבִ

ָרא  ְרצּוִפין ּבָ רּוְך הּואּדּו פַּ דֹוׁש ּבָ ָאָדם ָהִראׁשֹון ַהּקָ    ,ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ִני" :ׁשֶ    .ה) (תהילים קלט," ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ

  
  
ָלע" ֶבן ה' ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ   .(בראשית ב, כב) "ַוּיִ
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
ְרצּוף –ַחד ָאַמר     ,ּפַ

   .ָזָנב –ְוַחד ָאַמר 
  

ָאַמר  ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְרצּוף"ּבִ ְכִתיב - "ּפַ ִני" :ַהְיינּו ּדִ    ."ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִני" ַמאי - "ָזָנב" :ֶאלָּ    ?"ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ

  
י י ַאּמִ ְדַרּבִ    ,כִּ

ָאַמר  יּדְ י ַאּמִ    :ַרּבִ
ית - "ָאחֹור" ֵראׁשִ ה ּבְ    ,ְלַמֲעׂשֵ
   .ְלפּוְרָענּות – "ָוֶקֶדם"
  

ָלָמא  ׁשְ ית  - "ָאחֹור"ּבִ ֵראׁשִ ה ּבְ ָתא -ְלַמֲעׂשֵ ּבְ ֵרי ַעד ַמֲעֵלי ׁשַ לֹא ִאּבְ    ,ּדְ
א  ַמאי -ָענּות ְלפּוְר  - "ָוֶקֶדם"ֶאלָּ    ?ּפּוְרָענּות ּדְ

ָנָחׁש     ,ִאיֵליָמא ּפּוְרָענּות ּדְ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

י "    :אֹוֵמרֶרּבִ
ה  ְגדּוּלָ דֹול -ּבִ    ,ַמְתִחיִלין ִמן ַהּגָ
ָטן -ּוִבְקָלָלה     ".ַמְתִחיִלין ִמן ַהּקָ

  
ה " ְגדּוּלָ דֹול -ּבִ    ,"ַמְתִחיִלין ִמן ַהּגָ

ְכִתיב ר מֹ " :ּדִ ָניו ַהּנֹוָתִרים ְקחוּ ַוְיַדּבֵ ה ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל ִאיָתָמר ּבָ    .(ויקרא י, יב)ְוגֹו'  "ׁשֶ

ְקָלָלה " ָטן -ּבִ ל ָנָחׁש  - "ַמְתִחיִלין ִמן ַהּקָ ה ִנְתַקלֵּ ִחלָּ ּתְ ה ,ּבַ ָלה ַחּוָ ל ָאָדם ,ּוְלַבּסֹוף ִנְתַקלְּ    !ּוְלַבּסֹוף ִנְתַקלֵּ
  

א ּפּוְרָענוּ  ַמּבּולֶאלָּ    ,ת ּדְ
ְכִתיב ֵהָמה" :ּדִ ֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ ר ַעל ּפְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ַמח ֶאת כָּ    ,"ַוּיִ

א ָאָדם ֵריׁשָ ֵהָמה ,ּבְ    .ְוָהַדר ּבְ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְרצּוף" :ּבִ ֵני יּוִדי"ן - "ּפַ ׁשְ יֶצר ּבִ ְכִתיב ַוּיִ    ,ַהְיינּו ּדִ
א ְלַמאן ּדְ  יֶצר - "ָזָנב" :ָאַמרֶאלָּ    ?ַמאי ַוּיִ

  
ְד  ְמעֹוןכִּ י ׁשִ י ַרּבִ ּזִ ן ּפַ    ,ּבֶ

ָאַמר  יּדְ זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
   ,אֹוי ִלי ִמּיֹוְצִרי
ְצִרי    .אֹוי ִלי ִמּיִ

  

  רש"י
   . שמזקת:והא קחזינן דמזקא

. אם אלך אחרי אוי לי מיוצרי
יצרי ואם לא אלך אחריו אוי לי 

   ורים:מיצרי המיגעני בהרה
. שני פרצופין בראו דו פרצופין

תחלה אחד מלפניו ואחד מאחריו 
וצלחו לשנים ועשה מן האחד 

   חוה:
. לשון צורה אחור וקדם צרתני
   דהיינו שני פרצופין:
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ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְרצּוף" :ּבִ ְכִתיב - "ּפַ ָרָאם" :ַהְיינּו ּדִ   ,ית ה, ב)(בראש "ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ָרָאם"ַמאי  - "ָזָנב" :ֶאלָּ    ?(בראשית ה, ב) "ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
  

י ֲאָבהוּ  ְדַרּבִ    ,כִּ
י ֲאָבהוּ ּדְ     :ָרֵמי ַרּבִ

ִתיב ָרָאם" :כְּ   ,(בראשית ה, ב) "ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
ה ֶאת ָהָאָדם" :ּוְכִתיב ֶצֶלם ֱאלִֹהים ָעׂשָ י ּבְ   .ו) (בראשית ט, "כִּ

יַצד    ?ָהא כֵּ
ה  ִחלָּ ּתְ ָבה ִלְברֹאת  -ּבַ ֲחׁשָ ּמַ ַנִיםָעָלה ּבַ    ,ׁשְ
א ֶאָחד -ּוְלַבּסֹוף     .לֹא ִנְבָרא ֶאלָּ

  
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְרצּוף" :ּבִ ְכִתיב - "ּפַ ה" :ַהְיינּו ּדִ נָּ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ְסּגֹור ּבָ   ,(בראשית ב, כא) "ַוּיִ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ה"ַמאי  - "ָזָנב" :ֶאלָּ נָּ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ְסּגֹור ּבָ   ?(בראשית ב, כא) "ַוּיִ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר  יָמא  ַרּבִ יָמא  ַרב ְזִבידְוִאיּתֵ ר ִיְצָחקְוִאיּתֵ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ
א ִלְמקֹום ֲחָתךְ     .לֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ

  
ָלָמא  ׁשְ ָאַמרּבִ ְכִתיב "ָזָנב" :ְלַמאן ּדְ   ,)בכ(בראשית ב,  "ֶבןַויִּ " :ַהְיינּו ּדִ

א  ָאַמרֶאלָּ ְרצּוף" :ְלַמאן ּדְ ֶבן"ַמאי  - "ּפַ   ?)בכ(בראשית ב,  "ַוּיִ
  

ְמעֹוןְלִכְד  י ׁשִ ן ְמַנְסָיא ַרּבִ    ,ּבֶ
ְמעֹוןָדַרׁש "ּדְ  י ׁשִ ן ְמַנְסָיא ַרּבִ    :ּבֶ

ְכִתיב ָלע" :ַמאי ּדִ ֶבן ה' ֶאת ַהּצֵ   ?)בכ(בראשית ב,  "ַוּיִ
ּלְ  ּקִ ד ׁשֶ רּוְך הּואָעּה ְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ה ֶוֱהִביָאּה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ַהּקָ    ,ְלַחּוָ

ִייָתא ּנַ יִעָתא ּבַ ם קֹוִרין ְלַקּלָ ְכַרֵכי ַהּיָ ן ּבִ ּכֵ    ."ׁשֶ
  

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ֶבן"    – "ַוּיִ

אָאַמר  ָנא ַרב ִחְסּדָ ַמְתִניָתא ּתָ    :ְוָאְמֵרי ָלּה ּבְ
ָנָאּה  ּבְ ד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְמַלּמֵ ִבְנַין אֹוָצר רּוְך הּואַהּקָ ה כְּ    .ְלַחּוָ

ַמְעָלה -ָמה אֹוָצר  ירֹות ,ֶזה ָקָצר ִמלְּ ל ֶאת ַהּפֵ ֵדי ְלַקּבֵ ה כְּ ַמּטָ    ,ְוָרָחב ִמלְּ
ה ַמּטָ ַמְעָלה ּוְרָחָבה ִמלְּ ה ְקָצָרה ִמלְּ ָ ָלד ,ַאף ִאׁשּ ל ֶאת ַהּוָ ֵדי ְלַקּבֵ    .כְּ

  
  
  .)בכ, (בראשית ב "ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם"

ן ֶאְלָעָזרָאַמר  י ִיְרְמָיה ּבֶ    :ַרּבִ
ה  ֲעׂשָ ּנַ ד ׁשֶ רּוְך הּואְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ִבין ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ַהּקָ    .ׁשֹוׁשְ

ִבינּות ׁשּוׁשְ דֹול ִעם ָקָטן ּבְ ֲחזֹור ּגָ ּיַ ֶרְך ֶאֶרץ ׁשֶ ָדה ּתֹוָרה ּדֶ אן ִלּמְ    ,ִמכָּ
   .ְוַאל ֵיַרע לוֹ 

  
ָאַמר ְרצּוף" :ּוְלַמאן ּדְ א - "פַּ ֵריׁשָ י ּבְ ְייהּו ַסּגִ    ?ֵהי ִמיּנַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

א ֵריׁשָ י ּבְ ַגְבָרא ַסּגִ ָרא ּדְ ּבְ    ,ִמְסּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֶרךְ " ּדֶ ה ּבַ ָ ְך ָאָדם ֲאחֹוֵרי ִאׁשּ ּתוֹ  ,לֹא ְיַהּלֵ    .ַוֲאִפיּלּו ִאׁשְ
ר  ׁשֶ ָנה לֹו ַעל ַהּגֶ מְּ ה ִלְצָדִדיןְיַסּלְ  -ִנְזּדַ    ,ֶקּנָ

ָהר  ּנָ ה ּבַ ָ א -ְוָכל ָהעֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ִאׁשּ    ."ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּה " ל ּבָ ּכֵ ֵדי ְלִהְסתַּ דֹו ְלָיָדּה ּכְ ה ִמּיָ ָ ְרֶצה ָמעֹות ְלִאׁשּ    ,ַהּמַ

ה  מֹׁשֶ ים טֹוִבים ּכְ ָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ינּו ֲאִפיּלּו ֵיׁש ּבְ יִהּנֹם -ַרּבֵ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶקה ִמּדִ    ,לֹא ִיּנָ
ֱאַמר ּנֶ ֶקה ָרע" :ׁשֶ יִהּנֹם - (משלי יא, כא) "ָיד ְלָיד לֹא ִינָּ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶקה ִמּדִ    ."לֹא ִיּנָ

  
   :ַנְחָמן ַרבָאַמר 

   ,ָמנֹוַח ַעם ָהָאֶרץ ָהָיה
ְכִתיב ּתוֹ " :ּדִ ֶלְך ָמנֹוַח ַאֲחֵרי ִאׁשְ   .פטים יג, יא)(שו "ַוּיֵ

  
  

  רש"י
. משמע מתחלת זכר ונקבה בראם
   ברייתם תרי הוו:

. שהיה צריך היינו דכתיב ויבן
   בנין:

   . והלא כבר נבנה:מאי ויבן
. שאם יהיה י לקבל את הפירותכד

קצר מלמטה ורחב מלמעלה תהא 
התבואה דוחפת את הכתלים 
מלמעלה לכאן ולכאן שהמשא 

   מכביד עליהם:
   . משתדל בחופתו ובזיווגו:שושבין

. ומתחלתו היה מצד ולמ''ד פרצוף
   אחד זכר ונקבה מצד אחר:
. איזהו הי מינייהו סגי ברישא
   פרצוף היה מהלך לפנים:

   . גנאי הדבר:היא אשתואפי' 
. אשת איש נזדמנה לו על הגשר

   והיא לפניו:
. עד שיעבור יסלקנה לצדדין

   לפניה:
. אחורי אשת אחורי אשה בנהר

איש מגבהת בגדיה מפני המים 
וזה מסתכל בה: יד ליד לא ינקה 
רע אפילו כמשה רבינו שקבל 
תורה מימינו של הקב''ה לא ינקה 

   רע וקרא באשה משתעי:
. לא שמש תלמידי ארץעם ה

חכמים שלא למד משנה זו ששנינו 
לא יהלך אדם אחורי אשה ואפילו 

   היא אשתו:
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ר ִיְצָחקַמְתִקיף ָלּה     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְכִתיב י ֶאְלָקָנה ּדִ ּבֵ ה ּגַ א ֵמַעּתָ ּתוֹ " :ֶאלָּ ֶלְך ֶאְלָקָנה ַאֲחֵרי ִאׁשְ    ,111"ַוּיֵ
ע י ֱאִליׁשָ ְכִתיב ,ְוַגּבֵ ֶלְך ַאֲחֶריָה " :ּדִ ָקם ַוּיֵ   ,(מלכים ב ד, ל) "ַוּיָ

ׁש  י ַאֲחֶריָה ַמּמָ    !?ָהֵכי ַנּמִ
א ָבֶריָה  :ֶאלָּ    ,ְוַאֲחֵרי ֲעָצָתּה  ,ַאֲחֵרי ּדְ

י  ָבֶריָה  -ָהָכא ַנּמִ    !ְוַאֲחֵרי ֲעָצָתּה  ,ַאֲחֵרי ּדְ
  

יַרב ָאַמר  ִ    :ַאׁשּ
ָקָאַמר י לֹא ָקָרא - "ָמנֹוַח ַעם ָהָאֶרץ ָהָיה" :ַרב ַנְחָמן ּוְלַמאי ּדְ י ַרב ַנּמִ    ,ֲאִפיּלּו ּבֵ

ֱאַמר ּנֶ ָקם ִרְב " :ׁשֶ ַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ַוּתָ ים ַוּתֵ ַמלִּ ְבָנה ַעל ַהּגְ ְרכַּ    – (בראשית כד, סא) "ָקה ְוַנֲערֹוֶתיָה ַוּתִ
   .ָהִאיׁש  'ִלְפֵני'ְולֹא 

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ה -ֲאחֹוֵרי ֲאִרי  ָ    ,ְולֹא ֲאחֹוֵרי ִאׁשּ
ה  ָ    ,ֲעבֹוָדה ָזָרהְולֹא ֲאחֹוֵרי  -ֲאחֹוֵרי ִאׁשּ

ֶנֶסתְולֹא ֲאחֹוֵרי  - ָרהֲעבֹוָדה זָ  ִלין ֵבית ַהכְּ לְּ ּבּור ִמְתּפַ ַהּצִ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ּבְ
  

א ,ְולֹא ֲאָמָרן ֵרי ִמיֵדי :ֶאלָּ לֹא ּדָ    ,ּדְ
ֵרי ִמיֵדי  ּה  -ְוִאי ּדָ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
א,ְולֹא ֲאָמָרן  ְתָחא ַאֲחִריָנא :ֶאלָּ א ּפִ ֵליכָּ    ,ּדְ

ְתָחא ַאֲחִריָנא  א ּפִ ּה  -ְוִאי ִאיכָּ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

א ,ְולֹא ֲאָמָרן לֹא ָרִכיב ֲחָמָרא :ֶאלָּ    ,ּדְ
ּה  - ֲאָבל ָרִכיב ֲחָמָרא     .ֵלית ָלן ּבָ

  
א ,ְולֹא ֲאָמָרן ין :ֶאלָּ ִפילִּ ח ּתְ לֹא ַמּנַ    ,ּדְ

ין  ִפילִּ ח ּתְ ּה  - ֲאָבל ַמּנַ   .ֵלית ָלן ּבָ
  
  

                                                
  כתב תוספות שאין פסוק כזה. 111

  רש"י
. שהלך ולמאי דקאמר רב נחמן

אחריה ממש אם כן אפילו בי רב 
עם תינוקות של בית רבן נמי לא 

   קרא:
. דכיון בשעה שהצבור מתפללים

שאינו נכנס נראה כפורק עול 
   ומבזה בית הכנסת:

. אין כאן גנאי אי דרי מידיו
דמוכחא מילתא דהאי דלא נכנס 

   מפני המשוי:
. אין כאן ואי איכא פתחא אחרינא

בזוי דמאן דחזי סבר בפתחא 
   אחרינא ליעול:
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   :ַרבָאַמר 

ב ,ּדֹוֶמה ִלְזבּוב -ֵיֶצר ָהָרע  ֵחי ַהלֵּ ֵני ִמְפּתְ ין ׁשְ ב ּבֵ    ,ְויֹוׁשֵ
ֱאַמר ּנֶ ֶמן רֹוֵקַח " :ׁשֶ יַע ׁשֶ   .(קהלת י, א) "ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיׁש ַיּבִ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ה הּוא ּדֹוֶמה ִמין ִחּטָ    ,כְּ
ֱאַמר ּנֶ את רֹוֵבץ" :ׁשֶ ַתח ַחּטָ   .(בראשית ד, ז) "ַלּפֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

י ּכְ " תֵּ ָאָדםׁשְ    ,ָליֹות ֵיׁש ּבֹו ּבָ
   ,יֹוַעְצּתֹו ְלטֹוָבה -ַאַחת 

   ."יֹוַעְצּתֹו ְלָרָעה -ְוַאַחת 
ָרא ּדְ  ּבְ מֹאלוֹ  – "ָרָעה"וְ  ,ִליִמינוֹ  – "טֹוָבה"ּוִמְסּתַ    ,ִלׂשְ

ְכִתיב מֹאלוֹ " :ּדִ ִסיל ִלׂשְ   .(קהלת י, ב)" ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב כְּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָל "    ,יֹוֲעצֹות -יֹות ּכְ

   ,ֵמִבין -ֵלב 
ךְ  – ָלׁשֹון    ,ְמַחתֵּ

ה     ,ּגֹוֵמר –ּפֶ
ט  ל ִמיֵני ַמֲאָכל -ֵוׁשֶ    ,ַמְכִניס ּומֹוִציא ּכָ
   ,מֹוִציא קֹול -ָקֶנה 

ִקין -ֵריָאה    ב,סא ל ִמיֵני ַמׁשְ    ,ׁשֹוֶאֶבת ּכָ
ֵבד     ,ּכֹוֵעס –ּכָ
ה - ָמָרה     .ּוְמִניָחתוֹ  ,זֹוֶרֶקת ּבֹו ִטּפָ

   ,ׂשֹוֵחק –ְטחֹול 
   ,טֹוֵחן –ֻקְרְקָבן 

ָנה -ֵקיָבה  ן .ֵנעֹור -ַאף  ,ְיׁשֵ ׁשֵ עֹור  ,ֵנעֹור ַהּיָ ן ַהּנֵ    ."ִנּמֹוק ְוהֹוֵלְך לוֹ  -ָיׁשֵ
  

ָנא    :ּתָ
ֵניֶהם " ִנים –ִאם ׁשְ    ,ְיׁשֵ

ֵניֶהם  ד ֵמת -ֵנעֹוִרים  -אֹו ׁשְ    ."ִמּיָ
  

ְנָיא    :ּתַ
ִליִל " י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר יַרּבִ

יִקים     ,ֵיֶצר טֹוב ׁשֹוְפָטן -ַצּדִ
ֱאַמר ּנֶ י" :ׁשֶ ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ   .(תהילים קט, כב) "ְוִלּבִ
ִעים     ,ֵיֶצר ַרע ׁשֹוְפָטן -ְרׁשָ
ֱאַמר ּנֶ ַחד ֱאלִֹהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו" :ׁשֶ י ֵאין ּפַ ֶקֶרב ִלּבִ ע ּבְ ע ָלָרׁשָ ׁשַ   .(תהילים לו, ב) "ְנֻאם ּפֶ

ינֹונִ     ,ֶזה ָוֶזה ׁשֹוְפָטן -ים ּבֵ
ֱאַמר ּנֶ ֹוְפֵטי ַנְפׁשוֹ " :ׁשֶ יַע ִמׁשּ   .(תהילים קט, לא) "ַיֲעמֹוד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוׁשִ

  
   :ָרָבאָאַמר 

גֹון ָאנּו  ינֹוִנים –כְּ    .ּבֵ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ְרָיה י ְלָכל ּבִ ִביק ַמר ַחּיֵ    .לֹא ׁשָ

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

אלֹא ִאיּבְ  מּוֵרי - ֵרי ַעְלָמא ֶאלָּ יֵעי ּגְ מּוֵרי ,ִלְרׁשִ יֵקי ּגְ    .אֹו ְלַצּדִ
  

   :ָרָבאָאַמר 
יּה  ַנְפׁשֵ מּור הּוא -ֵליַדע ִאיָנׁש ּבְ יק ּגָ    .ִאם ָלאו ,ִאם ַצּדִ

  
   :ַרבָאַמר 

א  ֵרי ַעְלָמא ֶאלָּ ן ָעְמִרי -לֹא ִאיּבְ ן ּדֹוָסא ,ְלַאְחָאב ּבֶ י ֲחִניָנא ּבֶ    .ּוְלַרּבִ
ן ָעְמִרי  ה -ְלַאְחָאב ּבֶ    ,ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ן ּדֹוָסא  י ֲחִניָנא ּבֶ א -ּוְלַרּבִ   .ָהעֹוָלם ַהּבָ

  רש"י
. לשון אבעבועות כל משקה יביע

   מסריח מעלה רתיחה ואבעבועות:
   . לשון חטה דריש ליה:חטאת

   . את הלב עשה כן:כליות יועצות
. מה יש לו לעשות אם הלב מביןו

ישמע לעצת הכליות אם לאו ומנין 
שהכליות יועצות שנאמר (תהלים 
טז) אברך את ה' אשר יעצני אף 
לילות יסרוני כליותי ומנין שהלב 
מבין שנאמר (ישעיהו ו) ולבבו 

   יבין:
   . הדבור להוציא מפיו:לשון מחתך

. הם השפתים גומר והפה
  ומוציאו:

. אע''פ שקיןשואבת כל מיני מ
שהן נכנסין בכרס דרך הושט 
הריאה מוצצתן ושואבתן מבעד 

   לדופני הכרס:
. מרה ומניחתו מן זורקת בו טפה

   הכעס:
   . שחוק:שוחק

   . בעוף הוא המסס בבהמה:קרקבן
  . המאכל:טוחן

   . החוטם:אף
   . מקיצו משנתו:נעור

. שנתחלפה נעור הישן וישן הנעור
ובאה השינה מן האף והקיבה 

   עורת:נ
. מתנונה והולך לו נמוק והולך לו

ונמשך למיתה. לשון אחר נעור 
הישן הקיבה ונמצאו קיבה ואף 
נעורים שאינו ישן כלל או ישן 
הנעור ונמצאו שניהם ישנים ואינו 

   נעור כי אם בקושי:
. יצר הרע הרי ולבי חלל בקרבי

   הוא כמת בקרבי שיש בידי לכופו:
. אמר דוד נאם פשע לרשע וגו'

בקרב לבי יש ואומר אני שהפשע 
נאם לרשע כלומר שהיצר הרע 
אומר לרשע אל יהא פחד אלהים 
לנגד עיניך אלמא יצר הרע שופטו 
עד שמרחיקו שאינו מתפחד 

   מיוצרו:
   . הקב''ה:כי יעמוד

לימין אביון להושיע משופטי 
. ש''מ יש לך אדם שיש לנפשו נפשו

   שני שופטים:
ם . אלא שבק מר חיי לכל בריה

אתה מן הבינונים אין לך צדיק 
   גמור בעולם:

. העולם הזה שאין לרשיעי גמורי
להם בעולם הבא כלום וצריכין 
ליטול שכרן כאן כגון אחאב שהיה 
עשיר מאד דקאמר ליה בן הדד 
   כספך וזהבך לי הוא (מלכים א כ):

. שאין להם לצדיקי גמורי העוה''ב
בעוה''ז כלום כגון רבי חנינא בן 

י לו בקב חרובין מערב דוסא שד
   שבת לערב שבת (תענית כד:):
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   .(דברים ו,ה) "ְוָאַהְבּתָ ֵאת י"י ֱאלֶֹהיךָ "
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ךָ " :ִאם ֶנֱאַמר ָכל ַנְפׁשְ ה ֶנֱאַמר "ּבְ ָכל ְמאֶֹדךָ " :ָלּמָ    ?"ּבְ
ָכל ְמאֶֹדךָ " :ְוִאם ֶנֱאַמר ה ֶנֱאַמר "ּבְ ךָ " :ָלּמָ ָכל ַנְפׁשְ    ?"ּבְ

א מֹונֹו  :ֶאּלָ ּגּופֹו ָחִביב ָעָליו ִמּמָ ךָ " :ְלָכְך ֶנֱאַמר -ִאם ֵיׁש ְלָך ָאָדם ׁשֶ ָכל ַנְפׁשְ    ."ּבְ
מֹונֹו ָחִביב ָעָליו ִמּגּופֹו  ּמָ    ."ָכל ְמאֶֹדךָ בְּ " :ְלָכְך ֶנֱאַמר -ְוִאם ֵיׁש ְלָך ָאָדם ׁשֶ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ךָ " ָכל ַנְפׁשְ ךָ  -  "ּבְ    ."ֲאִפיּלּו נֹוֵטל ֶאת ַנְפׁשְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּתֹוָרה" ָרֵאל ּבַ ּלֹא ַיַעְסקּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ְזָרה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ַעם ַאַחת ּגָ    ,ּפַ

ן ְיהּוָדה ּוְמָצאֹו ְל  ּפּוס ּבֶ א ּפַ י ֲעִקיָב ּבָ ּתֹוָרה אַרּבִ ים ְועֹוֵסק ּבַ ַרּבִ ָהָיה ַמְקִהיל ְקִהּלֹות ּבָ    ,ׁשֶ
ֵני ַמְלכּות :ָאַמר ֵליּה  ה ִמְתָיֵרא ִמּפְ    ?ֲעִקיָבא ִאי ַאתָּ

ָבר ּדֹוֶמה :ָאַמר לוֹ  ל ְלָמה ַהּדָ    ,ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
ָהיּו  ִגים ׁשֶ ָהר ְוָרָאה ּדָ ב ַהּנָ ְך ַעל ּגַ ָהָיה ְמַהּלֵ קֹום ְלָמקֹוםְלׁשּוָעל ׁשֶ ִצים ִמּמָ    ,ִמְתַקּבְ

ם ּבֹוְרִחים :ָאַמר ָלֶהם ֵני ָמה ַאתֶּ    ?ִמּפְ
ֵני ָאָדם :ָאְמרּו לוֹ  ִביִאין ָעֵלינּו ּבְ ּמְ תֹות ׁשֶ ֵני ְרׁשָ    .ִמּפְ

ה :ָאַמר ָלֶהם ׁשָ ּבָ ֲעלּו ַלּיַ תַּ ם ,ְרצֹוְנֶכם ׁשֶ רּו ֲאבֹוַתי ִעם ,ְוָנדּור ֲאִני ְוַאתֶּ ּדָ ם ׁשֶ ׁשֵ    ?ֲאבֹוֵתיֶכם ּכְ
ַחּיֹות :ָאְמרּו לוֹ  ּבַ ַח ׁשֶ ּקֵ אֹוְמִרים ָעֶליָך ּפִ ה הּוא ׁשֶ ה ?!ַאתָּ ׁש ַאתָּ א ִטּפֵ ה ֶאּלָ ַח ַאתָּ ּקֵ    !לֹא ּפִ

ְמקֹום ִחּיּוֵתנּו ָאנּו ִמְתָיְרִאין ה ,ּוַמה ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ ְמקֹום ִמיָתֵתנּו ַעל ַאַחת ּכַ    .ּבִ
יו ׁשֶ  ,ַאף ֲאַנְחנוּ  ּה ַעְכׁשָ תּוב ּבָ ּכָ ּתֹוָרה ׁשֶ ִבים ְועֹוְסִקים ּבַ יָך ְואֹוֶרְך ָיֶמיךָ " :ָאנּו יֹוׁשְ י הּוא ַחּיֶ   , )כ, דברים ל( "כִּ

ה  ּנָ ִלים ִמּמֶ ְך ִאם ָאנּו הֹוְלִכים ּוְמַבטְּ הּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ    .ַעל ַאַחת ּכַ
ָפסּוהּו ְל  ,ָאְמרוּ  תְּ י ֲע לֹא ָהיּו ָיִמים מּוָעִטים ַעד ׁשֶ ֵבית ָהֲאסּוִרים ִקיָבאַרּבִ    ,ַוֲחָבׁשּוהּו ּבְ

ן ְיהּוָדה ַוֲחָבׁשּוהּו ֶאְצלוֹ  ּפּוס ּבֶ    ,ְוָתְפסּו ְלּפַ
ּפּוס ִמי ֱהִביֲאָך ְלָכאן :ָאַמר לוֹ     ?ּפַ

ֶריָך  :ָאַמר ֵליּה  י ֲעִקיָבאַאׁשְ ְבֵרי ּתֹוָרה - ַרּבִ ְסתָּ ַעל ּדִ ְתּפַ ּנִ    ,ׁשֶ
ּפּוס  נִּ  -אֹוי לֹו ְלּפַ ֵטִליםׁשֶ ָבִרים ּבְ ס ַעל ּדְ    .ְתּפַ

  
הֹוִציאּו ֶאת  ָעה ׁשֶ ׁשָ י ֲעִקיָבאּבְ ַמעְזַמן  -ַלֲהִריָגה  ַרּבִ    ,ָהָיה ְקִריַאת ׁשְ

ְרֶזל ל ּבַ ַמְסֵרקֹות ׁשֶ רֹו ּבְ ׂשָ    ,ְוָהיּו סֹוְרִקים ֶאת ּבְ
ַמִים ל ָעָליו עֹול ַמְלכּות ׁשָ    ,ְוָהָיה ְמַקּבֵ

ְלִמיָדיו אן :ָאְמרּו לֹו תַּ ינּו ַעד ּכָ    ?ַרּבֵ
סּוק ֶזה  :ָאַמר ָלֶהם ל ָיַמי ָהִייִתי ִמְצַטֵער ַעל ּפָ ךָ "ּכָ ָכל ַנְפׁשְ ָמְתךָ  -  "ּבְ    ,ֲאִפיּלּו נֹוֵטל ֶאת ִנׁשְ

יֶמּנוּ  י ָמַתי ָיבֹא ְלָיִדי ַוֲאַקּיְ    ,ָאַמְרתִּ
א ְלָיִדי ּבָ יו ׁשֶ יֶמּנוּ  ,ְוַעְכׁשָ    ?לֹא ֲאַקּיְ

ֶאָחדָהָיה ַמֲאִריְך ּבְ  ָמתֹו ּבְ ְצָתה ִנׁשְ ּיָ    .ֶאָחד ַעד ׁשֶ
ת קֹול ָיְצָתה  ֶריָך  :ְוָאְמָרהּבַ י ֲעִקיָבאַאׁשְ ֶאָחד ַרּבִ ָמְתָך ּבְ ְצָאה ִנׁשְ ּיָ    .ׁשֶ

  
ֵרת ִלְפֵני  ָ רּוְך הּואָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ ָכָרּה  :ַהּקָ    ?!זֹו ּתֹוָרה ְוזֹו ׂשְ

  )יד, תהילים יז(ְוגֹו'  "יםִמְמִתים ָיְדָך י"י ִמְמִת "

ים ַחּיִ    .ָאַמר ָלֶהם ֶחְלָקם ּבַ
ת קֹול ְוָאְמָרה ֶריָך  :ָיְצָתה ּבַ י ֲעִקיָבאַאׁשְ ַאתָּ  ַרּבִ י ׁשֶ ן ְלַחּיֵ אה ְמזּוּמָ   ".ָהעֹוָלם ַהּבָ

  
  
  

  רש"י
. מן החביב לכך נאמר בכל מאדך

  עליך:
והיה מקבל עליו עול מלכות 

   . קורא קריאת שמע:שמים
. מידך ממתים ידך יי' ממתים

  היה לו למות ולא מידי בשר ודם:
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ֶנֶג " ן ּכְ הּוא ְמכּוּוָ ְזָרח ׁשֶ ַער ַהמִּ ֶנֶגד ׁשַ יםלֹא ָיֵקל ָאָדם ֶאת רֹאׁשֹו ּכְ ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ    .ְוכּו' "ד ּבֵ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
א    :לֹא ָאְמרּו ֶאלָּ

   ,ִמן ַהּצֹוִפים ְוִלְפִנים
   .ּוְברֹוֶאה

  
י ַמר ַנּמִ    :ִאיּתְ

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחיָּ ַרּבִ ֵריּה ּדְ א ּבְ י ַאּבָ י יֹוָחָנןָהֵכי ָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
אלֹא ָאְמרּו ֶא     :לָּ

   ,ִמן ַהּצֹוִפים ְוִלְפִנים
   ,ּוְברֹוֶאה

ֵדר ֵאין ּגָ    ,ּוְבׁשֶ
ִכיָנה ׁשֹוָרה ְ ַהׁשּ    .ּוִבְזַמן ׁשֶ

  
  

  רש"י
. מקום שיכולין לראות מן הצופים

 משם הר הבית ומשם והלאה אין
   יכולין לראותו:

. שיכול לראות משם פרט וברואה
   אם מקום נמוך הוא:

. מפסיק בינו להר ובשאין גדר
   הבית:

. שבית ובזמן שהשכינה שורה
   המקדש קיים:



459     362 סוגיה                """""הרואה מקום שנעשו בו ניסים"הרואה מקום שנעשו בו ניסים"הרואה מקום שנעשו בו ניסים"הרואה מקום שנעשו בו ניסים    ––––מסכת ברכות פרק ט' מסכת ברכות פרק ט' מסכת ברכות פרק ט' מסכת ברכות פרק ט' 

        סב, אסב, אסב, אסב, א    ––––    סא, בסא, בסא, בסא, ב .362
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יהּוָדה " ְפֶנה ּבִ ֶנה ִמְזָרח ּוַמֲעָרב -ַהּנִ א ָצפֹון ְוָדרֹום ,לֹא ִיּפָ    .ֶאּלָ
ִליל  ֶנה ֶאּלָ  - ּוַבּגָ    .א ִמְזָרח ּוַמֲעָרבלֹא ִיּפָ

י יֹוֵסיוְ     :ַרּבִ
יר    .ַמתִּ

ָהָיה  י יֹוֵסיׁשֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
רֹוֶאה א ּבְ ֵדר ,לֹא ָאְסרּו ֶאּלָ ם ּגָ ֵאין ׁשָ ִכיָנה ׁשֹוָרה ,ּוְבָמקֹום ׁשֶ ְ ַהׁשּ    .ּוִבְזַמן ׁשֶ

   ."אֹוְסִרים :ֲחָכִמיםוַ 
  
אַהְיינּו  "ֲחָכִמים" א ַקּמָ    !ַתּנָ
  

ינַ  א ּבֵ    :ְייהוּ ִאיכָּ
   .ְצָדִדין

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

יהּוָדה " ְפֶנה ּבִ ֶנה ִמְזָרח ּוַמֲעָרב -ַהּנִ א ָצפֹון ְוָדרֹום ,לֹא ִיּפָ    .ֶאּלָ
ִליל  ר ,ָצפֹון ְוָדרֹום ָאסּור - ּוַבּגָ    .ִמְזָרח ּוַמֲעָרב מּותָּ

י יֹוֵסיוְ     :ַרּבִ
יר    ,ַמתִּ

ָהָיה  י יֹוֵסיׁשֶ רֹוֶאהלֹא ָאְס  :אֹוֵמר ַרּבִ א ּבְ    .רּו ֶאּלָ
י ְיהוָּדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ים  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ    ,ָאסּור –ּבִ
ים  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ר –ּבִ    .מּותָּ

י ֲעִקיָבא    :ַרּבִ
ָכל ָמקֹום    ."אֹוֵסר ּבְ

  
י ֲעִקיָבא" אַהְיינּו  "ַרּבִ א ַקּמָ    !ַתּנָ
  

יַניְ  א ּבֵ    :יהוּ ִאיכָּ
   .חּוץ ָלָאֶרץ

  
ה ְדָיין ֵליּה ִלְבֵני ִמְזָרח ּוַמֲעָרב ַרּבָ    ,ֲהוּו ׁשַ
יָאַזל  ּיֵ ִדְנהּו ָצפֹון ְוָדרֹום ַאּבַ    .ׁשָ
הָעל  ְרִצְנהוּ  ַרּבָ ָקְמַצֵער ִלי :ָאַמר ,ּתָ    ?ַמאן ַהאי ּדְ

י ֲעִקיָבא ְסִביָרא ִלי ַרּבִ ָאַמר ,ֲאָנא כְּ ָכל ָמקֹום ָאסוּ " :ּדְ   ."רּבְ
  

ְנָיא   א,סב    :ּתַ
י ֲעִקיָבאָאַמר "    :ַרּבִ

י ַאַחר  ַעם ַאַחת ִנְכַנְסתִּ ַע ּפַ י ְיהֹוׁשֻ א ַרּבִ סֵּ ּנּו  ,ְלֵבית ַהּכִ י ִמּמֶ הְוָלַמְדתִּ לׁשָ ָבִרים ׁשְ    :ּדְ
י ֵאין ִנְפִנין ִמְזָרח ּוַמֲעָרב :ָלַמְדתִּ א ָצפֹון ְוָדרֹום ,ׁשֶ    .ֶאּלָ

י ֵאין נִ  :ְוָלַמְדתִּ דׁשֶ ב ,ְפָרִעין ְמעּוּמָ ָ א ְמיּוׁשּ    .ֶאּלָ
י מֹאל :ְוָלַמְדתִּ ׂשְ א ּבִ ָיִמין ֶאּלָ ִחין ּבְ ֵאין ְמַקּנְ    .ׁשֶ

איָאַמר ֵליּה  ן ַעּזַ ךָ  :ּבֶ ַרּבְ ֶניָך ּבְ אן ֵהַעְזתָּ ּפָ    ?ַעד ּכָ
   ."ְוִלְלמֹוד ֲאִני ָצִריךְ  ,ּתֹוָרה ִהיא :ָאַמר ֵליּה 

  
ְנָיא    :ּתַ

אי" ן ַעּזַ    :ֵמראוֹ  ּבֶ
י ַאַחר  ַעם ַאַחת ִנְכַנְסתִּ י ֲעִקיָבאּפַ א ַרּבִ סֵּ ּנּו  ,ְלֵבית ַהּכִ י ִמּמֶ ה ְוָלַמְדתִּ לׁשָ ָבִריםׁשְ    :ּדְ

י ֵאין ִנְפִנין ִמְזָרח ּוַמֲעָרב :ָלַמְדתִּ א ָצפֹון ְוָדרֹום ,ׁשֶ    .ֶאּלָ
י ד :ְוָלַמְדתִּ ֵאין ִנְפָרִעין ְמעּוּמָ ב ,ׁשֶ ָ א ְמיּוׁשּ    .ֶאּלָ

יְוָל  ָיִמין :ַמְדתִּ ִחין ּבְ ֵאין ְמַקּנְ מֹאל ,ׁשֶ ׂשְ א ּבִ    .ֶאּלָ
י ְיהוָּדהָאַמר לֹו  ךָ  :ַרּבִ ַרּבְ ֶניָך ּבְ אן ֵהַעְזתָּ ּפָ    ?ַעד ּכָ
   ."ְוִלְלמֹוד ֲאִני ָצִריךְ  ,ּתֹוָרה ִהיא :ָאַמר לוֹ 

  
ֲהָנא ָנא ּתּוֵתיּה ּפּוְרֵייּה ּדְ  ַרב כַּ    ,ַרבָעל ּגָ

ׂשָ  ְמֵעיּה ּדְ ה ְצָרָכיוׁשַ ַחק ְוָעׂשָ    ,ח ְוׂשָ
יָלא :ָאַמר ֵליּה  ְבׁשִ ִריף ּתַ ְדלֹא ׁשָ א כִּ ַאּבָ יּה ּדְ ֵמי ּפּוּמֵ    .ּדָ
ֲהָנא ָהָכא ַאּתְ  :ָאַמר ֵליּה  ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ?כַּ    !ּפּוק ּדְ

   .ּתֹוָרה ִהיא ְוִלְלמֹוד ֲאִני ָצִריךְ  :ָאַמר לוֹ 

  רש"י
הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח 

. אחוריו למזרח ופניו ומערב
למערב ולא אחוריו למערב ופניו 
למזרח מפני שירושלים בארץ 

א בצפונה של ארץ יהודה יהודה הי
בגבול שבין יהודה לבנימין ויש 
מארץ יהודה הימנה [למזרח] עד 
סוף ארץ ישראל והימנה למערב 
עד סוף ארץ ישראל שארץ יהודה 
על פני כל אורך ארץ ישראל היא 
מן המזרח למערב כרצועה ארוכה 
וקצרה ואם יפנה מזרח ומערב 
יהיה פרועו לצד ירושלים או פרועו 

או פרועו שלאחריו אבל שלפניו 
צפון ודרום יפנה ובלבד שלא יפנה 
כנגד ירושלים ממש בדרומה של 

   ארץ יהודה:
. שהיא בצפונה של א''י לא ובגליל

יחזיר פניו צפון ודרום אלא מזרח 
ומערב: ה''ג וחכמים אוסרין ולא 

   גרסינן בכל מקום:
. דאמר לא חכמים היינו ת''ק

יפנה ולא מפליג בין רואה ללא 
ואה בין בזמן הבית בין בזמן ר

   הזה:
. דיהודה איכא בינייהו צדדים

וגליל שאינן כנגד ירושלים ממש 
לתנא קמא צדדין נמי אסירי דהא 
הנפנה ביהודה קאמר כל יהודה 
משמע ורבנן בתראי סברי כנגד 
ירושלים ממש אסור אבל לצדדין 
מותר דהא אדר' יוסי קיימי דאמר 

ק לא אסרו אלא ברואה אבל ברחו
לא ואפילו כנגד ירושלים ממש 
ואתו רבנן למימר וחכמים 
אוסרים אפילו שלא ברואה 
ואפילו בזמן הזה ומיהו נגד 
ירושלים לא: בדר' עקיבא גרסינן 
בכל מקום הלכך בחוצה לארץ נמי 

   קאמר:
. לבנים שישב הוו שדיין ליה לבני

עליהן לפנות היו מתוקנים 
וזקופות על צדיהן ראשן א' 

ני למערב לבנה אחת למזרח והש
לצפון ולבנה אחת לדרום והוא 
יושב על האחת ונפנה בינתים 
נמצא הוא נפנה צפון ודרום ולא 
היה רוצה לפנות בבבל מזרח 
ומערב לפי שבבל במזרחה של ארץ 
ישראל עומדת שלא יהא פרועו לא 
מלפניו ולא מלאחריו לצד ארץ 

   ישראל:
. אזל אביי שדנהו צפון ודרום

פיד רבו על כך אי לראות אם יק
סבירא ליה כר''ע דאמר בחו''ל 

 נמי קפדינן עלה דמילתא: 

. וביהודה אחר רבי יהושע וכו'
   הוה:

. כלומר כל זה העזת פניך עד כאן
   בפני רבך שנסתכלת בכל אלו:

. עם אשתו שיחה דשח ושחק
   בטלה של ריצוי תשמיש:

  . ושימש מטתו:ועשה צרכיו
. כאדם רעב כדלא שריף תבשילא

כמו שלא שמשת מטתך מעולם 
שאתה נוהג קלות ראש זה 

   לתאותך:
{לגמוע, לבלוע . הומי''ר שריף

   בלעז: מתוך שאיפה}
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ֵני ָמה ִחין " :ִמּפְ ָיִמיןֵאין ְמַקּנְ מֹאל, ּבְ ׂשְ א ּבִ    ?"ֶאּלָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָיִמין ָנה ּבְ ַהּתֹוָרה ִניּתְ ֵני ׁשֶ    ,ִמפְּ
ֱאַמר ּנֶ ת ָלמוֹ " :ׁשֶ   .(דברים לג, ב) "ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ

  
ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ    :ָאַמר ַרּבָ

ה ִהיא ְקרֹוָבה ַלּפֶ ֵני ׁשֶ    .ִמפְּ
  
ן ָלִקיׁש וְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ָאַמר ַרּבִ

יןִמ  ִפילִּ ּה ּתְ ר ּבָ ּקֹוׁשֵ ֵני ׁשֶ    .ּפְ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ּה ַטֲעֵמי ּתֹוָרה ְרֶאה ּבָ ּמַ ֵני ׁשֶ    .ִמפְּ

  
ֵאי ַתּנָ    :כְּ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  אֹוֵכל ּבָ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  ּכֹוֵתב ּבָ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

י ֲעִקי    :אֹוֵמר ָבאַרּבִ
ּה ַטֲעֵמי ּתֹוָרה ְרֶאה ּבָ ּמַ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
ר ֲחִניַלאיָאַמר  ְנחּום ּבַ י ּתַ    :ַרּבִ

ָבִרים ה ּדְ לֹׁשָ ְ א ִנּצֹול ִמׁשּ ּסֵ ֵבית ַהכִּ נּוַע ּבְ ל ַהּצָ    :כָּ
ים ָחׁשִ    ,ִמן ַהּנְ

ים    ,ּוִמן ָהַעְקַרּבִ
יִקין ּזִ    .ּוִמן ַהּמַ
ִבים ָעָליוַאף ֲחלוֹ  :ְוֵיׁש אֹוְמִרים ָ    .מֹוָתיו ְמיּוׁשּ

  
ְטֶבְרָיא ֲהָוה ּבִ א ּדַ ּסֵ ית ַהכִּ    ,ַההּוא ּבֵ

ֵרי י ּתְ יּה ּבֵ יֵלי ּבֵ י ֲהוּו ַעּיְ יָמָמא ,כִּ ֵקי ,ֲאִפיּלּו ּבִ ּזְ    .ִמּתַ
י י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ יּה ַחד ְוַחד ְלחּוֵדיּה  ַרּבִ יֵלי ּבֵ ֵקי -ֲהוּו ַעיְּ ּזְ    .ְולֹא ִמּתַ

ָנןָאְמ  ִפיתוּ  :ֵרי ְלהּו ַרּבָ    ?לֹא ִמְסּתְ
ִמיִריָנן :ָאְמֵרי ְלהוּ  ָלה ּגְ    :ֲאַנן ַקּבָ

א  ּסֵ ֵבית ַהכִּ ָלה ּדְ ִתיקּוָתא -ַקּבָ    .ְצִניעּוָתא ּוׁשְ
ִיּסּוֵרי  ָלה ּדְ ִתיקּוָתא ּוִמְבֵעי ַרֲחֵמי -ַקּבָ    .ׁשְ

  
י ּיֵ יּה  ַאּבַ ָיא ֵליּה ִאּמֵ ָרא ְלֵמיַעל ּבַ  ְמַרּבְ אִאּמְ ּסֵ    .ֲהֵדיּה ְלֵבית ַהכִּ

  
ְדָיא ָיא ֵליּה ּגַ    ?ּוְלַרּבְ

  
ִעיר ִמיֲחַלף ׂשָ ִעיר ּבְ    .ׂשָ

  
א ָרָבא ֲהֵוי ֵריׁשָ י ּדַ ּמֵ ַלְקָנא - ִמּקַ א ַאְמּגּוָזא ּבְ ת ַרב ִחְסּדָ א ֵליּה ּבַ    .ְמַקְרְקׁשָ

ָמַלְך  ַתר ּדְ א -ּבָ ְווּתָ ָחא ֵליּה ָיָדא ,ַעְבָדא ֵליּה כַּ יּה  ּוַמּנְ    .ַאֵריׁשֵ
  
  

  רש"י
. רגילין להושיטה שקרובה לפה

   לפה:
. בזרוע שקושר בה תפילין

   שמאלו:
. נגינות טעמי מקרא טעמי תורה

של תורה נביאים וכתובים בין 
ל בניקוד שבספר בין בהגבהת קו

ובצלצול נעימות הנגינה של פשטא 
ודרגא ושופר מהפך מוליך ידו לפי 
טעם הנגינה ראיתי בקוראים 

   הבאים מארץ ישראל:
מן הנחשים ומן העקרבים ומן 

. דמתוך צניעתו מתנהג המזיקין
בנחת ובשתיקה ואין הנחשים 
מרגישים להתקנאות בו ואף 

   המזיקין חסין עליו:
ן . שאיחלומותיו מיושבין עליו

   המזיקין מבהילין אותו:
. מסורת ומנהג שקבלנו קבלה

   מרבותינו בבית הכסא:
. שלא קבלה דיסורי שתיקותא
   יבעט ביסורין הבאים עליו:

. מגדלת לו שה מרביה ליה אימרא
  ומלמדתו שהולך עמו תמיד:

. שד של בית הכסא דומה שעיר
לשעיר ועליהם נאמר (ישעיהו יג) 

   ושעירים ירקדו שם:
. נותנת אגוז בספל בלקנא אמגוזא

של נחשת ומקרקשת בו מבית 
   והוא נפנה כנגדה מבחוץ:

. ונעשה ראש ישיבה בתר דמלך
צריך שימור טפי מפני המזיקים 
שמתקנאים השדים בתלמידי 

   חכמים יותר משאר בני אדם:
. חלון כנגד מקום שהוא כוותא

  נפנה שם אחורי הבית:
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אָאַמר     :עּוּלָ

ֵדר  ד - ֲאחֹוֵרי ַהּגָ    .ִנְפֶנה ִמּיָ
ְקָעה  ׁש ְוֵאין ֲחֵברֹו ׁשֹוֵמַע  -ּוַבּבִ ְתַעּטֵ מִּ ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ

  
ר ָנָתן    :ַמְתֵני ָהֵכי ִאיִסי ּבַ

ֵדר  ׁש ְוֵאין ֲחֵברֹו ׁשֹוֵמַע  - ֲאחֹוֵרי ַהּגָ ְתַעּטֵ ּמִ ל ְזַמן ׁשֶ    ,כָּ
ְקָעה  ֵאין ֲחֵברֹו רֹוֵאהוּ  -ּוַבּבִ ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ד" ית ַהּבַ ַתח ּבֵ ֵדר ,יֹוְצִאין ִמּפֶ    !"ְוֵהן ְטהֹוִרין ,ְוִנְפִנין ַלֲאחֹוֵרי ַהּגָ
  

ָטֳהרֹות ֵהֵקּלוּ     .ּבְ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ה ִיְרֲחקּו ְוִיְהיּו ְטהֹוִרין" ּמָ    ?ּכַ

ֵהא רֹוֵאהוּ  ּיְ ֵדי ׁשֶ    !"ּכְ
  

ָנן הּו ַרּבָ ילּו ּבְ ַאּקִ אִני אֹוְכֵלי ָטֳהרֹות ּדְ    .ׁשַ
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ֵאין ֲחֵברֹו רֹוֶאה"ַמאי  ל ְזַמן ׁשֶ ר ָנָתן" כָּ ָקָאַמר ִאיִסי ּבַ    ?ּדְ

רּועוֹ  ֵאין ֲחֵברֹו רֹוֶאה ֶאת ּפֵ ל ְזַמן ׁשֶ    .ֲאָבל ְלִדיֵדיּה ָחֵזי ֵליּה  ,כָּ
  
  

ָנא  יּה ּדְ ַההּוא ַסְפּדָ ָנִחית ַקּמֵ    ,ַרב ַנְחָמןּדְ
אֹוְרחֹוָתיו ֲהָוה :ָאַמר    .ַהאי ָצנּוַע ּבְ

א ְוָיַדְעּתְ ִאי ָצנּוַע ִאי לֹא :ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה  ּסֵ ֲהֵדיּה ְלֵבית ַהכִּ יָלת ּבַ    ?ַאּתְ ַעּיְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵבית ַהּכִ  "ָצנּוַע "ֵאין קֹוִרין " נּוַע ּבְ ּצָ א ְלִמי ׁשֶ אֶאּלָ    !"סֵּ
  

יּה     ?ְוַרב ַנְחָמן ַמאי ַנְפָקא ֵליּה ִמיּנֵ
  

ַתְנָיא ּום ּדְ    :ִמׁשּ
ִתים" ְפָרִעין ִמן ַהּמֵ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ִנין ,ּכְ ְפּדָ ְך ִנְפָרִעין ִמן ַהסַּ    ."ּוִמן ָהעֹוִנין ַאֲחֵריֶהן ,ּכָ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   ?ֵאיֶזהּו ָצנּוַע "

ְיָלה ּלַ ְפֶנה ּבַ ּיֹוםּבְ  ,ֶזה ַהּנִ ְפֶנה ּבַ ּנִ    ."ָמקֹום ׁשֶ
  

   ?!ֵאיִני
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 

ֲחִרית ְוַעְרִבית    ,ְלעֹוָלם ַיְנִהיג ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ׁשַ
ּלֹא ְיֵהא ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ֵדי ׁשֶ    !כְּ

  
   ,ָרָבאְותּו 

יָמָמא     ,ֲהָוה ָאִזיל ַעד ִמיל -ּבִ
ָמָתא ָאַמר ֵליּה  -ּוְבֵליְלָיא  ְרחֹוָבּה ּדְ א ּבִ ּנּו ִלי ּדּוְכּתָ ְמֵעיּה ּפַ    .ְלׁשַ

  
י ֵזיָראְוֵכן ָאַמר ֵליּה  ְמֵעיּה  ַרּבִ    ,ְלׁשַ

א ית ַחְבַרּיָ א ֲאחֹוֵרי ּבֵ ִאיכָּ ְבִעיָנא ְלִמְפֵני ,ֲחֵזי ַמאן ּדְ    !ּדִ
  

יָמא  ָמקֹום"לֹא ּתֵ א ֵאיָמא ",ּבְ ּיֹום' :ֶאלָּ ְפֶנה ּבַ ּנִ ֶדֶרְך ׁשֶ    '.כְּ
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
יָמא  ָמקֹום"ֲאִפיּלּו ּתֵ    ",ּבְ

א ְלֶקֶרן ָזִוית    .לֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ

  רש"י
ריך . ואין צאחורי הגדר נפנה מיד

   להתרחק כלום:
. צריך להתרחק כדי שלא ובבקעה

ישמע חברו עטושים של מטה אבל 
אין צריך להתרחק עד כדי שלא 

   יראנו:
. לא גרסינן עד רב אשי אמר וכו'

לקמן דמוקי לדאיסי בר נתן 
   בהכי:

. משמרי יוצאין מפתח בית הבד
טהרות של שמן בית הבד אם 
הוצרכו לפנות יוצאים מפתח בית 

נפנין לאחורי הגדר שלפני הבד ו
הפתח ואין חוששין שמא בתוך כך 
יכנס עם הארץ ויגע אלמא נפנין 

   לאחורי הגדר מיד:
. בשביל שמירת בטהרות הקלו

   טהרות הקלו בבית הכסא:
   . שומרי טהרות:כמה ירחקו

. וכיון דאינו יכול כדי שיהא רואהו
להתרחק יותר על כרחך אם 

סי הוצרך לפנות יפנה תיובתא דאי
   דבעי שלא יראנו:
. בשביל שמירתן דאקילו בהו רבנן

   הקלו בבית הכסא:
. אבל הוא אבל לדידיה חזי ליה

עצמו את חברו יכול לראות ולא 
   ירחיק:

. מתרחק במקום שנפנה ביום
   מבני אדם בלילה כביום:

   . לפנות:ינהיג אדם עצמו
   . קודם היום:שחרית
   . משחשכה:וערבית

. התרחקכדי שלא יהא צריך ל
   אלמא אין מתרחקין בלילה:

   . מבני אדם:פנו לי דוכתא
. לענין פרוע כדרך שנפנה ביום

טפח וטפחיים כדאמרינן בפרקי 
קמאי (פ''ג ד' כג:) ומיושב 

   כדאמרינן לעיל:
. אם יש קרן זוית סמוך לקרן זוית

צריך להסתלק שם בלילה כביום 
   ולא יפנה בגלוי:
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   :ּגּוָפא

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר "
ֲחִרית ְוַעְרִבית    ,ְלעֹוָלם ַיְנִהיג ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ׁשַ

ּלֹא ְיֵהא ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ֵדי ׁשֶ    ".כְּ
  

ְנָיא ַנּמִ     :י ָהֵכיּתַ
אי" ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ

ם ְוֵצא ּכֵ    ,ַהֲעֵרב ְוֵצא ,ַהׁשְ
ְתַרֵחק ּלֹא תִּ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

ב ֵמׁש ְוׁשֵ ֵמׁש  ,ַמׁשְ ב ּוְתַמׁשְ ׁשֵ    ,ְוַאל תֵּ
ֵמׁש  ב ּוְמַמׁשְ ל ַהּיֹוׁשֵ ּכָ ִאין ָעָליו ,ׁשֶ ְמָיא ּבָ ַאְסּפַ ִפים ּבְ ׁשָ ין ּכְ    ."ֲאִפיּלּו עֹוׂשִ

  
י  ךְ וְ  ,ְוָיֵתיבְוִאי ִאְנׁשֵ ֵמׁש  ַאַחר כָּ יּה  - ִמׁשְ ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

  
י ָקֵאי ֵליָמא ָהֵכי    :כִּ

ים ,לֹא ִלי לֹא ִלי ְחּתִ ִחים ְולֹא ּתַ א ,לֹא ָהֵני ְולֹא ֵמָהֵני ,לֹא ּתַ ּתָ ָחַרׁשְ י ּדְ א ְולֹא ַחְרׁשֵ ָחָרׁשָ י ּדְ    .לֹא ַחְרׁשֵ
  

ְנָיא   ב,סב    :ּתַ
אי" ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ

ַכב ַע  ב ׁשְ ּכָ ל ִמׁשְ ְרַקע -ל ּכָ    ,חּוץ ִמן ַהּקַ
ב  ב ׁשֵ ל מֹוׁשָ    ."חּוץ ִמן ַהּקֹוָרה -ַעל ּכָ

  
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ַחר  ַ ַעּמּוד ַהׁשּ יָנה ּבְ ִאְסְטָמא ְלַפְרְזָלא - ׁשֵ    ,כְּ

ַחר  ַ ַעּמּוד ַהׁשּ ִאְסְטָמא ְלַפְרְזָלא -ְיִציָאה ּבְ    .כְּ
  
  

ָרא ר ַקּפָ ִדיָנֵריֲהָוה ְמ  ּבַ י ּבְ ן ִמילֵּ    :ַזּבֵ
ָכְפָנת     .לֶאכוֹ  –ַעד ּדְ
ָצִחית  ֵתי –ַעד ּדְ    .ׁשְ

ַרְתָחא ִקְדָרְך  פֹוךְ  –ַעד ּדְ    .ׁשְ
רֹוִמי  ין -ַקְרָנא ַקְרָיא ּבְ ֲאבּוְך ַזּבֵ ֵאֵני ּדַ ֵאֵני ּתְ ין ּתְ ר ְמַזּבֵ    .ּבַ

  
  

יָאַמר ְלהּו  ּיֵ ָנן ַאּבַ    :ְלַרּבָ
יִליתּו ּבִ  י ַעּיְ ְמחֹוָזאכִּ ִביֵלי ּדִ ַחְקָלא ,ׁשְ יּה ּבְ ק ּבֵ    ,ְלֵמיפַּ

יָסא ֱחזּו לֹא ְלַהְך ּגִ יָסא ,לֹא ּתֶ י ,ְולֹא ְלַהְך ּגִ ְלָמא ַיְתֵבי ָנׁשֵ    ,ּדִ
הוּ  ּכּוֵלי ּבְ    .ְוָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלִאְסּתַ

  
  

א ַרב ַסְפָרא ּסֵ    ,ָעל ְלֵבית ַהכִּ
אָאָתא  י ַאּבָ    ,ָבאָנַחר ֵליּה ַאּבָ  ַרּבִ

   ,ֵליעּול ַמר :ָאַמר ֵליּה 
ָנַפק ָאַמר ֵליּה  ַתר ּדְ ִעיר :ּבָ יָלת ְלׂשֵ א לֹא ַעּיְ ּתָ ִעיר ,ַעד ַהׁשְ ׂשֵ י ּדְ    .ְוָגְמָרת ָלְך ִמילֵּ

ַנן    :ָלאו ָהֵכי ּתְ
ם" בֹוד ,ְמדּוָרה ָהְיָתה ׁשָ ל ּכָ א ׁשֶ סֵּ    ,ּוֵבית ַהּכִ

בֹודוֹ ְוֶזה ָהָיה    : ּכְ
ם ָאָדםּבְ  -ְמָצאֹו ָנעּול  ׁש ׁשָ ּיֵ    ,ָידּוַע ׁשֶ

תּוַח  ם ָאָדם -ְמָצאֹו ּפָ ֵאין ׁשָ ָידּוַע ׁשֶ    ."ּבְ
   !ַאְלָמא ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא הּוא

  
ן הּוא    .ְוהּוא ָסַבר ְמסּוכָּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

   .רֹוָקןֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ִהְד  -ַעּמּוד ַהחֹוֵזר 
   ."ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֵיָרקֹון -ִסילֹון ַהחֹוֵזר 

  
  

  רש"י
לפתוח  . בצרור או בקיסםמשמש

נקבים כדאמרינן במסכת שבת (ד' 
פב.) לשון אחר משמש המושב 
שלא יהא מלוכלך ולשון ראשון 
הגון דא''כ למה לי משום כשפים 
תיפוק לי כיון שישב כבר 
מלוכלכים בגדיו ומה יועיל 

   משמושו:
   . לא תוכלו לי:לא לי לא לי

. הם שמות לא תחים ולא תחתים
   :הכשפים העשויים ע''י תחתוניות

. לא כולן ולא לא הני ולא מהני
   מקצתן:

לא חרשי דחרשא ולא חרשי 
. ולא מכשפות מכשף דחרשתא

זכר ולא מכשפות מכשפה נקבה 
לשון אחר לא הני ולא מהני לא 

  יצלח ולא יועיל עוד מכשפות:
. על כל מושב שב חוץ מן הקורה

   שמא תפול:
. אציי''ר כאסטמא לפרזלא

ך {פלדה} בלעז שמועיל לברזל כ
   להפנות: מועיל לגוף יציאה

. שאם תשהא אדכפנת אכול
תעבור ממך תאות המאכל ואין 

   המאכל מועיל:
. קודם עד דרתחא קדרך שפוך

שתצטנן משל הוא זה כשאתה 
צריך לנקביך שפוך ואל תשהא 

   אותם:
. אם תשמע קול קרנא קריא ברומי

קרן ברומי הוא סימן למבקשי 
תאנים לקנות ולהוליך למקום 

   :אחר
. בר מזבין תאני תאני דאבוך זבין

אם אין אביך בבית הזהר אתה בנו 
   למכור תאניו בעוד שיש תובעים:

. שביל קטן שפונים בו בשבילי
   לשדות:

. לידע אם יש שם נחר ליה אבבא
טושי''ר {להשתעל} אדם נחר 

  בלעז: 
   . ר' אבא לרב ספרא:אמר ליה

. שאינן עד כאן לא עיילת לשעיר
   הכסא: צנועין בבית

. שאינך וגמרת לך מילי דשעיר
   צנוע:

   . במסכת תמיד:לאו הכי תנן
. בעזרה היסק מדורה היתה שם

גדול של אור להתחמם שם 
הכהנים המסיכים רגליהם בבית 
הכסא שצריכין טבילה כדתנן 
במסכת יומא (ד' כח.) כל המיסך 

   רגליו טעון טבילה:
. אלמא אין ובית הכסא של כבוד

הכסא ואת אמרת מספרים בבית 
   ליעול מר:
. רב ספרא שמהר לומר והוא סבר

ליעול מר סבר מסוכן הוא בעמוד 
החוזר אם ישוב לאחוריו ויחזור 

   העמוד:
   . כרסו צבה:הדרוקן
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י ֶאְלָעָזר א ַרּבִ ּסֵ    ,ָעל ְלֵבית ַהכִּ

ְחֵקיּה  ְרָסָאה ּדַ    .ָאָתא ַההּוא ּפַ
י ֶאְלָעָזרָקם     ,ּוְנַפק ַרּבִ

יּה  ׁשֵ ְמֵטיּה ְלַכְרכְּ ָרקֹוָנא ׁשַ    .ָאָתא ּדְ
י ֶאְלָעָזרָקֵרי ֲעֵליּה  יךָ " :ַרּבִ ְחּתֶ ן ָאָדם ּתַ ְקֵרי  - (ישעיה מג, ד) "ְוֶאּתֵ א  "ָאָדם"ַאל ּתִ   '.ֱאדֹום'ֶאלָּ

  
  
ָחס ָעֶליךָ "   .(שמואל א כד, יא) "ְוָאַמר ַלֲהָרְגָך ַוּתָ
  

י' "ְוָאַמר" ֵעי ֵליּה  'ְוָאַמְרּתִ    !ִמיּבָ
ָחס" י' "ַוּתָ ֵעי ֵליּה  'ְוַחְסּתִ    !ִמיּבָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
אּולָא  ִוד ְלׁשָ ה :ַמר לֹו ּדָ ן ֲהִריָגה ַאּתָ    ,ִמן ַהּתֹוָרה ּבֶ

ה ֲהֵרי רֹוֵדף ַאּתָ    ,ׁשֶ
ם ְלָהְרגוֹ  :ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה כֵּ א ְלָהְרְגָך ַהׁשְ    ,ּבָ

ךָ  ָהְיָתה ּבְ א ְצִניעּות ׁשֶ    .ִהיא ָחָסה ָעֶליךָ  - ֶאלָּ
  

   ?ּוַמאי ִהיא
  

ְכִתיב ְדרֹות ַה " :ּדִ בֹא ֶאל ּגִ אּול ְלָהֵסְך ֶאת ַרְגָליוַוּיָ בֹא ׁשָ ם ְמָעָרה ַוּיָ ֶרְך ְוׁשָ   .(שמואל א כד, ד) "ּצֹאן ַעל ַהּדֶ
ָנא    :ּתָ

ָעָרה" ֵדר ּוְמָעָרה ִלְפִנים ִמּמְ ֵדר ִלְפִנים ִמן ּגָ    ."ּגָ
  
   "ְלָהֵסךְ "

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ה סּוכָּ ַכְך ַעְצמֹו כְּ ּסָ ד ׁשֶ   .ְמַלּמֵ

  
  

  רש"י
   . נחש:דרקונא

. חלחולת שמטיה לכרכשיה
שהרעי יוצא בו שקורין טבחיא 

  {טבחיא''ה: פי הטבעת} : 
ד . דוואמר להרגך ותחס עליך

אמר לשאול כן בצאתו מן המערה 
שנכנס בה לפנות וכרת דוד את 
כנף מעילו ואמר להרגך הקב''ה 

   התיר לי להרגך:
. אם במחתרת התורה אמרה וכו'

ימצא הגנב וגו' (שמות כב) וכבר 
פירשנוהו למעלה במעשה דר' 

   שילא (דף נח.):
. שנכנס צניעות שראיתי בך

למערה בשביל הצנע ואף שם נהג 
   ת כדמפרש ואזיל:צניעו

   . בבגדיו כסוכה:שסכך רגליו
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טַויָּ " לָּ אּול ּבַ ר ְלׁשָ ִעיל ֲאׁשֶ ַנף ַהּמְ ְכרֹת ֶאת כְּ ִוד ַוּיִ   .(שמואל א כד, ה) "ָקם ּדָ
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ
ָגִדים  ה ֶאת ַהּבְ ל ַהְמַבּזֶ    ,סֹוף ֵאינֹו ֶנֱהֶנה ֵמֶהם -כָּ

ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ִמים ַוְיַכּסֻ ּיָ א ּבַ ִוד ָזֵקן ּבָ ֶלְך ּדָ ָגִדים ְולֹא ִיַחם לוֹ ְוַהּמֶ ּבְ    .(מלכים א א, א)"ּו ּבַ
  
  
  (שמואל א כו, יט) "ִאם ה' ֱהִסיְתָך ִבי ָיַרח ִמְנָחה"

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
רּוְך הּואָאַמר ֵליּה  דֹוׁש ּבָ    ?ָקִריָת ִלי 'ֵמִסית' :ְלָדִוד ַהּקָ

ינֹוקוֹ  ֲאִפיּלּו ּתִ ָדָבר ׁשֶ יְלָך ּבְ ן יֹוְדִעים אֹותוֹ ֲהֵרי ֲאִני ַמְכׁשִ ית ַרּבָ ל ּבֵ    ,ת ׁשֶ
ְכִתיב ָרֵאל ִלְפקּוֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשוֹ " :ּדִ ֵני ִיׂשְ א ֶאת רֹאׁש ּבְ ָ י ִתׂשּ   (שמות ל, יב)ְוגֹו'  "כִּ

ד  ָרֵאל"ִמּיָ ָטן ַעל ִיׂשְ ֲעמֹוד ׂשָ   (דברי הימים א כא, א) "ַוּיַ

ִוד בָּ " :ּוְכִתיב ֶסת ֶאת ּדָ ָרֵאלַוּיָ   .(שמואל ב כד, א) "ֶהם ֵלאמֹר ֵלְך ְמֵנה ֶאת ִיׂשְ
ָמִניְנהּו  ְייהּו ּכֹוֶפר -ְוֵכיָון ּדְ ַקל ִמיּנַ    ,לֹא ׁשָ

ְכִתיב ָרֵאל ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת מֹוֵעד" :ּדִ ִיׂשְ ֶבר ּבְ ן ה' ּדֶ ּתֵ   .(שמואל ב כד, טו) "ַוּיִ

  
   ?(שמואל ב כד, טו)"ֵעת מֹוֵעד"ַמאי 

  
מָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ּוֵאל ָסָבאׁשְ ְ י ֲחִניָנא ִמׁשּ ַרּבִ י ֲחִניָנאֲחָתֵניּה ּדְ    :ַרּבִ

ַעת ְזִריָקתוֹ  ִמיד ַעד ׁשְ ִחיַטת ַהּתָ ַעת ׁשְ ְ    .ִמׁשּ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ׁש     .ַעד ֲחצֹות ַמּמָ

  
ָעם" ִחית ּבָ ׁשְ ְלָאְך ַהּמַ   .(שמואל ב כד, טז) "ַרב ַוּיֹאֶמר ַלּמַ

י ֶא ָאַמר     :ְלָעָזרַרּבִ
רּוְך הּואָאַמר ֵליּה  דֹוׁש ּבָ ְלָאךְ  ַהּקָ    :ַלמַּ

ה חֹובֹות ּמָ ַרע ֵמֶהם כַּ ׁש ּבֹו ִליּפָ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ּבָ    .טֹול ִלי ַרב ׁשֶ
קוּ  ָ ׁשּ ן ְצרּוָיה ׁשֶ י ּבֶ ָעה ֵמת ֲאִביׁשַ אֹוָתּה ׁשָ ל ַסְנֶהְדִריןּבְ ּה ׁשֶ רּוּבָ    .ל כְּ

  
  
נָּ כְ וּ " ִחית ָרָאה ה' ַוּיִ   .(דברי הימים א כא, טו) "ֶחםַהׁשְ
  

   ?"ָרָאה"ַמאי 
  

   :ַרבָאַמר 
   ,ָרָאה ַיֲעקֹב ָאִבינוּ 

ְכִתיב ר ָרָאם" :ּדִ ֲאׁשֶ   .(בראשית לב, ג) "ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב כַּ
  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ל ִיְצָחק ָרָאה    ,ֶאְפרֹו ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ֶ   .(בראשית כב, ח) "ֱאלִֹהים ִיְרֶאה ּלֹו ַהׂשּ

  
י ִיְצָחק ַנְפָחא    :ָאַמר ַרּבִ

ּפּוִרים ָרָאה ֶסף כִּ    ,כֶּ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּפּוִרים ֵמֵאת ּבְ ֶסף ַהכִּ   .(שמות ל, טז)ְוגֹו'  "ְוָלַקְחּתָ ֶאת כֶּ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ׁש ָרָאה ְקּדָ ית ַהּמִ    ,ּבֵ
ְכִתיב ַהר ה' ֵיָרֶאה" :ּדִ   .(בראשית כב, יד) "ּבְ

  
ּה  ִליֵגי ּבָ ר ִאיִדיּפְ י ַיֲעקֹב ּבַ ר ַנְחָמִניוְ  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
ּפּוִרים ָרָאה :ַחד ָאַמר ֶסף ַהכִּ    ,כֶּ

ׁש ָרָאה :ְוַחד ָאַמר ְקּדָ ית ַהּמִ    .ּבֵ
ָאַמר ַמאן ּדְ ָרא כְּ ּבְ ׁש ָרָאה" :ּוִמְסּתַ ְקּדָ ית ַהּמִ    ",ּבֵ

ֱאַמר ּנֶ ר ֵיָאֵמר ַהיּ " :ׁשֶ ַהר ה' ֵיָרֶאהֲאׁשֶ   .(בראשית כב, יד)" ֹום ּבְ

  רש"י
. שיש במיתתו שיש בו ליפרע כמה

   כדי לכפר על כמה עונות:
. מקרא ובהשחית ראה ה' וינחם

   הוא באותה פרשה בדברי הימים:
. שנתן במנין כסף כפורים ראה

ראשון של ישראל למשכן והוא 
כפר על מנין זה שהרי לזכרון נתן 

יה לבני ישראל לזכרון כדכתיב וה
  לכפר ועכשיו הוצרכו כפרתו:
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ַמְקלוֹ " ִית ּבְ ֵנס ָאָדם ְלַהר ַהּבַ ַעל ַרְגָליו[ לֹא ִיּכָ תֹו ּוְבָאָבק ׁשֶ ְרָיא ,ּוְבִמְנָעלֹו ּוְבפּוְנּדָ ְנּדַ ּנּו ַקּפַ   .]"ְולֹא ַיֲעׂשֶ
  

ְרָיא"ַמאי  ְנּדַ    ?"ַקּפַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָמּה  ׁשְ ְרָיא כִּ ְנּדַ    .ַקּפַ

  
אוְ  ר ַאּדָ ֵמיּה ּדְ  ַרב ָחָנא ּבַ ְ ַרב ָמִריִמׁשּ ֵריּה ּדְ א ּבְ    :ָאַמר ַרב ַסּמָ

ָאַמר ִאיָנׁש  ַמאן ּדְ ָהא :כְּ ֵרי ֵאיעּול ּבְ יְפָנא ַאּדָ ַמּקִ    .ַאּדְ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ּלֹא ַלֲעׂשוֹ  ֶנֶסת ַעל ְמָנת ׁשֶ ְכָנס ְלֵבית ַהכְּ ְרָיאַהּנִ ְנּדַ ְרָיא ,תֹו ַקּפַ ְנּדַ ר ַלֲעׂשֹותֹו ַקּפַ    .מּוּתָ

  
י ֲאָבהוּ     :ָאַמר ַרּבִ

ר רֹו מּוּתָ ִביל ֵמִעיּקָ    .ִאם ָהָיה ׁשְ
  

י ֶחְלּבוֹ ָאַמר     :ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ
ל לֵּ ֶנֶסת ְלִהְתּפַ ְכָנס ְלֵבית ַהכְּ    ,ַהּנִ

ְרָיא ְנּדַ ר ַלֲעׂשֹותֹו ַקּפַ    ,מּוּתָ
ֱא  ּנֶ ּמֹוֲעִדים" :ַמרׁשֶ   .(יחזקאל מו, ט) ְוגֹו'" ּוְבבֹא ַעם ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' ּבַ

  
  
  

  רש"י
. כמשמעה פירוש כשמה
   שמה:

. אדמקיפנא אדרי איעול בהא
בעוד שאני מקיף כל שורות 
הבתים הללו אכנס כאן לקצר 

   דרכי:
   . שורות:אדרי

{טריי''א: . טרי''א קפנדריא
  קיצור דרך} בלעז: 

. קודם שנבנה עליו מעיקרא
  בית הכנסת:
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ל ָוחֹוֶמר"    ."ּוְרִקיָקה ִמּקַ
  

יָאַמר  יּבִ ן ֵלִויָאַמר  ַרב ּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ַבת ֵע  ִאיּלּו רֹוֵקק ּבְ ה כְּ ַמן ַהּזֶ ּזְ ִית ּבַ ַהר ַהּבַ ל ָהרֹוֵקק ּבְ    ,ינוֹ כָּ

ֱאַמר ּנֶ ִמים" :ׁשֶ ל ַהּיָ ם כָּ י ׁשָ   .(מלכים א ט, ג) "ְוָהָיה ֵעיַני ְוִלּבִ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ְנָעל ֲהָוה ַאּמִ ְרָיא ִמיֵדי ּדַ ֶנֶסת ׁשַ ֵבית ַהכְּ    ,ְרִקיָקה ּבְ

ִית ָאסּור  ַהר ַהּבַ ְנָעל ּבְ ר -ַמה מִּ ֶנֶסת מּוּתָ ֵבית ַהכְּ    ,ּבְ
ַהר ַהּבַ  ָאסּור ַאף ְרִקיָקה ּבְ ֵרי -ִית הּוא ּדְ ֶנֶסת ׁשָ ֵבית ַהכְּ    .ּבְ

  
אָאַמר ֵליּה  פָּ ר ַמְתָנאְוָאְמֵרי ָלּה  ָרָבאלְ  ָרִביָנאְוָאְמֵרי ָלּה  ָרָבאלְ  ַרב ּפַ א ּבַ    :ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ

ְנָעל ָיִליף ִמּמִ ְרָיא ,ַאּדְ ְנּדַ ּפַ    !ֵניַלף ִמּקַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ְנָעל א ָיִליף ִמּמִ ּנָ ְרָיא ,ּתַ ְנּדַ ּפַ    ?!ְוַאּתְ ַאְמַרּתְ ִמּקַ

  
   ?ַמאי ִהיא

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵנס " ִית  לֹא ִיּכָ    –ָאָדם ְלַהר ַהּבַ
ָידוֹ  ּבְ ַמְקלֹו ׁשֶ    ,לֹא ּבְ

ַרְגלוֹ  ּבְ ִמְנָעלֹו ׁשֶ    ,ְולֹא ּבְ
ְסִדינוֹ  רּוִרים לֹו ּבִ ָמעֹות ַהּצְ    ,ְולֹא ּבְ

ֶלת ַלֲאחֹוָרי תֹו מּוְפׁשֶ    .וּוְבפּוְנּדָ
ְרָיא ְנּדַ ה ַקּפַ ּנָ    ,ְולֹא ַיֲעׂשֶ

ְנָעל ל ָוחֹוֶמר ִמּמִ    .ּוְרִקיָקה ִמּקַ
יֹון ָאְמָרה ּתֹוָרה ּזָ ֶרְך ּבִ ֵאין ּבֹו ּדֶ ְנָעל ׁשֶ ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליךָ " :ּוַמה ּמִ   , (שמות ג, ה) "ׁשַ

יֹון  ּזָ ֶרְך ּבִ ִהיא ּדֶ ן -ְרִקיָקה ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
י  ר ְיהּוָדהַרּבִ    :אֹוֵמר יֹוֵסי ּבַ

   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 
ק" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ְלבּוׁש ׂשָ ֶלְך ּבִ ַער ַהּמֶ י ֵאין ָלבֹא ֶאל ׁשַ    – (אסתר ד, ב) "כִּ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר    ,ַוֲהלֹא ּדְ
ר ָוָדם ׂשָ ֵאינֹו ָמאּוס ִלְפֵני ּבָ ק ׁשֶ ַ    ,ּוַמה ׂשּ

ִהיא ְמאּוָסה ִל  ְך ְרִקיָקה ׁשֶ ָלִכים ּכָ ן -ְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּכֵ ל ׁשֶ    ".?!לֹא ּכָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   :ֲאָנא ָהֵכי ָקֲאִמיָנא

   ,ֵניָמא ָהָכא ְלחּוְמָרא
  .ְוָהָכא ְלחּוְמָרא

ִמְנָעל  :ְוֵאיָמא   סג, א ָאסּור ּבְ ִית ּדְ ְנָעל -ַהר ַהּבַ    ,ֵליְלָפא ִמּמִ
ֶנֶסתּבֵ ל ֲאָב  ִמ  ית ַהכְּ ֵרי ּבְ ׁשָ ְנָעל -ְנָעל ּדְ ָיִליף ִמּמִ ר ַאּדְ ְרָיא ּוְלִאּסּור -  ּוְלֶהיּתֵ ְנּדַ ּפַ    .ֵניַלף ִמּקַ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ

יתוֹ  י ּבֵ    .כִּ
יתוֹ 'ַמה  ְרָיא  ':ּבֵ ְנּדַ ּפַ    ,לֹא ָקִפיד ִאיָנׁש  -ַאְרִקיָקה ּוִמְנָעל  ,ָקִפיד ִאיָנׁש  -ַאּקַ
ֶנֶסתּבֵ ַאף  ְרָיא  :ית ַהכְּ ְנּדַ ָאסּור -ַקּפַ ֵרי –ְרִקיָקה ּוִמְנָעל  ,הּוא ּדְ    .ׁשָ

  
  

  רש"י
. לאיסורא דתנן נילף מקפנדריא

במסכת מגילה (ד' כח.) אין עושין 
   בית הכנסת קפנדריא:

   . רקיקה ממנעל:תנא יליף
. אזור חלול שנותנין בו פונדתו 
 מעות: 

. ואימא הר הבית דאסור במנעל
ילפינן רקיקה מיניה לאיסורא 
בקל וחומר אבל בית הכנסת דשרי 
 במנעל לא נילף רקיקה להתירה

דרקיקה מאיסא אלא ילפינן 
  מקפנדריא לאיסורא:
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ׁש " ְקּדָ ּמִ ּבַ ָרכֹות ׁשֶ ל חֹוְתֵמי ּבְ    ,ַעד ָהעֹוָלם :ָהיּו אֹוְמִרים[ ,ּכָ

א ֶאָחד דּוִקים ְוָאְמרּו ֵאין עֹוָלם ֶאּלָ ְלְקלּו ַהּצְ ּקִ ֶ    ,ִמׁשּ
הּו אֹוְמִרים ּיְ    .]"ָלםִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעוֹ  :ִהְתִקינּו ׁשֶ

  
ה ְך ָלּמָ ל כָּ    ?כָּ

  
ׁש  ְקּדָ ּמִ ֵאין עֹוִנין ָאֵמן ּבַ    .ְלִפי ׁשֶ

  
ׁש " ְקּדָ ּמִ ֵאין עֹוִנין ָאֵמן ּבַ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
  

ֱאַמר ּנֶ ְרכּו ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם" :ׁשֶ   .(נחמיה ט, ה) "קּומּו ּבָ
בֹוֶדָך וּ " :ְואֹוֵמר ם כְּ הִויָבְרכּו ׁשֵ ָרָכה ּוְתִהלָּ ל ּבְ   .(נחמיה ט, ה) "ְמרֹוַמם ַעל כָּ

  
ה ַאַחת ִהּלָ ֵהא ָלֶהן תְּ ן תְּ ָרכֹות ּכּוּלָ ל ַהּבְ    ?ָיכֹול ּכָ

  
ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ָרָכה ּוְתִהלָּ ל ּבְ ה - (נחמיה ט, ה) "ּוְמרֹוַמם ַעל כָּ ִהּלָ ן לֹו תְּ ָרָכה ּוְבָרָכה תֵּ ל ּבְ    ."ַעל ּכָ

  
  

  רש"י
. בשכמל''ו ויברכו שם כבודך

עונים והמברך אומר ברוך ה' 
אלהי ישראל מן העולם ועד 
העולם מפרש בתוספתא שתקנו 
מן העולם ועד העולם להודיע 
שאין העוה''ז לפני העוה''ב כלום 
אלא כפרוזדור לפני הטרקלין 

עוה''ז כלומר הנהיגו ברכותיו ב
כדי להיות רגילים לעוה''ב שכולו 

   ארוך:
. שיענו פעם אחת תהלה אחת

   בשכמל''ו:
. בסוף ברכה על כל הברכות

   אחרונה:
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לֹום ֲחֵברֹו " ֵהא ָאָדם ׁשֹוֵאל ֶאת ׁשְ ּיְ ם[ְוִהְתִקינּו ׁשֶ ֵ ׁשּ    ,ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ֶכם ַוּיֹאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך ה'" :ׁשֶ ית ֶלֶחם ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה' ִעּמָ א ִמּבֵ ה בַֹעז ּבָ   .)ד, רות ב( "ְוִהנֵּ

ּבֹור ֶהָחִיל" :ְואֹוֵמר ָך ּגִ   .)יב, שופטים ו( "ה' ִעּמְ
ךָ " :ֵמרְואוֹ  י ָזְקָנה ִאּמֶ בּוז כִּ   .)כב, משלי כג( "ַאל ּתָ

  .)קכו, תהילים קיט( "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ " :ְואֹוֵמר

י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּום - "ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ "    ."]"ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'" :ִמׁשּ
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא ְעּתֵ  :ְוִכי ּתֵ יּה ָקָאַמרּבַֹעז ִמּדַ ַנְפׁשֵ    ,יּה ּדְ
ַמע א ׁשְ ּבֹור ֶהָחִיל" :ּתָ ָך ּגִ    ."ה' ִעּמְ
יָמא ָקָאַמר ֵליּה ְלִגְדעֹון :ְוִכי ּתֵ    ,ַמְלָאְך הּוא ּדְ
ַמע א ׁשְ ךָ " :ּתָ י ָזְקָנה ִאּמֶ בּוז כִּ   .(משלי כג, כב)  "ַאל ּתָ

  .יט, קכו)(תהילים ק "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ " :ְואֹוֵמר
  

   :ָרָבאָאַמר 
ִריׁש  :ַהאי ְקָרא יּה ְלֵסיֵפיּה ִמּדְ ִריׁש  ,ֵמֵריׁשֵ יּה ִמּדְ יֵפיּה ְלֵריׁשֵ    .ִמּסֵ

ִריׁש " יּה ְלֵסיֵפיּה ִמּדְ ּום ?ַמאי ַטַעם "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'" – "ֵמֵריׁשֵ    ."ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ " :ִמׁשּ
ִריׁש " יּה ִמּדְ יֵפיּה ְלֵריׁשֵ ּום ?ַמאי ַטֲעָמא "רּו ּתֹוָרֶתךָ ֵהֵפ " – "ִמּסֵ    ."ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'" :ִמׁשּ
  

ְנָיא    :ּתַ
ֵקן" ל ַהּזָ    :אֹוֵמר ִהּלֵ

ְכִניִסין  ַעת ַהּמַ ׁשְ ר –ּבִ ּזֵ    ,ּפַ
ִרים  ַעת ַהְמַפּזְ ׁשְ ס –ּבִ ּנֵ    .ּכַ

ַהּתֹוָרה ֲחִביָבה ָעָליו  ר –ְוִאם ָרִאיָת ּדֹור ׁשֶ ּזֵ    ,ּפַ
ֱאַמר ּנֶ ר ְונֹוָסף עֹודֵיׁש ְמ " :ׁשֶ   . (משלי יא, כ"ד) "ַפּזֵ

ֵאין ַהּתֹוָרה ֲחִביָבה ָעָליו  ס –ְוִאם ָרִאיָת ּדֹור ׁשֶ ּנֵ    ,ּכַ
ֱאַמר ּנֶ    "."ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ " :ׁשֶ

  
ַרׁש  ָראּדָ ר ַקּפָ    :ּבַ
ּה  -ָזַלת     .ְקבֹוץ ְקֵנה ִמיּנָ

ן  ּמָ ַבר ּתַ ֵלית ּגְ ֲאַתר ּדְ ַברֱהוֵ  -ּבַ    .י ּגְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ַמע ִמיָנּה     :ׁשְ

ן  ּמָ ַבר ּתַ ִאית ּגְ ֲאַתר ּדְ ַבר -ּבַ ֱהֵוי ּגְ    .לֹא ּתֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

א ִוין :לֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ ֵניֶהם ׁשָ ְ ׁשּ ׁשֶ    .ּבְ
  

ַרׁש  ָראּדָ ר ַקּפָ    :ּבַ
לּוִין  ל ּגּוֵפי ּתֹוָרה ּתְ כָּ ה ׁשֶ ה ְקַטּנָ ָרׁשָ ּה ֵאיזֹוִהי ּפָ    ?ּבָ

ר אְֹרחֹוֶתיךָ " ֵ ָרֶכיָך ָדֵעהּו ְוהּוא ְיַיׁשּ ָכל ּדְ   .(משלי ג, ו) "ּבְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
   .ֲאִפילּו ִלְדַבר ֲעֵביָרה

  
ַרׁש  ָראּדָ ר ַקּפָ    :ּבַ

ה ה ְוַקלָּ נּות ְנִקּיָ נֹו אּוּמָ ד ָאָדם ֶאת ּבְ    .ְלעֹוָלם ְיַלּמֵ
  

   ?ַמה ִהיא
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
   .ַתְלִמּיּוָתאַמְחָטא ּדְ 

  
  

  רש"י
. ולא וכי תימא בועז מדעתיה עבד

   גמרינן מיניה:
. דגמרינן ממלאך שאמר תא שמע

   לגדעון:
וכי תימא מלאך הוא דקאמר ליה 

 . כלומר לא שאל בשלומולגדעון
ולא ברכו אלא בשליחות קאמר 
מאת המקום לבשרו שהשכינה 
עמו ולא גמרינן מיניה: תא שמע 
אל תבוז כי זקנה אמך אל תבוז 
את בועז לאמר מדעתו עשה אלא 
למוד מזקני ישראל כי יש לו על מי 

   שיסמוך שנאמר עת לעשות לה':
. אם באת מסיפיה לרישיה כו'

לדרשו למקרא זה יש לך לדרשו 
   בכתיבתו בין בהפוך:יפה בין 

מרישיה לסיפיה עת לעשות לה' 
. עתים הם לה' לעשות משום הפרו

משפט פורעניות בעוברי רצונו 
   משום דהפרו תורתך:

. הפרו תורתו מסיפיה לרישיה
עושי רצונו כגון אליהו בהר 
הכרמל (מלכים א יח) שהקריב 
בבמה בשעת איסור הבמות משום 
דעת לעשות סייג וגדר בישראל 

   מו של הקדוש ברוך הוא:לש
. שאין חכמי בשעת המכניסים

   הדור מרביצים תורה לתלמידים:
   . אתה לשנות לתלמידים:פזר

. שהגדולים בשעת המפזרים
   שבדור מרביצים תורה:

. אתה ולא תטול שררה כנס
עליהם דאף זו לכבוד שמים היא 
לאחוז במדת הענוה וכתיב עת 

   לעשות לה' הפרו תורתך:
  דור שאין התורה ואם ראית 

. ואל תטיל דברי חביבה עליו כנס
   תורה לבזיון:

. מלפזרה בשעה הפרו תורתך
   שהכנוס לשם שמים:

. הכי גרסינן זלת קבוץ קנה מינה
אם ראית פרקמטיא בזול קבוץ 
וקנה מינה ואסוף שסופה 

   להתיקר:
. הא דאביי למה לי פשיטא

פשיטא שלא יורה אדם הלכה בפני 
יי למשמע רבו למה ליה לאב

   מכללא:
. אם באת במקום בששניהן שוין

תלמיד חכם ואינך גדול ממנו אל 
   תטול עטרה לדרוש במקומו:

   . אפילו לעבור עבירה:בכל דרכיך
. תן לב אם צורך מצוה הוא דעהו

כגון אליהו בהר הכרמל עבור 
  עליה:

. ברושי''ד מחטא דתלמיותא
שלגבויי''ש שהתפירו' עשויות 

   מי מענה:שורות שורות כתל
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ְנָיא    :ּתַ

ֱאַמר" ּנֶ יתֹו ׁשֶ תֹוְך ּבֵ ה ָאָדם ֵרִעים ּבְ י אֹוֵמר ְלעֹוָלם ַאל ַיְרּבֶ    :ַרּבִ
  ."(משלי יח, כד) "ִאיׁש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעַע "
  

ְנָיא    :ּתַ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ְטרֹוּפֹוס ּבְ ה ָאָדם ַאּפִ    ,ַאל ְיַמּנֶ
ִאְלָמ  יתוֹ ׁשֶ תֹוְך ּבֵ ְטרֹוּפֹוס ּבְ ה ּפֹוִטיַפר ֶאת יֹוֵסף ַאּפִ ָבר - ֵלי לֹא ִמיּנָ א ְלאֹותֹו ּדָ    ."לֹא ּבָ

  
ְנָיא    :ּתַ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ת סֹוָטה ת ָנִזיר ְלָפָרׁשַ ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ    ?ָלּמָ
ִקְלקּוָלּה  ל ָהרֹוֶאה סֹוָטה ּבְ ּכָ יר ַעְצמֹו ִמן - לֹוַמר ָלְך ׁשֶ ִין ַיּזִ    ."ַהּיַ

  
ְרָנךְ ָאַמר  י ּפַ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ה ּבְ י יֹוָחָנןָאַמר  ִחְזִקּיָ    :ַרּבִ

רֹות רּומֹות ּוַמַעׂשְ ת ּתְ ת סֹוָטה ְלָפָרׁשַ ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ    ?ָלּמָ
רֹות ְוֵאינֹו נֹוְתָנן ְלכֵֹהן  :לֹוַמר ְלךָ  רּומֹות ּוַמַעׂשְ ׁש לֹו ּתְ ּיֵ ל ׁשֶ ּתוֹ סֹוף ִנְצָרְך לְ  -כָּ    ,כֵֹהן ַעל ְיֵדי ִאׁשְ
ֱאַמר ּנֶ יו לֹו ִיְהיוּ " :ׁשֶ   ,(במדבר ה, י) "ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ

ּתוֹ " :ְוָסִמיְך ֵליּה  ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ    ,"ִאיׁש ִאיׁש כִּ
ּתוֹ " :ּוְכִתיב    .ְוגֹו' "ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ

ְצָרְך ָלֶהן ּנִ א סֹוף ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאלָּ
ֱאַמר ּנֶ יו לֹו ִיְהיוּ " :ׁשֶ    ."ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ר -ְוִאם ְנָתָנן  ֵ    ,סֹוף ִמְתַעׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ן ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה" :ׁשֶ ר ִיּתֵ ה - (במדבר ה, י) "ִאיׁש ֲאׁשֶ    .לֹו ִיְהֶיה ָממֹון ַהְרּבֵ

  
ֶרְכָיה ַרבָאַמר  ר ּבֶ ּום  הּוָנא ּבַ רַרבִּ ִמׁשּ פָּ    :י ֶאְלָעָזר ַהּקַ

ַצֲערֹו  ַמִים ּבְ ם ׁשָ ף ׁשֵ ּתֵ ל ַהְמׁשַ ְרָנָסתוֹ  -כָּ    ,ּכֹוְפִלין לֹו ּפַ
ֱאַמר ּנֶ ָצֶריָך ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלךְ " :ׁשֶ י ּבְ ּדַ   .(איוב כב, כה) "ְוָהָיה ׁשַ

  
ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ָאַמר ַרּבִ

ִצּפ  ְרָנָסתֹו ְמעֹוֶפֶפת לֹו כְּ    ,ֹורּפַ
ֱאַמר ּנֶ   .(איוב כב, כה) "ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלךְ " :ׁשֶ

  
י ָטִביָאַמר  הָאַמר  ַרּבִ ּיָ י יֹאׁשִ    :ַרּבִ

ְבֵרי ּתֹוָרה  ה ַעְצמֹו ִמּדִ ל ַהְמַרּפֶ יֹום ָצָרה -כָּ    ,ֵאין ּבֹו ּכַֹח ַלֲעמֹוד ּבְ
ֱאַמר ּנֶ יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכה" :ׁשֶ יָת ּבְ   .י) (משלי כד, "ִהְתַרּפִ

  
ר ַמְתָנה ַרבָאַמר  י ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַאּמִ    :ׁשְ

   ,ַוֲאִפיּלּו ִמְצָוה ַאַחת
ֱאַמר ּנֶ יָת " :ׁשֶ ל ָמקֹום -  "ִהְתַרּפִ    .ִמכָּ

  
   :ַרב ַסְפָראָאַמר 

י ֲאָבהוּ  ֵעי ַרּבִ ּתָ    :ֲהָוה ִמׁשְ
ַרד  ּיָ ׁשֶ ַע כְּ י ְיהֹוׁשֻ ן ֲאִחי ַרּבִ    ,ַלּגֹוָלה ֲחִניָנא ּבֶ
חּוָצה ָלָאֶרץָהָיה ְמַע  ים ּבְ ִנים ְוקֹוֵבַע ֳחָדׁשִ ר ׁשָ    ,ּבֵ

ֵני  רּו ַאֲחָריו ׁשְ ּגְ ְלִמיֵד ׁשִ יַפר ,םיִמ כָ ֲח  יּתַ ן ּכֵ י יֹוֵסי ּבֶ ן ְקבּוַטלוּ  ַרּבִ ל ְזַכְרָיה ּבֶ נֹו ׁשֶ    ,ֶבן ּבְ
ָרָאה אֹוָתם יָון ׁשֶ אֶתם :ָאַמר ָלֶהם ,כֵּ ה ּבָ    ?ָלּמָ

אנוּ ִלְלמֹוד ּתוֹ  :ָאְמרּו ֵליּה     ,ָרה ּבָ
דֹוֵלי ַהּדֹור ֵהם :ִהְכִריז ֲעֵליֶהם לּו ּגְ ים ַהלָּ ׁש  ,ֲאָנׁשִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ׁשּו ּבְ ּמְ    .ַוֲאבֹוֵתיֶהם ׁשִ

ִנינוּ  ָ ׁשּ אֹוָתּה ׁשֶ    :כְּ
אל" ִנּיֵ ֵסֶפר ּדָ ָעִמים ָקִריִתי ְלָפָניו ּבְ ה ּפְ ן ְקבּוַטל אֹוֵמר ַהְרּבֵ    ,"ְזַכְרָיה ּבֶ

א ִהְתִחיל הּוא     ,ְוֵהם ְמַטֲהִרים -ְמַטּמֵ
יִרים -הּוא אֹוֵסר     ,ְוֵהם ַמּתִ

ְוא ֵהם" :ִהְכִריז ֲעֵליֶהם ל ׁשָ לּו ׁשֶ ים ַהלָּ ל ּתֹהּו ֵהם ,ֲאָנׁשִ    ".ׁשֶ
ִניָת  :ָאְמרּו לוֹ  ָבר ּבָ ה ָיכֹול ִלְסּתֹור ,כְּ    .ְוִאי ַאתָּ

ַדְרּתָ  ָבר ּגָ ה ָיכֹול ִלְפרֹוץ ,כְּ    .ְוִאי ַאּתָ
ם ְמַטֲהִרים :ָלֶהםָאַמר  א ְוַאּתֶ ֵני ָמה ֲאִני ְמַטּמֵ יִרים ,ִמּפְ ם ַמּתִ    ?ֲאִני אֹוֵסר ְוַאּתֶ

  רש"י
   . להתרוצץ:להתרועע

. מכניס ומוציא אפוטרופוס
נכסיו: כל שיש לו תרומות 
ומעשרות ואינו נותנן לכהן סוף 
שנצרך לו על ידי אשתו שנעשית 
סוטה: ה''ג ואיש את קדשיו לו 
יהיו וסמיך ליה איש איש כי 
תשטה אשתו וכתיב והביא האיש 

   את אשתו:
עכב . שמאיש את קדשיו לו יהיו

קדשיו אצלו ואינו נותנן לכהנים 
   וללוים:

. שנעשה עני וצריך סוף שנצרך להן
   לכך ליטול מעשר עני:

   . לעצמו יצטרכו:לו יהיו
. המשתף שם שמים בצערו

שמברך על הרעה דיין האמת אי 
נמי שמבקש רחמים מלפניו. 

   בצריך. בצרתך:
. לשון כפילה כדמתרגמינן תועפות

   ):וכפלת ותעיף (שמות כו
. מדברי תורה ביום צרה התרפית

   צר כחכה:
. אם נתרפה ואפילו מצוה אחת

ממנה כשבאה לידו ולא חש 
להתעסק בה צר כחו: התרפית 
מכל מקום אף במצוה אחת 

   משמע:
. ותנן אין מעברין מעבר שנים וכו'

את השנים אלא ביהודה דכתיב 
לשכנו תדרשו כל דרישות שאתה 
דורש לא יהו אלא בשכנו של 

   קום בפ''ק דסנהדרין (דף יא:):מ
   . למחות בידו:שגרו אחריו

. שהגדלת שמנו לומר כבר בנית
   גדולי הדור הם:
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ים ּבְ  :ָאְמרּו לוֹ  ִנים ְוקֹוֵבַע ֳחָדׁשִ ר ׁשָ ה ְמַעּבֵ ַאתָּ ֵני ׁשֶ    .חּוץ ָלָאֶרץִמּפְ

ן יֹוֵסףַוֲהלֹא  :ָאַמר ָלֶהם ִנים ֲעִקיָבא ּבֶ ר ׁשָ ים ּבְ ְוקֹוֵבַע  ,ָהָיה ְמַעּבֵ    .חּוץ ָלָאֶרץֳחָדׁשִ
י ֲעִקיָבא :ָאְמרּו לוֹ  ח ַרּבִ ָרֵאל ,ַהּנַ ׂשְ ֶאֶרץ ִי מֹותֹו ּבְ יַח כְּ ּלֹא ִהּנִ    .ׁשֶ

מֹוִתי ּבְ  :ָאַמר ֵליּה  י כְּ ְחּתִ ָרֵאלַאף ֲאִני לֹא ִהּנַ    .ֶאֶרץ ִיׂשְ
ֲעֵלי ַקְרנַ  :ָאְמרּו לוֹ  ים ּבַ ָיׁשִ ְחּתָ ַנֲעׂשּו ּתְ ִהּנַ ָדִיים ׁשֶ רּונּו ֶאְצְלךָ  ,ִיםּגְ ּגְ    .ְוֵהם ׁשִ

ֵמנוּ  ,ְלכּו ְוִאְמרּו לוֹ  ,ְוֵכן ָאְמרּו ָלנוּ  ׁשְ ִנּדּוי -ְוִאם ָלאו  ,מּוָטב –ִאם ׁשֹוֵמַע  :ּבִ    !ְיֵהא ּבְ
ּגֹוָלה   ב,סג ּבַ    .ַיֲעלּו ְלַהר -ְוִאם ָלאו  ,מּוָטב –ִאם ׁשֹוְמִעין  :ְוִאְמרּו ְלַאֵחינּו ׁשֶ

ה  ַח ִיְב  -ֲאִחּיָ    ,ֶנה ִמְזּבֵ
ִכּנֹור -ֲחַנְנָיה  ן ּבְ    ,ְיַנּגֵ

ָרֵאל אלֵֹהי ִיׂשְ ם ְויֹאְמרּו ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ּבֵ רּו ּכּולָּ    .ְוִיְכפְּ
ה ְבִכּיָ ל ָהָעם ּבִ עּו כָּ ד ּגָ    ,ִמּיָ

לֹום :ְוָאְמרוּ  ָרֵאל !ַחס ְוׁשָ אלֵֹהי ִיׂשְ    .ֵיׁש ָלנּו ֵחֶלק ּבֵ
  

ה ְך ָלּמָ    ?ְוָכל כָּ
  

ֱאַמרִמׁשּ  ּנֶ ָלִים" :ּום ׁשֶ ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ   .(ישעיה ב, ג) "כִּ
  

ָלָמא  ׁשְ ִאין -הּוא ְמַטֵהר "ּבִ    ,ְלחּוְמָרא – "ְוֵהם ְמַטּמְ
א א ְוֵהם ְמַטֲהִרין" :ֶאלָּ    ?ֵהיִכי ֲהֵוי - "הּוא ְמַטּמֵ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
א ֵאין ֲחֵבר" ּמֵ טִּ ירָחָכם ׁשֶ אי ְלַהתִּ ַ אי ְלַטֵהר ָאַסר ֵאין ֲחֵברֹו ַרׁשּ ַ    !"ֹו ַרׁשּ
  

ְתֵריּה  :ָקָסְבֵרי ְררּו ּבַ לֹא ִנּגָ י ֵהיִכי ּדְ   .כִּ
  
  

  רש"י
. והלא עקיבא בן יוסף עשה כן

דתנן ביבמות. א''ר עקיבא 
כשירדתי לנהרדעא לעבר שנים 
בפרק בתרא האשה שהלך בעלה 

  וצרתה (דף קכב.):
. שלא ואמרו לאחינו שבגולה

   ו:ישמעו ל
. לאחד ההרים להתנהג יעלו להר

   בחוקות העמים לבנות במות:
. אדם גדול היה אחיה יבנה מזבח
   וראש לבני הגולה:

. הוא חנניה אחי רבי חנניה
  .  יהושע:

. לפני הבמה לפי ינגן בכנור
שחנניה לוי היה כדתנן במסכת 
ערכין (ד' יא:) מעשה בר' יהושע בן 

ן חנניה שהלך לסייע את ר' יוחנן ב
גודגדא בהגפת דלתות אמר לו 
חזור בך שאתה מן המשוררים 

   ואני מן השוערים:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַיְבֶנה" ְכְנסּו ַרּבֹוֵתינּו ְלֶכֶרם ּבְ ּנִ ׁשֶ    ,ּכְ
ם י ְיהּוָדה :ָהיּו ׁשָ י יֹוֵסיוְ  ,ַרּבִ י ְנֶחְמ וְ  ,ַרּבִ ִליִליוְ  ,ָיהַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    ,ַרּבִ

ְכבֹוד ַאְכַסְנָיא ם ּבִ ְתחּו ּכּוּלָ    .ְוָדְרׁשוּ  ,ּפָ
ַתח  י ְיהּוָדהּפָ ָכל ָמקֹום ,ַרּבִ ִרים ּבְ ְכבֹוד ּתֹוָרה ,רֹאׁש ַהְמַדּבְ    ,ּבִ
ח ֶאת ָהאֶֹהל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ " :ְוָדַרׁש  ה ִיּקַ ֲחֶנהּומֹׁשֶ    – (שמות לג, ז) "ַלּמַ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר    :ַוֲהלֹא ּדְ
ר ִמיל ֵנים ָעׂשָ א ׁשְ ּלֹא ָהָיה ְמרּוָחק ֶאּלָ    ,ּוָמה ֲארֹון ה' ׁשֶ

ׁש ה' ֵיֵצא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד" :ָאְמָרה ּתֹוָרה ל ְמַבּקֵ    ,(שמות לג, ז) "ְוָהָיה כָּ
הֹוְלִכים ֵמִעיר ְלִע  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ִדיָנה ִלְמִדיָנה ִלְלמֹוד ּתֹוָרה תַּ ה -יר ּוִמּמְ ה ְוַכּמָ ּמָ    .ַעל ַאַחת ּכַ

ִנים" ִנים ֶאל ּפָ ה ּפָ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ    ."(שמות לג, יא) "ְוִדּבֶ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ה רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ    :ָאַמר לֹו ַהּקָ

ה  ה ֲאִני ְוַאּתָ ֲה  -מֹׁשֶ ִנים ּבַ יר ּפָ    .ָלָכהַנְסּבִ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
ה רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְך ָאַמר לֹו ַהּקָ    :כָּ

ִנים י ְלָך ּפָ ְרּתִ ֲאִני ִהְסּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,כְּ
ָרֵאל ִנים ְלִיׂשְ ר ּפָ ה ַהְסּבֵ ְך ַאּתָ    .ְוַהֲחֵזר ָהאֶֹהל ִלְמקֹומוֹ  ,כָּ

  
  
ֲחֶנה" ב ֶאל ַהּמַ    .(שמות לג, יא) ְוגֹו' "ְוׁשָ
  

י ֲאָבהוּ ר ָאַמ     :ַרּבִ
ה רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ו יֹאְמרוּ  :ָאַמר לֹו ַהּקָ ַכַעס ,ַעְכׁשָ ַכַעס ,ָהַרב ּבְ ֵהא ֲעֵליֶהם - ְוַתְלִמיד ּבְ ָרֵאל ַמה תְּ    ?ִיׂשְ

ה ַמֲחִזיר ָהאֶֹהל ִלְמקֹומֹו     ,מּוָטב –ִאם ַאּתָ
ְלִמיְדָך ְמׁשָ  -ְוִאם ָלאו  ן נּון ּתַ ַע ּבִ יךָ ְיהֹוׁשֻ ְחּתֶ    .ֵרת ּתַ

ְכִתיב ֲחֶנה" :ְוַהְיינּו ּדִ ב ֶאל ַהּמַ    ."ְוׁשָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
י ֵכן ָלה ,ַאף ַעל ּפִ ָבר ְלַבּטָ    ,לֹא ָיָצא ַהּדָ

ֱאַמר ּנֶ ן נּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל" :ׁשֶ ַע ּבִ ְרתֹו ְיהֹוׁשֻ    .(שמות לג, יא)" ּוְמׁשָ
  

ַתח  י יְ ְועֹוד ּפָ ְכבֹוד ּתֹוָרה הּוָדהַרּבִ    :ְוָדַרׁש  ,ּבִ
ה ִנְהֵייָת ְלָעם" ָרֵאל ַהּיֹום ַהּזֶ ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ    – (דברים כז, ט) "ַהְסכֵּ

ָרֵאל ָנה ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ָנה ָהָיה ?ְוִכי אֹותֹו ַהּיֹום ִנתְּ ִעים ׁשָ    !ַוֲהלֹא אֹותֹו יֹום סֹוף ַאְרּבָ
ְדךָ  א ְלַלּמֶ ֲחִביָבה ּתוֹ  :ֶאּלָ ָכל יֹום ָויֹוםׁשֶ ָנה ֵמַהר ִסיַני ,ָרה ַעל לֹוְמֶדיָה ּבְ תְּ ּנִ יֹום ׁשֶ    .ּכְ

  
ַפר ַעּכוֹ ָאַמר  יא ִאיׁש כְּ י ִחיָּ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ְנחּום ּבְ י ּתַ    :ַרּבִ
ַדע ֲחִרית ְוַעְרִבית ,ּתֵ ַמע ׁשַ ֲהֵרי ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ   ,ׁשֶ

ַמע ֵמעֹוָלםּדֹוֶמה כְּ  -ְוֶעֶרב ֶאָחד ֵאינֹו קֹוֵרא  ּלֹא ָקָרא ְקִריַאת ׁשְ    .ִמי ׁשֶ
  
ת"   ."ַהְסכֵּ

ּתֹוָרה ּתֹות ְוִעְסקּו ּבַ ּתֹות כִּ    ,ֲעׂשּו כִּ
ֲחבּוָרה א ּבַ ֵאין ַהּתֹוָרה ִנְקֵנית ֶאלָּ    ."ְלִפי ׁשֶ

  
י ֲחִניָנא ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ְדַרּבִ    ,כִּ

ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ
כְ  ים ְונֹוָאלוּ  לֶא ֶחֶרב " :ִתיבַמאי ּדִ ּדִ   ? (ירמיהו נ,לו) "ַהּבַ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ל ּתַ ּתֹוָרה ,ֶחֶרב ַעל ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ַבד ְועֹוְסִקים ּבַ ד ּבְ ִבים ּבַ ּיֹוׁשְ    .ׁשֶ
ים ׁשִ ּפְ ּטַ ּמִ א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאלָּ

ִתיב ָהָכא   ,(ירמיהו נ,לו) "ְונָֹאלוּ " :כְּ
ר נֹוַאְלנוּ " :ּוְכִתיב ָהָתם   .(במדבר יב, יא) "ֲאׁשֶ

חֹוְטִאים א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאלָּ
ֱאַמר ּנֶ ר ָחָטאנוּ " :ׁשֶ   .(במדבר יב, יא) "ַוֲאׁשֶ

  
ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ֵרי צֹוַען" :ֵמָהָכא   .(ישעיה יט, יג) "נֹוֲאלּו ׂשָ

  רש"י
. על שם שהיו יושבים שורות לכרם

שורות ככרם זה הנטוע שורות 
   שורות:

. מכניסי אורחים בכבוד אכסניא
   בבתים:

. במסכת שבת ראש המדברים
   מפרש לה בבמה מדליקין (ד' לג:):

ת . שלש פרסאושנים עשר מיל
מחנה ישראל מבית הישימות עד 

   אבל השטים תלתא פרסי:
. כלומר קראו אמרה תורה כו'
   הכתוב מבקש ה':

כשם שאני הסברתי לך פנים כך 
. והיינו דכתיב אתה הסבר פנים

   פנים בפנים:
. עליהם משום מעשה הרב בכעס

   העגל:
. וגם אתה מראה ותלמיד בכעס

להם כעס שהרחקת אהלך 
זיר האהל ממחנה: אם אתה מח

   למקומו גרסינן:
. והיינו דכתיב ושב אל המחנה

השב האהל למחנה ואם לאו 
משרתך יהושע בן נון נער לא ימיש 
מתוכה שישמש תחתיך ואף על פי 
שהשיבו לאחר שנתרצה הקב''ה 
לישראל והוקם המשכן לא יצא 
דבר לבטלה: לא גרסינן ומשרתו 

   יהושע וגו':
. עשו כתות כתות. דריש הס הסכת

  כמו עשו:
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ָבר ַאֵחר    :ּדָ

ָרֵאל" ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ּתְ  - (דברים כז, ט) "ַהְסכֵּ ְבֵרי ּתֹוָרהכַּ    .תּו ַעְצְמֶכם ַעל ּדִ
  

ְדָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש     ,כִּ
ָאַמר     :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ

ִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה  ּמֵ ִמי ׁשֶ א ּבְ יִמין ֶאלָּ ְבֵרי ּתֹוָרה ִמְתַקּיְ ֵאין ּדִ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ אֶֹהל" :ׁשֶ י ָימּות ּבְ   .(במדבר יט, יד) "זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם כִּ

  
ָבר ַאֵחר    :ּדָ

ָרֵאל" ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ת - (דברים כז, ט) "ַהְסכֵּ ּתֵ ְך כַּ    .ַהס ְוַאַחר כָּ
  

ְדָרָבא    ,כִּ
ָאַמר     :ָרָבאּדְ

ה ְך ֶיְהּגֶ    .ְלעֹוָלם ִיְלמֹוד ָאָדם ּתֹוָרה ְוַאַחר כָּ
  

ֵבי  איָאְמֵרי ּדְ י ַיּנַ    :ַרּבִ
ְכִתיב י ִמיץ ָחָלב יֹוִציא ֶחְמ " :ַמאי ּדִ ִים יֹוִציא ִריבכִּ   ?(משלי ל, לג) "ָאה ּוִמיץ ַאף יֹוִציא ָדם ּוִמיץ ַאּפַ

ה מֹוֵצא ִמי ַאּתָ ל ּתֹוָרה :ּבְ    ?ֶחְמָאה ׁשֶ
ֵדי ִאּמֹו ָעֶליָה  ְ ַנק ִמׁשּ ּיָ ִקיא ָחָלב ׁשֶ ּמֵ ִמי ׁשֶ    .ּבְ

   – "ּוִמיץ ַאף יֹוִציא ָדם"
ַעם ִרא ּכֹוֵעס ָעָליו ַרּבֹו ּפַ ְלִמיד ׁשֶ ל ּתַ ם ָטֵמא ְלַדם ָטהֹור -ׁשֹוָנה ְוׁשֹוֵתק כָּ ין ּדַ    .זֹוֶכה ְלַהְבִחין ּבֵ

ִים יֹוִציא ִריב"    – "ּוִמיץ ַאּפַ
ה ְוׁשֹוֵתק  ִנּיָ ַעם ִראׁשֹוָנה ּוׁשְ ּכֹוֵעס ָעָליו ַרּבֹו ּפַ ְלִמיד ׁשֶ ל ּתַ יֵני ָממֹונֹות ְלִדיֵני ְנָפׁשֹות -כָּ ין ּדִ    .זֹוֶכה ְלַהְבִחין ּבֵ

  
ְתנַ     :ןּדִ

ָמֵעאל" י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם  ְתַחּכֵ ּיִ ִדיֵני ָממֹונֹות - ָהרֹוֶצה ׁשֶ    ,ַיֲעסֹוק ּבְ

ַמְעָין נֹוֵבַע  ֵהן ּכְ ּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמֶהן ׁשֶ ֵאין ְלָך ִמְקצֹוַע ּבַ    ."ׁשֶ
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
ְכִתיב א ְוִא " :ַמאי ּדִ ֵ   ?(משלי ל, לב) "ם ַזּמֹוָת ָיד ְלֶפהִאם ָנַבְלּתָ ְבִהְתַנׂשּ

ְבֵרי ּתֹוָרה  ל ַעְצמֹו ַעל ּדִ ל ַהְמַנּבֵ א -כָּ ֵ    .סֹופֹו ְלִהְתַנׂשּ
  .ָיד ְלֶפה - ְוִאם ָזַמם 

  
ַתח " י ְנֶחְמָיהּפָ ְכבֹוד ַאְכַסְנָיא ַרּבִ    :ְוָדַרׁש  ,ּבִ

ְכִתיב יִני ְלכּו ֻסרּו ְרד" :ַמאי ּדִ אּול ֶאל ַהּקֵ    ,ּו ִמּתֹוְך ֲעָמֵלִקיַוּיֹאֶמר ׁשָ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ּבְ יָתה ֶחֶסד ִעם כָּ ה ָעׂשִ ן אֹוִסיְפָך ִעּמֹו ְוַאּתָ   ?(שמואל א טו, ו) "ּפֶ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר    ,ַוֲהלֹא ּדְ
א ִלְכבֹוד ַעְצמוֹ  ה ֶאלָּ ּלֹא ֵקֵרב ֶאת מֹׁשֶ ְתרֹו ׁשֶ    ,ּוַמה ּיִ

תֹוךְ  ְלִמיד ָחָכם ּבְ ְך ַהְמָאֵרַח ּתַ יתוֹ  כָּ ָכָסיו ,ּבֵ הּו ִמּנְ ֵקהּו ּוְמַהּנֵ ה ,ּוַמֲאִכילֹו ּוַמׁשְ ה ְוַכּמָ ּמָ   !ַעל ַאַחת כַּ
  

ְכבֹוד ַאְכַסְנָיא ְוָדַרׁש  י יֹוֵסי ּבִ ַתח ַרּבִ    :ּפָ
י ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצוֹ " י ָאִחיָך הּוא לֹא ְתַתֵעב ִמְצִרי כִּ   .(דברים כג, ח) "לֹא ְתַתֵעב ֱאדֹוִמי כִּ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר ַוֲהלֹא    ,ּדְ
א ְלצֹוֶרְך ַעְצָמן ָרֵאל ֶאלָּ ּלֹא ֵקְרבּו ֶאת ִיׂשְ ים ׁשֶ ְצִרּיִ    ,ּוַמה ּמִ

ֱאַמר ּנֶ ר ִלי" :ׁשֶ ֵרי ִמְקֶנה ַעל ֲאׁשֶ ם ׂשָ ְמּתָ י ַחִיל ְוׂשַ ם ַאְנׁשֵ   ,(בראשית מז, ו) "ְוִאם ָיַדְעּתָ ְוֶיׁש ּבָ
ת ְלִמיד ָחָכם ּבְ ְך ַהְמָאֵרַח ּתַ יתוֹ כָּ ָכָסיו ,ֹוְך ּבֵ הּו ִמּנְ ֵקהּו ּוְמַהּנֵ ה ,ּוַמֲאִכילֹו ּוַמׁשְ ה ְוַכּמָ ּמָ   !ַעל ַאַחת כַּ

  
ְכבֹוד ַאְכַסְנָיא ְוָדַרׁש  ִליִלי ּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ַתח ַרּבִ    :ּפָ

ֲעבּור ֲארֹון ָהֱאלִֹהים"   .ואל ב ו, יא)(שמ "ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת עֹוֵבד ֱאדֹום ּבַ
ָבִרים  ל ָוחֹוֶמרַוֲהלֹא ּדְ    ,ּקַ

ָתה ּלֹא ָאַכל ְוׁשָ ץ ְלָפָניוֶא  ,ּוָמה ָארֹון ׁשֶ ד ְוִרּבֵ ּבֵ א כִּ   , לָּ
יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ְלִמיד ָחָכם ּבְ ְך ַהְמָאֵרַח ּתַ ָכָסיו ,כָּ הּו ִמּנְ ֵקהּו ּוְמַהּנֵ ה ,ּוַמֲאִכילֹו ּוַמׁשְ ה ְוַכּמָ ּמָ    !ַעל ַאַחת כַּ

  
ְרכוֹ ַמא ּבֵ ָרָכה ׁשֶ    ?י ִהיא ּבְ

  
ר ְזִביָדאָאַמר     :ַרב ְיהּוָדה ּבַ

מֹוֶנהוּ זֹו ָחמֹות  ּלֹוֶתיָה  ׁשְ    ,כַּ
ֶכֶרס ֶאָחד ה ּבְ ָ ׁשּ ה ׁשִ ָ ׁשּ ְלדּו ׁשִ ּיָ    ,ׁשֶ

  רש"י
. ודרשי נמי הם כמו כתתו עצמכם

עשה עשו עצמכם כתותים 
   להצטער על דברי תורה:

. היכן מצויה באדם זאת התורה
   שימות באהלי תורה:
. שתוק כמו הם ואחר כך כתת

ויהס כלב (במדבר יג) שתוק והאזן 
לשמועתך עד שתהא שגורה בפיך 
ואף על פי שאינה מיושבת לך 

והקשה עליה מה  ואחר כך כתתנה
שיש לך להקשות ותרץ תרוצין עד 

   שתתיישב לך:
   . יעיין:יהגה

. המוציא מיץ חלב יוציא חמאה
את החלב שמצץ משדי אמו על 

   דברי התורה חמאה היא לו:
. המוצץ כעס רבו וסובלו ומיץ אף

   יוציא הלכות דם לעומתם:
. שדיני ממונות עמוקים הם דתנן

 והרוצה שיתחכם יעסוק בדיני
ממונות שאין מקצוע בתורה גדול 

   מהם:
. ששואל לרבו כל המנבל עצמו

ספקותיו ואף על פי שיש בהם 
   שחבריו מלעיגים עליו:

. שסתמת פיך מלשאול ואם זמות
לשון זמם טבעת של רצועה 
שתוחבים בחוטם בהמה שעסקיה 
רעים ונותנים אותו בשפתיה 
לתופרם יחד ולסותמן סופך שתתן 

ולא תדע יד לפה כשישאלוך 
   להשיב:

. שהאכילם שנאמר עשית חסד
ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל 

   לחם וגו' (שמות יח):
   . אשתו של עובד אדום:חמות

  . שהיו לה מח' בניה: וח' כלותיה
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ֱאַמר   א,סד ּנֶ ִמיִני" :ׁשֶ ְ ֻעְלַתי ַהׁשּ    ,(דברי הימים א כו, ה) "ּפְ

י ֵבְרכֹו ֱאלִֹהים" :ּוְכִתיב    .דברי הימים א כו, ה)( "כִּ
ה ּוְבֵניֶהם ַוֲאֵחיֶהם" ֵני עֹוֵבד ֱאדֹום ֵהּמָ ה ִמּבְ ל ֵאלֶּ    ,כָּ

ּכַֹח ַלֲעבֹוָדה ִאיׁש  ַנִים ְלעֹוֵבד ֱאדֹום ,ַחִיל ּבַ ים ּוׁשְ ִ ׁשּ   .(דברי הימים א כו, ח) "ׁשִ
  

ִויָאַמר  י ָאִבין ַהּלֵ    :ַרּבִ
ָעה  ָ ל ַהּדֹוֵחק ֶאת ַהׁשּ ָעה ּדוֹ  - כָּ    ,ַחְקּתוֹ ׁשָ

ָעה  ָ ֵני ַהׁשּ ְדֶחה ִמּפְ ָניו -ְוָכל ַהּנִ ָעה ִנְדֵחת ִמּפָ    .ׁשָ
  

ה ְוַרב יֹוֵסף ַרּבָ    .ִמּדְ
   ,ִסיַני – ַרב יֹוֵסףּדְ 
הוְ     .עֹוֵקר ָהִרים - ַרּבָ

א ְעּתָ    ,ִאְצְטִריָכא ְלהּו ׁשַ
ְלחּו ְלָהָתם    ?ִסיַני ְועֹוֵקר ָהִרים ֵאיֶזה ֵמֶהם קֹוֵדם :ׁשָ

ְלח א ,ִסיַני קֹוֵדם :ּו ְלהוּ ׁשָ ּיָ ַהּכֹל ְצִריִכין ְלָמֵרי ִחּטַ    ,ׁשֶ
י יֹוֵסף ל ָעָליו ַרּבִ י ֵכן לֹא ִקּבֵ ְלָדֵאי ,ַאף ַעל ּפִ ָאְמֵרי ֵליּה כַּ ִנין :ּדְ ין ׁשְ ְרתֵּ    .ָמְלָכת ּתַ

הָמַלְך  ִנין - ַרּבָ ין ׁשְ ִרין ְוַתְרּתֵ    ,ֶעׂשְ
נִ  - ַרב יֹוֵסףָמַלְך  ין ׁשְ ְרּתֵ אּתַ    .ין ּוַפְלּגָ

ָנא ְלֵביֵתיּה לֹא ָקָרא ה ֲאִפיּלּו אּוּמָ ָמַלְך ַרּבָ ֵני ּדְ ְך ׁשְ ל ַהּנָ   .כָּ
  

ִויְוָאַמר  י ָאִבין ַהּלֵ    :ַרּבִ
ְכִתיב ם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב" :ַמאי ּדִ ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ   ,(תהילים כ, ב) "ַיַעְנָך ה' ּבְ

   ?ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְולֹא ֱאלֵֹהי - "ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב"
ל קֹוָרה ָעְבָיּה ׁשֶ ֵנס ּבְ כָּ ּיִ אן ְלַבַעל ַהּקֹוָרה ׁשֶ   .ִמכָּ

  
ִויְוָאַמר  י ָאִבין ַהּלֵ    :ַרּבִ

תֹוָכּה  רּוי ּבְ ְלִמיד ָחָכם ׁשָ ּתַ עּוָדה ׁשֶ ֱהֶנה ִמּסְ ל ַהּנֶ ִכיָנה -כָּ יו ׁשְ ִאיּלּו ֶנֱהֶנה ִמּזִ    ,כְּ
ֱאַמר ּנֶ בֹא ַאֲהרֹ " :ׁשֶ ה ִלְפֵני ָהֱאלִֹהיםַוּיָ ָרֵאל ֶלֱאָכל ֶלֶחם ִעם חֹוֵתן מֹׁשֶ   .(שמות יח, יב) "ן ְוכֹל ִזְקֵני ִיׂשְ

ה ָאְכלוּ  ?!ָאְכלוּ  "ִלְפֵני ֱאלִֹהים"ְוִכי     !ַוֲהלֹא ִלְפֵני מֹׁשֶ
א לֹוַמר ְלךָ  ִאילּ  :ֶאלָּ תֹוָכּה כְּ רּוי ּבְ ְלִמיד ָחָכם ׁשָ ּתַ עּוָדה ׁשֶ ֱהֶנה ִמּסְ ל ַהּנֶ ִכיָנהכָּ יו ׁשְ   .ּו ֶנֱהֶנה ִמּזִ

  
ִויְוָאַמר  י ָאִבין ַהּלֵ    :ַרּבִ

ְפָטר ֵמֲחֵברֹו ַאל יֹאַמר לוֹ  לֹום" :ַהּנִ ׁשָ א "ֵלְך ּבְ לֹום" :ֶאלָּ    ",ֵלְך ְלׁשָ
ה ָאַמר לֹו ְלמֹׁשֶ ֲהֵרי ִיְתרֹו ׁשֶ לֹום": ׁשֶ    ,ָעָלה ְוִהְצִליַח  - (שמות ד, יח) "ֵלְך ְלׁשָ

ָאַמר ל ִוד ׁשֶ לֹוםּדָ לֹום" :ֹו ְלַאְבׁשָ ׁשָ   .ָהַלְך ְוִנְתָלה -  (שמואל ב טו, ט) "ֵלְך ּבְ
  

ִויְוָאַמר  י ָאִבין ַהּלֵ    :ַרּבִ
ת ְפָטר ִמן ַהּמֵ    ,ַהּנִ

לֹום" :ַאל יֹאַמר לוֹ  א "ֵלְך ְלׁשָ לֹום" :ֶאלָּ ׁשָ    ",ֵלְך ּבְ
ֱאַמר ּנֶ לֹום" :ׁשֶ ׁשָ בֹוא ֶאל ֲאבֹוֶתיָך ּבְ ה ּתָ   .טו, טו) (בראשית "ְוַאּתָ

  
יאָאַמר  ר ִחיָּ י ֵלִוי ּבַ    :ַרּבִ

ֶנֶסת ית ַהכְּ ְדָרׁש  ,ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ּתֹוָרה  ,ְוִנְכָנס ְלֵבית ַהּמִ ִכיָנה - ְועֹוֵסק ּבַ ֵני ׁשְ ל פְּ    ,זֹוֶכה ּוְמַקּבֵ
ֱאַמר ּנֶ ִצּיֹון" :ׁשֶ   . (תהילים פד, ח)" ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ

  
יַמר ָא  ִ ר ַאׁשּ יא ּבַ י ִחיָּ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

א עֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה לֹא ּבָ    ,ּתַ
ֱאַמר ּנֶ ִצּיֹון" :ׁשֶ   .(תהילים פד, ח) "ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :י ֲחִניָנאַרּבִ ָאַמר  ַרּבִ

עֹוָלם לֹום ּבָ ים ׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרּבִ    ,ּתַ
ֱאַמר ּנֶ ָנִיךְ " :ׁשֶ לֹום ּבָ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב ׁשְ   .(ישעיה נד, יג) "ְוָכל ּבָ

ְקֵרי  ָנִיךְ "ַאל ּתִ א  "ּבָ    '.ּבֹוָנִיךְ 'ֶאלָּ
לֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול"    .ילים קיט, קסה)(תה "ׁשָ
ַאְרְמנֹוָתִיךְ " ְלָוה ּבְ ֵחיֵלְך ׁשַ לֹום ּבְ    .(תהילים קכב, ז) "ְיִהי ׁשָ
ךְ " לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה נָּ    .(תהילים קכב, ח) "ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ
ה טֹוב ָלךְ " ית ה' ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ    .(תהילים קכב, ט) "ְלַמַען ּבֵ
ן " לֹוםה' עֹוז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ָ    .(תהילים כט, יא) "ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ

 הדרן עליך הרואה וסליקא לה מסכת ברכות

  רש"י
. בני עובד שנאמר פעלתי השמיני

אדום קא חשיב בדברי הימים 
וקא חשיב תמניא והיא תשיעית 

ם חמשים כל אחת ילדה ששה ה
וארבע הוסיף עליהם שמונה בנים 
הראשונים הרי ששים ושנים 

 לעובד אדום:

. כגון אבשלום הדוחק את השעה
   שבקש למלוך בחזקה:
. להיות אחד אצטריכא להו שעתא

מהם ראש ישיבה. אצטריכא להו 
   גרסי' הוצרכו להם חכמים:

. היו קורין לרב יוסף שהיה סיני
   בקי בברייתות הרבה:

. לרבה בר נחמני שהיה יםעוקר הר
   מחודד יותר בפלפול:

. למי שקבץ תבואה למרי חטיא
   למכור כלומר למי שקבץ שמועות:

   . לרב יוסף:דאמרי ליה כלדאי
. אמר אם מלכת תרתין שנין

אמלוך תחלה אמות לסוף שנתים 
ונדחה מפני השעה ולא אבה 
למלוך והשעה עמדה לו שלא 

   הפסיד שנותיו בכך:
. לא נהג ה לא קראאומנא לביתי

כל אותן השנים שום צד שררה 
וכשהיה צריך להקיז דם היה 
הולך לבית הרופא ולא היה שולח 

   לבא אליו:
. אם בא שיאחז בעובי הקורה

לטלטלה ממקום למקום לתתה 
בבנין כלומר יעקב שכל הבנים 
שלו וטרח בגידולם יבקש עליהם 

   רחמים:
. כשהיו מוליכים הנפטר מן המת

מקום למקום לקבורה ארונות מ
היו מלוים אותו מעיר לעיר 
וחוזרים אלו ואחרים מלוים אותו 
משם והלאה והחוזרים קרי 
נפטרים נוטלין רשות להפטר 

   ממנו:
. מישיבה לישיבה אין להם מנוחה

 וממדרש למדרש: 

  
  
  
  


